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PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 

 

“วิจัย นวัตกรรม น ำกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
(ภำคบรรยำย) 

 
 

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

จัดโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

 



 

ค ำน ำ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพ่ือต้องการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ซึ่งมีการด าเนินความร่วมมือในรูปแบบการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา โดยจะมี
การหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลัก 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคบรรยาย  (Oral 
Presentation) จ านวน 124 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 50 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 14 บทความ 3) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ จ านวน 12 บทความ 4) สาขาวิทยาการจัดการและ
บริหารธุรกิจ จ านวน 34 บทความ และ 5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 บทความ 

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้  จะเป็นอีกเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายใน
การสร้างสรรค์ผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กรกฎาคม 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ คร้ังที่ 10 
“วิจัย นวัตกรรม น ำกำรพัฒนำท้องถิ่น” 

วันที่ 4 – 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

___________________________________ 
 

หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 
ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

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

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.สุขรักษ ์แซ่เจี่ย   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราภรณ์ สถาปิตานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี   นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ 
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก    นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด 
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี    นางสาวบงกช สมหวัง 
นางสาวสุธีรา มูลดี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร    นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์ 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน   นางสาวอัจฉรา วงษ์หา  
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่ 600 /2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น" 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะกันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา แก้วกระจาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ยงยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี สินธนุาวา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร จันตะนี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันเนตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุญ 
ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช  
ดร.ธานี ชูก าเนิด 
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค 
ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ 
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
ดร.พิชิต โชดก 
ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ 
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 

 
 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยล์กิา สุขส าราญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ อ่อนส าลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ 
ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ 
ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 
ดร.สยามล เทพทา 

 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ 
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาถ โกสรานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตมา สิงหธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี ถนอมชาติ 
ผู้ศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรคศรีวร 
ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ 
ดร.นิศารัตน์ แสงแข 
ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล 
ดร.เยาวเรศ ใจเย็น 
ดร.วิวัฒน์ เพชรศร ี
ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชภัฏรำชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล นิมโรธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ 
ดร.กฤษณะ ช่องศรี 
ดร.ณัฐฐาพร สามารถ 
ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ 
ดร.วรพล แวงนอก 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทปูิยะ 
ดร.ดนุชา สลีวงค ์
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวสัดิ์ 
ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 
ดร.รัตนา สีดี 
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 

 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดร.เชาวลิต หามนตรี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ศิริกัญญา เนตรธานนท์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำครั้งที่ 10 
10th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group (NCSAG2019) 

“วิจัย นวัตกรรม น ำกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
วันที่  4 - 5  กรกฎำคม  พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

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

วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำครั้งที่ 10 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  
และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “กลุ่มศรีอยุธยา” ประจ าปี 2562 
พิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

09.30 – 10.45 น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมจำกงำนวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
ในยุคไทยแลนด์ 5.0”  

   โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.45 – 12.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุน ด้ำนนวัตกรรม 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น”   

   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ้าของเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”)  

13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

1 ED102 การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการใช้สื่อสังคมคลาวด์และโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการประชาสมัพันธ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1 

    ธัญนันท์  กระดาษ  
2 ED108 ผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา 
7 

    พินิจนันท์ เนื่องจากอวน, วันวิสาข์ ลิจ้วน, อาทิตย์ เนื่องอุดม,  
ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค,์ และ อนันต ์เคนท้าว 

 

3 ED109 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรูต้ามสภาพจริงเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

12 

    พัชราภรณ ์ธนาไพศาลสิทธ์ิ และ อังคณา อ่อนธานี  

4 ED110 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกบัผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 

18 

    ภัทรีญาพรรณ พลที และน ้าทิพย ์ องอาจวาณิชย์  
5 ED112 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรยีนเกี่ยวกับกฎข้อท่ี 1 ของเทอร์โมไดนามิกส ์ 24 

    บรรลือฤทธ์ิ พูนศรี, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์และแสงกฤช กลั่นบุศย์  

6 ED115 การพัฒนาโปรแกรมการสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 

    สุมน  คณานติย ์  
7 ED116 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับการสรา้งมโนภาพท่ีมีต่อแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง

โครงสร้างอะตอมในวิชาเคม ี
35 

    กีรติกานต ์ไชยโคตร และ วีระพงษ์ แสง-ชูโต  

8 ED117 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว 43 
    ศศิธร  โสภารัตน,์ ดิเรก พรสีมา, ศรีสมร วนกรกลุ, ประภา นรพัลลภ, และ สาลินี หนูจติต ์  

9 ED118 การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาองักฤษ: การวิเคราะห์อภิมาน 48 
    ภัธภร หลั่งประยรู และ  บริบูรณ์ ชอบท้าดี  

10 ED119 ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

54 

    นันทินุช เงินเย็น  

11 ED120 การด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

60 

    วิทวัส จันทะเสน  

12 ED124 พฤติกรรมการตดัสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษเขต 2 

66 

    กองวดี  ดวงจันทร ์  

13 ED125 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 3 

71 

    สุวิทย ์ อิ่นแก้ว และ  สถิรพร  เชาวน์ชัย   



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

 

 

ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

14 ED127 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือต่อมโนมต ิเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

76 

    นวพร  สมค้า และ วีระพงษ ์ แสง-ชูโต  
15 ED134 การศึกษาความสามารถการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรโ์ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เรื่องล าดับและอนุกรม 
82 

    เจนณรงค ์อร่ามรตันชัย, ธีระพล สลีวงศ์ และ อังกูร หวังวงศ์ชัย  
16 ED135 การศึกษาการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบ

การสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
87 

    ขวัญชนก กาญจนสาธิต และ  ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย ์  
17 ED137 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์ของ

นักเรียน เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจา่ย 
93 

    นุชนาถ  ปวุตินันท์ และ  วราภรณ ์ จาตนิล  
18 ED138 การฝึกปฏิบัติงานและผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต กรณีศึกษานสิิตหลักสตูรการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาตเิพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
99 

    ศรัญญิการ ์สรรคศ์ุภกิจ, พจนีย์ กมลรตัน,์ มาลิน เดชติศักดิ,์  
สุพจน์ ชุณหโชติอนันต,์ ธฤษวรรณ อัมพรมหา และ ศุทธนุช วิริยะพินิจ 

 

19 ED139 ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

105 

    นพเกล้า โกษา และ มณฑลี ศาสนนันทน์  
20 ED140 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 
111 

    นพพร โอภาชาต,ิ สมศรี ทองนุช, และ สเุมธ งามกนก  
21 ED142 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนบ้านกลาง  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
117 

    ปิ่นแก้ว  นนทะโคตร, ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และ พนิดา ตาส ี  

22 ED145 แนวทางการยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

122 

    พรพักตร ์ ปัญญายงค ์  

23 ED147 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 

129 

    สุวิไล จันทร์สนอง, สุพรรษา ภู่แกว้, หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง,  
และ มาเรียม  นิลพันธ์ุ 

 

24 ED149 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคดิสะเตม็ศกึษาที่มีต่อทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสเุหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

134 

    มาเรียม  อานค้า, อัญชลี  ไสยวรรณ และ เชวง ซ้อนบุญ  

25 ED150 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียน
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

139 

    สุจิตรา  จันกวด, วินิจ  เทือกทอง และ องอาจ  ซึมรัมย ์  
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26 ED151 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

144 

    อรพรรณ  บุญทูล  
27 ED152 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อ  

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
150 

    วุฒิศาสตร ์ค้าคม, รัศเมศวร์ ตันวนีุกูล, วาฤทธ์ิ กันแก้ว และวรรณภรณ์ สุทนต ์  
28 ED153 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาบนัศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษาของ

นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
156 

    อเนก พุทธิเดช, แสงทอง บุญยิ่ง,  อ้านาจ สุขแจ่ม และ บุญฤทธ์ิ นกครุฑ  
29 ED154 ผลของการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปท่ีมีต่อการคิดเชิงบริหาร (Executive 

Functions) ด้านการวางแผนจดัการของเด็กปฐมวัย 
163 

    นภาวรรณ ขันประกอบ, จิตรา  ชนะกุล และจินตนา  สุขส้าราญ  
30 ED155 รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 168 

    บัณฑิต ประสานตร,ี ชิติพัทธ์ ชิตสกุล, มลฤดี กี่เอี่ยน และ สุพัตรา กันนุช  

31 ED156 การส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นเรื่องการไหลของกระแสภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

173 

    ชาญวิทย์ ชูพล, แสงกฤช  กลั่นบศุย์, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์และ ปรัชญา ธงพานิช  
32 ED157 การส ารวจความคดิเห็นของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป-์ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์

อุปถัมภ ์ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 
178 

    นพพล จันทร์กระจา่งแจ้ง และ ปวรวิทย์ กิจสิงห ์  
33 ED158 แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรปูแบบออนไลน ์

183 

    สายนภา วงศ์วิศาล และ ทอฝัน ธาระมตัร  

34 ED166 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอาเซยีนเพื่อการสื่อสารด้วยการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning 

188 

    ภูเทพ ประภากร  

35 ED167 ผลของการใช้เทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบ TGT ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง  

194 

    สจีวรรณ  ปราชญ์ศร ี  

36 ED168 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน รายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรบั
นักคอมพิวเตอร ์

198 

    ธนชัย  ปฐมรตัน ์   

37 ED169 ความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียนคณติศาสตร์ที่เนน้กระบวนการแก้ปญัหา 203 

    บงกช นิ่มตระกูล, จันทนา วรรณพันธุ ์และ สุดาภรณ์ ภู่แพร    
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38 ED173 การใช้รูปแบบ IK Model ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแนวคิด 
หลักการวิธีปฏิบัต ิทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 

209 

    วิไลวรรณ ์เขตมรคา, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, จีรนันท์ พูลสวสัดิ,์  
ณัฐฐินุช จุยค้าวงศ,์ กรฎา สุขุม, พัชรินทร์ พิมพ์โคตร และสมปอง มลูมณ ี

 

39 ED174 ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี 215 
    อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์ และ  พัชรินทร์  รุจิรานุกลู  

40 ED178 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที ่21 220 
    เยาวนุช  ทานาม  

41 ED179 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการพัฒนาแปลงสาธติเกษตรอินทรีย ์ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี 226 
    ประเวช  เชื อวงษ์ และ  เยาวนุช  ทานาม  

42 ED181 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

232 

    ปฏิพล จ้าลอง, ศรีเพ็ญ พลเดช, และ โกวิท วัชรินทรางกูร  

43 ED182 การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 

238 

    นิป เอมรัฐ, รวีวรรณ คนองเดช, ธีระยุทธ พุสาโรนา และฐิติวัฒน์ แซ่โซ้ง  
44 ED183 ค าศัพท์พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไมต่รงตามมาตรา ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

ควรรู้จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดลี าน า ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ 
244 

    มณฑา วิรยิางกูร และ วนิดา น้อยเทศ  
45 ED184 แนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้อย่างยั่งยืน: 

กรณีศึกษาโรงเรยีนพระอินทรศ์ึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
249 

    วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด้ารง และ แสน สมนึก  

46 ED185 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้กรณีศึกษา
โรงเรียนพระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

256 

    วัชรภัทร เตชะวัฒนศริิด้ารง และ สวัสดิ์ เพชรบูรณ ์   

47 ED187 กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชลบุร ี

262 

    พรรทิภา วงศร,ี ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง และ ดร.สมศักดิ ์ เอี่ยมคงส ี  

48 ED189 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการสือ่สารของเด็กปฐมวยั 268 
    ศุภกาญจน ์ เสมียนรัมย ์   

49 ED190 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

272 

    อุมาพร เชิดนอก และ ประจบ ขวญัมั่น  

50 ED192 การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 

278 

    สุมามาลณ์ ฉลาด, จารุนันท์ ขวัญแน่น และ วรวิทย์ สิทธิโสภณ   
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1 HS202 บทบาทของปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดบุรีรัมย ์

284 

    ฐิตาพร  ชะวาลสิันต์ และ กรุณา เชิดจิระพงษ์  
2 HS203 การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย 291 
    นันท์นภัส  ศรีวะรมย ์  
3 HS204 การสืบสานอัตลักษณ์การตีมดีอรญัญิกแบบดั้งเดิมสู่เยาวชน : ปฏิบัติการนอกต ารา 297 
    สุเทพ บุญซ้อน และ วรรณี แกมเกตุ  
4 HS206 การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 303 
    ฐานิญา  ทักษิณ และ กนกพร  ฉิมพล ี  
5 HS211 ศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบดิในเขตจังหวัดสระแก้ว 310 

    พรทิวา อาชีวะ, จ้าลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยู่ไสว และขวัญศิร ิเจริญทรัพย ์  

6 HS212 การบริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด 316 

    พรทิวา อาชีวะ, จ้าลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยู่ไสว และขวัญศิร ิเจริญทรัพย ์  
7 HS214 การศึกษาเปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในหมวดน า “食 (shí)” ในพจนานุกรม  

“Shuo Wen Jie Zi” และ “Tongyong Guifan Hanzi Zidian” ดา้นจ านวน รูปร่างและความหมาย 
323 

    ภูมรินทร ์ ภิรมยเ์ลิศอมร  
8 HS220 เกษตรสุขภาพ: อัตลักษณ์วิวัฒน์จากไอซียูสูต่ลาดสเีขียว 330 

    มณฑริา อินจ่าย และ  สุริยา อินจ่าย  

9 HS224 ถอดบทเรียนชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี 326 

    ณัฐพิพัฒน์  ดอกเทียน  

10 HS225 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดร 340 

    สุภัชฌาน ์ ศรีเอี่ยม และ วรรณิศา แซงสว่าง  

11 HS226 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพือ่การประชาสัมพันธ์ กรณศีึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 344 

    จุฑามาศ  เถียรเวช   
12 HS227 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคตดิต่ออุบัติใหม่ส าหรับผู้น าชุมชน  

เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
349 

    วรพจน์ ท้าเนียบ, ศิรินันท์ ค้าส,ี ญาดา เรียมริมมะดัน, อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว, ชนะพล สิงห์ศุข,  
โปรดปราน ทาศิริ และแววดาว พมิพ์พันธ์ดี 

  

13 HS232 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 355 

    ภมรมาศ  เรือนทอง  

14 HS233 รูปแบบการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน 
กรณีศึกษา:วดัป่ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

361 

    ตรีนภา ดาวัลย ์และ ปาริชาติ วิสทุธิสมาจาร   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ (PB)  หน้ำ 

1 PB301 การคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม 367 

    ชญานิน  อินกว่าง1 และ  พัทธ์ชนก  ศรีสุรเดชชัย2  
2 PB302 ศักยภาพการผลติมีเทนจากกากตะกอนไขมันปลาทูน่าร่วมกับแบคทีเรียผลิตไลเปส 373 
    จารุพัฒน ์กาญจนรงค,์ ธงชัย วงศ์สุวรรณ, จิตตพัฒน์ เลิศบุษศราคาม,  

ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง, และ ปิยะรัตน์ บุญแสวง 
 

3 PB306 การใช้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อทดแทนพีทมอสส าหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไม่ใช้ดิน 379 
    เพียงใจ เจียรวิชญกลุ และ  ฐาปกรณ์ บุตรแก้วแตง  
4 PB307 การผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะมว่ง 383 
    รมินทริ ์มหาปั้น, ทรงกลด จารุสมบัติ และ ธีระ วีณิน  
5 PB309 Improvement of knee’s osteoarthritis symptoms by Phyllanthus amarus cream 389 

    Decha Pinkaew, Kanokwan Kiattisin and Khanittha Wonglangka  

6 PB315 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมสี่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม  
ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

392 

    นพกร จงวิศาล และ อภิชัย คณุีพงษ์  
7 PB319 ผลของการเตรียมต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภค 397 

    ภาราดร งามด ี  
8 PB322 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุข้าวพืน้เมืองในจังหวัดจันทบุร ี 403 
    ณมนรัก ค้าฉตัร, อรรถกร ค้าฉตัร และ อาทร สกลุวรกิจ  

9 PB323 น้ าคั้นใบข้าวอ่อนจากข้าวด าในจังหวัดจันทบุร ี 409 

    มธุรา อุณหศิริกุล, นฤมล จั่นสุดแถว, ปานจรีย์ ภักสวาท,วิลาวลัย์ เกียรติถนอมกิจ  
และ คิดชาย อุณหศิริกลุ 

 

10 PB326 สารแอลคาลอยด์จากต้นบุหรงใบเรียว 415 

    ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง, ชยณัฐ มณีโชต,ิ วิยารัตน์ กุมุทนาถ และจารุพัฒน ์กาญจนรงค ์  

11 PB333 การศึกษาสตูรอาหารที่เหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซสิลูกผสมใน
สภาพปลอดเชื้อ 

421 

    ทองหลั่ง เพ็ดชมพู, จุฑามาศ พิลาดี, ประนอม ยังค้ามั่น และสิริวัฒน์ สาครวาส ี  
12 PB334 โลหะหนักในนาเกลือทะเลในอ่าวไทยตอนบน  426 
    จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และบญัญตัิ ศิริธนาวงศ ์   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้ำ 

1 MB401 สถานการณ์ด้านการค้าและการช าระเงินของด่านการคา้ชายแดนไทย-เมียนมาร ์:  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

431 

    ชลิศา รัตรสาร, เปรมจิต พรหมสาระเมธ,ี อรนุช อินทวงศ์ และ จันทมิา สังข์สวัสดิ ์  
2 MB411 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรี 437 
    จิตสภุา สาคร, มีนนภา รักษ์หิรญั และจรีศักดิ์ ดสีะเมาะ  
3 MB413 การประยุกต์ใช้คัมบังเบิกถอนช้ินส่วนประกอบ กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ โลจสิติกส์ จ ากัด 442 
    ศุทธินี เขมะคาม และ  ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์  
4 MB414 การปรับปรุงการท างานในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสนิค้า 447 
    ดารารัตน ์น ้ากระจาย และ วัชรพล วงศ์จันทร ์  
5 MB415 รูปแบบการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จังหวัดเลย 452 

    พรรณธวรรณ  บุตรดีสุวรรณ  

6 MB417 ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

458 

    ธัญรดา ดวงแก้ว และ นัทนิชา หาสุนทร ี  
7 MB418 การออกแบบระบบตรวจสอบสินคา้ เพื่อลดความผิดพลาดจากคน กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จ ากัด  463 

    สิรีธร โตสมภาพ และ  ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์  
8 MB419 ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุร ี 468 

    พนารัตน ์ แสงวิจิตร  

9 MB420 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด 472 

    ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล, ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร  และนพวรรณ ศรีเกต ุ   

10 MB421 การศึกษาเวลาของกระบวนการรบัสินค้าเข้าคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัท ฟูจิ เมาท์ ประเทศไทย จ ากัด 

477 

    สุพรรณี พูลสุข และ กิตินันธ์ มากปรางค์  

11 MB422 การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสนิค้าประเภทกระจก กรณศีึกษา : บริษัท ABC จ ากัด 482 

    พีรยา พันธ์กล้า และ กิตินันธ์ มากปรางค์  
12 MB423 การลดค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรของแผนกส่งออก กรณีศึกษา  

บริษัท SSS (ประเทศไทย) จ ากัด 
488 

    วาศิตา บุญธรรม และ  กิตินนัธ์ มากปรางค ์  

13 MB424 สมรรถนะของพนักงานบริการในธรุกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรม บพีี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา   494 
    สายฝน  ไชยศรี และ  กุสิสรา  แสงจันทร์ศิร ิ  

14 MB425 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 503 
    พรณฉัตร ์ พัชรสิงหวัฒน์ และ ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล  

15 MB426 การลดระยะเวลาในกระบวนการจา่ยสินค้าของแผนกจดัส่ง กรณีศึกษาบริษัทเอเอเอ จ ากัด 509 
    กัญจนา ใจทาน และ วัชรพล วงศจ์ันทร์  

16 MB427 การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข่าวสารทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 516 
    วัชรี เหมด,ี ภาศิริ เขตปยิรตัน์ และ ชัชชัย สุจริต  
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บทควำม สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB) หน้ำ 

17 MB428 ระบบการคัดกรองสิทธ์ิในการดูแลทางการแพทย์เพื่อประเมินผลกระทบต่อค่ารักษาพยาบาล 
จากผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด 

522 

    กานต ์นัครวรายุทธ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, อนุรักษ์ รอดบ้ารุง,  
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน ์

 

18 MB429 การหาจุดสั่งซื้อวัตถุดิบท่ีเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณม์อนติคารโ์ล  
กรณีศึกษา บริษัท  YYY จ ากัด(มหาชน) 

527 

    เบญญาภา จูทอง และ กิตินันธ์ มากปรางค ์  
19 MB430 คุณค่าตราสินค้าและคณุภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์  

SOS (Sense of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
532 

    อัจฉราภรณ ์กลับน้อย และ ประพมิพรรณ ลิ่มสุวรรณ ์  
20 MB431 การหาจุดสั่งซื้อใหม่ของน้ ามันส าเร็จรูปเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จ ากัด  537 
    ธนิษฐ์นันท ์ จันทร์แย้ม  

21 MB432 ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 541 

    เขมจิรา ใจตุย้ และ สุวันชัย หวนนากลาง  

22 MB434 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูม
เมอร์ในกรุงเทพมหานคร 

547 

    อารยา  แท้สูงเนิน และ ธรีศักดิ ์ ทรัพย์วโรบล   
23 MB435 การวิเคราะห์ตดัสินใจคดัเลือกผู้ใหบ้ริการขนส่งโลจสิติกส์ ด้วยกระบวนการล าดบัช้ันเชิง แบบฟัซซี่; 

กรณีศึกษาบริษัทผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
553 

    ธเนตร  ฮดลือชา และ ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย ์  
24 MB436 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคณุภาพส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงิน กรณศีึกษาส านักงานบญัชี
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บทคัดย่อ 

สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลและองค์กรต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มนักศึกษำที่นิยมใช้
สื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเพื่อติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ ดังนั้นกำรน ำสื่อสังคมคลำวด์และโมบำย
แอปพลิเคชันมำใช้เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยน่ำจะเป็นช่องทำงเลือกที่ดีอย่ำงหนึ่งในปัจจุบัน แต่กำรจะน ำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนั้นงำนวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้
สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 2) ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำที่มี
ต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย และ3) ก ำหนดแนวทำงในกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัยคือนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือจ ำนวน 608 คน โดยเครื่องมือท่ีใช้
ในกำรวิจัยได้แก่แบบสอบถำม และใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) ในกำรประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเค
ชันของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือส่วนใหญ๋ใช้ YouTube และ Facebook มำกที่สุดโดยใช้งำนในช่วง
ระหว่ำงเวลำ 19.00–24.00 น. 2) ทัศนคติของนักศึกษำเห็นด้วยว่ำมหำวิทยำลัยควรมีกำรใช้ภำษำที่มีควำมเข้ำใจง่ำยกระชับและเหมำะสมกับ
ผู้รับในกำรน ำเสนอข่ำวสำร 3) แนวทำงในกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยจะต้องใช้หลำย
ช่องทำงร่วมกันได้แก่ เว็บไซต์เพื่อเป็นศนูย์กลำงของข้อมูล, Facebook เพื่อเปิดช่องทำงในกำรส่งข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและควรประชำสัมพันธ์
ในช่วงเวลำ 19.00–24.00 น., E-mail สำมำรถส่งข้อมูลถึงผู้รับที่เป็นเป้ำหมำยได้โดยตรง , Line มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับข้อมูลและ
สำมำรถสื่อสำรตอบโต้ได้ทันทีและควรมีโมบำยแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำอีกด้วย 
ค าส าคัญ : สื่อสังคมคลำวด์, โมบำยแอปพลิเคชัน, กำรประชำสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 Cloud social media, mobile applications have an influence on people and organizations.  In university, most 

students use social media in exchanging of ideas, accessing to information as quickly and timely.  Therefore, the cloud 
social media and mobile applications that are the best ways in presently, can be used to promote information and news 
of University. In order to maximize benefits, it is necessary to study other relevant factors. The research objectives are as 
follows:  1 )  to study the students’  behavior of using cloud social media and mobile applications of King Mongkut's 
University of Technology North Bangkok ( KMUTNB)  2 )  to study the attitudes of students towards public relations of 
KMUTNB, and 3 )  to determine guidelines for using cloud social media and mobile applications to disseminate news of 
KMUTNB. The sample group is KMUTNB’ students of 608 students. The research tools were the survey form, the research 
statistics for analyzing data consist of frequency, percentage, mean and standard deviation. The research results showed 
that 1)  the behavior in using cloud social media and mobile applications of students of KMUTNB mostly use YouTube 
and Facebook in during the period from 19. 00- 24. 00 hrs. , 2)  the students agreed that the presentation of information 
should use appropriate and understandable language, 3)  the guidelines in using cloud social media and mobile 
applications to promote news of KMUTNB should to have several ways such as the websites for using to be a data center, 
Facebook for communicating information as quickly at time of 19.00-24.00 hrs., E-mail for contacting directly to receiver 
and Line for quick and easy access to information and communication immediately.  In addition, the university should 
develop a mobile application for effective student registration systems. 
Keywords : Cloud social media, Mobile Applications, Public relations 
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1. บทน า 
 สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อ
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในหลำยแง่มุม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มนักศึกษำที่นิยม
ใ ช้สื่ อสั งคมคลำวด์ เ ช่น  Google Applications, Office 365, 
Youtube และโมบำยแอปพลิ เค ชันเ ช่น Facebook,  Line, 
Instagram, twitter เป็นต้น ในกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรพูดคุย กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรรับรู้ข่ำวสำร กำร
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว    
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำ โดย
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรและ
กำรบริกำรต่ำงๆ ในเชิงรุกโดยเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ส ำนักมีวิธีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำง Web site, Facebook, Line  และ
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ แต่ยังคงมีนักศึกษำจ ำนวนน้อยที่
เข้ำถึงข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรและกำรบริกำรต่ำงๆ ท ำให้นักศึกษำ
พลำดข่ำวสำร ข้อมูล รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จำกงำนบริกำร
ของส ำนัก  
 ดังนั้นผู้วิจัยจ ำเป็นต้องศึกษำถึงลักษณะประชำกร พฤติกรรม
กำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันของนักศึกษำว่ำ
เป็นอย่ำงไร รวมถึงทัศนคติของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรประชำสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยและก ำหนดแนวทำงกำรเลือกใช้ช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคม
คลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันของนักศึกษำ โดยน ำผลวิจัยที่
ได้มำพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย เหมำะสมและเข้ำถึงนักศึกษำได้เป็น
อย่ำงดี  อีกทั้ งยังเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยน ำผลวิจัยที่ได้ไปวำงแผนและเป็น
แนวทำงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนกำรน ำสื่อสังคมคลำวด์และโมบำย
แอปพลิเคชันมำใช้กับงำนประชำสัมพันธ์ให้บรรลุผลส ำเร็จ 
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 พื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอป
พลิเคชันของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ 
 2.2 เพื่อศึกษำทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 2.3 เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำย
แอปพลิเคชันในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจจำกกำรเก็บข้อมูลผ่ำนกำร
แจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 ประชำกรได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ โดยใช้ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำในภำคกำรศึกษำ
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 16 คณะ รวมทั้งสิ้น 23,777 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จ ำนวน 608 คน ซึ่ง
ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยด้วยกำรใช้สูตร ทำโร ยำ
มำเน่ (Taro yamane) [1] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 96% ดังนี้  
  

           n=
N

1+Ne2
   (1) 

  

เมื่อ n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
  N = ขนำดของประชำกร 
  e = ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ระดับ 
.04 สำมำรถค ำนวนขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้ดังนี้  
แทนค่ำ (1) 
   

n=
23,777

1+23,777(.042)
 

 

 N = 608 คน ประมำณ 2.55 % ของประชำกร 
 

 กำรก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละคณะใช้วิธีสุ่มแบบช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้สูตร  
 

        ni=
Ni

N/n
    (2)

  

ในขณที่  ni= ขนำดตัวอย่ำงในช้ันภูมิที่ i 
  n = ขนำดตัวอย่ำง 
  Ni= ขนำดของประชำกรในช้ันภูมิที่ i 
  N = ขนำดของประชำกร 
3.2  ขั้นตอนวิธีด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมกำรศึกษำ
พฤติกรรมและแนวทำงกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอป
พลิเคชันเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ  
 จัดท ำแบบสอบถำมโดยปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อให้ตรวจ
แก้ไขแบบสอบถำมให้มีควำมถูกต้องและเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ จำกนั้น
จึงน ำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไขเนื้อหำและค ำถำมให้เหมำะสม
ตำมค ำแนะน ำ ซึ่งแบบสอบถำมส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 
4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 2) พฤติกรรม
กำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพิเคชัน 3) ทัศนคติของ
นักศึกษำที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
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จอมเกล้ำพระนครเหนือ 4) แนวทำงกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์และโมบำย
แอปพิเคชันเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 3.2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1) ท ำกำรหำควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำมโดยกำรหำค่ำ IOC 
(Index of item objective congruence) จำกกำรให้ผู้เช่ียวชำญใน
สำขำท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง
วัตถุประสงค์กับแบบสอบถำมรำยข้อ โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อ
หำค่ำ IOC ของผู้เช่ียวชำญก ำหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 หมำยถึง แน่ใจว่ำตรงตำมวัตถุประสงค์  
 ให้คะแนน 0 หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำตรงตำมวัตถุประสงค์  
 ให้คะแนน -1 หมำยถึง แน่ใจว่ำไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์  
 ผลของค่ำ IOC รำยข้อที่ได้จำกผู้เช่ียวชำญ มีควำมเที่ยงตรงตำม
เนื้อหำได้ค่ำ 0.67 และ 1 ซึ่งถือว่ำมีควำมเที่ยงตรงในระดับดี (เกิน
กว่ำ 0.5) สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 2) หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม (Reliability) โดยน ำไป
ทดลอง (Try out) กับกลุ่มนักศึกษำไม่ระบุคณะ(สุ่ม)จ ำนวน 30 คน 
เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น โดยด ำเนินกำรทดสอบหำค่ำสัมประสิทธิ์
แอลฟำ (αCoefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ก ำหนดค่ำควำม
เช่ือมั่น (α) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีค่ำเท่ำกับ 0.814 
ดังนั้น สำมำรถยอมรับแบบสอบถำมดังกล่ำวและสำมำรถน ำไปแจก
กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลต่อไป 
 3.2.3 การเก็บรวบรวม 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมโดยขออนุญำตอำจำรย์
ประจ ำรำยวิชำเข้ำไปด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมตำมจ ำนวน
กลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละคณะ และรอเก็บแบบสอบถำมก่อนเริ่มกำร
เรี ยนกำรสอน ซึ่ งผลจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แจก
แบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 608 ชุด ท ำให้ได้แบบสอบถำมคืนมำ
เต็มจ ำนวน 608 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีกำรทำงสถิติตำมล ำดับขั้นตอนดังนี้ 
 1) สถำนภำพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม, พฤติกรรมกำรใช้
สื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชัน และแนวทำงกำรใช้สื่อ
สังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ใช้วิธีกำรหำ
ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค ำนวณหำค่ำร้อยละ (Percentage) 
 2) ทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ใช้วิธีกำรหำ
ค่ ำ เฉลี่ ย  (Mean)  และค่ ำ เบี่ ย ง เบนมำตรฐำน ( Standard 
Deviation) โดยใช้กำรแปลผลของควำมคิดเห็นพิจำรณำจำก
ค่ำเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสต (Best.1981 : 179-187) [2] ดังนี ้
 คำคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ไมเห็นดวยอย่ำงยิ่ง 
 คำคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ไมเห็นดวย 
 คำคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ไมแนใจหรือเฉยๆ 

 คำคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เห็นด้วย 
 คำคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
  
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง (ร้อยละ60.90และร้อยละ
39.10) มีช่วงอำยรุะหว่ำง 21-25 ป ี(ร้อยละ 61.00) และล่วนใหญ่
ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 85.00) 
 

4.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมคลาวด์และโมบายแอปพลิเคชัน 
 พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมคลำวด์ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
ใช้งำน Youtube บ่อยที่สุด (ร้อยละ 80.1) โดยมีวัตถุประสงค์ที่
เข้ำใช้เพื่อควำมบันเทิง (ร้อยละ 23.2) และใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง
สมำร์ทโฟน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 42.7) ด้วยระบบปฎิบัติ
กำร Microsoft Windows (ร้อยละ 39.8) สถำนที่ที่ใช้สื่อสังคม
คลำวด์ได้แก่ที่บ้ำน/หอพักมำกที่สุด (ร้อยละ 39.4) โดยมีควำมถี่
ในกำรใช้บริกำรมำกกว่ำ 15 ครั้งต่อสัปดำห์ (ร้อยละ 59.4) และใช้
บริกำร 1–5 ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 41.0) โดยใช้งำนในช่วงเวลำ
กลำงคืน (19.00–24.00 น.) มำกที่สุด (ร้อยละ 67.9) 
 พฤติกรรมกำรใช้โมบำยแอปพลิเคชัน ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่ใช้งำน Facebook บ่อยที่สุด (ร้อยละ 50.7) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่เข้ำใช้เพื่อควำมบันเทิง (ร้อยละ 21.1) และใช้
บริกำรผ่ำนช่องทำงสมำร์ทโฟน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 52.1) 
ด้วยระบบปฏิบัติกำรIOS (ร้อยละ36.5) สถำนที่ที่ใช้โมบำยแอป
พลิเคชันที่บ้ำน/หอพักมำกที่สุด (ร้อยละ 36.5) โดยมีควำมถี่ใน
กำรใช้บริกำรมำกกว่ำ 15 ครั้งต่อสัปดำห์ (ร้อยละ 59.2) และใช้
บริกำร 6–10 ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 38.8) โดยใช้งำนช่วงกลำงคืน 
(19.00–24.00 น.) มำกที่สุด (ร้อยละ 62.7) 
 

4.3 ทัศนคติของนักศึกษาที่มี ต่อการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มีทัศนคติต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย
ที่มีกำรใช้ภำษำที่ควำมเข้ำใจง่ำยกระชับและเหมำะสมกับผู้รับ 
ค่ำเฉลี่ย 3.78 (S.D.=0.759) รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์
สอดคล้องกับช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ เช่นประชำสัมพันธ์ให้กรอก
แบบประเมินกำรเรียนกำรสอนในช่วงเวลำหลังจำกที่นักศึกษำ
สอบเสร็จค่ำเฉลี่ย 3.74 (S.D.=0.839) แต่ในส่วนของกำรน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกโดยเป็นเรื่องรำวเหตุกำรณ์ที่
อยู่ในกระแสควำมสนใจค่ำเฉลี่ย 3.57 (S.D.=0.834) และกำร
เข้ ำถึ งกำรดำวน์ โหลดข้อมู ลข่ ำวสำรประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยใช้ได้สะดวกและรวดเร็วค่ำเฉลี่ย 3.58 (S.D.=0.954) 
นักศึกษำเห็นด้วยแต่มีค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนค่อนข้ำง
น้อย ดังตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ  

ทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยที่ได้ประชำสัมพันธ์ทันสมัยมีเนื้อหำครบถ้วน 
ถูกต้องชัดเจนเที่ยงตรงและเข้ำใจง่ำย 

3.70 0.772 เห็นด้วย 

2. กำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยทันต่อเหตุกำรณ์มีประเด็นที่
ครอบคลุม 

3.59 0.813 เห็นด้วย 

3. กำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยมีกำรใช้ภำษำที่ควำมเข้ำใจง่ำย 
กระชับและเหมำะสมกับผู้รับ 

3.78 0.759 เห็นด้วย 

4. กำรน ำเสนอข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยช่วยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ผู้ใช้บริกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ 3.73 0.772 เห็นด้วย 

5. รูปแบบของข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยได้สร้ำงกำรรับรู้ (Perception) 
จดจ ำ เช่นรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์บนแบนเนอร์หน้ำเว็บมหำวิทยำลัย 3.66 0.815 เห็นด้วย 

6. ลักษณะกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยด้ำนภำพประกอบขนำด
ตัวอักษรมีควำมน่ำสนใจ 3.71 0.842 เห็นด้วย 

7. กำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกโดยเป็นเรื่องรำวเหตุกำรณ์ที่อยู่ในกระแส
ควำมสนใจ 3.57 0.834 เห็นด้วย 

8. กำรเข้ำถึงและกำรดำวน์โหลดข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยใช้ได้สะดวก
และรวดเร็ว 3.58 0.954 เห็นด้วย 

9. มหำวิทยำลัยมีช่องทำงกำรน ำเสนอข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่บูรณำกำรเหมำะสมและ
เพียงพอเช่น เว็บไซต์, อีเมล, Facebook, ป้ำยประกำศ เป็นต้น 3.69 0.923 เห็นด้วย 

10. ควำมเหมำะสมด้ำน ระยะเวลำ ของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย 3.64 0.857 เห็นด้วย 
11. ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์สอดคล้องกับช่วงเวลำในกำรเผยแพร่เช่นประชำสัมพันธ์ให้
กรอกแบบประเมินกำรเรียนกำรสอนในช่วงเวลำหลังจำกท่ีนักศึกษำสอบเสร็จ 

3.74 0.839 เห็นด้วย 

12. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรน ำเสนอข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่ชัดเจนช่วยให้นักศึกษำรับข้อมูล
ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 

3.62 0.902 เห็นด้วย 

13. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและควำมผูกพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำและมหำวิทยำลัย 3.69 0.882 เห็นด้วย 
14. มีเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนเกิ ดกำร
สื่อสำรระหว่ำงกันได้ทุกที่ทุกวันเวลำ 

3.61 0.910 เห็นด้วย 

15. ข่ำวประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยช่วยในกำรตัดสินใจและด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ เช่นข่ำว
ก ำหนดกำรลงทะเบียน 

3.69 0.898 เห็นด้วย 

16. ภำพรวมในกำรน ำเสนอข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพ 3.68 0.866 เห็นด้วย 

4.4 แนวทางการใช้สื่อสังคมคลาวด์และโมบายแอปพลิเคชัน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้ช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูล
กำรประชำสั มพัน ธ์ ข องมหำวิ ทยำลั ย ผ่ ำ นทำ ง เ ว็ บ ไซต์
มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน (ร้อยละ 27) ในขณะเดียวกันมีควำม
สะดวกในกำรรับทรำบข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์ ของทำง
มหำวิทยำลัยผ่ำนทำง Facebook มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนมำก

ที่สุด (ร้อยละ47.7) รองลงมำได้แก่ เว็บไซต์มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำน (ร้อยละ 22.7), E-mail (ร้อยละ 9) และ Line (ร้อยละ 
7.1) ตำมล ำดับ โดยข้อมูลที่ต้องกำรรับทรำบมำกที่สุดได้แก่ข้อมูล
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน (ร้อยละ 30.1) และต้องกำรให้พัฒนำ
โมบำยแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำ (ร้อย
ละ 22.8) 
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5. อภิปรายผล 
 
5.1 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมคลาวด์และโมบายแอปพลิเคชัน 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือส่วนใหญ๋ใช้งำน YouTube และ Facebook 
บ่อยที่สุด นิยมเข้ำใช้งำนเพื่อควำมบันเทิง โดยใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์
สมำร์ทโฟน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ควำมถึ่ในกำรใช้บริกำรสื่อสังคม
คลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันมำกกว่ำ 15 ครั้งต่อสัปดำห์ 
ช่วงเวลำในกำรเข้ำใช้งำนคือช่วงเวลำกลำงคืน(19.00–24.00 น.) 
มำกที่สุด และสถำนที่ ใช้งำนคือที่บ้ำน/หอพักบ่อยที่สุด  ซึ่ ง
สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี2561 [3] พบว่ำผู้ใช้งำนเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่
บ้ำน/ที่พักอำศัยบ่อยที่สุด มีระยะเวลำกำรใช้งำนเฉลี่ยอยู่ที่ 10 
ช่ัวโมง 5 นำทีต่อวัน โดยสมำร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมของ
ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอด
นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram (ร้อยละ 93.6) กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 
74.2) กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) โดย YouTube, Line และ 
Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทย
มำ 3 ปีซ้อน โดยมีผู้ใช้งำน YouTube (ร้อยละ98.8), Line (ร้อย
ละ 98.6) และFacebook (ร้อยละ  96.0) และสอดคล้องกับ   
หทัยรัตน์ หล่อศรี และ วิเชียร มันแหล [4] ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง 
พฤติ กรรมกำรใ ช้ เครื อขำยสั งคมออนไลน์ของนักศึ กษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงของผู้ตอบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมกำรใช้เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยและเพศหญิงอำยุ  21 ปี ใ ช้
เครือข่ำยสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Facebook, Line และ 
YouTube ตำมล ำดับ ควำมถี่กำรใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ใช้ทุกวัน โดยมีระยะเวลำกำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 3-4 
ช่ัวโมงต่อครั้ง ช่วงเวลำที่เข้ำใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์คือช่วงเวลำ
ว่ำง กิจกรรมที่นิยมคือกำรรับข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ เครื่องมือ
ที่ใช้เข้ำเครือข่ำยสังคมออนไลน์คือสมำร์ทโฟน/โทรศัพท์มือถือ 
สถำนท่ีใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือหอพัก 
 

5.2 ทัศนคติของนักศึกษาที่มี ต่อการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือมีทัศนคติเห็นด้วยต่อกำรประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยทำงด้ำนกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยมีกำรใช้ภำษำที่ควำมเข้ำใจง่ำยกระชับและ
เหมำะสมกับผู้รับเป็นอันดับหนึ่ง ค่ำเฉลี่ย 3.78 (S.D.=0.759)  ซึ่ง
สอดคล้องกับ พรพิทักษ์ แม้นศิริ [5] ว่ำด้วยสูตรส ำเร็จในกำรใช้
เขียน 3 ประกำรได้แก่ 1) เริ่มต้นด้วยควำมคิด 2) ลงมือเขียนร่วม 
(Draft) และ3) เขียนให้เข้ำใจง่ำย (Simplify) ชัดเจน (Clarify) 
ตรงเป้ำหมำย (Aim) ยิ่งสำมำรถเขียนให้เข้ำใจง่ำยเพียงใด โอกำส
ที่จะเข้ำถึงผู้รับสำรอย่ำงแท้จริงก็มีมำกขึ้น โดยอำศัยหลักควำม
ง่ำย ควำมคุ้นเคยและควำมเป็นรูปธรรม และนักศึกษำเห็นด้วย

รองลงมำกับข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์สอดคล้องกับช่วงเวลำ
ในกำรเผยแพร่ เช่นประชำสัมพันธ์ให้กรอกแบบประเมินกำรเรียน
กำรสอนในช่วงเวลำหลังจำกที่นักศึกษำสอบเสร็จค่ำเฉลี่ย 3.74 
(S.D.=0.839) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เหมำะสม
กับช่วงเวลำที่ต้องกำรเผยแพร่ส่งผลให้กำรรับรู้และควำมสนใจใน
ข้อมูลของนักศึกษำมีเพิ่มมำกข้ึน  
 ในส่วนกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกโดย
เป็นเรื่องรำวเหตุกำรณ์ที่อยู่ในกระแสควำมสนใจ ค่ำเฉลี่ย 3.57 
(S.D.=0.834) มีควำมเห็นด้วยน้อย ด้วยข้อมูล ข่ำวสำรที่
ประชำสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน จึงท ำ ให้
นักศึกษำขำดควำมสนใจในกำรรับรู้ เหตุด้วยข่ำวหรือข้อมูลนั้นไม่
ตรงกับควำมสนใจ กำรประชำสัมพันธ์ เ ชิงรุกที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จได้ [6] ควรประกอบด้วย 1) กำรมีนโยบำยด ำเนินงำน
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ชัดเจน มีกำรก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร 
2) มีกิจกรรมและวิธีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยตำมเป้ำหมำย
และวัฒนธรรมองค์กร 3) มีเครื่องมือและช่องทำงกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยและทันสมัย 
 ในส่วนของควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเข้ำถึงแหล่งดำวน์
โหลดข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย เฉลี่ย 
3.58 (S.D.=0.954) พบว่ำมีควำมเห็นด้วยน้อย ซึ่งในปัจจุบัน
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งดำวน์โหลดข้อมูลข่ำวสำรมีเพียงช่องทำง
เดียวได้แก่เว็บไซต์ ท ำให้ขำดควำมหลำกหลำยในกำรเข้ำถึง และ
ประกอบกับส่วนใหญ่ เ ว็บไซต์ต้ อง เข้ ำ ใ ช้งำนผ่ ำน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงท ำให้ไม่สะดวกและขำดควำมรวดเร็ว
ในกำรเข้ำถึง ดังนั้นมหำวิทยำลัยควรปรับเพิ่มช่องทำงในกำรดำวน์
โหลดข้อมูลข่ำวสำรให้เพิ่มมำกขึ้นเช่นผ่ำนทำง Facebook หรือ 
E-mail (google apps) เป็นต้น 
 

5.3 แนวทางการใช้สื่อสังคมคลาวด์และโมบายแอปพลิเคชัน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในปัจจุบันนักศึกษำรับทรำบข้อมูลกำร
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยผ่ำนทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนมำกที่สุด ในขณะเดียวกันนักศึกษำก็สะดวกที่จะรับ
ข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook ซึ่งกลุ่มข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเป็นสิ่งที่นักศึกษำต้องกำร
ทรำบข้อมูลมำกที่สุด และสอดคล้องกับ ชัชญำ สกุณำ [7] ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่องกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อใหม่ของ
มหำวิทยำลัยรังสิต พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรเปิดรับสื่อใหม่ผ่ำน
ช่องทำง Facebook มำกที่สุด โดยเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับ
รำยละเอียดข้อมูลคณะ/สำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเปิดสอนและ
ปัจจัยในกำรเปิดรับข่ำวสำรผ่ำนสื่อใหม่ของมหำวิทยำลัยรังสิต 
พบว่ำมีควำมสะดวกในกำรรับส่งข้อมูลมำกที่สุด  
 ดังนั้นแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยจะต้องใช้
หลำยช่องทำงร่วมกันเพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ ซึ่ง
ได้แก่เว็บไซต์เพื่อเป็นศุนย์กลำงของข้อมูล , Facebook เพื่อเปิด
ช่องทำงในกำรส่งข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและควรประชำสัมพันธ์ใน
ช่วงเวลำ19.00–24.00 น, E-mail สำมำรถส่งข้อมูลถึงผู้รับที่เป็น
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เป้ำหมำยได้โดยตรง, Line มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับข้อมูล
และสำมำรถสื่อสำรตอบโต้ได้ทันที นอกจำกนี้ควรมีกำรพัฒนำโม
บำยแอปพลิเคชันท่ีใช้เพื่อระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำอีกด้วย 
 
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 6.1 สรุปผลวิจัย  
 จำกงำนวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่ำสื่อสังคมคลำวด์ที่นักศึกษำเข้ำ
ใช้งำนบ่อยที่สุดได้แก่ Youtube แต่เนื่องจำกสื่อสังคมคลำวด์
ประเภทนี้จะแสดงข้อมูลในรูปของมีเดียเช่น วิดีโอ รูปภำพ เพลง 
เป็นหลัก ซึ่งหำกต้องกำรท ำประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ 
ต้องจัดท ำเป็นสื่อมีเดีย ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรจัดท ำจึงไม่เหมำะสม
ในกำรน ำมำใช้เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ที่ต้องกำรควำม
รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมคลำวด์ที่นักศึกษำใช้งำน
รองลงมำและสะดวกในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรคือ E-mail (google 
apps) กลับเป็นช่องทำงที่สำมำรถส่งข้อมูลถึงผู้รับที่เป็นเป้ำหมำย
ได้โดยตรงและสะดวกรวดเร็วอีกด้วย ส ำหรับโมบำยแอปพลิเคชัน
ที่นักศึกษำเข้ำใช้งำนบ่อยที่สุดและสะดวกในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร
รองลงมำจำกเว็บไซต์ได้แก่ Facebook ซึ่งถือได้ว่ำเป็นช่องทำง
กำรส่งข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถสร้ำงปฎิสัมพันธ์กับ
นักศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเข้ำถึง
นักศึกษำได้เป็นจ ำนวนมำก 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำสื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชัน
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มำกในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเพรำะเป็นช่องทำงที่นักศึกษำ
สะดวกในกำรเข้ำถึงและไม่มีค่ำใช้จ่ำย มหำวิทยำลัยควรมีกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องของกำรก ำหนดแผนและนโยบำย แนวทำงกำร
ใช้งำนที่ชัดเจน โดยงำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยสำมำรถ
น ำผลกำรวิจัยนี้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และขับเคลื่อน
ให้มหำวิทยำลัยน ำสื่อสังคมคลำวด์และโมบำยแอปพลิเคชันมำใช้
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำและ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือต่อไป 
 

 6.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีกำรศึกษำถึงกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์และแนว
ทำงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ภำยใต้กระแส Social Network เพื่อ
สนับสนุนให้กำรประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย และเข้ำถึง
นักศึกษำได้มำกที่สุด 
 2) ควรมีบุคลำกร/องค์กรที่รับผิดชอบด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
โดยตรงและก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
 3) องค์กรควรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Social Network ให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
 4) พัฒนำโมบำยแอปพลิเคชันเพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนนักศึกษำ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเริ่มต้น
จากการขั้นวางแผน (Plan) ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และ ขั้นสะท้อนผล (Reflect) โดยกิจกรรมค่ายที่สร้างขึ้นมีการ
ค านึงถึงบริบทของโรงเรียน มีการสอดแทรกทักษะในศตวรรษท่ี 21 และเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มที่ศึกษา
คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาจ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน 5 ระดับ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การประเมินด้าน
การตอบสนอง ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และ ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการตอบสนองด้าน
ความพึงพอใจ ด้านความรู้ ด้านความสามารถในการใช้ประโยชน์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยู่ในระดับมาก และผลการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีทักษะมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะทางอาชีพ และทักษะด้านความร่วมมือ 
ค าส าคัญ : ค่ายวิทยาศาสตร,์ ทักษะในศตวรรษที่ 21, นักเรียนประถมศึกษา 

 
Abstract 

 This research aimed to study the results of organizing science camp activities for skills development in the 21st 
century. This research working from within the organization to plan, act, observe and reflect. Science camp activities 
created in accordance with the context of the school, integrated skills in the 21st century and consistent with the core 
curriculum. The study group consisted of 60 primary school students. The instrument used as a 5-level assessment 
consisted of 4 issues including satisfaction response, cognitive level, application skill and skills of learning in the 21st 
century. The results show that the students have the level of satisfaction response, cognitive level and application skill 
are high-level in all aspects. And the result of the 2 1 st century skills reveal that the students have the highest level of 
skills in three sequences: creative thinking skill, professional skills and cooperation skills respectively.  
Keywords:  Science camp, 21st century skills, Primary school students 
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1. บทน า (Introduction) 
 ความคาดหวังในการจัดการศึกษาของประเทศไทยในแต่ละยุค
สมัยมีความแตกต่างกัน ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษามุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเสมอภาค อ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีระเบียบวินัย จุดเปลี่ยนที่ส าคัญอยู่ในปี พ.ศ.
2540-2545 สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก ร ะ แ ส โ ล ก า ภิ วั ต น์ แ ล ะ ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาในช่วงเวลานั้น
จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [1] ส่งผลให้กระแสการพัฒนาด้าน
การศึกษาในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีความส าคัญมากข้ึน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ได้น าเอาแนวคิดจาก
ต่างประเทศเข้ามาเป็นกรอบพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ท าให้
นโยบายการสร้างคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกระแสโลก 
ใน ช่วงปี  พ .ศ .  2543 โลกมุ่ ง เ น้นการพัฒนา ผู้ เ รี ยน  ให้ มี
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งค าถาม 
สรุปโดยใช้หลักฐานเพื่อท าความเข้าใจ และช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.2556 Next Generation 
Science Standards (NGSS) ไ ด้ ส ร้ า งมาตรฐานการ เ รี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ประกอบไปด้วย การตั้งค าถาม การวิเคราะห์
ตีความหมายข้อมูล การใช้คณิตศาสตร์เพื่อการค านวณ การมีส่วน
ร่วมในการโต้แย้งด้วยหลักฐาน การสืบค้น การประเมิน การ
สื่อสารด้านสารสนเทศ  ท าให้หลายประเทศเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาพลเมืองในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน จึง
เกิดกระแสการวางรากฐานเพื่อพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 (21ST 
Century Skills) [10]  ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ในฐานะการเป็นพลเมืองของโลก เพื่อ
ด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและ
การค้าโลกาภิวัตน์กับเครือข่าย หลักส าคัญของทักษะในศตวรรษท่ี 
21 หรือ 3R8C ดังนี้ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีทักษะใน
การค านวณ ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ การคิดอย่างสร้างสรรค์
และคิดเชิงนวัตกรรม ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม
และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะความเป็นผู้น า มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่า
ทันสื่อ ทักษะทางอาชีพ การเรียนรู้ การมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา 
และความมีระเบียบ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นการสรุปได้ว่า ทักษะใน
ศตวรรษที่  21 ส่งเสริมให้พลเมืองเป็นผู้ สร้างและผลิตภัณฑ์ 
น าไปใช้เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพอย่างเหมาะสม [9] 
ดังนั้นแล้ว การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนในประเทศ ให้เข้มแข็งพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา การศึกษามีความจ าเป็นที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามผู้เรียน [12] การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์
เนื่องจากผู้รู้วิทยาศาสตร์เป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) การมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 2) การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท าให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ 3) วิทยาศาสตร์ช่วยฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 ) 
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสังคม 5) ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อการ
ตัดสินใจอันน ามาสู่การปฏิบัติทางการเมืองและสังคม  [10]   
 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีภารกิจหนึ่งที่ส าคัญ
ในการช่วยเหลือชุมชนและบริการวิชาการ ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่ง ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว ซึ่งน าไปสู่ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์จากนั้นนักเรียนยัง
สามารถนาปัญหาที่เจอในชีวิตประจ าวันมาแก้ไขด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง นอกจากนี้แล้วการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ยังสามารถปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์ในตัว
นักเรียน ทาให้เป็นคนมีเหตุผลน าทางในการด าเนินชีวิต เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นความส าคัญใน
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 
ซึ่งข้อดีของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบการออกค่ายเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และการ
ส่งเสริมให้กับผู้เรียน น าทักษะ และความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน หากเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยท าให้ผู้เรียนได้ท างานรวมกันเป็นกลุ่ม มีวินัย อดทน และ 
เสียสละ [7] 
2. วิธีการวิจัย (Methodology)  
2.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาแนวการใช้กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 2) เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มที่ศึกษาคือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาที่ 1-6 จ านวน 60 
คน โดยเลือกจากโรงเรียนทีต่้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาในการท าวิจัยตั้งแตเ่ดือน 
มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 
2.3 เครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยประเภท Likert scale ประเมิน 5 
ระดับ โดยใช้แนวคิดการประเมินโครงการของ Kirkpatrick ซึ่งเป็น
การประเมินโครงการที่เกิดจากการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้
ตนเองประเมินความส าเร็จของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม [6] 
Kirkpatrick ได้น าเสนอแนวทางในการประเมินโครงการ ไว้ 4 
แนวทาง ดังนี้ 
 1) ด้านการตอบสนอง (Reaction) เป็นการประเมินความรู้สึก
ของเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นความรู้สึกที่มีต่อโครงการ เช่น 
เนื้อหาสาระ เอกสาร สถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด ได้รับความรู้
ทักษะระดับใด [6, 2, 4] เป็นต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
8ภาคบรรยาย



รูปที่ 1 แสดงทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จัดในกิจกรรม 

 2) ด้านการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าอบรมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป 
 3) ด้ า นพฤติ ก ร รม  ( Behavior) เ ป็ นก า รประ เ มิ นก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการน า
ความรู้ไปใช้ในอนาคต 
 4) ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบวัดทักษะเป็นแบบวัด
ชนิด 5 ระดับ มีทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ ประกอบไปด้วย การวัด
ทักษะในการค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม ความร่วมมือ และ ทักษะทาง
อาชีพ 
2.4 การวิเคราะห์ผลการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ ช้ ค่ า ค ว า ม ถี่  ( frequency) ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) ในส่วนของแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามนามาวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) โดยใช้
เกณฑ์ตามแนวคิดของ Best มีรายละเอียดดังนี้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ดังนี้ 1.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด, 1.50 – 
2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย , 2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ใน
ระดับปานกลาง , 3.50 – 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก และ 
4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
2.5 กระบวนการวิจัย 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นการศึ กษาผลการ ใ ช้กิ จกรรมค่ าย
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้วย
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และการวัดและประเมินผล ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวประกอบไปด้วย 
 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นวางแผนและศึกษาสภาพปฏิบัติและ
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
เก็บข้อมูล โดยการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละโรงเรียนโดย
การสัมภาษณ์ ในช่วงเดือน มกราคม 2562 จากนั้นจึงน าข้อมูลที่
ได้มาประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยอ้างอิงจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆ จนได้
แนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้จากการ
ปฏิบัติ โดยใช้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ 
 ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ (Act) ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัย ผู้วิจัย
คัดเลือกโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษามา 1 โรงเรียน จากนั้นจึง
เลือกกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา 
ทักษะกระบวนการที่ผู้ เรียนจะได้รับที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จากนั้นจึงจัดท าเอกสารประกอบกิจกรรม และน าไปใช้ในโรงเรียน 
โดยใช้ทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเรื่องการใช้กล้อง
จุลทรรศน์  การท าน้ าสลัด  มือจักรกล  และ สบู่ สมุนไพร  
ขั้นสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล (Observe) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตั้งแต่
ก่อนลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่าย

วิชาการ และเมื่อลงพื้นท่ีไปจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการท ากิจกรรม และแบบประเมินการ
ท ากิจกรรมจากนักเรียน 
 ขั้นสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) เมื่อจัดกิจกรรมและ
เก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการลงพื้นที่มาถอด
บทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเริ่มต้นจากการน าข้อมูลของโรงเรียนมาสรุปเป็นบริบทเฉพาะ
และจุดเด่นของโรงเรียน เช่ือมโยงกับกิจกรรมที่จัดในค่าย จากนั้น
จึงวิเคราะห์ถึงความส าเร็จ ความเหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
ท้ายท่ีสุดจึงสังเคราะห์ออกมาแนวทางในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจยัตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้  
3.1) เพ่ือศึกษาแนวการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  

 3.1.1 ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยเลือกกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในที่นี้ จากการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นพบว่า โรงเรียนมีการปลูกสมุนไพร ผักสวนครัวและผัก
สลัด คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้กิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับพืชผัก เลือกกิจกรรมการท าน้ า
สลัดเพื่อให้นักเรียนไว้ท ารับประทานกับผักหรือท าขายเป็นอาชีพ 
ท าสบู่สมุนไพรเพื่อน าสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาเป็นส่วนผสม 
และ ให้ผู้ เรียนศึกษาการท าแขนจักรเพื่อประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเก็บผักในอนาคต 
 3.1.2 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ตรงกับ
มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 ที่มีการบูร
ณาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณเข้ามาเป็น
มาตรฐานหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการให้ผู้เรียนได้ใช้
วิศวกรรมศาสตร์ในฐานะของกระบวนการออกแบบผ่านกิจกรรมที่
ทางผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 3.1.3 ทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการจัด
กิจกรรมค่ายครั้งนี้ประกอบไปด้วย ทักษะในการค านวณ การคิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดเชิง
นวัตกรรม ความร่วมมือ และ ทักษะทางอาชีพ ซึ่งแต่ในละ
กิจกรรมมีการออกแบบการสอดแทรกทักษะตามความเหมาะสม
ของกิจกรรม ดังภาพท่ี 1 
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 3.1.4 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถน าผลของการท ากิจกรรมไปต่อยอดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใช้ได้จริงในครอบครัวและชุมชน 
 
 3.2) เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
 เมื่อคณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกันออกแบบกิจกรรมและลงพื้นที่
ไปพัฒนาผู้ เรียนระดับช้ันประถมศึกษาโดยใช้กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ผลดังนี้ การ
จัดค่าย ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.พัฒนานิคม จ.
ลพบุรี ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเข้าค่ายจัด
กิจกรรมเป็นฐาน ให้กับนักเรียนจานวน 60 คน ได้แบบประเมิน
คืนมา 60 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้  
 3.2.1 ด้านการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  
 ก) ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจัยประเมินผู้เรียนการรับรู้ของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการน าเสนอเนื้อหา 
ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่บูรณาการผ่านรูปแบบการสอน
แบบ STEAM ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการทากิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ 3.84 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ใน
ระดับมาก (S.D.=0.46)   
 ข) ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสถานที่ ความพร้อม
ของสื่อ-อุปกรณ์การสอน ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ความรู้ของ
วิทยากร ระยะเวลาในการเข้าฐานมีความเหมาะสม การอ านวย
ความสะดวกด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ 3.70 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่
ในระดับมาก (S.D.=0.26)  
 ค) ด้านการน าไปใช้ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนาความรู้ไปใช้ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน ได้พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ทาให้เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้ท ากิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนวิชา
อื่นๆ อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับ
มากที่สุด (S.D.=0.45) 
 ง) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนคือ อยากให้ ชอบกิจกรรม
นี้มาก, อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกบ่อยๆ, เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 
และ อยากให้มีเวลาในการเข้าฐานมากข้ึน  
 
3.2.2 ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดทักษะในศตวรรษที่  21 เมื่อ
นักเรียนทุกคนได้ท ากิจกรรมครบทุกฐาน แบบวัดทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นแบบวัดชนิด 5 ระดับ มีทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ 
ประกอบไปด้วย การวัดทักษะในการค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม ความ
ร่วมมือ และ ทักษะทางอาชีพ ผลการท ากิจกรรมค่ายแสดงให้เห็น
ว่า ผู้เรียนมีระดับทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์สูงที่สุด  (4.43) 

รองลงมาคือ ทักษะทางอาชีพ (4.25) และความร่วมมือ (4.11) 
ตามล าดับ ดังแสดงให้เห็นได้ในภาพที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 

4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)  
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการแบบ PAOR 
ร่วมกับการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์เข้าไปพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สอดคล้องกับงานแนวทางการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนของ  สุวิมล ว่องวาณิช [11] ที่
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน (plan) ขั้นปฏิบัติ
ตามแผน  (act) ขั้นสั งเกตผล  (observe) และขั้นสะท้อนผล 
(Reflection) ในงานวิจัยนี้เป็นการสะท้อนผล 1 ครั้งเพื่อให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน นอกจากนี้
แล้ว กิจกรรมที่สร้างขึ้นมายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ 
เหล็กดี และคณะ [13] ที่ใช้กระบวนการ PAOR ในการพัฒนา
กิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ผลการพบว่า นักเรียนประเมินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ใน
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และ ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการประเมินคะแนนด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.84 (จาก
คะแนนเต็ม 5) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมค่ายวิทยาสตร์ที่เน้นทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [2], [4] และ [8] ที่ค้นพบ
ว่ากิจกรรมค่ายช่วยพัฒนาผู้เรียนได้รอบด้าน เช่น การใช้กิจกรรม
ค่ายท าให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น  แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร เ รี ย น เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น 
 ผลการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 พบว่า นักเรียนมีระดับ
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะทางอาชีพ และทักษะด้าน
ความร่วมมืออยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านการท า
กิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความหมายในการเรียนรู้จะช่วย
ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกันซึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี สร้อยสกุล [2] และสิริมณี บรรจง 
[8]  
 
5. บทสรุป (Conclusion)  
     การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เกิดทักษะหลายอย่างไปพร้อมกัน ผู้ที่ท าหน้าที่สอนสามารถ
สอดแทรกทักษะดังกล่าวลงในเนื้อหาวิชาได้ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้
แนวการพัฒนาผู้เรียน เริ่มต้นจากการขั้นวางแผน (Plan) ขั้นลง
พื้นที่ปฏิบัติ  (Act) ขั้นสังเกต  (Observe) และ ขั้นสะท้อนผล 
(Reflect) ซึ่งในบริบทของผู้วิจัยและคณะ มีความเช่ียวชาญทั้ง
ทางด้านการสอน และด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหลังจากน าบริบท
ของโรงเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกัน จึงได้ค้นพบแนวทางพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่  21 โดยกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั้น  ค านึงถึงความ
เหมาะสมของเนื้อหา ระยะเวลา และความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางปี 2560 ผลจากการจัดค่ายคือ นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ความพึงพอใจ และความสามารถในการใช้ประโยชน์
หลังจากได้เรียนรู้มากในทุกด้าน และผลการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 คือ นักเรียนมีระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 มาก
ที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะทางอาชีพ และ
ทักษะด้านความร่วมมือ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
     6.1 การใช้กระบวนการ PAOR เหมาะกับการพัฒนาโรงเรียน
ที่มีบริบทและจุดเด่นที่ต่างกันออกไป เพราะเริม่ต้นจากการศึกษา
บริบทของโรงเรียนแล้วน าวางแผนกิจกรรม จดักิจกรรม สังเกต 
และสะท้อนผลการปฏิบัติ  
     6.2 การใช้กระบวนการ PAOR ในการพัฒนาผู้เรียน อาจท า
ได้โดยเพิ่มวงจรของกระบวนการจนกระทั่งได้แนวทางทีเ่หมาะสม
ที่สุดกับผูเ้รียน  
     6.3 การใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ควร
สอดแทรกลงในเนื้อหาการสอนและควรค านึงถึงกิจกรรมที่
เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
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ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ                       
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ร้อยละ 75                         
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 3 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง 2) แบบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ฉบับที่ 1 ประเมินทักษะการฟัง  2) ฉบับที่ 2 
ประเมินทักษะการอ่าน 3) ฉบับที่ 3 ประเมินทักษะการเขียน และ 4) ฉบับท่ี 4 ประเมินทักษะการพูด  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติทดสอบค่า t (t –test One Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีการพัฒนาดีขึ้น จากการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการเขียน ตามล าดับ 2) ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง, การเรียนรู้ตามสภาพจริง, ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the communicative competence in English of Mattayomsuksa 5 
Students who learn with authentic learning approach for Mattayomsuksa 5 students. 2) to compare the communicative 
competence in English of Mattayomsuksa 5 students after learning with authentic learning approach at the criterion 75 
threshold. The sample were 40 students in Matthayomsuksa 5 in the second semester of the 2018 academic year at Pai 
Wittayakarn School by simple random sampling which drawing by using classroom. The research instruments included                    
1) the authentic learning approach to enhance the communicative competence in English for Mattayomsuksa 5 students 
lesson plan used 3 plans for 12 hours 2) the communicative competence in English for Mattayomsuksa 5 students test 
included with 4 tests 1) the listening test 2) the reading test 3) the writing test 4) the speaking test. The data were analyzed 
by mean, standard deviation, percentage and t score (t –test one sample). The result indicated that 1) the communicative 
competence in English of Mattayomsuksa 5 students who learn with authentic learning approach for Mattayomsuksa 5 
students is developing by using  the authentic learning approach to enhance the communicative competence in English 
for Mattayomsuksa 5 students lesson plan used 3 plans in 4 skills such as listening, reading, speaking and writing skills 2) 
the communicative competence in English of Mattayomsuksa 5 students after learning with authentic learning approach, 
were higher than before applying  with 75 threshold with the strategic significant .05. 
Keywords : authentic learning activities, authentic learning approach, communicative competence in English 
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1. บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญ                 
ที่ ใ ช้ ในการติดต่ อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหา  ความรู้                           
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ                 
สังคมโลก ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นให้
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาจะได้เปรียบกว่า
คนอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลก และกลายเป็นทักษะ
ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทัน
โลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน                   
การแข่งขันของประเทศไทยต่อไป หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในสิ่งที่
ผู้ เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ และผู้ เรียนต้องมีความรู้  คิ ดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการสื่อสารและทักษะชีวิต ซึ่งการเรียนรู้                 
ในศตวรรษที่  21 จะเน้นให้ผู้ เ รียนมีทักษะการใช้ชีวิตและมี                        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครูจะมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้แนะน า 
จัดท าโครงการการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน ซึ่งผู้ เรียนจะได้ทั้ง                       
ความสนุกสนานและแนวทางการคิด และสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสื่อ
นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้เกิด
จากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง                   
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถใน                   
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถในการใช้
เทค โน โ ลยี  ซึ่ ง ส ม ร รถนะความส ามา รถทา งกา รสื่ อ ส า ร                             
เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสั งคม ซึ่ งส อดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย                 
ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ [1] 
 ปัญหาส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่       
คงเน้นแต่ความถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์มากเกินไป ท าให้
ผู้เรียนมีการเรียนภาษาอังกฤษแบบท่องจ าโดยไม่ได้สื่อความหมายที่
แท้จริงและโอกาสในการฝึกภาษาก็จ ากัดเพียงแต่ในห้องเรียนท าให้
ผู้ เ รียนขาดการฝึกฝนที่ เพียงพอ เมื่อผู้ เ รียนต้องใช้ภาษาใน

สถานการณ์จริง ผู้เรียนจึงไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือผู้ใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ [2] การเรียน                    
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามี
ความตื่นตัวเป็นอย่างมากหลังจากการประกาศการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท าให้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                       
ทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
เพื่อด า เนินการตามนโยบายดังกล่าวจึ งก าหนดให้น ากรอบ                        
อ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป (Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment - CEFR) มาเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย  ทั้งการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล และเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาทั้ งผู้ เ รียนและผู้สอน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ท าการ
สุ่มโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท า                        
การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 58  โ ด ย ไ ด้ สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง นั ก เ รี ย น จ า ก                      
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 120 คน ให้เข้ารับการทดสอบเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งผลการทดสอบพบว่า นักเรียนร้อยละ 
71.66 มีระดับการใช้ภาษาอยู่ในระดับ A1 และนักเรียนร้อยละ 
28.34 มีระดับการใช้ภาษาอยู่ในระดับ A2 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา               
ปีที่ 6 ควรมีความสามารถในระดับ B1 [3] ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  
 จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายยังมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้นั้นเกิด
จากหลายสาเหตุ ทั้งนักเรียนและครูผู้สอน ผู้สอนยังคงเน้นการสอน
ไวยากรณ์มากกว่าการสอนเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมการเรียน
การสอนก็เกิดขึ้นแค่ในช้ันเรียนเท่านั้น ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง การสอนภาษาต่างประเทศ
จะได้ผลมากที่สุดถ้าหากผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์จริง สามารถสื่อสารได้ และสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้สอนจึงควรเน้นการสอนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ได้แก่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการ
เขียนเป็นแนวส าคัญ ซึ่งผู้สอนเลือกสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะพบใน
ชีวิตประจ าวัน หรือในสถานการณ์จริง [4] ซึ่ งสอดคล้องกับ                   
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน แต่เป็น                   
การรวมเอาทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ไปปฏิบัติงานที่ต้องการคิดซับซ้อน 
และความรู้ที่ลึกซึ้งที่ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานต่างๆ 
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ผลงานเหล่านั้นสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์นอกห้องเรียน  
ส่วนแนวทางหรือกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
สามารถใช้เกณฑ์ 3 ประการ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม                       
การเรียนการสอนประกอบด้วย การสร้างความรู้ (Construction of 
knowledge) การสืบสอบทางวิชาการ (Disciplined inquiry) และ
การให้คุณค่านอกเหนือจากโรงเรียน (Value beyond school) [5] 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการด าเนินการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสถานการณ์จริง ปัญหา
จริง ในบริบทจริง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา
จริง ในบริบทจริงได้ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้
โดยการจัดกิจกรรมที่จ าลองหรือสะท้อนความเป็นจริงให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรือเข้าไปสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลอง 
และเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดขั้นสูง ได้เรียนรู้ความรู้ในระดับลึก ได้
เชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง [6]  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจการใช้กิจกรรม                    
การเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อน ามาจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน
ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน                  
การสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม               
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังได้รับการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขต
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน   
ตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา               
ปีท่ี 5 โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จ านวน 40 คนโดย

การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม  

3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
     เนื้อหาที่ใช้คือ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปายจังหวัด
แม่ฮ่องสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 4 รหัสวิชา อ32204 ช้ันมัธยมศึกษาปี 5 จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 เรื่อง Pai is my hometown 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรต้น ได้แก่  การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้                         
ตามสภาพจริง 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ                   
การสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบหลังทดลอง 
(One short Case Study) ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  แสดงแบบแผนการวจิัย 
 

ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
X O 

หมายเหต:ุ  X   แทน   การเรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อ    
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
       O   แทน   การทดสอบหลังเรียน 

 

5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ส่งเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Pai is my hometown จ านวน 3 แผน จ านวน 
12 ช่ัวโมง น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแผน                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้                   
แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยผู้ประเมิน 3 คน ตรวจให้
คะแนน โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน า เปรียบกับเกณฑ์  X   3.51 และ S.D. 1.00 เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
ในภาพรวมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมของอยู่
ในระดับ มาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ( X = 4.24) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.52)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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2. แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 ฉบับ 

2.1 ฉบับที่ 1 ประเมินด้านทักษะการฟัง มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน)               
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.68 -0.80 ค่าอ านาจจ าแนก                    
อยู่ระหว่าง 0.30-0.57 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของโลเวต 
(Lovett) ของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.80  

2.2 ฉบับที่ 2 ประเมินด้านทักษะการอ่าน มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน)               
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.73-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก             
อยู่ระหว่าง 0.24-0.57 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของโลเวต 
(Lovett) ของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 

2.3 ฉบับที่ 3 ประเมินด้านทักษะการเขียน มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ (24 คะแนน)  มีค่าความยากง่าย
อยู่ ร ะหว่ า ง  0.69 - 0.73 และค่ าอ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง              
0.21-0.29 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้
สั มประสิ ทธิ์ แอลฟาแบบครอนบราค  ( Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  เท่ากับ 0.96 

2.4 ฉบับที่ 4 ประเมินด้านทักษะการพูด มีลักษณะเป็นการ
สอบปากเปล่า (Oral test) จ านวน 1 สถานการณ์ (20 คะแนน)  
โดยให้นักเรียนดูแผนท่ีจาก Google maps แล้วสนทนาโต้ตอบกับคู่
สนทนาเพื่อบอกเส้นทาง ท่ีตั้งของสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ในชุมชน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสามารถเป็นเกณฑ์การให้คะแนน
แบบแยกส่วน (Analytic Rubric) มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index) มีค่าเท่ากับ 0.87  
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Pai is my hometown จ านวน 3 แผน 
จ านวน 12 ช่ัวโมง  

2. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอั งกฤษส าหรับนัก เรี ยน                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 3 แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง ผู้วิจัยจึง                           
ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 4 ฉบับ  
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

1.  ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบประเมินความสามารถใน                    
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด                         
การอ่าน และการเขียน ระหว่างเรียนแล้วน าคะแนนของนักเรียน
ทั้งหมดมาหาค่าร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบความต่างของความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่         
1-3 

 2. ตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ฉบับ                      
ที่นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลคะแนนของนักเรียน
ทั้งหมดจากแบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละฉบับมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.  เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75                      
โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (t –test One Sample) 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าประเด็นที่ค้นพบมาอภิปรายโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-3  พบว่า ในภาพรวมนักเรียน                   
มีความสามารถด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สูงขึ้น โดยวิ เคราะห์จากการเปรียบเทียบความต่ างของผล                  
การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ 
พบว่า ผลคะแนนของการประเมินในครั้งที่ 2 มีผลคะแนนสูงกว่า                
การประ เมิน ในครั้ งที่ 1  ซึ่ งแสดงว่ า  นั ก เ รี ยนมี การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียนจากการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการพูด รองลงมาคือ
ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการเขียนตามล าดับ                
ดังตารางที่ 1 และรูปภาพท่ี 1 
 

ต า ร า ง ที่  1  แ ส ด ง ผ ล ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 

ระหว่างเรียน              โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง  

 
แผน  

การจัด
กิจกรรม 

การเรียนรู้
ที ่

ทักษะ 
การฟัง 

ทักษะ 
การพูด
บรรยาย 

ทักษะ 
การพูด
สนทนา 

ทักษะ 
การ
อ่าน 

ทักษะ 
การ
เขียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

1 61.09 73.75 71.75 - 57.81 
2 78.91 - - 67.92 65.94 
3 - 76.67 84.00 83.33 - 
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รูปที่  1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท้ัง 4 ทักษะ คือ 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
7. อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ                 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียนจากการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่                 
1-3  โดยวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบความต่างของผลการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ พบว่า                   
ผลคะแนนของการประเมินในครั้ งที่  2  มีผลคะแนนสูงกว่ า                         
การประเมินในครั้งที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียนจากการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านทักษะการพูด 
รองลงมาคือทักษะ การอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการเขียน 
ตามล าดับ  ซึ่ ง เ ป็นผลจากการที่ นั ก เ รี ยน ได้ ฝึ กปฏิ บั ติ จริ ง                               
ในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริงที่ผู้สอนได้จัดขึ้น ท าให้นักเรียน
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สอดคล้องกับ [7]                   
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นการเรียนการสอนที่
เ ช่ือมโยงประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ไ ว้ด้ วยกัน หรือ เป็น
กระบวนการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีความหมาย และผู้เรียนสามารถน าสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ อีกทั้งผู้สอนสามารถประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนว่ามีความก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาหรือไม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ซึ่งได้กล่าวถึง การเรียนการสอนตามสภาพจริง
ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมและมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งครู               
ใช้ในการสอนและการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด ได้พัฒนา
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้ทางวิชาการ
กับปัญหาที่ส าคัญและอยู่บนโลกท่ีเป็นจริงได้  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 4 ทักษะ                           
คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะพบว่าผลคะแนน
ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากในกิจกรรม
การเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอย่างแท้จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ปฏิบัติกิจกรรม                
ที่เน้นทักษะการสื่อสารในทุกทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ               
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในบริบทจริง หรือ
เสมือนจริงที่ครูเป็นผู้จัดสถานการณ์ หรือวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า 
และอยากเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ [9] ซึ่งกล่าวว่า หลักการจัด
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จะต้องอยู่บนประสบการณ์พื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน กิจกรรม          
การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน
และความสนใจของนักเรียน  การเรียนการสอนตามสภาพจริงมี                 
การใช้เหตุการณ์และบุคคลจากโลกที่เป็นจริงเป็นส่วนส าคัญของ             
การเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้ประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี  
สอดคล้องกับ [10] ซึ่งได้กล่าวถึง หลักของการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงว่า ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้สอนควรมี               
การกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากทดลอง อยากปฏิบัติจากบริบท
ที่เป็นจริงหรือเสมือนจริง โดยให้ผู้เรียนได้สร้างความหมาย ความรู้ 
จากการจัดระบบ การตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
แทนการท าซ้ า หรือ ลอกเลียนแบบผู้อื่น โดยใช้การสืบสอบทาง
วิชาการที่หลากหลายสาขาและกว้างขวาง เพื่ อให้ผู้ เรียนเกิด             
ความเข้าใจท่ีลึกซึ้งมากกว่าการมีความรู้เพียงผิวเผิน แล้วให้ผู้เรียนได้
น าสิ่งที่เขาได้มาถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ และสุดท้ายผู้เรียนต้องได้
ใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างงานหรือแก้ปัญหาที่มีความหมายต่อชีวิตใน
โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ [11] ซึ่งได้กล่าวว่า การสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น นักเรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาด้วย            
การใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้และสอนภาษา คือ 
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาระงานด้านภาษาควรเช่ือมโยงกับบริบท
ของชีวิตจริงที่มีความหมายต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝน
บ่อยครั้ง จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และ
ทักษะการเขียน ตามล าดับ เนื่องจากผู้สอนมีการจั ดกิจกรรม                
การเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เน้นทักษะการพูดเป็นส่วนมาก เนื่องจาก
ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง 
ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนท่ีนักเรียนจะไปเผชิญสถานการณ์
จริงลงมาคือทักษะการอ่าน ซึ่งผู้สอนมุ่งสอนให้นักเรียนมีทักษะ         
การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเรื่อง (scanning) และการอ่านแบบ
หาใจความส าคัญของเรื่อง (skimming) เนื่องจากการอ่านใน
ชีวิตประจ าวันนั้นจะเป็นการอ่านอย่างเร็ว ซึ่งเป็นการอ่านเพื่อ             

  

ทักษะการฟัง ทักษะการพูดบรรยาย ทักษะการพูดสนทนา ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 

     แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1            แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2             แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 
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หาข้อมูลที่ต้องการทราบเพื่อหาค าตอบในหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้อ่าน
สนใจเท่านั้น โดยผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนอ่าน
จากสื่อจริง ได้แก่ การอ่านแผ่นพับ และการอ่านบทความจาก              
ในนิตยสาร ซึ่งเป็นข้อมูลในของชุมชนของนักเรียนเอง อาจมีเนื้อหา
ที่อ่านบางเรื่องเป็นข้อมูลที่นักเรียนทราบมาก่อนแล้ว นักเรียนจึง
สามารถเดาความหมายจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้  ทักษะการฟัง             
เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนบ่อยครั้ง จึงจะท าให้นักเรียนปรับตัว
กับส า เนียงและความเร็วในการพูดของผู้ ใ ช้ภาษาอังกฤษใน               
การสื่อสาร โดยผู้สอนมุ่งจัดกิจกรรมในทักษะการฟังเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสาร          
ก็จะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถจับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่ได้ฟัง และสามารถปฏิบัติตามค าสั่งจากเรื่องที่ฟังได้ และ
ทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่มีคะแนนน้อยที่สุดเนื่องจากนักเรียน
จะต้องถ่ายทอดข้อมูลที่นักเรียนต้องการจะสื่อสารในรูปแบบ             
ของภาษาเขียน ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าศัพท์และส านวนภาษา ไวยากรณ์ และการใช้รูปประโยคต่างๆ      
ใหถู้กต้อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพจริงที่ผู้สอนสร้างขึ้นนั้น เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
ที่มุ่งให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นส่วนมาก 
จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียนน้อยกว่า            
ทักษะอื่น 
 
8. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   8.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครูผู้สอนจะต้อง
สร้างหรือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนย้อนกลับไป                 
นึกถึงประสบการณ์เดิม ให้เ ช่ือมโยงเข้าสู่ เนื้อหาของบทเรียน                     
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่  
 8.1.2 ผู้สอนจะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเป็น
แบบอย่างให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้    
หรือความรู้ ใหม่ ให้กับผู้ เ รี ยน ก่อนที่ ผู้ เ รี ยนจะไปเผ ชิญกับ          
สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง หรือในบริบทเสมือนจริง                   
ที่ผู้สอนก าหนดไว้  
  8.1.3 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ เ ช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับโลกแห่งความจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะ                
ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง หรือในบริบทเสมือนจริง                
โดยผู้สอนควรมีการให้เหตุผลสะท้อนความคิดจากการได้ทดลอง                   
ฝึกปฏิบัติก่อนที่นักเรียนจะไปเผชิญสถานการณ์จริง 
8.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  8.2.1 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในทักษะการฟัง โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการฟัง ให้หลากหลายอย่างสม่ า เสมอ                     
เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อยครั้ งก็จะท าให้นักเรียนเกิด                  
ความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นชินกับส าเนียงและความเร็ว
ในการพูดของผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสาร และ
สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ได้ฟังได้ 
  8.2.2  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียน
ให้เช่ือมโยงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะการพูด 
โดยนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์และส านวน
ที่ใช้ในการสื่อสาร เมื่อนักเรียนสามารถถ่ายทอดข้อมูลเป็นค าพูดได้ 
นักเรียนก็จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรได้เช่นกัน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียน 
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้า้ ฟ้าและดวงดาว  

เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
Results of science instructional package by the teaching strategies inquiry 
cycle theory together with concept map to promote analytical thinking on 

topic “The water sky and star” for Prathomsuksa 5 students 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ และ2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 30 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 จ านวน 4 แผน เวลา 13 ช่ัวโมง และ2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชุด มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์เชิงหลักการ รองลงมา ด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ และด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค้าส้าคัญ:   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์, การจัดการเรียนแบบวัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู,้ ผังมโนทัศน์, การคิดวิเคราะห์   

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) study analytical ability science learning activities by the teaching strategies 
inquiry 7 step cycle theory and concept map and 2)  to compare analytical ability between before and after school of 
science learning activities by the teaching strategies inquiry 7 step cycle theory and concept map. The sample was 30 
students in Prathomsuksa 5 in Ban Khung Wari School Mueang District, Nakhon Sawan Province by purposive sampling. 
The research instruments included 1) science learning activities plan by the teaching strategies inquiry 7 step cycle theory 
and concept map to promote analytical thinking on topic “The water sky and star” for Prathomsuksa 5 students number 
of 4 plans, 13 hours and 2) analytical thinking ability model on topic “The water sky and star” for Prathomsuksa 5 students 
1 set, total 30 items, 30 full points.  The result indicated that 1) analytical ability highest mean value are organizational 
principles analysis, importance analysis and relationships analysis and 2)  analytical ability between before and after 
learning by organizing science learning activities plan by the teaching strategies inquiry 7 step cycle theory and concept 
map to promote analytical thinking on topic “The water sky and star” for Prathomsuksa 5 students after studying higher than 
before with the strategic significant .05. 
Keywords : Science learning activities, the teaching strategies inquiry cycle theory, concept map, analytical thinking 
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1. บทน้า 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (7E Inquiry 

Learning Cycle Mode) ขั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เป็น 7 ขั้นตอน การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการบูรณา
การและ เช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาสาระ วิทยาศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการคิด การส ารวจตรวจสอบ เพื่อการค้นพบการแก้ปัญหา 
ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ ของวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กที่
ส าคัญที่สุด คือการพัฒนาปลูกฝังให้ “เด็กคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น” หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์ (สถาบันการส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) [4]  โดย Eisenkraft ได้เสนอ
รูปแบบการสอนเป็น 7 ขั้นตอน ในรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) ขั้นเร้า
ความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้น
อธิบาย(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นประเมิน 
(Evaluation) และขั้นน าความรู้ไปใช้(Extention) กระบวนการสอน
ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปในลักษณะของวัฏจักร
การเรียนรู้  (Eisenkraft, 2003, pp. 57-59) [10]  การที่ เรียกว่า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้นตอน หรือวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุด
การประเมินแล้ว ครูและนักเรียนสามารถเข้าสู่ วัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ใหม่ ต่อไปได้อีก การจัดรูปกิจกรรมแบบสืบเสาะ 7 
ขั้นตอน จึงเป็นวัฏจักรต่อเนื่องถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมยังด าเนินไป 
ไม่ครบวัฏจักรก็สามารถข้ึนต้นวัฏจักรใหม่เพื่อสืบเสาะ เรื่องใหม่ซ้อน
อยู่ในวัฏจักรเดิมได้อีก (สมบัติ การจนารักพงศ์, 2549 ,หน้า 6-7) [5] 
และเทคนิคการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็น แผนผัง
ทางความคิด ซึ่งประกอบด้วยความคิดหรือข้อมูลต่างๆ ที่เช่ือมโยง
กันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้เป็น โครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหา
สาระต่างๆ จ านวนมาก เพ่ือช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
นั้นง่ายขึ้นและจดจ าได้ นานโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากเนื้อหาสาระ
หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ เรียนประมวล มานั้นอยู่ในลักษณะกระจัด
กระจาย แผนผังความคิดเป็น เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูล
เหล่านั้นให้เป็นระบบ ระเบียบ อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจและจดจ าได้ง่าย 
นอกจากนี้ในการประมวลความรู้หรือจัดความรู้ดังกล่าว แผนผัง
ความคิด ยังเป็นเครื่องมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากสร้างความคิดซึ่ง
มีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้
เป็น เป็นรูปธรรม แผงผังความคิดรูปของการแสดงออกของความคิด
ที่ สามารถมองเห็นและอธิบายได้ อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและ 
ประหยัดเวลา (ทิศนา แขมมณี, 2546, หน้า 388) [2]  

จากการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนของสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.62, 
41.55, 40.27 และ 38.13 ตามล าดับ ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าร้อยละ 50 และจากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2554-2558) รอบ
ที่สาม ทั้งหมด 7,042 แห่ง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งช้ี  

จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี ครอบคลุม 4 มาตรฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีที่มีจ านวน
สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัว
บ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.28 และได้เสนอแนะให้ส่งเสริมและ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร โดยเฉพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มี
วิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 49-
50) [1]   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้า
และดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้น า
เทคนิคการเขียน ผังมโนทัศน์ เข้ามาใช้ร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งช่วยให้ ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่
มีหลักการส าคัญ คือ พัฒนากระบวนการคิดบนพื้นฐานของข้อมูล
และหลักฐาน ซึ่งในแต่ละช้ันของการเรียน โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติศึกษาหาความรู้ด้านตนเอง 
ได้ฝึกคิด โดยเฉพาะการคิดวิ เคราะห์ เพื่อจ าแนก แยกแยะ 
องค์ประกอบ และความเช่ือมโยง สัมพันธ์กันของเรื่องที่สนใจจะ
ศึกษาเพื่อค้นหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นๆ แล้วจึงน า 
ความรู้ที่ได้มาอภิปรายและสรุปในรุปแบบ ผังมโนทัศน์ที่มีพื้นฐาน
แนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้  อย่างมีความสุขของออซูเบล 
(Ausble 1963 อ้างอิงใน สุนีย์ สอนตระกูล 2535, หน้า 67) [6] ที่
กล่าวว่าผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มี
อยู่ได้ แล้วจัดการความรู้นั้น ได้อย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ ที่เข้าใจและมีความคงทน จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้เรียนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
ดวงดาว นักเรียนก็จะสามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองได้ 
สามารถคิดวิเคราะห์ จัดระบบ ความรู้ ความคิด จนสร้างเป็นองค์
ความรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานหรือเครื่องมือในหาร
ตัดสินใจ ประเมิน และแก้ปัญหา ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ที่ โรงเรียนบ้านคุ้ งวารี  สังกัด
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
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ดวงดาว เพื่ อส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น  3 ด้าน คือ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1  ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้
ว่า นักเรียนท่ีเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
5. วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest design)  
 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1  ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง 

 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 แผน เวลา 13 ช่ัวโมง 
ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 
3 ท่าน หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ค่าเฉลี่ย ( X

=4.28) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) แล้วน าค่าเฉลี่ย (
X ) ที่ได้มาเปรียบกับเกณฑ์ X   3.51และ S.D.  1.00 เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อยู่ใน
ระดับ มาก 

2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องน้ า ฟ้า
และดวงดาว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชุด มี
ทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าความยากง่าย (P) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบรายข้อของเบรนแนน 
(Brennan) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-
0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า การวิเคราะห์
รายข้อหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) คัดเลือกข้อที่มี
ความง่าย (P) ระหว่าง 0.20-0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่  
0.20-0.80 ครอบคลุมของเนื้อหา 
 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามแผนการเรียนรู้ เรื่อง
น้ า ฟ้าและดวงดาว จ านวน 4 แผน จ านวน 13 ช่ัวโมง 
 2.หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 13 ช่ัวโมง ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จ านวน 1 ชุด มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ระหว่างเรียนแล้วน าคะแนนของนักเรียนท้ังหมดมาหาค่าร้อย
ละ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2. ตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน โดยให้ข้อที่ตอบถูกให้ 1 
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คะแนน และข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน แล้วน าคะแนน
ของนักเรียนท้ังหมดมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3 น าผลรวมคะแนนของแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว 
(t –test One Sample) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ค้นพบมา
อภิปราย ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์เชิงหลักการ  มี
ความสามารถในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการวิ เคราะห์
ความส าคัญ มีความสามารถในระดับมาก และด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ มีความสามารถในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ค 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบ
ทีแบบกลุ่มเดียว (t –test One Sample) พบว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
ดวงดาว เพื่ อส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
7. อภิปรายผล 

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบ
มาอภิปราย โดยแบ่ง ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์เชิงหลักการ  มี
ความสามารถในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการวิ เคราะห์
ความส าคัญ มีความสามารถในระดับมาก และด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ มีความสามารถในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้
ศึกษาได้ด าเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
ผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาวเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ตามล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้
พัฒนาตามค าแนะน าของผู้ เ ช่ียวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบกับผู้ศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้กระบวนการ
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว ซึ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง แล้วน าความรู้มาจัดระบบโดยเขียนเป็นผังมโน
ทัศน์ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเข้าใจ
เรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้
ทั้งหมด ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นอกจากนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
ดวงดาว เพื่ อส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผังมโนทัศน์ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ืองโยง
ของมโนภาพท่ีสัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูป วงกลมแทน
มโนภาพ หรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะ และทิศทางของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ และท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียน
ได้  ตามทฤษฏีของBloom (1656) [9] ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์ว่า เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ  ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้น
อาศัยหลักการของอะไร เป็นการคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดย
อธิบายขอบเขตการคิดวิ เคราะห์ว่า เป็นการคิดที่ เริ่มต้นจาก
สถานการณ์ที่มีความยุ่งอยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความ
ชัดเจน เป็นการประเมินข้อความได้ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึก
ตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบัติจึงท าให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
จัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาวเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้ศึกษา
สร้างและพัฒนา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของส าลี รักสุทธี (2554, หน้า 30) [7]  ที่ได้กล่าวว่า การ
สร้างผังมโนทัศน์ จะต้องมีการอธิบายความคิดรวบยอดที่ยากให้
ชัดเจน และจะต้องมีการเรียงล าดับอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการใช้
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ผังมโนทัศน์ ในการสอนจะช่วยให้ครูมีความเข้าใจในความคิดรวบ
ยอดหลักต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดเหล่านั้น
มากขึ้น จากนั้นผังมโนทัศน์ ช่วยให้ครูสามารถอธิบายให้นักเรียนได้
เห็นภาพตามนั้นได้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่งจะท าให้มีโอกาสน้อยที่จะไม่
เข้าใจ หรือตีความความคิดรวบยอดส าคัญผิด 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบ
ทีแบบกลุ่มเดียว (t –test One Sample) พบว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
ดวงดาว เพื่ อส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การได้ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นเพราะ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและ
ดวงดาวเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ท าให้นักเรียนอยากศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ ลงมือปฏิบัติ ค้นพบค าตอบด้วยตนเองทีละขั้นตอนโดยมีผัง
มโนทัศน์เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่
เรียนอย่างมีระบบ จนเกิดความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการคิด 
เพื่อแก้ปัญหา ประเมินผล ตัดสินใจ และสรุปผล ข้อมูลต่างๆ ที่ได้
รับรู้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยาพร แซ่ตั้ง 
และคณะ (2550) [3] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ผังกราฟิก เรื่อง สัตว์น่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ม โพธิ์พัฒน์ 
(2550) [8] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
8. และข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการ
เรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น ครูควรมีการปฐมนิเทศ

เกี่ยวกับจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
และควรควบคุมเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามก าหนดเวลา 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการ
เรียนร่วมกับผังมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ดังนั้น ครูควรให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนผังมโน
ทัศน์ก่อนที่จะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรจัดหาอุปกรณ์การ
เรียน เช่น ปากกาดินสอสี ไม้บรรทัด มาใช้อย่างหลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
8.2ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1 ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กับนักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ เช่น นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2 ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องน้ า ฟ้าและดวงดาว
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

3 ควรมีการศึกษาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ โดยใช้บริบทในชุมชน เพื่อให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน 
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ความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามกิส์  
Students’ Understanding Conception about the First Law of Thermodynamics  
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บทคัดย่อ 
การเรียนการสอนกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาและอธิบายการเปลี่ยนแปลง

พลังงานที่เกิดข้ึนภายในระบบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการต่อยอดวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอื่น แต่อย่างไรก็ตามเน้ือหาในเรื่องน้ีมีความซับซ้อน
จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน ดังน้ันงานวิจัยน้ีท าการศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 จ านวน 45 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยออกแบบทดสอบจ านวน 5 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบและ         
ให้อธิบายเหตุผลประกอบ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 3 ประเด็นคือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ  การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบผ่านตัวน าและฉนวน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกรณีการอัดตัวและขยายตัว โดยท าการวิเคราะห์เน้ือหาและ     
จัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี ความเข้าใจถูกต้อง ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจ จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียน     
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจในแต่ละประเด็นคือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบผ่านตัวน าและฉนวน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกรณีการอัดตัวและขยายตัว คิดเป็นจ านวนร้อยละ 71.00  88.90 
และ 89.20 ตามล าดับ จากผลการส ารวจน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้เกิดแนวคิด
พ้ืนฐานที่ถูกต้องและจ าเป็นต่อการเรียนรู้  
ค าส าคัญ : ความเข้าใจคลาดเคลื่อน , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , พลังงานภายในระบบ   
 

Abstract 
The teaching objective of the first law of thermodynamics focuses to student understanding about change in 

internal energy of system. This is an important basic applied science. However, the content is complex resulting in most 
students have learnt in misconceptions. Therefore, this research had studied the misconceptions of 45 students from 
purposive sampling. The test contains of 5 questions consisted explain the reasons for answer. The contexts include 3 
groups such as, meaning of internal energy change, internal energy change through conductor and insulator and change 
in internal energy of system for compression and expansion case. Then the tests analyzed were and grouped the 
students’ answers into 3 groups: understanding, misconception and misunderstanding. Survey found that students’ 
misconceptions of 3 groups such as, misconceptions about meaning of internal energy change to 71.00%, 
misconceptions about internal energy change through conductor and insulator to 88.90% and misconceptions about 
internal energy change of compression and the expansion to 89.20%. From this survey results can be used as basic in 
the development for teaching and create the basic concepts for learning. 
Keywords : Internal energy , Grade 12 , Misconception 
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1. บทน า 
     แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ และสิ่งที่ส่งผลต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนก็คือพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียน [1] หากนักเรียน      
ใช้ความรู้เดิมที่มีแนวคิดไม่ถูกต้องหรือมีแนวคิดคลาดเคลื่อนกับวิชา
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่น้ันอาจจะน าไปสู่การเข้าใจ    
ที่คลาดเคลื่อนและเกิดผลกระทบต่อนักเรียนตามมา รวมถึง       
การเข้าใจแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเมื่อนักเรียนต้องศึกษาต่อในระดับ        
ที่สูงข้ึน [2] อย่างไรก็ตามพ้ืนฐานความรู้เดิมจะส่งผลต่อแนวคิด        
ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยพบว่าหากนักเรียนยังคงใช้
แนวคิดเดิมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก็จะท าให้เป็น
เรื่องยากที่จะเปิดใจยอมรับและเข้าใจวิทยาศาสตร์  ในการศึกษา   
ทางวิทยาศาสตร์น้ันวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ         
การเรียนรู้ หากนักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์       
จะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในทุกระดับชั้น [3] 
เมื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์
พบว่ามีสาเหตุหลายประการ เช่น ครูส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอนที่
เน้นการบรรยาย การสอนนักเรียนท่องจ าสูตร การแทนค่าลงใน
สมการทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้าง
ค าอธิบายในการตอบค าถามเชิงเหตุผลได้ นอกจากน้ีครูใช้ต าราเพียง
เล่มเดียวซึ่ งบางเล่มผู้เขียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ คลาดเคลื่อน 
โดยทั่วไปหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 มีเน้ือหาสาระที่แตกต่างกัน 
ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนในเรื่องที่เก่ียวกับธรรมชาติ
ของฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่ในแบบที่แตกต่างกัน 
จะเห็นได้ว่าเน้ือหาที่กล่าวมาน้ันสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจได้ดี
เน่ืองจากเป็นเรื่องทีนั่กเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะ
เรียนเน้ือหาในเรื่อ งที่ เกี่ ยวกับความร้อน แก๊สอุดมค ติ  และ               
กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยเฉพาะหน่วยการเรียนรู้เรื่องกฎทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ ประกอบไปด้วยกฎ 4 ข้อ คือกฎข้อที่ศูนย์เก่ียวกับ
ความสมดุลทางความร้อน  กฎข้อที่ 1 เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
พลังงาน  กฎข้อที่ 2 เกี่ยวกับการเกิดกระบวนการกับเอนโทรปี  
และกฎข้อที่ 3 เกี่ยวกับเอนโทรปีของระบบที่อุณหภูมิใดๆ ซึ่งใน
ระดับมัธยมศึกษาจะเน้นในเน้ือหาสาระเรื่องกฎข้อที่  1 ของ      
เทอร์โมไดนามิกส์เป็นหลัก กล่าวว่าพลังงานความร้อนทั้งหมดที่
ให้แก่ระบบจะมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบที่ เพ่ิม
ข้ึนกับ งานที่ ท าโดยระบบ น้ัน [4] จะ เห็ น ได้ ว่า เน้ื อห าส าระ
ประกอบด้วยเรื่องอุณหภูมิ ความร้อน งาน และพลังงานภายใน
ระบบ ซึ่งเน้ือหาเหล่าน้ีเน้นทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เป็น
หลัก ในการเรียนรู้ของนักเรียนน้ันจะต้องสร้างองค์ความรู้จาก    

การจินตนาการ ดังน้ันการสร้างองค์ความรู้จากการจินตนาการถ้า
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้การจัด   
การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ เท่าที่ควร จากงานวิจัยของ 
Meltzer D.E. [5] พ บ ว่ า นั ก เรี ย น ส่ วน ให ญ่ มี ค วาม เข้ า ใจ ที่
คลาดเคลื่อนในการอธิบายแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจผิดซึ่งส่งผลกระทบต่อ     
การใช้ชีวิตประจ าวันหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ซึ่งมีข่าวอุบัติเหตุให้
เห็นอยู่เป็นประจ า เช่น การระเบิดของรถยนต์ที่ติดแก๊สและแก๊ส       
หุงต้มในร้านปิ้งย่าง เป็นต้น ดังน้ันจากความส าคัญและสภาพปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส ารวจ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้
เกี่ ยวกับกฎ ข้อที่  1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เพ่ื อเป็น ข้อมู ลใน          
การ พัฒ นาการจั ดการเรียนรู้ ของนัก เรียนให้ มี แนวคิด ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยผู้วิจัยออกแบบแบบทดสอบที่ใช้ส ารวจ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นแบบปรนัยซึ่งผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญและสามารถน ามาใช้กับนักเรียนได้ จ านวน 5 ข้อ ซึ่ง
แบบทดสอบจะให้ อ ธิบ ายเห ตุผลในการเลื อกค าตอบ ด้วย                 
ในการส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนครั้งน้ีส ารวจเพ่ือ
หาปัญหาและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่เกิดข้ึน เพ่ือให้
ผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนน้อยลง  
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือออกแบบแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
เรื่องกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ 
  2.2 เพ่ือส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  เรื่องกฎข้อที่  1     
ของเทอร์โมไดนามิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใ ช้ ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เป็ น นั ก เรี ย น               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 45 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้มาแล้วในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์ ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COE-2019-033 
     3.2 สถานที่ด าเนินการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
แห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม 
     3.3 ระยะเวลาในการท าวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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4. วิธีการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconception’s test)
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ จ านวน 5 ข้อ ซึ่ง
แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก และส่วนที่ 2 เป็นการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบค าตอบ
ของส่วนที่ 1 แบบทดสอบผ่านการประเมินความสอดคล้องกับ

เ น้ื อ ห า แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( index of item – objective 
congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบที่น ามาใช้ทดสอบ
นักเรียนจะมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ทั้ง 5 ข้อ มีประเด็นที่
ต้องการวัดความเข้าใจและลักษณะของข้อสอบ ดังแสดงใน     
ตารางที่ 1 
     จากตารางที่ 1 สามารถแบ่งประเด็นที่ต้องการวัดความเข้าใจ
ของนักเรียนออกเป็น 3 ประเด็น ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเป็นแบบทดสอบ 
ที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและให้อธิบายเหตุผลในการเลือกตอบ  
     เมื่อผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนเรื่อง กฎข้อที่ 1 ของ      
 

 

 
เทอร์โมไดนามิกส์ จากน้ันผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้ นักเรียนท า
แบบทดสอบเรื่องกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ จ านวน 5 ข้อ 
 
 
ซึ่งเป็นค าถามที่วัดความเข้าใจของนักเรียนในประเด็นที่แตกต่างกัน
เก่ียวกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ โดยให้นักเรียน
ใช้เวลา 60 นาที ในการท าแบบทดสอบ  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับกฎข้อที่ 1 
ของเทอร์โมไดนามิกส์ จากการที่นักเรียนตอบค าถามในแบบทดสอบ
และให้ เห ตุผลประกอบในการเลื อกตอบแต่ละค าถาม มี วิ ธี           
การด าเนินการดังน้ี  
     4.4.1 ผู้ วิจัยน าลักษณะค าตอบของนัก เรียนมาวิเคราะห์         
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค าตอบของ Haidar and Abraham [6] มา
วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียน จ าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม จากน้ัน       
จัดกลุ่มค าตอบออกเป็น 3 กลุ่มแสดงดังตารางที่ 2  
     4.4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์จัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนในการตอบ
ตัวเลือกและการให้ เหตุผลในการเลือกตอบ แล้วหาความถ่ีของ
จ านวนนักเรียนที่ตอบในแต่ละกลุ่ม 
 

ข้อ ประเด็นที่ต้องการวัดความเขา้ใจ ลักษณะแบบทดสอบ 

1 
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ 

 

แบบเลือกตอบ และให้อธิบายเหตุผลใน
การเลือกค าตอบ 

2 
3 

การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบผ่านตัวน าและฉนวน 4 
5 การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกรณีการอัดตัวและขยายตัว 

สัญลักษณ์ ระดับขั้นของการตอบ ระดับกลุ่มค าตอบ 

A ตอบตัวเลือกถูกต้อง และให้เหตุผลถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ความเข้าใจถูกต้อง 

(Understanding ; US) 

B1 ตอบตัวเลือกถูกต้อง และให้เหตุผลถูกต้องแต่ยังอธิบายไม่สมบูรณ์ 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
(Misconception ; MC) 

B2 
ตอบตัวเลือกถูกต้อง แต่ให้เหตุผลผิดหรือถูกปนกัน หรือตอบตัวเลือกถูกและผิด
ปนกันและให้เหตุผลถูกหรือผิด  หรืออาจให้เหตุผลถูกและผิดปนกัน 

B3 ตอบตัวเลือกและให้เหตุผลผิดหรือไม่ตรงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
C ไม่ตอบค าถาม หรือตอบค าถามว่าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ (Misunderstanding ; MU) 

ตารางที่ 1 ประเด็นที่ต้องการวัดความเข้าใจและลักษณะของแบบทดสอบ 
 

ตารางที่ 2 แสดงวิธีการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียน 
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     ผลจากการส ารวจความเข้าใจของนักเรียนจ านวน 45 คน 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม สามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเด็นดังตารางที่ 1 และสามารถแบ่งกลุ่มค าตอบเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม A หมายถึงกลุ่มที่ เข้าใจถูกต้อง (US) กลุ่ม B1 B2 และB3 
หมายถึงกลุ่มที่เข้าใจคลาดเคลื่อน (MC) และกลุ่ม C หมายถึงกลุ่มที่
ไม่เข้าใจ (MU) แสดงดังตารางที่ 3  
      จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการตอบจากการจัดกลุ่มระดับ
ค าตอบของนักเรียนตามการวิเคราะห์ค าตอบของ Haidar and 
Abraham พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในจังหวัดนครปฐม จ านวน 45 คน มีการตอบในแต่ละ
ประเด็นที่แตกต่างกัน ซึ่งในประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
ระบบ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 71.00 ในประเด็นที่ 2 นักเรียนมี   
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบผ่าน
ตัวน าและฉนวน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 88.90 และประเด็นที่ 3 
นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
ระบบระหว่างกรณีที่ลูกสูบอัดตัวและขยายตัวคิดเป็นจ านวนร้อยละ 
89.20 จากการส ารวจจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่ อนหลายประ เด็น ดั ง น้ันผู้ วิจั ยจึ งน าผลการตอบ           
ของนักเรียนในแต่ละประเด็นมาอภิปรายผลโดยอ้างอิงจากงานวิจัย
ของ Shirish Pathare, et. al. [7] ได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 135 คน เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละประเด็นพบว่า           
      ในประเด็นที่ 1 เป็นค าถามข้อที่ 1 - 2 เรื่องความหมายของ   
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ สถานการณ์ที่ก าหนดให้คือ
ออกแรงกดลูกสูบที่กระบอกสูบเป็นฉนวนและตัวน า โดยนักเรียน
จะต้องอธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ 
 

 

 
จากการส ารวจพบว่าในค าถามข้อที่ 1 นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง
(US) ร้อยละ 40.00 ที่อธิบายพร้อมกับให้เหตุผลถูกต้องแต่ยังมี
นักเรียนร้อยละ 60.00 มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (MC) โดย
นักเรียนร้อยละ 18.00 มีความเข้าใจในลักษณะเดียวกันว่าพลังงาน
ภายในระบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะข้ึนอยู่กับการถ่ายเทความร้อน
ภายในกระบอกสูบฉนวน มีนักเรียนร้อยละ 40.00 ที่ ให้ เหตุผล     
ในการตอบว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบจะลดลงเมื่อ
ปริมาตรของแก๊สลดลง และนักเรียนร้อยละ 2.00 ตอบค าถาม     
ไม่สอดคล้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่านักเรียน   
ไม่สามารถอธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
ระบบได้ ดังน้ันจากลักษณะการตอบค าถามของนักเรียนในข้อที่ 1 
นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนในการอธิบายความหมาย  
ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบจากปริมาตรของแก๊ส  
ส่วนค าถามในข้อที่ 2 จะให้นักเรียนวิเคราะห์ค าตอบและอธิบาย
เหตุผลจากสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนข้ึน พบว่านักเรียนมี    
ความเข้าใจถูกต้อง (US) ร้อยละ 18.00 และมีนักเรียนถึงร้อยละ 
82.00 ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน (MC) แบ่งเป็นนักเรียนร้อยละ 
46.50 มีความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ       
ที่เพ่ิมข้ึนน้ันข้ึนอยู่กับอุณหภูมิภายในกระบอกสูบและการท างาน  
ของระบบที่ ลดลง จะเห็นได้ ว่านัก เรียนอ ธิบายความหมาย          
ของพลังงานภายในระบบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ       
การท างานของระบบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียังพบว่านักเรียน    
ร้อยละ 35.50 อธิบายเหตุผลในการตอบว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบที่ เพ่ิมข้ึนจะข้ึนอยู่กับกระบอกสูบที่เป็นชนิดตัวน า
เท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่  1 ไม่พบนักเรียนที่ไม่ตอบ
ค าถาม (MU) จะเห็นได้ว่าความเข้าใจของนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
ระดับกลุ่มความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  ดังน้ันจากความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกับงานวิจัยของ  Shirish 
Pathare, et. al. มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับความหมายการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ ค าถาม 
ข้อที ่

ระดับกลุ่มค าตอบ (ร้อยละ) 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 

(MC) (ร้อยละ) 
US MC MU 
A B1 B2 B3 Total C 

1 
1 40.00 18.00 40.00 2.00 60.00 0.00 

71.00 2 18.00 46.50 35.50 0.00 82.00 0.00 

2 
3 8.80 22.30 68.90 0.00 91.20 0.00 

88.90 
4 13.40 31.20 53.40 2.00 86.60 0.00 

3 5 8.80 0.00 89.20 0.00 89.20 2.00 89.20 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการจัดระดับกลุ่มค าตอบของนักเรียนในแต่ละประเด็น 
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พลังงานภายในระบบกล่าวคือนักศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 26        
มีความเข้าใจว่าพลังงานภายในระบบที่เพ่ิมข้ึนจะแปรผันตรงกับ
ปริมาตรของแก๊ส และข้ึนอยู่กับอุณหภูมิของแก๊สที่ลดลง รวมทั้ง
อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบว่าข้ึนอยู่กับกระบอก
สูบที่เป็นตัวน าเท่าน้ัน แต่ไม่ข้ึนอยู่กับความร้อนที่ถ่ายเทออกนอก
กระบอกสูบ เมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างกับนักศึกษาปริญญาตรีน้ันจะมีตัวเลขที่แตกต่างกัน           
จะเห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง            
ซึ่งความคลาดเคลื่อนน้ีอาจเป็นเพราะที่มีการเรียนรู้มาต้ังแต่ตอน
ระดับมัธยมศึกษา  
      ในประเด็นที่ 2 เป็นค าถามข้อที่ 3 - 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบผ่านตัวน าและฉนวน ผู้วิจัยได้ออกแบบค าถาม 
ให้มีการวิเคราะห์และการประยุกต์เพ่ือให้ใช้แนวคิดที่ซับซ้อนข้ึน            
ในค าถามข้อที่ 3 พบว่านักเรียนร้อยละ 8.80 มีความเข้าใจถูกต้อง 
(US) และมี จ านวนนัก เรียนถึงร้อยละ 91.20 ที่ มี ค วาม เข้าใจ
คลาดเคลื่อน (MC) โดยนักเรียนร้อยละ 22.30 ให้เหตุผลในการตอบ
ว่าเมื่อกดลูกสูบที่เป็นฉนวนและตัวน าอย่างรวดเร็วจะท าให้พลังงาน
ภายในระบบเพ่ิมข้ึนเพราะลูกสูบที่ เป็นฉนวนจะมีอุณหภูมิลดลง 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบของกระบอกสูบฉนวนไม่ถูกต้อง และยังมี นักเรียน      
ถึงร้อยละ 68.90 มีการอธิบายค าตอบคลาดเคลื่อนว่าเมื่อกดลูกสูบ
อย่างรวดเร็วส่งผลให้กระบอกสูบที่เป็นฉนวนมีพลังงานภายในระบบ
ลดลงเพราะอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกระบอกสูบที่เป็น
ตัวน ามีพลังงานภายในระบบเพ่ิมข้ึนเพราะมีการน าความร้อน จะ  
เห็นว่านักเรียนอธิบายการเปลี่ ยนแปลงพลังงานภายในระบบ        
ของกระบอกสูบฉนวนจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่ถูกต้อง 
เมื่อพิจารณาระดับกลุ่มค าตอบของนักเรียนจากค าถามข้อที่ 3 จะ       
เห็นว่านักเรียนจะมีความเข้าใจอยู่ในระดับความเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่ง
มีลักษณะค าตอบใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Shirish Pathare, et. al. 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าใจว่าเมื่อกด
ลูกสูบที่กระบอกสูบเป็นฉนวนอย่างรวดเร็วจะท าให้พลังงานภายใน
ระบบลดลงและกระบอกสูบที่เป็นตัวน ามีพลังงานภายในระบบเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากอุณหภูมิในระบบลดลง และในค าถามข้อที่ 4 พบว่านักเรียน
มีความเข้าใจถูกต้อง (US) ร้อยละ 13.40 ส่วนนักเรียนที่มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน (MC) มากถึงร้อยละ 86.60 โดยนักเรียนที่ตอบค าถาม
การเปลี่ยนปลงพลังงานภายในระบบในกรณีการกดลูกสูบอย่างช้า    
ในกระบอกสูบที่มีฉนวนได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถตอบค าถามกรณี
กระบอกสูบเป็นตัวน าได้ และตอบค าถามกรณีตัวน าได้ถูกต้องแต่    
ไม่สามารถตอบค าถามกรณีของกระบอกสูบที่เป็นฉนวนได้เป็นร้อยละ 
31.20 และ 53.40 ตามล าดับ เมื่ อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 
Shirish Pathare, et. al. ที่ท าการส ารวจกับนักศึกษาปริญญาตรี

พบว่ามีค่าเป็นร้อยละ 38.00 และ 14.00 ตามล าดับ ซึ่งความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในนักศึกษาปริญญาตรีมีน้อยกว่าอาจจะมีการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงกว่าจึงท าให้มีวิจารณญาณทางด้านการคิดสูงกว่านักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง  
      ในประเด็นที่ 3 เป็นค าถามข้อที่ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบกรณีการอัดตัวและขยายตัวของลูกสูบ ส าหรับประเด็นน้ี
พบว่านักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง (US) ร้อยละ 8.80 และนักเรียน   
ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน (MC) จ านวนมากถึงร้อยละ 89.20 
แบ่งเป็นนักเรียนร้อยละ 49.20 มีความเข้าใจว่าขณะลูกสูบขยายตัว
ข้ึนในกระบอกสูบที่เป็นฉนวนปริมาตรจะเพ่ิมข้ึนส่งผลให้พลังงาน
ภายในระบบเพ่ิมข้ึน สังเกตได้ว่านักเรียนใช้ปริมาตรในการอธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบผ่านฉนวน และยังมีนักเรียน
ร้อยละ 40.00 ที่อธิบายเหตุผลในการตอบว่าขณะแก๊สในกระบอกสูบ
ฉนวนมีการขายตัวจะท าให้พลังงานภายในระบบเพ่ิมข้ึนเพราะไม่มี
การถ่ายเทความร้อนจึงส่งผลให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ียัง
มีนักเรียนร้อยละ 2.00 ที่ไม่ตอบค าถามและตอบว่าไม่เข้าใจ แสดงว่า
นักเรียนมีความไม่เข้าใจเมื่อค าถามมีการประยุกต์ จะเห็นได้ว่าใน
ประเด็นที่  3 นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดซึ่ งมี           
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jack Barbera [8] นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 35.00 มีความเข้าใจว่าเมื่อลูกสูบขยายตัวข้ึนท าให้
ปริมาตรเพ่ิม ข้ึนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เพราะ         
ความร้อนไม่มี การ ถ่ายเทท าให้พลั งงานภายในระบบเพ่ิม ข้ึน         
เมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่ามีความแตกต่างกันของ
ร้อยละความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส าคัญ ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในนักศึกษาปริญญาตรีมีน้อยกว่าอาจจะมีการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงกว่าจึงท าให้มีวิจารณญาณทางด้านการคิดสูงกว่านักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็นมี
ความแตกต่างกันตามระดับความยากของแบบทดสอบ 
 

6. บทสรุป 
     จากการส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนระดับ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ที่เคย
ได้รับการจัดการเรียนการสอนมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัย
ได้ออกแบบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ จ านวน 5 ข้อ โดยให้
นักเรียนเลือกตอบและให้เหตุผลประกอบในการตอบแบ่งออกเป็น  
3 ประเด็น คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
ระบบ การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบผ่านตัวน าและฉนวน       
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกรณีอัดตัวและขยายตัว ซึ่งผล
จากการส ารวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกรณีอัดตัวและ
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ข ย า ย ตั ว คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 89.20 ร อ ง ล ง ม า คื อ นั ก เรี ย น มี           
ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบ
ผ่ าน ตั วน าและฉนวน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ88.90 และ นัก เรี ยนมี            
ความเข้าใจคลาดเคลื่ อนน้อยที่สุ ดเกี่ ยวกับ ความหมายของ           
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบคิดเป็นร้อยละ 71.00 ดังน้ัน
จากข้อมูลที่ส ารวจได้น้ันครูผู้ สอนสามารถน าไปเป็นข้อมูลใน            
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาความรู้และมีแนวคิดพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 2) ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่มีต่อความรู้ ทักษะ และการรับรู้ความสามารถของตน ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจ
สภาพปัญหาและอุปสรรคการสอน 2) การสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาโปรแกรมการสอนทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน 3) 
การวิจัยเชิงทดลอง และ 4) การปรับปรุงโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในขั้นการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษาการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มีแบบแผนการวิจัย การทดลองกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อน–หลัง (One–Group Pretest–Posttest Design) ประชากร 
คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มยกระดับช้ัน ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวน 310 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) โปรแกรมการสอนการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน และ 4) แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test และ  - test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   1) ผลการพัฒนา
โปรแกรมการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 82.87/80.60   
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโปรแกรมการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 19.74 คะแนน และ 24.98 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) 4) การรับรู้ความสามารถของตนในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ภายหลังการเข้าโปรแกรมในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน หลังเรียนของนักเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ :  โปรแกรมการสอน, การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน , การรบัรู้ความสามารถของตน 
 

 
 

Abstract   
The purpose of this research were to: 1) develop a basic cardiopulmonary resuscitation teaching  

program of high school students 2) study the results of basic cardiopulmonary resuscitation teaching program on their 
knowledge, skills and abilities of high school students This research was a research and development (R&D). There were 
4 steps to conduct research : 1) Exploring the problems and obstacles of teaching 2) Creating and finding the effectiveness 
of developing skills teaching programs basic cardiopulmonary resuscitation  3) Experimental research and 4) Improving 
basic cardiopulmonary resuscitation teaching programs In the process of using the development program, basic 
cardiopulmonary resuscitation . Research plan One-Group Pretest – Posttest Design One population were a high school 
student. Sao Hai School "Wimol Witthayanukul", 1st semester, academic year 2017 . Sample group was Mattayom 6 
students, the first semester of the academic year 2017, was derived from a total of 10 classes of 310 students. The tools 
used in this research were 1) basic cardiopulmonary resuscitation teaching program. 2) learning achievement test. 3) basic 
cardiopulmonary resuscitation skill assessment form and 4) self-efficacy assessment . The statistics used in data analysis 
were statistics used in data analysis, including mean, standard deviation (S.D.), t-test and-test statistics. The analysis of 
data 1) results of the development of basic cardiopulmonary resuscitation teaching program of high school students was 
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equal to 82.87 / 80.60 2) learning achievement before and after study with basic cardiopulmonary resuscitation skills 
teaching program of high school students with an average score of 19.74 and 24.98. with statistical significance at the 
level .05 3) skills with basic cardiopulmonary resuscitation teaching program at  high level (S.D. = 4.46) 4) Perceived self-
efficacy in basic resuscitation cardiac arrest after entering the program at a high level and no statistical significance at the 
level .05 
Keywords : teaching program , basic cardiopulmonary resuscitation, self -efficacy 
 
บทน า 

ในแต่ละปีประเทศไทยมีประชาชนเสียชีวิตจากเฉียบพลันกว่า 
54,000 คน เท่ากับว่าใน ทุก ๆ 1 ช่ัวโม มีการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
มากถึง 6 คน และเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยทุกเพศทุกวัย แต่
หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและถูกวิธีตามหลักห่วง
โซ่การรอดชีวิต คือการช่วยเหลือด้วยการ CPR ประกอบกับการใช้
เครื่องฟื้นชีพหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (automated external 
defibrillator, AED) ภายในระยะเวลา 4 นาที หลังจากหัวใจหยุด
เต้นก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของประชาชนที่หัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันนอกสถานพยาบาลได้ [1] 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) คือการปฏิบัติการเพื่อ
ช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้น หรือคนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหัน 
เพื่อท าให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยง
สมองได้ มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ท้ังนี้ตาม
หลัก แล้วหากสมองคนเราถ้าขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกินกว่า 4 นาที 
จะมีผลท าให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมอง บางส่วนไปได้อย่างถาวร 
แม้หัวใจจะสามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ในภายหลัง แต่สมองส่วนท่ีเสีย
ไปแล้วจะท าให้ ผู้ป่วยไม่สามารถฟ้ืนคืนสติกลับมาได้สมบูรณ์ดังเดิม
อีก หากเราสามารถรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ถูกวิธี ก็จะยิ่ง
เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยรอดชีวิต ลดการบาดเจ็บได้อีก และการช่วยฟื้น
คืนชีพจะได้ผลดี ต้องท าควบคู่กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ก็จะเพิ่มโอกาสรอดได้ถึงร้อยละ 47 
ทั้งนี้ในการกด หน้าอกเพื่อท า CPR นั้นเราจะต้องกดด้วยความลึก
อย่างน้อย 5 เซนติเมตร และในอัตราความเร็ว 100 – 120 ครั้งต่อ
นาที [1] 

ในปี 2018 American heart Association (AHA) ได้ตีพิมพ์ค า
ช้ีแจงทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การศึกษาการกู้ชีพ : 
กลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์จากภาวะหัวใจวาย” ซึ่ง
อธิบายว่าเมื่อผู้ให้การช่วยชีวิตได้เข้าเรียนหลักสูตรการช่วยชีวิต
มาตรฐานทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบตัวต่อตัว ทักษะดังกล่าวจะ
ค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป อาจน าไปสู่การดูแลทางการแพทย์และ
เป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ดี เพื่อเพิ่มความเป็นไป
ได้ที่ผู้เรียนจะได้รับทักษะการช่วยเหลือที่ส าคัญอย่างแท้จริง ผู้สอน
จะขอให้ผู้เรียนด าเนินการฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งแสดงให้เห็นว่ามี
ความเชี่ยวชาญ (cpr.heart.org)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2]  ได้เห็น
ความส าคัญต่อการสร้างทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้เรียนจึงได้
ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 5 ความ
ปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่นักเรียนต้องฝึกทักษะให้ช านาญ จาก
ผลจากงานวิจัยของ วราพรรณ เพ็งแจ่ม [3]  ได้ท าการวิจัยความรู้
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 พบว่านักเรียนมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
72.93 และมีความรู้ ในการกระท าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
75.97 แสดงให้เห็นว่าสภาพการจัดการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ยังเน้นที่
ความรู้ จึงท าให้เมื่อเกิดสถานการณ์จริงนักเรียนสามารถท าการ
ปฏิบัติได้น้อยส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ได้ ขาดประสิทธิภาพ 
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมการสอนพัฒนา
ทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างถูกวิธี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนาโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ที่มีต่อความรู้ ทักษะ และการรับรู้ความสามารถของตน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 926 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสาไห้ “วิมล
วิทยานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากเลือก
แบบเจาะจง ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวน 310 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนา
โปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
ความรู้  ทักษะ การช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้ นฐาน และการรับรู้
ความสามารถของตน  (Self-Efficacy Theory) ของ Banduraใน
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 3.1  โปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่ง 
ผู้วิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีปัจจุบันได้หาค่า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักกิจกรรมที่
แสดงไว้ในกรวยประสบการณ์ของ Dale ในรูปกรวยคว่ า (Dale’s 
Cone of Experience) ปิรามิดการเรียนรู้  (Learning Pyramid) 
และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy Theory) 
ของ Bandura ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย การฟังบรรยายและดู    
วีดิทัศน์ การสาธิต การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการสอนคนอื่น 
วิเคราะห์โปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญ  
 3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อน –  
หลังใช้โปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของผู้เรียนภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า IOC ทั้งฉบับ 0.87 
แบบทดสอบนี้มีความยากง่าย (p)  ระหว่าง 0.2–0.8 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.2–0.73 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.82 

3.3 แบบประเมินทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน  
ซึ่งผู้วิจัยใช้ของ เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง[4] พัฒนาจากแบบประเมิน
ทักษะของสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยการ
ประเมิน 6 รายการได้แก่ การประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย การ
โทรแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ต าแหน่งการวางมือเพื่อกดนวด
หัวใจ ความลึกในการกดนวดหัวใจ จังหวะกดนวดหัวใจ และประเมิน
การปฏิบัติในภาพรวม 2 เกณฑ์ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ของเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 1 

3.4 แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประกอบด้วย 1 ข้อค าถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่มีความไม่มั่นใจเลย มั่นใจค่อนข้าง
น้อย มั่นใจปานกลาง มั่นใจค่อนข้างมาก และมั่นใจอย่างเต็มที่  
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 1 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  กรอบแนวความคิดในการศึกษา คน้คว้าในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนการช่วยพื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ตาม
รายละเอียด กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่แสดงต่อไปนี ้
 
   
 
 
วิธกีารวิจัย 
 
 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามแนวคิด
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 (R1: Research ครั้งที่ 1) การส ารวจสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคการสอน  

ขั้นตอนที่ 2 (D1: Development ครั้งที่  1) การพัฒนา
โปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานต้นแบบ 

ขั้นตอนท่ี 3 (R2 : Research ครั้งท่ี 2) ทดลองใช้โปรแกรม
การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกลุ่มเล็ก 3 คน เพื่อให้ต้นแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ 

ขั้นตอนที่  4 (D2: Development ครั้งที่  2) ปรับปรุง
ต้นแบบโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่  5 (R3 : Research ครั้ งที่  3) น าต้นแบบที่
สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่ม 9 คน และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 6 (D3: Development ครั้งที่ 3) ) ปรับปรุง
ต้นแบบโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ขั้นตอนที่  7 (R4 : Research ครั้ งที่  4) น าต้นแบบที่
สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 1 ห้องเรียน และ
ประเมินค่าประสิทธิผลของต้นแบบโปรแกรมการสอนฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนที่ 8 ได้โปรแกรมการสอนฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้สอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อไป 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปและเสนอผล ดังนี ้

1. การพัฒนาโปรแกรมการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี  
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 82.87/80.60    

2. ความรู้เรื่องการช่วยพื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนทักษะสูงกว่า
ก่อนได้รับโปรแกรมการสอนทักษะ โดยก่อนได้รับโปรแกรมการสอน
ทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 12.38 (S.D. = 1.06) หลังได้รับ
โปรแกรมการสอนทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 19.96 (S.D.= 
2.36) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอนทักษะ โดยใช้
สถิติทดสอบส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t- 
test) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการ
สอนทักษะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
3. การรับรู้ความสามารถในตน  

 

โปรแกรมการสอนการชว่ยพื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน  

 
 
 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และ
ระดับนัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบ
ก่อนและหลังได้รบัโปรแกรมการสอนทักษะของนักเรียน (n = 310) 

 
 3. ทักษะการช่วยเหลือข้ันพื้นฐาน ก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการสอนทักษะ พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
ภาพรวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอนจ านวน 301 คน    
ร้อยละ 97.10 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือข้ันพื้นฐาน ของนักเรียน
ก่อนและหลังได้รบัโปรแกรมการสอนทักษะ 

 
 

และพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัตทิักษะภาพรวมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทุกข้ันตอนจ านวน 301 คน ร้อยละ 97.10 และเมือ่
เปรียบเทยีบทักษะก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอนทักษะ โดย
ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบว่า ก่อนและหลังไดร้ับ
โปรแกรมการสอนมีทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือข้ันพื้นฐาน ของนักเรียน
ก่อนและหลังได้รบัโปรแกรมการสอนทักษะ 

 
 

 4. การรับรู้ความสามารถของตนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน  
พบว่านักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนในการช่วย

ฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ก่อนและภายหลังการเข้าโปรแกรมการสอนฯ 
เฉลี่ย 1.61 (S.D. = 0.70) และ 4.18 (S.D. = 0.59) ตามล าดับ     
ดังรายละเอียดใน ตาราง 4 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนก่อนเข้าโปรแกรมการสอนฯ ก่อนทดสอบ
กับหุ่นตุ๊กตา และก่อนสอนน้อง 
 

 
   
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
         1. จากผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมการสอนการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ตาม
เกณฑ์ 80/80 พบว่าการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการเรียนด้วย
โปรแกรมฯ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อน าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียน พบว่าการทดสอบทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างเรียน มีคะแนนร้อยละ 82.87 และการทดสอบหลังเรียน มี
คะแนนร้อยละ 80.60 แสดงว่าโปรแกรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เป็นผลอัน
เนื่องมาจากโปรแกรมการสอนได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดย
ผู้เ ช่ียวชาญ มีการน าไปทดลอง (try out) หาประสิทธิภาพของ
โปรแกรม โดยการเก็บคะแนนในขั้นทดลอง 3 คน  น าผลจากการ
ทดลองมาปรับขั้นตอนของโปรแกรมการสอน ขั้นทดลองกลุ่ม 9 ได้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
เพื่อมาปรุงปรุงขั้นตอนของโปรแกรมการเรียน เมื่อแก้ไขแล้วน าไปใช้
ในการทดลองภาคจริงกับกลุ่มตัวอย่าง (30 คน)  จนกระทั่งได้
โปรแกรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 
[4] ที่ใช้หุ่นจ าลองฝึกทักษะตามแนวคิดหลักคือห่วงโซ่การรอดชีวิต 
(Chain of survival) และกระบวนการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) 

2. พบว่าทั้งค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และคะแนนทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพของนักเรียนภายหลังจากได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการสอนนี้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนมีประสบการณ์ ได้รับการกระตุ้นให้สะท้อน
แนวคิดจากสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ เจตคติใหม่ หรือวิธีการ
ใหม่  ๆ  [5] และแนวทางการจั ดการ เรี ยนการสอนโดยเน้น
ประสบการณ์จะท าให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสเผชิญกับปัญหาจาก
สถานการณ์จริง นอกจากนี้ผลการวิจัยของเดล ในปี 1960s เป็นรูป
กรวยประสบการณ์การเรียนรู้  (Dale’s Cone of Experience) 
พบว่าวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนได้ผลมากที่สุดจะอยู่ที่ส่วนล่างของ
กรวยซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ผู้ เรียนรับประสบการณ์ตรงอย่างมี
เป้าหมาย เช่น การลงมือปฏิบัติ การเป็นผู้ลงมือกระท า และ ปิรามิด
การเรียนรู้ (learning Pyramid) ที่บอกถึงความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ

จ ำนวน ร้อยละ

ข้ันตอนการช่วยเหลือ
     การประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย    
     โทรแจ้งเหตุการณ์แพทย์ฉุกเฉิน 1669 305 98.39 5 1.61
เทคนิคการกดนวดหัวใจ   

ต าแหน่งการวางมือ 305 98.39 5 1.61
     ท่าทางในการกด
     จังหวะในการกด 310 100 0 0
     ความลึกในการกด 310 100 0 0

301 97.1 9 2.9
301 97.1 9 2.9

รำยกำรประเมิน
      ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง

จ ำนวน  ร้อยละ
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กรวยประสบการณ์ของเดล ช่วยท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงการออกแบบ
กิจกรรมและการน าสื่อมาใช้เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือวิธีที่จัดให้มีการสอนคนอื่น การน าสิ่งที่รู้ ไปใช้
ในทันทีเกิดสัมฤทธิผลของอัตราเฉลี่ยความคงทนร้อยละ 90 [6] 
ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน ภายหลังการเข้าโปรแกรม เฉลี่ย 4.18 (S.D. = 0.59)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภามาศ ผาติประจั กษ์ [7] ได้วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาวะหัวใจหยุดเต้น  และ
ความสามารถในการกดหน้าอก ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญา
ตรี ผลพบว่าผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
95) ผ่านเกณฑ์ความรู้ มีการรับรู้สมรรถนะของตนเองอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก 

 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัต ิ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ของโปรแกรมนี้ เป็นแบบ
ประสบการณ์ใน 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาส่วนท่ีเป็นทฤษฎี เนื้อหาที่เน้น
ฝึกทักษะปฏิบัติ และเนื้อหาในส่วนที่เป็นการประยุกต์ใช้ เป็น
รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ภาวะหัวใจอุดตัน เนื่องจากเป็นทักษะปฏิบัติ ในส่วนของการผลิต
ตุ๊กตาที่จะมาท าเป็นหุ่นฝึกนักเรียนจะต้องได้ทดลองฝึกกับหุ่นจริงที่
ได้มาตรฐานเสียก่อนเพื่อให้รู้ถึงความแข็งแรงของกระดูกหน้าอก 
ส่งผลถึงความลึกในการกด และเสนอให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ช่วยเป็นวิทยากรพร้อมหุ่นและเครื่อง AED ในการ
สอน  ในด้านการฝึกทักษะจ าเป็นต้องมีการท าซ้ าเพื่อให้เกิดความ
ช านาญ ดังนั้นจึงควรให้นักเรียนต่อเนื่องกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 -6  โดยนักเรียนเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 แล้วน ามาใช้ฝึกปฏิบัติซ้ าในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
จนเกิดความช านาญ และสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวและ
สังคมได้ต่อไป การผลิตหุ่นฝึกปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วย
แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ 
นอกจากนี้การสร้างห้องเรียนในเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ของสังคมออนไลน์น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ ใน
กรณีการฝึกการกดหน้าอกปั๊มหัวใจนักเรียนสามารถถ่ายคลิปตนเอง 
ถ่ายคลิปการสอนน้องปั๊มหัวใจ เพื่อกลับไปศึกษาทบทวน หา
ข้อบกพร่องในการพัฒนาตนเองต่อไป ในส่วนของผู้สอนก็สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของทักษะการปั๊มหัวใจได้ พร้อมกับการ
แนะน าให้มีการฝึกทักษะได้อย่างความถูกต้อง  
2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงวิธีการที่ให้ผู้ท า
การช่วยเหลือเรียนรู้และเกิดทักษะที่จ าเป็น ปัจจุบันใช้ปี 2018 
ผู้สอนจึงควรศึกษาข้อมูลที่ทันสมัย นอกจากนี้จึงควรมีท าหลักสูตร
การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อการ
เรียนรู้จนเช่ียวชาญและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ และไม่ท าให้

นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้อย่างซ้ า ๆ แต่ท าให้เกิด
ความตระหนักในการฝึกปฏิบัติจนช านาญเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
ควรจ าลองสถานการณ์การช่วยชีวิตโดยใช้หุ่นที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมในการจ าลอง รวมทั้งการช่วยเหลือเป็นทีม เพื่อความ
เหมาะสมในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้โดยเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนให้สูงสุด 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลอง
ทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี 

The Effects of Inquiry Learning Approach Integrated with Visualization on Students’ 
Mental Model on the Topic of Atomic Structure in Chemistry 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อ
แบบจ าลองทางความคิดในวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 35 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัด
แบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนในเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี 
เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.40 (หรือร้อยละ 60.74) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 5.72 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันเท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้ง
ระดับช้ันของคะแนนแบบจ าลองทางความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 21.51 
(หรือร้อยละ 53.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.98 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันเท่ากับ 0.23 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนท้ังระดับชั้นทั้งระดับชั้นของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
 

ค าส าคัญ: แบบจ าลองทางความคิด การสืบเสาะ การสร้างมโนภาพ ความก้าวหน้าทางการเรียนท้ังระดับชั้นทั้งระดับชั้น 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the effects of inquiry learning approach integrated with visualization on student' 
mental model on the topic of Atomic Structure in chemistry for Mathayom Suksa 4 Students, Wachirawit Chiang Mai 
School.2) Study the effects of inquiry learning approach integrated with visualization on science learning achievement on 
the topic of Atomic Structure in chemistry for Mathayom Suksa 4 Students, Wachirawit Chiang Mai School. Science 
Mathematics Plan, 1st semester, academic year 2018, Wachirawit Chiang Mai School, Mueang District, Chiang Mai Province, 
35 persons the data were collected by using the Students' model on the topic of Atomic Structure for mathayom suksa 4 
students. And the learning achievement test in chemistry on Atomic Structure for Mathayom suksa 4 Students 
 The results of the study showed that after learning the mental model of students, the average value was 16.40 
(or 60.74 percent).The standard deviation is 5.72.And having normalized gain equal to 0.46.Shows that students have 
normalized gain of the mental model scores at a medium gain. And the learning achievement on the atomic structure after 
learning has an average of 21.51 (or 53.79 percent).The standard deviation is 5.98. And having normalized gain equal to 
0.23.Shows that students have normalized gain of the mental model scores at a low gain of normalized gain. 

 

Keywords: mental model, inquiry, visualization, normalized gain 
 
บทน า 

เคมีเป็นวิชาที่เนื้อหาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรมเนื่องจากเป็น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง
ในระดับอะตอมหรือโมเลกุลซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึง

ท า ให้ ย ากต่ อการท าค วาม เข้ า ใจ  เพื่ อสื่ อค วามห มายของ
ปรากฏการณ์ ทางเคมีที่ เกิดขึ้นนัก เคมีจึ งมักจะใช้และสร้าง
แบบจ าลองขึ้นมาเพื่ออธิบายข้อมูล ท านายเหตุการณ์ และช่วยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยนักเคมีจะใช้
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แบบจ าลองเป็นตัวแทนของความคิดหรือโครงสร้างทางความคิดที่อยู่
ภายในสมองหรือในความคิดของตนซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัว หรือที่
เรียกว่าแบบจ าลองความคิด (Mental models) นั่นเอง (Norman, 
Gentner และ Stevens: 1983) [1], Greca และ Moreira: 2000 
[2]) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีมีเป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญก็คือ มุ่ง
ให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างนักเคมีหรือนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้
นักเรียนเข้าใจแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ กล่าวคือมี
แบบจ าลองความคิดสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์สร้าง
และใช้แบบจ าลองเพื่ อท านายหรืออธิบาย เหตุ การณ์ และ
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ  ตลอดจนเข้ าใจธรรมชาติ ของ
แบบจ าลอง อันเป็นแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาเคมี โดยผู้วิจัยได้
สอนในรายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยห้องเรียนนี้เป็น
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย แต่
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดี รวมทั้งส่วนใหญ่มีการเรียนเพิ่มเติมจากสถานการณ์หรือครู
ภายนอก ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน จึงท าให้บางครั้ง
นักเรียนละเลยการสอนของครูในช้ันเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่มัก
สอนวิชาเคมีแบบบรรยายเป็นหลกั โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างอะตอม
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องยากท่ีจะจัดกิจกรรมหรือการทดลองที่
จะท าให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของอะตอมและเห็นภาพเป็น
รูปธรรม ซึ่งหลังจากปฏิบัติการสอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถเช่ือมโยงกระบวนการสร้างแบบจ าลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านได้และมองไม่เห็นความส าคัญของ
แบบจ าลองที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น แต่กลับมองว่าแนวคิดเรื่อง
โครงสร้างอะตอมเป็นเรื่องที่ต้องใช้การท่องจ ามากกว่าความเข้าใจ 
นักเรียนเข้ามาเรียนเพื่อรับฟังเนื้อหาตามที่ครูบอก ไม่มีโอกาสได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และลงมือส ารวจตรวจสอบอย่างนักเคมีหรือ
นักวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่ให้
ความส าคัญในการเรียนเรื่องนี้เท่าท่ีควร  

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  พบว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมหรือมีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่
สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลายแนวคิดด้วยกัน 
(Griffiths แ ล ะ  Preston (1992) [3], Tsai (1998) [4], Harrison
และ Treagust (2000) [5], Nakiboglu (2003) [6], ชาตรี ฝ่ายค า
ตา (2551) [7], อนุสิษฐ์ เกื้อกูล (2554) [8], ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ 
(2556) [9]) ยกตัวอย่างเช่น  ในแนวคิดเรื่องขนาดของอะตอม
นักเรียนมีความเข้าใจว่าอะตอมใหญ่กว่าโมเลกุลหรือการชนกันและ
อิทธิพลจากความร้อนสามารถท าให้ขนาดของอะตอมเปลี่ยนแปลง
ได้ (Griffiths and Preston, 1992) [3] ในส่วนของแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่องแบบจ าลองอะตอมนักเรียนจะวาดภาพแบบจ าลอง
อะตอมคล้ายวงโคจรของดาวเคราะห์ แต่เมื่อกล่าวถึงแบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกนักเรียนจะมีความเข้าใจว่ากลุ่ มหมอก
อิเล็กตรอนจะมีอิเล็กตรอนฝังอยู่เหมือนกับหยดน้ าในก้อนเมฆ 
(Harrison และ  Treagust, 2000) [5] จากการศึกษาของ  Tsai 
(1998) [4] พบว่านักเรียนเข้าใจว่าธาตุทุกชนิดมีจ านวนอิเล็กตรอน 

โปรตอนและนิวตรอนจ านวนเท่ากัน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ 
Nakiboglu (2003) [6] ยั งพบอี กว่ า ใน ระหว่างการสอน เรื่ อ ง
โครงสร้างอะตอมนักเรียนมักจะเข้าใจสับสนเกี่ยวกับค าต่างๆ  เช่น 
ค าว่า อะตอม อนุภาคและโมเลกุล หรือ ค าว่า ออร์บิทัล ระดับ
พลังงาน และวงโคจร รวมถึงในแนวคิดเกี่ยวกับจ านวนอนุภาคมูล
ฐาน นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปร่างของอะตอม
นักเรียนมีความเข้าใจว่าอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้แล้ว
มีลักษณะคล้ายเซลล์ มีรูปร่างเป็นวงกลม หรือเป็นจุดหลายๆ จุด
คล้ายฝุ่น (ชาตรี ฝ่ายค าตา (2551) [7], อนุสิษฐ์ เกื้อกูล (2554) [8]) 
นอกจากนี้ยังพบว่าแบบจ าลองทางความคิดในเรื่องโครงสร้าง
อะตอมที่หลากหลายมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง โดยแบบจ าลองทาง
ความคิดที่ไม่ถูกต้องมักเกี่ยวข้องกับความรู้เดิมของนักเรียน ภรทิพย์ 
สุภัทรชัยวงศ์ (2556) [9] เป็นต้น ผู้วิจัยจึงคิดหาเหตุผลและวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนให้มีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ นอกจาก
กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้แลว้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ลักษณะการ
จัดการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการสอน เป็นต้น และการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพ ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
การอุปมาอุปมัย การใช้สัญลักษณ์ ภาพนิ่งภาพ เคลื่อนไหว วีดีโอ 
เกม การใช้สถานการณ์จ าลอง และมโนภาพของผู้เรียนเองเพื่อ
แสดงออกถึงข้อมูลที่ต้อง การสื่อออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้เพื่อง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Tufte (2001) [10]   

จากการตรวจเอกสารพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนและสามารถพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์
ได้คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry) โดย 
National Research Council (2000) [11] แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) [12] ได้ให้ความหมายของการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า กิจกรรมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้อง
กับการสังเกต การตั้งค าถาม รวมไปถึงการเสาะหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยมีการวางแผนในการสืบเสาะ มีการท าการ
ทดลองโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
แปลความหมายของข้อมูล โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล  

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับสื่อการสร้างมโนภาพ ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ต ามแนวทางของสถาบั นส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) [13]และสาขาวิชาชีววิทยา 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) [14] 
ร่วมกับการสร้างมโนภาพสอดแทรกในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม
การเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้มโนภาพของผู้เรียนในการน าเสนอ
ในกิจกรรมเรื่องสมบัติของอนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังใช้โปรแกรมจ าลองและเกมเรื่อง 
Build an Atom ในกิจกรรม Build an Atom เนื่องจากลักษณะ
เนื้อหาของเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมีเป็นเรื่องที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรม ซึ่งการใช้การสร้างมโน
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ภาพประกอบการสอนจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการใช้การสร้างมโนภาพจึงมักถูก
เลือกมาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ การท างาน และปรากฏการณ์
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยถือว่าการใช้การสร้างมโนภาพเป็นส่วน
ส าคัญของการน ามาซึ่งความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อการสร้างมโนภาพที่มีต่อแนวคิด
เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโน
ภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีเรื่อง
โครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังหาความก้าวหน้าทางการเรียนท้ังระดับช้ันท้ังระดับช้ันทั้งช้ันเรียน
ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบจ าลองทางความคิดและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ว่าผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งช้ันนั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดที่มี
โอกาสเพิ่มขึ้นได้ โดยดูได้จากคะแนนเฉลี่ยของทั้งช้ัน ทั้งก่อนและ
หลังเรียน ซึ่งค่าที่ได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.0 – 1.0 (Richard R. Hake: 
1998) [15]  

จากความส าคัญของเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี 
รวมถึงสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนประกอบกับจากการ
วิเคราะห์งานวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพไปใช้เพื่อ
พัฒนาแบบจ าลองทางความคิดในห้องเรียนน้อยมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพเพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยงานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยที่
ศึกษาผลของการน าวิธีการสอนดังกล่าวมาใช้ และยังน าผลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดในวิชาเคมี
เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวชิ
รวิทย์เชียงใหม่ 

2.เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ในวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่ มประชากรส าหรับการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ จ านวน 
35 คน ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.แบบวัดแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนในเรื่องโครงสร้าง

อะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่องโครงสร้าง

อะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.แบบวัดแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนในเรื่องโครงสร้าง
อะตอม 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และเอกสาร ตาราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองทางความคิดและแนวคิดทางเลือกของ
นักเรียนในเรื่องโครงสร้างอะตอม เพื่อรวบรวมเนื้อหาที่นักเรียนต้อง
ศึกษาและจัดทากรอบแนวคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมซึ่งประกอบด้วย 
6 แนวคิด แล้วน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบวัดแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอม 

1.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดของ
นักเรียนที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่ให้นักเรียนวาดภาพและ
เขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบในเรื่องโครงสร้างอะตอม 
มีข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ค าถามส่วนใหญ่เป็นค าถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นและอีกส่วนหนึ่งปรับปรุงมาจากงานวิจัยของภรทิพย์ สุภัทรชัย
วงศ์ (2556) [9]  

1.3 ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ในการจัดกลุ่มค าตอบแบบจ าลอง
ทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียน โดยปรับจาก
งานวิจัยของภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ (2556) [9] 

1.4 น าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้าง
อะตอมที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงข้อ
ค าถาม จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอนวิชาเคมี  7 
ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยผลการ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่ามีความ
สอดคล้อง 

1.5 น าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดที่ได้ปรับปรุงไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 34 คน  

1.6 จัดท าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้าง
อะตอมฉบับสมบูรณ์ แล้วน าแบบวัดดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มประชากร
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
2.แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม 

2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู หนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  

2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์วิชาเคมี ตามตารางจุดประสงค์
และพฤติกรรม โดยวัดพุทธพิสัย 6 ด้าน ได้แก่ ความรู้-ความจ า 
ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ค่า 
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2.3 สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 80 ข้อ โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2.4 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณลักษณะ
ของแบบทดสอบในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของบทเรียน เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผลการประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ ใน ช่วง 0.57 – 1.00 ภาษาที่ ใช้และความ
เหมาะสมของตัวเลือก แล้วปรับปรุงแก้ไขโดยถือความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันของผู้เช่ียวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ จากนั้น
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ เคยเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้าง
อะตอมมาแล้ว จ านวน 34 คน 

2.5 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.24 – 0.85 
และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.24 – 0.65  

2.6 วิ เค ราะห์ ห าความ เช่ื อ มั่ น ทั้ งฉบั บ  โด ยวิ ธี ห า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาพบว่าสัมประสทิธ์ิความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมี
ค่าเท่ากับ 0.880 หรือ 88% 

2.7 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ มา
ทดสอบกับประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน 
วชิรวิทย์เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ก าหนดกลุ่มประชากร 
2.ทดสอบโดยใช้แบบวัดแบบจ าลองทางความคิด  และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้าง
อะตอม 

3.สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การสร้างมโนภาพ 

4.ทดสอบโดยใช้แบบวัดแบบจ าลองทางความคิด  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้าง
อะตอม (เดิม) 

5.วิเคราะห์ข้อมูล 
6.ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันทั้ง

ระดับชั้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดใน
วิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ดังนี ้

1.ผู้วิจัยอ่านค าตอบของนักเรียนท่ีได้จากแบบวัดแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายข้อ
เพื่อตีความและจัดจ าแนกค าตอบของนักเรียนออกเป็นกลุ่มตาม
กรอบแนวคิดของ Chi and Roscoe (2002)  

2.น าคะแนนที่รวบรวมไว้จากแบบวัดแบบจ าลองทางความคิด
ของนักเรียนหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบจ าลองทางความคิดก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ัน
โดยการหาค่าดัชนีความก้าวหน้า (<g>)  

5.จัดกลุ่มค าตอบจากแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง
โครงสร้างอะตอมของนักเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ออกเป็น 4 กลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และผลการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 

ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ในวิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีดังนี ้

1.น าคะแนนที่รวบรวมไว้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3.วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ัน
โดยการหาค่าดัชนีความก้าวหน้า (<g>)  
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 : ผลการจัดผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง
โครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ดังนี ้

1.หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.40 (หรือร้อยละ 60.74) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.72 

2.ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ัน โดยการ
หาค่าดัชนีความก้าวหน้า (<g>) หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทาง
ความคิด เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันของคะแนนแบบจ าลองทาง
ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง 

3.ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.92) มีแบบจ าลองทาง
ความคิดที่ไม่ถูกต้อง (FM) ในทุกๆ ประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่
นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ ประเด็น
เรื่อง ออร์บิทัล ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาดอะตอม แบบจ าลองอะตอม ลักษณะ
รูปร่าง ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มี
แบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(PM&FM) อีกหนึ่งประเด็น คือ ในเรื่ององค์ประกอบของสสาร เมื่อ
พิจารณาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนหลังเรียนแล้วพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.41) มีแบบจ าลองทางความคิดที่
ถูกต้ อง  (CM) ในประเด็น เกี่ ยวกับแบบจ าลองอะตอม การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน และระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน ตามล าดับ ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สาร ออร์บิทัล และลักษณะรูปร่าง ตามล าดับ พบว่านักเรียนมี
แบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
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(PM&FM) นอกจากนี้ยังพบว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับขนาดอะตอม 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง  (FM) 
แสดงให้เห็นว่าผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้าง

อะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วยให้นักเรียน
มีแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมมากขึ้น  แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 : จ านวนและร้อยละกลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอม 

ในแต่ละประเด็นที่ศึกษาที่แยกตามกลุ่มค าตอบ 

ประเด็นที่ศึกษา 

จ านวนนักเรียน (คน) (N=35) 
(ร้อยละ) 

CM PM PM & FM FM 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ความหมายของอะตอม 
- แบบจ าลองอะตอม 

5 13 5 8 10 10 15 4 
(14.29) (37.14) (14.29) (22.86) (28.57) (28.57) (42.86) (11.43) 

- องค์ประกอบของสสาร 
  

8 10 5 5 15 16 7 4 
(22.86) (28.57) (14.29) (14.29) (42.86) (45.71) (20.00) (11.43) 

รูปร่างอะตอม 
- ลักษณะรูปร่าง 

3 5 8 11 11 14 13 5 
(8.57) (14.29) (22.86) (31.43) (31.43) (40.00) (37.14) (14.29) 

- การเปลีย่นแปลงรปูร่าง 
  

2 21 6 2 8 7 19 5 
(5.71) (60.00) (17.14) (5.71) (22.86) (20.00) (54.29) (14.29) 

ขนาดอะตอม 
  

13 11 3 4 3 4 16 16 
(37.14) (31.43) (8.57) (11.43) (8.57) (11.43) (45.71) (45.71) 

ระดับพลังงานของ 
 อิเล็กตรอน 
  
 
**เฉลีย่  

2 11 3 13 6 9 24 2 
(5.71) (31.43) (8.57) (37.14) (17.14) (25.71) (68.57) (5.71) 

6 22 1 5 1 5 27 3 
(17.14) (62.86) (2.86) (14.29) (2.86) (14.29) (77.14) (8.57) 
(11.43) (47.14) (5.71) (25.71) (10.00) (20.00) (72.86) (7.14) 

กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 
  

3 21 4 6 6 4 22 4 
(8.57) (60.00) (11.43) (17.14) (17.14) (11.43) (62.86) (11.43) 

ออร์บิทัล 
  

0 7 1 9 4 16 30 3 
(0.00) (20.00) (2.86) (25.71) (11.43) (45.71) (85.71) (8.57) 

ร้อยละเฉลี่ยโดยรวม 13.33 38.41 11.43 20.00 20.32 26.98 54.92 14.60 
**หมายเหตุ: Correct mental models (CM) หมายถึง แบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้อง Partial correct mental models (PM) หมายถึง 
แบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วน Partial correct with flawed mental models (PM & FM) หมายถึง แบบจ าลองทางความคิดที่
ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน Flawed mental models (FM) หมายถึง แบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง 
 

ตอนที่ 2 : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การสร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้าง
อะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีดังนี ้

1.หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 21.51 (หรือร้อยละ 53.79) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.98 

2.ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ัน โดยการ
หาค่าดัชนีความก้าวหน้า (<g>) หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เท่ากับ 0.23 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันของคะแนนแบบจ าลองทางความคิดอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.แบบจ าลองทางความคิด เร่ืองโครงสร้างอะตอม 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนจากการท าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิด เรื่องโครงสร้าง
อะตอม ก่อนและหลังเรียน จ าแนกตามประเด็น จ านวน 9 ข้อ 
คะแนนเต็ม 27 คะแนน พบว่าแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียน
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.46 (หรือร้อยละ 27.62) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.24 และหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 
(หรือร้อยละ 60.74)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.72 ซึ่ง
เพิ่มจากก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิด
เพิ่มขึ้นและการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้ง
ระดับช้ัน โดยการหาค่าดัชนีความก้าวหน้า  (<g>) (Richard R. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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Hake: 1998) [15] หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิด 
เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้ง
ระดับช้ันทั้งระดับช้ันของคะแนนแบบจ าลองทางความคิดอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากนักเรียนไม่เคยเรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับการสร้างมโนภาพมา
ก่อน ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เดิม และแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียน เมื่อได้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโน
ภาพเกิดแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับวิธีสอน ท่ีมีการกระตุ้นหรือ
การใช้เกมเกมออนไลน์ การสอนเป็นทีม และการใช้กิจกรรมเพิ่มเข้า
ไปในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  

 จากผลการศึกษาแบบจ าลองทางความคิด เรื่องโครงสร้าง
อะตอมของนักเรียนในแต่ละประเด็น พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ค่อนข้างหลากหลาย 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้อง (FM) แต่
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการสร้างมโนภาพ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้อง (CM) และมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้อง
บางส่วน (PM) มีจ านวนเพิ่มขึ้น นักเรียนที่มีแบบจ าลองทางความคิด
ที่ไม่ถูกต้อง (FM) มีจ านวนลดลง ส่วนนักเรียนในกลุ่มที่มีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PM & 
FM) มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

และเมื่อพิจารณาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนเรื่อง
โครงสร้างอะตอมในภาพรวม พบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 54.92 และเมื่อผ่านการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้าง
มโนภาพไปแล้ว พบว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง
เฉลี่ยร้อยละ 14.60 ซึ่งลดลงจากก่อนเรียนและมีแบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 38.41 จากก่อนเรียนที่มี
แบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องอยู่เพียงร้อยละ 13.33 โดยก่อน
เรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้องในทุกๆ 
ประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับการวัดแบบจ าลอง
ทางความคิดของนักเรียนก่อนเรียนเพราะนักเรียนไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้
มาก่อน  

แต่มีบางประเด็นที่นักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องติดตัวมา
ก่อนเรียน เช่น ในประเด็นเรื่ององค์ประกอบของสสาร นักเรียนส่วน
ใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อน
บางส่วน โดยเข้าใจว่าอะตอม คือองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตและ
สสารที่มีขนาดเล็กมากๆ เท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนเรื่อง 
อะตอมในระดับมัธยมต้น นักเรียนได้เรียนรู้เพียงผิวเผินและไม่ได้ทา
ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ แต่เมื่อพิจารณาแบบจ าลองทาง
ความคิดของแบบจ าลองของนักเรียน เมื่อเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพ
แล้วพบว่าแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นอยู่ใน
กลุ่มที่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องแบบจ าลอง
อะตอม การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน และ
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในระดับ

จุลภาคมากขึ้น มีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วนในส่วน
และคลาดเคลื่อนบางส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สาร ลักษณะรูปร่าง และออร์บิทัล และมีแบบจ าลองทางความคิดที่
ไม่ถูกต้องในประเด็นขนาดอะตอม 

โดยในประเด็นย่อยเรื่องแบบจ าอะตอมนักเรียนจะมีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่สอดคล้องกับแบบจ าลองนิวเคลียร์ อาจเป็นเพราะ
เป็นแบบจ าลองที่เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนกับแบบจ าลอง
ของโบร์หรือแบบจ าลองกลศาสตร์ควอนตัม ในส่วนของประเด็นเรื่อง
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนและออร์บิทัล นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลอง
ทางความคิดในเชิงเปรียบเทียบ  อาจเนื่องมาจากแนวคิดที่เป็น
นามธรรมไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงครูผู้สอนจึงสอนโดยการอุปมา
อุปมัยเป็นส่วนใหญ่ ท าให้นักเรียนแสดงออกถึงแบบจ าลองทาง
ความคิดในเชิงเปรียบเทียบเพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ  

ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพ มีการสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจ 
เพื่อให้นักเรียนได้สร้างแบบจ าลองทางความคิดและให้ความส าคัญ
กับการใช้ค าถามเพื่อ  
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองโครงสร้างอะตอม 

จากผลผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การสร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในวิชา
เคมี เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 (หรือ
ร้อยละ 40.36) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.69 และหลัง
เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.51 (หรือร้อยละ 53.79) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.98 ซึ่งเพิ่มจากก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นและการ
วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ัน โดย
การหาค่าดัชนีความก้าวหน้า (<g>) (Richard R. Hake : 1998) 
[15] หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการ
สร้างมโนภาพที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอม
ในวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.23 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งระดับช้ันทั้งระดับช้ันของ
คะแนนแบบจ าลองทางความคิดอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมือง มีการ
แข่งขันทางการเรียนค่อนข้างสูง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณน์ักเรยีนว่า
มีนักเรียนบางกลุ่มมีการเรียนพิเศษล่วงหน้ามาแล้วท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันไม่มาก 

  
สรุปผลการวิจัย 
1.แบบจ าลองทางความคิด เรื่องโครงสร้างอะตอม 

1.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิด 
เรื่องโครงสร้างอะตอม ก่อนและหลังเรียน จ าแนกตามประเด็น 
จ านวน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 27 คะแนน พบว่าแบบจ าลองทาง
ความคิดของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.46 (หรือร้อยละ 
27.62) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.24 และหลังเรียน 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 (หรือร้อยละ 60.74) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 5.72 

1.2 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน โดยการหาค่า
ดัชนีความก้าวหน้า(normalized gain : <g>) หลังจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อ
แบบจ าลองทางความคิด เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 เท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนของคะแนนแบบจ าลองทางความคิดอยู่
ในระดับปานกลาง 

1.3 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นย่อยพบว่า จ านวนนักเรียน
และร้อยละก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละประเด็นที่ศึกษาที่แยก
ตามกลุ่มค าตอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบจ าลอง
ทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอม โดยก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 54.92) มีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง (FM) ในทุกๆ 
ประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดไม่
ถูกต้องมากที่สุด คือ ประเด็นเรื่อง ออร์บิทัล ระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด
อะตอม แบบจ าลองอะตอม ลักษณะรูปร่าง ตามล าดับ นอกจากน้ียัง
พบว่าก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้อง
บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PM&FM) อีกหนึ่งประเด็น คือ 
ในเรื่ององค์ประกอบของสสาร  เมื่อพิจารณาแบบจ าลองทาง
ความคิดของนักเรียนหลังเรียนแล้วพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
38.41) มีแบบจ าลองทางความคิดที่ ถูกต้อง (CM) ในประเด็น
เกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอม การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง กลุ่มหมอก
อิเล็กตรอน และระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ตามล าดับ ส่วนใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของสาร ออร์บิทัล และลักษณะ
รูปร่าง ตามล าดับ พบว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้อง
บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PM&FM) นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับขนาดอะตอม นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่ไม่ถูกต้อง (FM) ดังนั้นสรุปได้ว่า  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้าง
มโนภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมใน
วิชาเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ช่วยให้นักเรียนมี
แบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมเพิ่มขึ้น 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม 

1.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 (หรือร้อยละ 40.36) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 4.69 และหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.51 (หรือร้อยละ 
53.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.98 

1.2 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน โดยการหาค่า
ดัชนีความก้าวหน้า(normalized gain : <g>) หลังจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโนภาพที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 เท่ากับ 0.23 แสดงว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรียนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับต่ า ดังนั้นสรุปได้ว่า 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสร้างมโน
ภาพที่มีต่อแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี เพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
1.ครูผู้สอนควรส ารวจแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนก่อน
เรียน  
2.ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้าง 
แสดงออก ทดสอบ ประเมินและปรับปรุงแบบจ าลอง รวมถึงขยาย
แบบจ าลอง เพื่อไม่ให้บรรยากาศในการเรียนน่าเบื่อ 
3.ครูผู้สอนควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม 4.ครู
ควรก าหนดเวลาให้ชัดเจนและคอยควบคุมเวลาให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ไม่ใช้เวลาในขั้นใดขั้นหนึ่งมากเกินไป  
5.ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจกับนักเรียนก่อนเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรม  
6.ครูควรเน้นให้นักเรียนมีการอภิปรายเกี่ยวกับแบบจ าลองทาง
ความคิดของนักเรียน โดยการใช้ค าถามหรือการสร้างสถานการณ์
และน าไปสู่การถามค าถาม  เพื่อให้นักเรียนเกิดการอภิปรายให้
นักเรียนเห็นข้อจ ากัดของแบบจ าลอง 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มที่ศึกษาคือเยาวชนในชุมชน กสบ. เขตสายไหม จ านวน 64 คน ซึ่งได้มาจาก
การอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีอายุระหว่าง 6 – 9 ปี โดยเครื่องมือวิจัยได้แก่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่ือ “เรียนรู้สนุก
วิทย์ในชุมชน กสบ. (สายไหม)” ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จ านวน 7 กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
ได้แก่ แบบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตทักษะชีวิตในระหว่างการท ากิจกรรม และแบบสอบถามเกี่ ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วม
กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ เยาวชนสามารถตอบค าถามหลังจากการท ากิจกรรมได้คะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละ 71.05 2) ด้านทักษะชีวิต เยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การร่วมมือ การแก้ปัญหา และการแบ่งปัน 3) 
ด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เยาวชนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมาก ในประเด็นความชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น ความรู้
หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ความสนุกสนาน และความประทับใจทีจ่ะน าไปเล่าต่อ แต่ในส่วนของความต้องการที่จะท าการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไปอีกนั้นพบว่าเยาวชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิต เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 

This research aimed to study the results of enhancing science learning that covered scientific knowledge, life 
skills, and attitude toward learning science for 64 youths in Klong Lad-Praw Community in Sai-mai district. Their age were 
6 - 9 years old who volunteered to participate the activities. The research tools was science-learning activities. The data 
collection tools were camp book, observation form for life skills, and the questionnaire for attitude toward learning 
science. The data were analyzed by frequency, mean, and content analysis. The results showed that the youths were 
developed in 3 aspects as the following: 1) Scientific understanding was represented by percentage of total score average 
in 71.05 , 2) Life skills showed in the study were collaboration, problem solving, and sharing during the activities, and 3) 
Their attitude toward learning science was in the high level under the topics of fun activities, benefit from the activities, 
and impression on activities, and the highest level of attitude toward learning science was under the topic of the need 
to do science activities in the future. 
Keywords : Science Learning Activities, Scientific Knowledge, Life Skills, Attitude Toward Learning Science 
 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้น้อมน ามาใช้เป็น
หลักในการด าเนินงานได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนา
ครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมมือกับส านักงานเขต
บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม ได้ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ

การพัฒนาเยาวชนในชุมชน พบว่าเยาวชนในชุมชนทั้ง 4 เขต ช่วง
อายุระหว่าง 6 - 12 ปี มีประมาณ 47,509 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2561) [1] โดยตัวแทนผู้น าชุมชนที่กระจายอยู่ใน 4 เขต 
จ านวน 30 แห่ง ได้ระบุความต้องการที่จะให้วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าไปให้ความช่วยเหลือ คือ การ
พัฒนาด้านการศึกษา  

ในการนี้สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัด
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ท าการลงพื้นที่ในชุมชน กสบ. 
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เขตสายไหม ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อศึกษาข้อมูล
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านการศึกษาของชาวชุมชน โดย
คุณเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้น าชุมชน และตัวแทนกรรมการชุมชน
ที่มาประชุมด้วย 3 คนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนว่า ในชุมชนมี
เยาวชนช่วงอายุ 5-12 ปี จ านวนประมาณ 200 คน โดยส่วนมากได้
เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่ยอมเรียนหนังสือก็พบบ้างแต่จะเป็น
กลุ่มที่จบช้ัน ป.6 แล้วไม่ยอมเรียนหนังสือต่อเนื่องจากยากจน หรือ
บางส่วนเป็นเด็กเกเร ซึ่งเยาวชนท่ียังเรียนหนังสือของชุมชนเรียนไม่
ค่อยดีนัก แต่ชอบใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง 
(ในชุมชนมีลานกีฬา 2 ลาน และลานอเนกประสงค์ 1 ลาน) ซึ่ง
กรรมการชุมชนและผู้ปกครองได้จัดให้มีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
และอุปกรณ์กีฬาส าหรับเยาวชนมายืมไปเล่นได้ ดังนั้นจึงไม่ค่อยน่า
ห่วงเรื่องการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา แต่หากจะมีการเข้ามา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชน กสบ. ตัวแทนชาวชุมชน
อยากให้เข้ามาช่วยในเรื่องกิจกรรมวิชาการ เพราะอยากให้เยาวชน
เห็นคุณค่าของการเรียน อยากให้ขยันเรียน ซึ่งการใช้การทดลอง
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือจุดประกายความสนใจและ
สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การปลูกฝังความคิดสู่คนรุ่นใหม่ให้ช่ืนชอบ
วิทยาศาสตร์ อยากเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมในอนาคต การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึกษาผลการพัฒนาความรู้  ทักษะชีวิต และเจตคติ ต่อ
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าวหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
2.1 ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  
 การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ท้า
ทาย เนื่องจากเด็กเล็กมองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก และน่ากลัว 
ดังนั้นการท าให้เด็กทุกคนเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้จึงควรลดก าแพงอคติ
ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากโดยการท าให้แนวคิดวิทยาศาสตร์เป็น
เรื่องใกล้ตัวและสามารถท าความเข้าใจได้ (Maisha Reza, 2017)[2]  
นอกจากนี้ เด็ก เล็กมักไม่ค่อย ได้มี โอกาสสัมผัสความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบนี้ที่จะได้ลงมือท าการทดลองจริงใน
ห้องปฏิบัติการจริง ได้สัมผัสเครื่องมือ การผสมสารเคมีด้วยตัวเอง 
ใส่ชุดห้องทดลอง มีบรรยากาศแวดล้อมจริง ได้ลองผิดลองถูก ซึ่ง
พบว่ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ช่วยเสริมสร้า งเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้และเป็นการปูพื้นฐาน
ของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่ฝังรากได้แน่น เกิดความเข้าใจการเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ กลายเป็นคนท่ีช่างสังเกต มีการลองผิดลองถูกเพื่อ
หาค าตอบ   จะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจวิทยาศาสตร์และ
พร้อมจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาตนเอง  (อุทุมพร โดมทอง, 2561) [3] 
 วิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ควรมีลักษณะเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเล่น (White, 2012: ปิยนันท์ พูลโสภา, 2560) [4],[5] ซึ่งจะท า
ให้เด็กได้ประโยชน์ทางการพัฒนาทางสมองหลายประการ เช่น การ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการส ารวจตรวจสอบ การ

แก้ปัญหาทั้งการแก้ปัญหาด้วยความคิดแบบเอกนัย  (Convergent 
Problem-solving) และการแก้ปัญหาด้วยความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Problem-solving) รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ (White, 
2012) [4]  นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในทักษะชีวิตทั้ง
ด้านความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ และ
พัฒนาการทางร่างกาย (White, 2012) [4]  ซึ่งการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายส าหรับเด็กควรมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
เนื่องจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตอบสนองกับธรรมชาติของเด็ก
ในด้านความอยากรู้อยากเห็น แต่ข้อจ ากัดของเด็กคือการคิดเชิง
เหตุผลซึ่งยังพัฒนาการไม่เต็มที่ ดังนั้นเกณฑ์การเลือกกิจกรรม
ส าหรับเด็กจึงควรมีลักษณะดังนี้ 1) เด็กได้มีโอกาสลงมือท าด้วย
ตนเอง 2) กิจกรรมต้องมีความแตกต่างของผลการคาดคะเนของเด็ก 
กับผลที่เด็กสังเกตเห็น และ 3) สิ่งที่สังเกตได้ในกิจกรรมควรมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็ว (Jia-Chi Liang, 2011: Kamii 
and DeVries, 1993) [6],[7] 
 
2.2 กลุ่มเป้าหมายและเคร่ืองมือวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษาคือเยาวชนในชุมชน กสบ. เขตสายไหม 
จ านวน 64 คน ซึ่งได้มาจากการอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีอายุ
ระหว่าง 6-9 ปี ซึ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จากเยาวชนในชุมชนช่วง
อายุ 6-9 ปี จ านวนประมาณ 120 คน 

เครื่ องมือวิจัยได้แก่  กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในช่ือ “เรียนรู้สนุกวิทย์ในชุมชน กสบ. (สายไหม)” 
ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จ านวน 7 กิจกรรม และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยได้แก่ แบบบันทึก
กิจกรรม แบบสังเกตทักษะชีวิตในระหว่างการท ากิจกรรม และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อย
ละ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความรู้พื้นฐานของเยาวชนใน
ชุมชนซึ่งเรียนในระดับชั้น ป.1-3 โดย 

(1) สอบถามจากครูผู้สอนโรงเรียนใกล้ชุมชน 1 แห่ง 
 (2) วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาจากโรงเรียน
ใกล้ชุมชน 1 แห่ง 
 (3) ออกแบบกิจกรรมโดยเน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับช่วงช้ันที่ 1 
(ป.1-3) แต่เลือกกิจกรรมที่ไม่ได้สอนในโรงเรียน  
 3.2 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

 (1) จัดท าร่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ช่ือ “เรียนรู้สนุกวิทย์ในชุมชน กสบ. (สายไหม)” ประกอบด้วย
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ลาวาภูเขาไฟ 
เกมดาวินชี สีเต้นระบ า ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ลาวาแลมป์ ความลับ
ของสี และเรือดินน้ ามัน 
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 (2) จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยได้แก่  

แบบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตทักษะชีวิตในระหว่างการท า
กิจกรรม และแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 (3) ตรวจสอบคุณภาพร่างกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
คน ทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และความเหมาะสม
ทางภาษาที่ใช้กับวัยของเยาวชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมในระดับ 4.13 (ระดับดี จากมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ) สามารถน าไปใช้ได้ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ เกี่ยวกับ
ภาษาและขั้นตอนกิจกรรมบ้าง 

 (4) ปรับแก้ไขและจัดท าเล่มเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการน ากิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ “เรียนรู้สนุกวิทย์ในชุมชน กสบ. (สายไหม)” ไปใช้ใน
ครั้งนี้  น าเสนอใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านความรู้
วิทยาศาสตร์ 2) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 3) การพัฒนาเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ดังแสดงต่อไปนี้ 
4.1 ความรู้วิทยาศาสตร์  

จากการตรวจผลการบันทึกกิจกรรมและการตอบค าถาม
หลังท ากิจกรรม พบว่า เยาวชนมีการระดับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.05 
 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยนของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
กิจกรรม (คะแนนเต็ม 38) 
 

ช่ือกิจกรรม แนวคิดวิทยาศาสตร ์ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ลาวาภูเขา
ไฟ 

ลักษณะทั่วไปของลาวา
ภูเขาไฟ และปัจจยัที่มีผล
ต่อปฏิกิริยาทางเคม ี

8 80.00 

เกมดาวินช่ี ความรู้ความจ าในวิชา
วิทยาศาสตร ์

4 80 

สีเต้นระบ า สารลดแรงตึงผิวและ
องค์ประกอบในน้ านม 

2 66.67 

ลูกโป่ง
วิทยาศาสตร ์

แก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาของ
สาร 

3 75.00 

ลาวาแลมป ์ สมบัติความหนาแน่นของ
สารและปฏิกริิยายาเมด็
ฟองฟู่กับน้ าและน้ ามัน 

5 62.5 

ความลับ
ของสี 

สารละลาย (ตัวท าละลาย
และตัวถูกละลาย) 

2 50.00 

เรือดิน
น้ ามัน 

รูปร่างและรูปทรงของเรือท่ี
ส่งผลต่อความหนาแน่นและ
แรงลอยตัว 

3 75.00 

รวม 27 71.05 
 
4.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สังเกตได้สังเกตเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 64 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 9 คน เข้าฐานกิจกรรมแบบเวียน
ทั้ง 7 กิจกรรม และได้บันทึกพฤติกรรมรายกลุ่ม พบว่าเยาวชนมี
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงทักษะชีวิตด้านต่างๆ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
1.95) 

ตารางที่ 2 ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

หัวข้อ คะแนน
เฉลี่ย (X) 

การ
แปลผล 

เยาวชนมีความร่วมมือกันในการท างาน 1.87 ดี 
เยาวชนสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้ 2.02 ดี 
เยาวชนแบ่งปันกัน 1.95 ดี 

รวม 1.95 ดี 
  
4.3 การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เยาวชนที่ เข้ าร่วมกิจกรรมจ านวน 64 คน ได้ตอบ
แบบสอบถามหลังการท ากิจกรรมเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ พบว่าเยาวชนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยนรวม 3.06) 

ตารางที่ 4 เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 4) 
หัวข้อ คะแนน

เฉลี่ย (X) 
การ

แปลผล 
ท่านมีความชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
จัดขึ้น 

3.18 มาก 

ท่านได้รับความรูห้รือประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

3.06 มาก 

ท่านมีความสนุกสนานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.79 มาก 

ท่านจะน ากิจกรรมนี้ไปเล่นกับคนอื่นๆ 
หรือเล่าใหผู้้ปกครองฟัง 

2.83 มาก 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ท่านอยากท า
การทดลองวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีก 

3.45 มาก
ที่สุด 

รวม 3.06 มาก 
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5. อภิปรายผล และบทสรุป 
  จากการศึกษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ “เรียนรู้สนุกวิทย์ในชุมชน กสบ. (สายไหม)” พบว่าแม้
เยาวชนสามารถพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะ
ชีวิต และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับดี แต่ก็ยังพบ
ประเด็นส าคัญที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างซึ่งอภิปรายตามหัวข้อได้ดังนี้ 
5.1 ความรู้วิทยาศาสตร์  

จากคะแนนของเยาวชนพบว่าคะแนนค่อนข้างสูง คือ
มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกกิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมการเล่นที่ได้ลงมือปฏิบัติจะ
สามารถช่วยพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ (White, 2012) [4] 
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่เกิด
จากกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ การถาม-ตอบ ในระหว่างการท า
กิจกรรมแล้วพบว่ายังมีปัญหาที่ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมครั้งนี้  

ตารางที่ 5 ปัญหาที่ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจเนื้อหา 

ช่ือกิจกรรม ปัญหาที่ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร ์

ลาวาภูเขาไฟ - ยังมีความสับสนระหว่างลาวากับแมกมา 

- จ านวนช้ันของโลกและไม่ทราบวา่ที่เราอยู่
อาศัยคือช้ันเปลือกโลก 

เกม Davinci - เยาวชนชอบการใบ้ค าในส่วนของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม แตย่ังไม่ค่อยรู้จักกับอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ โลก-ดาราศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากนกัจึงเป็น
ปัญหาต่อการตอบค าถามที่เยาชนอาจไม่แน่ใจ
เพราะไม่เคยเรยีนมาก่อน เนื่องจากว่าอายุของ
เยาชนนั้นมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน 

สีเต้นระบ า - ไม่เข้าใจค าว่าสารลดแรงตึงผิว เวลาอธิบาย
ค าศัพท์วิทยาศาสตร์ค่อนข้างยาก 

- ไม่รู้ว่าในน้ านมมสี่วนประกอบอะไรบา้ง 

ลูกโป่ง
วิทยาศาสตร ์

- เข้าใจสับสนว่าการที่ลูกโป่งพองตัวเกิดจากแรง
ทางกายภาพไม่ใช่ปฏิกริิยาเคมี โดยคิดว่าการที่
จะท าไหลู้กโป่งใหญ่ขึ้นต้องบีบขวดน้ า และ
เข้าใจว่าน้ าท่ีอยู่ในขวดคือน้ าเปลา่ 

ลาวาแลมป ์ - เด็กมีอายุน้อยซึ่งก าลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาล
และประถมศึกษาท าใหไ้ม่รู้ว่าเพราะเหตุใด
น้ ามันกับน้ าจึงแยกช้ันกันและไมรู่ว้่าแก๊สคือ
อะไร จึงท าให้ไม่รู้ว่าจากการทดลองมีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดเ์กิดขึ้น 

ความลับของสี 
(โครมาโทก
ราฟี) 

-เยาวชนยังไม่เข้าใจหรือรู้จัก อุปกรณ์ในการ
ทดลอง 

-เยาวชนยังไม่เข้าใจในหลักการวิธีการท างาน
ของโครโมโตกราฟี ่

เรือดินน้ ามัน - เข้าใจผิดว่าการปั้นดินน้ ามันเป็นก้อนกลมๆ 
หนักกว่าการปั้นดินน้ ามันแบบแบนๆ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายเรือ จึงท าให้ลอยน้ าได้ 

 
5.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 

จะเห็นได้ว่าเยาวชนซึ่งเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน
เดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ แต่
สามารถพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการท างานร่วมกัน การแบ่งปันกัน 
และการแก้ปัญหาร่วมกันได้ผ่านการท ากิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน 
(White, 2012; ปิยนันท์ พูลโสภา, 2560) [4],[5] จากการสังเกตการ
ทักษะชีวิตของเยาวชนผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มพบว่า เยาวชนมี
ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
โดยสามารถอธิบายลักษณะของทักษะชีวิตของเยาวชนได้ดังนี้ 

1) เกิดการท างานร่วมมือกัน ในกลุ่มจะแบ่งเยาวชน
ออกเป็นกลุ่มละ 8-10 คน โดยคละเพศและวัย ซึ่งมีน้องอายุ 6 ขวบ
จนถึงพี่อายุ 9 ปี โดยพี่จะช่วยน้องอ่านและเขียนหนังสือในกิจกรรม  

2) เกิดการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ในขณะที่
เยาวชนท างานร่วมกันจะมีปัญหาเกิดขึ้น ทั้งจากปัญหาที่เกิดจากข้อ
ค าถามในกิจกรรม และปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรม 
ดังนั้นเยาวชนจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเพื่อให้ได้
ค าตอบทางวิทยาศาสตร์ และแก้ปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ทดลองจึงจะท าให้กลุ่มท างานจนส าเร็จ 

3) เกิดการแบ่งปันกัน เนื่องจากของรางวัลแม้จะมี
พอเพียง แต่มีความหลากหลาย ดังนั้นเมื่อเยาวชนแต่ละกลุ่มได้รับ
รางวัล เยาวชนจะต้องสังเกตคนในกลุ่มว่ามีใครได้รับของรางวัลแล้ว
หรือไม่ และหากของไม่เหมือนกันจะแบ่งปันกันอย่างไร เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 
5.3 การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ท าให้เยาวชนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับดี ทั้งใน
ประเด็นความช่ืนชอบต่อกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมวิทยาศาสตร์น าไปใช้ประโยชน์ได้ ความประทับใจต่อ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และอยากท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์อีก ทั้งนี้
เป็นผลเนื่องจากการลงมือท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ (hands-on) 
ส่งผลให้ผู้ เ รียนรู้ สึกสนุกและช่ืนชอบการเรียนวิทยาศาสตร์  
(Freedman, 1997) [8]  ซึ่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มนี้เปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้คิดร่วมกัน ได้เ ช่ือมโยงสิ่ งที่ เรี ยนรู้กับกิจวัตรใน
ชีวิตประจ าวัน ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเอง
ได้ ซึ่งท าให้เยาวชนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
(สมโชค เมืองเมฆ และคณะ, 2560) [9] 
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6. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
1) การออกแบบกิจกรรมโดยใช้ฐานความต้องการของชุมชนท า

ให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งความต่อเนื่องของการมาลงชุมชนในระยะยาว
จะส่งผลต่อพัฒนาการของเยาวชน   

2) กระบวนการ เทคนิค การจัดกิจกรรมที่ลงมือท า เน้นรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ จะช่วยให้ เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย เพราะท าให้เกิด
ความสนุก ผ่อนคลาย จนเกิดเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
ในชุมชนรืมคลองลาดพร้าว ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อวิเคราะห์หาค่าขนาด
อิทธิพลของงานวิจัยการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์อภิมาน งานวิจัยท่ีใช้ใน
การสังเคราะห์ได้แก่  งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2561 จ านวน 17 เรื่อง และคัดเลือกงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 เรื่อง
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าขนาดอิทธิพลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและแบบ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการหาค่าขนาดอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยการเรียนแบบ
ผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นผลผลิตมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและภาควิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต พบมากท่ีสุดในปี 2560 และ 2558 แผนการวิจัยจะเป็นงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยแบบผสมผสาน วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยจะเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระบุสมมติ ฐานการวิจัยแบบมีทิศทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแปรต้นคือการเรียนแบบผสมผสาน ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะเวลาในการทดลองใช้ 1 ภาคการศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
แบบกลุ่มเดียว เนื้อหารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ไม่ได้ระบุสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ประสิทธิภาพการเรียน
แบบผสมผสานเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบปกติในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย 0.60   
ค าส าคัญ : การสังเคราะห์งานวิจัย, การเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ, การวิเคราะห์อภิมาน 
 

Abstract 
The purpose of this research were to synthesis of research in blended learning on teaching English and to 

study the effect size of researches on blended learning in teaching English in English achievement by a meta-analysis. 
The 17 dissertations and research were used for synthesis published during 2007- 2018 and 5 dissertations were 
randomly selected for calculating the effect size in learning achievement. The research instruments in this study were 
the recorded research form and analysis research form. Percentage, mean and effect size were used in this study. The 
highest number of research in blended learning were from Chulalongkorn University, from the faculty of Education and 
Industrial Education, from the department of curriculum and instruction and English major, English as an International 
Language in doctoral degree and master degree dissertation. The most number of research were conducted between 
2015 - 2017. Research plan founded in the dissertations were experimental research and mixed methods research. The 
objective of the dissertations was to develop of blended learning model, and the research hypothesis was directional 
hypothesis.  Sample group was purposive sampling and the sampling group was university students. Independent 
variables was blended learning and Dependent variable was learning achievement. The research instruments used in 
dissertations were lesson plans, tests, questionnaires and interview form. The data analysis of research was conducted 
by means, standard deviation, percentage, t-test and content analysis. One semester was spend for collecting data and 
trying out. The sampling group was one group tests, the course content is English Reading but no specific instructional 
media and technology in blended learning. The average of effective size of teaching with blended learning compared to 
traditional teaching methods in the influence of learning achievement was 0.60.         
Keywords : Synthesis of research, Blended Learning on Teaching English, A meta-analysis 
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1. บทน า 
 การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลท าให้มีกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลายของการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเข้ามาประกอบในหลายรูปแบบ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต 
แท็บเล็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้น [6] ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ศตวรรษที่ 21 กันอย่างแพร่หลายนั่นคือ การเรียนแบบผสมผสาน 
หรือ Blended Learning โดยลักษณะเด่นของการเรียนแบบ
ผสมผสานนั้นจะจัดการเรียนรู้โดยการเรียนในช้ันเรียนและการเรียน
แบบออนไลน์  ผู้ เรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานการพบปะกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ผู้เรียนสามารถควบคุมเวลาในการเรียนรู้ ได้
ด้วยตนเองและเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามความสนใจได้  [1] 
อีกทั้งการเรียนแบบผสมผสานยังมีปัจจัยในหลายด้านที่ส่งผลท าให้
เกิดการยอมรับในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงในปัจจุบันทั้ง
การปรับและการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน การออกแบบหลักสูตรออนไลน์ที่ได้ประสิทธิภาพในเชิง
วิชาการ การลงทุนในทรัพยากรทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นและที่ส าคัญ
คือการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่มีอยู่อย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน [5]  
 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานมีการพัฒนากันอยู่ ใน
หลากหลายระดับช้ันตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
และยังมีการพัฒนาในสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งในสาขาวิชาหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันได้แก่ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลใน
การติดต่อสื่อสารกับประชาคมโลก อีกท้ังการศึกษาหาความรู้บนโลก
ไร้พรมแดนยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูล ณ เวลาไหน สถานที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาที่ถูกน าเสนอข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ใช้ในการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ในปริมาณที่
เยอะที่สุด [4] ส่งผลท าให้ครูผู้สอนจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด จึงท าให้มีการพัฒนา
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ
อยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ค้นพบผลของการวิจัยใหม่ๆ มากขึ้น มีทั้ง
ผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกันและผลการวิจัยที่มีความแตกต่าง
หรือขัดแย้งกัน ท าให้ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้อาจไม่มั่นใจในการที่
จะเอาการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษไปใช้จริง 
อีกทั้งงานวิจัยที่มีนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยองค์รวมนั้นมีลักษณะเป็น
อย่างไร ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและคุณลักษณะของการเรียน
แบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ยังจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษอีกต่อไปหรือไม่ ถ้าจ าเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปควร
พัฒนาไปในทิศทางใด ตัวแปรใดที่ยังมิได้มีการพัฒนาและได้รับการ
ทดลองใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบันสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนแบบผสมผสานได้
หรือไม่ งานวิจัยควรไปในทิศทางใดเพื่อให้การเรียนแบบผสมผสาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านใดบ้าง [3] 
นับเป็นปัญหาหนึ่งที่นักวิจัยจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าเพื่อหา
ค าตอบ 
 กระบวนการในการหาค าตอบเพื่อให้ได้แนวทางในการท าวิจัย
การเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษคือการสังเคราะห์
งานวิจัย โดยการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปของงานวิจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกระบวนการ นับเป็นการบูรณาการผลของการ
วิจัยในอยู่ ในรูปแบบเชิงปริมาณ [7] สามารถตรวจสอบข้อมูล
งานวิจัยออกมาเป็นค่าทางสถิติได้ จนได้เป็นองค์ความรู้ของงานวิจัย
นั้นๆ ที่ศึกษาในเรื่องที่คล้ายกันจนได้บทสรุปของงานวิจัยเรียก
กระบวนการนี้ว่า “การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)” เป็น
กระบวนการของการวิจัยเพื่อศึกษางานวิจัยต่างๆ จนได้ข้อสรุปของ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบของวิธีการด าเนินการวิจัย 
อาศัยการใช้สถิติมาศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยให้มีข้อมูลเป็นเชิง
ปริมาณ [2] และมีการศึกษางานวิจัยโดยใช้สถิติดัชนีบ่งช้ีที่เป็นค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect size) เป็นการศึกษาข้อค้นพบของงานวิจัยที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงในบางตัวแปร ท้ังตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เนื้อหา
กลุ่มประชากร ผลการวิจัย เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์อภิมานจะเป็น
กระบวนการวิจัยที่จะช่วยช้ีให้เห็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
มุ่งหวังให้งานวิจัยนี้เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจจะท าวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.1 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ  
 2.2 เพื่อวิเคราะห์หาค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของงานวิจัย
การเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส าหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบผสมผสานด้านการ
สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี  2550-2561 ในประเทศไทย ที่ เป็น
งานวิจัยกึ่งทดลอง งานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยแบบผสมผสานและ
งานวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวแปรที่ท าการวิจัย คือ  
 ตัวแปรของลักษณะการวิจัย ได้แก่ สถาบันการศึกษา คณะ 
ภาควิชา สาขาวิชาที่ท าการผลิตงานวิจัย ระดับของงานวิจัย ปีที่ผลิต
งานวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แผนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาวิชา สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาในการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนแบบผสมผสาน 
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 ตัวแปรตามของงานวิจัย ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ตัวแปรผลลัพธ์ของการศึกษา ได้แก่ ค่าขนาดอิทธิพล  
 
4. วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 17 เรื่อง โดยคัดกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยเพื่อน ามาหาค่า
อิทธิพลผลลัพธ์ของงานวิจัยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
งานวิจัยจ านวน 5 เรื่อง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 เครื่องมือได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล
งานวิจัยและแบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปตามคุณลักษณะของงานวิจัยที่
ได้ท าการศึกษาวิจัยทั้งหมด 17 เรื่อง โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และบรรยายสรุปประกอบผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าอิทธิพล จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาข้อสรุปของขนาดอิทธิพลและประสิทธิภาพของการเรียนแบบ
ผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษตามลักษณะของงานวิจัยที่ได้
ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษจ านวน 5 เรื่อง โดยใช้การ
วิเคราะห์อภิมาน ค่าเฉลี่ยและการบรรยายประกอบผลการวิจัย 
 

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ลักษณะของงานวิจัยโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และบรรยายสรุป
ประกอบผลการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect 
size) ใช้สถิติการวิเคราะห์อภิมานตามแนวของกล้าส (G. V. Glass, 
B. McGaw, and M. L. Smith) [8] เพื่ อใช้ในการหาค่าอิทธิพล
ประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยการเรียนแบบผสมผสาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมาก
ที่สุดได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 41.18 
มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยศิลปากรร้อยละ 11.77 และ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ร้อยละ 5.88 คณะที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ร้อยละ 52.93 
บัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ 29.42 คณะมนุษยศาสตร์ร้อยละ 11.77 
และคณะศิลปะศาสตร์ร้อยละ 5.88 ภาควิชาที่ผลิตงานวิจัยมากท่ีสุด
ได้แก่ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ร้อยละ 17.65 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร้อยละ 11.77 ภาควิชา

บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาร้อยละ 5.88 และไม่ระบุภาควิชาร้อยละ 35.29 สาขาวิชาที่
ผลิตงานวิจัยมากที่สุดได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติร้อยละ 23.54 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศน
ศึกษาร้อยละ 17.65 สาขาวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 11.77 และ
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
ที่สอง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนร้อยละ 5.88 ระดับของงานวิจัย
เป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมากที่สุด 
ร้อยละ 47.06 และเป็นงานวิจัยร้อยละ 5.88 ปีที่ผลิตงานวิจัยมาก
ที่สุดได้แก่ 2558 และ 2560 ร้อยละ 29.42 ปี 2559 ร้อยละ 11.77 
ปี  2550 , 2551 , 2553 , 2554  และ  2561  ร้ อ ยละ  5 .88 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า เป็นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานมากที่สุดร้อยละ 58.82 วัตถุประสงค์เพื่อ
เป รียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน ร้อยละ  23.54 และ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้การเรียนแบบผสมผสานร้อยละ 
17.65 ด้านสมมติฐานการวิจัย พบว่ามีการตั้งสมมติฐานการวิจัย
แบบมีทิศทางมากที่สุดร้อยละ 58.82 ไม่ได้ระบุสมมติฐานการวิจัย
ร้อยละ 29.42 และตั้งสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางร้อยละ 
11.77 ด้านตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านการเรียน
แบบผสมผสานมากท่ีสุดร้อยละ 29.42 การเรียนแบบผสมผสานและ
การเรียนแบบร่วมมือร้อยละ 11.77 และการเรียนแบบผสมผสาน
และเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบผสมผสานและกลยุทธ์
การอ่าน การเรียนแบบผสมผสานและการนิเทศการสอน การเรียน
แบบผสมผสานและการสอนแบบชุมชนเป็นฐาน การเรียนแบบ
ผสมผสานและการเขียนแบบอรรถลักษณะ การเรียนแบบผสมผสาน
และคอนสตรัคติวิซึม การเรียนแบบผสมผสานและการแก้ปัญหา 
เป็นฐาน การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนอิเล็กทรอนิกส์และ 
การเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนแบบผสมผสานและการอ่านแบบเน้น
มโนทัศน์ การเรียนแบบผสมผสานและเทคนิค KWL ร้อยละ 5.88 
ด้านตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก
ที่สุดร้อยละ 29.42 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านร้อยละ 17.65 และการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ การคิดสะท้อน
กลับและความสามารถด้ านการสอน การสื่ อสารทางวาจา 
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการคิด  
การเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ ความวิตกกังวล ทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ร้อยละ 5.88 ด้านแผนการวิจัย 
พบว่า เป็นงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยแบบผสมผสานมากที่สุด
ร้อยละ 29.42 งานวิจัยและพัฒนาร้อยละ 23.54 และงานวิจัยกึ่ง
ทดลองร้อยละ 17.65 ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่ม
ตั วอย่ างในระดับอุดมศึกษามากที่ สุด ร้อยละ 64.70 ระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 29.42 และระดับอาชีวศึกษาร้อยละ 5.88  
ในด้านการสุ่มกลุ่มตัวอย่างพบว่า ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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มากที่สุดร้อยละ 70.59 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายร้อยละ 17.65 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ร้อยละ 5.88 ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ , แผนการสอน , แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม, แผนการสอน แบบทดสอบและแบบสอบถามร้อยละ 
11.77 และบทเรียนแบบผสมผสาน แบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์และแบบสอบถาม, แบบบันทึกหลังการสอน แบบวัดระดับ
ความสามารถในการคิดสะท้อนกลับ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอนและแบบสัมภาษณ์ , แผนการสอน แบบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางวาจา แบบบันทึกออนไลน์ แบบ
สังเกตและแบบสัมภาษณ์, แบบทดสอบความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ แบบวัดทัศนคติและแบบสัมภาษณ์ , แบบทดสอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการอ่าน แบบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน , 
แบบทดสอบบุคลิกภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานกลุ่ม, แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์, บทเรียน
บนเว็บ แบบทดสอบและแบบสอบถาม , รูปแบบ คู่มือ  แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ แบบส ารวจการใช้กลยุทธ์
การอ่าน แบบบันทึกการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานกลุ่มและแบบสนทนา
กลุ่ม, แผนการสอนและแบบสอบถาม, แบบทดสอบ แบบวัดความรู้
และแบบสอบถามร้อยละ 5.88 ด้านเนื้อหาวิชา พบว่า เนื้อหา
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษมากที่สุดร้อยละ 23.54 และเนื้อหาวิชา 
Pronouns การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ การสื่อสารทางวาจา
ภาษาอังกฤษ พื้นฐานการเขียน วัฒนธรรมท้องถิ่น การอ่านตีความ 
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Celebrations ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและไม่ได้ระบุเนื้อหาวิชาร้อยละ 5.88  
ด้านสถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test การวิเคราะห์เนื้อหาและ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test มากที่สุดร้อยละ 17.65 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละการวิเคราะห์เนื้อหาและ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การหาค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 ร้อยละ 11.77 และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
ค่ าค ว าม แ ป รป รวน ท าง เดี ย ว  (One-way ANOVA) ก ารห า 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 , ค่าเฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์เนื้อหา , ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  
ค่าสัมประสิทธิ์  การวิเคราะห์ เนื้อหา , ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์เนื้อหา, 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test ค่าสัมประสิทธิ์
การวิเคราะห์เนื้อหา, ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  
t-test การหาค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 การวิเคราะห์เนื้อหา , 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความ
แป รปรวนแบบทางเดี ย ว  ( One-Way ANOVA หรือ  F-test)  
การเปรียบเทียบแบบพหุคูณตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
ร้อยละ 5.88 ด้านระยะเวลาในการทดลองพบว่า ทดลอง 1 ภาค

การศึกษามากที่สุดร้อยละ 64.70 ไม่ระบุระยะเวลาในการทดลอง
ร้อยละ 17.65 และทดลอง 12 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ ร้อยละ 
5.88 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองพบว่า การทดลองแบบกลุ่มเดียว 
(One-group pretest posttest design) มากที่สุดร้อยละ 70.59 
ทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมร้อยละ 
17.65 ทดลองแบบสามกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มทดลองสองกลุ่มกับ
กลุ่มควบคุมและทดลองแบบสามกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มทดลองทั้ง
สามกลุ่มร้อยละ 11.77 ด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการ
เรียนแบบผสมผสาน พบว่า ไม่ระบุสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบ 
การเรียนแบบผสมผสานมากที่สุดร้อยละ 17.65 และใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน, เว็บไซต์ search engine ผังกราฟิก 
online dictionary, Facebook YouTube อี เม ล์  ค ลิ ป วี ดี โ อ , 
Facebook แ ล ะ  Google Plus, Web-based lesson อี เ ม ล์ 
Internet facility, Web logs วีดีโอ เว็บไซต์, Web page กระดาน
ข่าว ห้องสนทนา บล็อก online dictionary, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
Web blogs, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, เว็บบอร์ด อีเมล์ ห้องสนทนา 
การประชุมทางไกล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, 
อิน เทอร์ เน็ ต , PowerPoint วีดี โอ  บท เรียนอิ เล็ กทรอนิ กส์ , 
Facebook อีเมล์ Blogs YouTube เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 5.88 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าขนาดอิทธิพลประสิทธิภาพการเรียน
แบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
สอนแบบปกติจากงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 เรื่อง พบว่า ค่าขนาด
อิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษามีค่าเท่ากับ 0.50 และ
ค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างในระดับอุดมศึกษามีค่าเท่ากับ 
2.52 รวมมี เฉลี่ยค่าขนาดอิทธิพลประสิทธิภาพการเรียนแบบ
ผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอน
แบบปกติในทุกระดับการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ย 0.60 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนแบบผสมผสานด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา คณะ ภาควิชา 
สาขาวิชาที่ท าการผลิตงานวิจัย ระดับของงานวิจัย ปีที่ผลิตงานวิจัย
พบว่างานวิจัยส่วนมากมากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลิต
มากที่สุดจากคณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท องค์ประกอบทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์
กันเนื่องจากสถาบันการศึกษา คณะ ภาควิชาและสาขาวิชามีการ
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศกึษาทั้งปริญญาเอกและปริญญาโทในสาขา
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและภาษาอังกฤษ ส่งผลท าให้มีการ
ผลิตงานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากมีงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550-2561 ตลอดมา ซึ่งแผนงานวิจัยที่พบมากสุดได้แก่งานวิจัยเชิง
ทดลองและงานวิจัยแบบผสมผสาน ท าให้เห็นว่างานวิจัยการเรียน
แบบผสมผสานมีกระบวนการในการวิจัยที่หลากหลายเพื่อให้ได้
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานออกมาในหลายมิติของแผนงานวิจัย
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และมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานมากที่สุดอาจเป็นเพราะนักวิจัยเน้นการพัฒนาการเรียน
แบบผสมผสานให้ออกมาในรูปแบบที่มีความหลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากตัวแปร
ต้นของงานวิจัยนั้นจะเน้นตัวแปรด้านการพัฒนาการเรียนแบบ
ผสมผสานที่พบมากที่สุด ส่วนตัวแปรตามก็จะมุ่ งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการเรียนแบบผสมผสานที่
พัฒนาขึ้นนั้นสามารถส่งผลท าให้ผู้เรยีนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการตั้งสมมติฐานก็จะตั้งสมมติฐานแบบมี
ทิศทาง อาจเป็นเพราะการเรียนแบบผสมผสานสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและแน่นอนตามตัวแปรต้นและตัวแปรตามจึง
ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดทิศทางในการตั้งสมมติฐานได้อย่าง
ชัดเจน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่นิยมใช้ในการวิจัยมากที่สุดคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงมากที่สุด โดยเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นเนื้อหาวิชาการ
อ่านภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนมากกว่าในระดับอื่นๆ ทั้งใน
การศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การอ่านงานวิจัย บทความ
วิชาการ ต ารา หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษส่งผลท าให้มีการผลิต
งานวิจัยในด้านนี้มากที่สุด ซึ่งระยะเวลาในการทดลองจะทดลอง 1 
ภาคการศึกษาโดยจะท าการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-group 
pretest posttest design) เป็ นการตรวจสอบการเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริงเมื่อท าการ
เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนด้วยการทดสอบก่อนเรียน
เปรียบเทียบกับหลังเรียนแล้วว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติส่งผลให้การเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมากท่ีสุดได้แก่ 
แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่
ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้มากที่สุดได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ทั้งสององค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ชัดเจนเพราะแผนการสอน แบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์จะต้องใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติที่ใช้เพื่อการพรรณนา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของการสัมภาษณ์ เพื่อ
ท าให้เห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานว่า
กระบวนการหรือขั้นตอนในการวิจัยมีความละเอียด น่าเช่ือถือจาก
การใช้เครื่องมือวิจัยท่ีหลากหลายและสถิติวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน และส าหรับผลการวิจัยในด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้
ประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ถึงแม้ว่างานวิจัยจะไม่ระบุสื่อและ
เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนแบบผสมผสานพบมากที่สุดแต่
งานวิจัยที่น ามาศึกษานั้นส่วนมากจะใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ ใช้
ประกอบการเรียนแบบผสมผสานทั้ง Facebook YouTube อีเมล์ 
online dictionary เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว 
ห้องสนทนา Web blogs Web page และ Internet facility ต่างๆ 
เข้ามาผสมผสานกับการจัดการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษอยู่เป็นส่วนมาก ท าให้เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสาน

นับตั้งแต่เริ่มมีงานวิจัยก็น าสื่อและเทคโนโลยีมาประกอบการสอนอยู่
ตลอดมา  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยค่าขนาดอิทธิผลประสิทธิภาพของ
การเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ค่าขนาด
อิทธิผลของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
ในระดับอุดมศึกษามีค่าเท่ากับ 2.52 และกลุ่มตัวอย่างในระดับ 
มัธยมศึกษามีค่าเท่ากับ 0.50 จากค่าอิทธิพลแสดงให้เห็นว่าการเรยีน
แบบผสมผสานในด้านการสอนภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้ผู้เรยีนใน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในทดลองเกิดการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม 2.52 
เท่าในระดับอุดมศึกษาและ 0.50 ในระดับมัธยมศึกษาของของหน่วย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมของทั้งสองระดับการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบผสมผสานมีอิทธิพลมากต่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและเมื่อท าการรวมค่าเฉลี่ยค่าขนาดอิทธิผล
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการเรยีนแบบผสมผสานด้านการ
สอนภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบปกติทุกระดับ
การศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าขนาดอิทธิผลเฉลี่ย 
0.60 นับเป็นค่าอิทธิพลที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษมีอิทธิพลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนภาษาอังกฤษแบบปกติ    
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามตัวแปรของงานวิจัยที่สามารถส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้กับผู้เรียนได้สูงขึ้นตามค่าขนาดอิทธิพล นอกจากนั้นแล้วยัง
สามารถน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนแบบผสมผสาน
ในด้านการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลายเนื่องด้วย สื่อและ
เทคโนโลยีจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถบ่งช้ีได้ว่าเมื่อน าไปใช้กับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วนั้นจะส่งผลท าให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้อย่างแน่นอนตามค่าขนาดอิทธิพล 
 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
แบบผสมผสานกับการสอนในรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปของงานวิจัยใน
ด้านการเรียนแบบผสมผสานกับวิชาอื่นๆ และเพื่อสามารถน าผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ต่อไป 
 
8. บทสรุป 
 จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องมากว่า
ทศวรรษ อาจเป็นเพราะการเรียนแบบผสมผสานสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้จริงสังเกตได้จากค่าอิทธิพลที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ จึงท าให้มี
นักวิจัยสนใจการเรียนแบบผสมผสานเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในเนื้อหาวิชาทางด้านภาษาอังกฤษจนสามารถน าไปพัฒนา
ผู้เรียนได้จริง แต่ถึงอย่างไรก็ตามงานวิจัยการเรียนแบบผสมผสาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรเนื่องจากยังมี
อยู่เป็นจ านวนไม่มากและยังไม่ได้ลงสู่กลุ่มประชากรอีกหลายกลุ่ม 
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เช่น ระดับประถมศึกษา ปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น 
นอกจากนั้นแล้วสื่อและเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาขึ้น
มากอีกมากมายที่ยังไม่มีผู้วิจัยได้ท าการทดลอง ศึกษาวิจัยกับสื่อและ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในอีกหลายด้าน เช่น แอปพลิเคช่ัน video call 
Line การใช้ข้อมูลด้าน Big data เป็นต้น นับเป็นช่องทางที่ผู้สนใจ
สามารถน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดหรือพัฒนาเป็นงานวิจัย
ใหม่ๆ ได้ในอนาคต 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] ใจทิพย์ ณ สงขลา, “การออแบบการเรียนแนวดิจิทัล DIGITAL 

LEARNING DESIGN,” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.   
[2] นงลักษณ์ วิรัชชัย, “การวิเคราะห์อภิมาน META-ANALYSIS,” 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.    
[3] บริบู รณ์  ชอบท าดี , “การสั งเคราะห์ งานวิจั ย เกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ: การวิเคราะห์อภิมาน”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 7, พระนครศรีอยุธยา, กรกฎาคม 2559, หน้า 
276-281,  

[4] พรพิมล ศุขะวาที, “การใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ โดยผ่านการเรียนแบบ
ผสมผสานของนิสิตครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ”, วารสาร 
ครุศาสตร์, ปีท่ี 45, ฉบับท่ี 2, 2560, หน้า 72-89. 

[5] สุรศักดิ์ ปาเฮ, “กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล 
THE PARADIGM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN 
THE DIGITAL AGE,” แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์, 2560. 

[6] วิลาวัลย์  โพธิ์ทอง, “พื้ นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ก า ร ศึ ก ษ า  Fundamental of Educational Innovation 
and Technology,” บีพีเค พริ้นติ้ง, 2561. 

[7] อุทุมพร จามรมาน, “การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ 
(Research Synthesis: A Quantitative Approach) เน้นวิธี
วิ เคราะห์ เมตต้ า  (A Meta-Analysis),” ฟันนี่ พับบลิช ช่ิง, 
2531. 

[8] G. V. Glass, B. McGaw, and M. L. Smith, “Meta-
analysis in social research,” Sage Publication, 1981. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
53ภาคบรรยาย



 

ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

The Effects of Inquiry Approach with School Botanical Garden Activities  
on Science Learning Achievement of Upper Secondary Students 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัย
วิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 คน ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นด้วยกิจกรรม                     
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางของ Klopfer ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า normalized gain <g> จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนทุกด้าน  
ค าส าคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
The objective of this research was to examine 15 eleventh grade students’ learning achievement in plant 

structures and functions before and after engaging in 7E inquiry cycle in complement with school botanical garden 
activities (e.g. developing plant exhibitions). The participants were the students who use Thai language as second language. 
The research instrument included a 30 - item, multiple - choice test. The data were analyzed using statistical methods 
(i.e., means, standard deviations, and normalized gain <g>. The result revealed that students performed better in the 
post-test than in pre-test. 
Keywords : Inquiry Approach, School Botanical Garden Activities, Learning Achievement 
 
 

1. บทน า 
 วิทยาศาสตร์ เป็นความพยายามของมนุษย์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือท านายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยทั้งนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
แสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิม
หรือเกิดการคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ประยุกต์ขึ้นมาใหม่  การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปใ ช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนพบเจอได้ [1] การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นต้องกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยครูมีหน้าที่คอยช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
การเช่ือมโยงข้อมูลที่ได้รับไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ และเกิด
การหาค าตอบจากการท าความเข้าใจด้วยตนเอง แต่ข้อมูลที่นักเรียน
ได้ค้นพบมีค่อนข้างมาก และการที่นักเรียนพยายามท าความเข้าใจ
ข้อมูลเพื่อหาค าตอบนั้นอาจท าให้เกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้ [2]   
มโนมติที่คลาดเคลื่อนเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้เกิดความถูกต้องได้

ยาก และเมื่อเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนแล้วจะคงอยู่กับนักเรียนเป็น
เวลานาน ซึ่งหากไม่ท าการแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนก็จะส่งผลต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [3] การปรับแก้มโนมติที่คลาดเคลื่อน
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้
นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ที่ส าคัญ และเกิดจากการที่นักเรียนนั้น
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสังเกตข้อเท็จจริง รวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมี
กระบวนการจัดกระท าข้อมูลอธิบายข้อมูลที่ได้พบเจออย่างมีเหตุผล
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [1] การที่นักเรียนสามารถ
สร้างมโนมติที่ถูกต้องได้จะช่วยให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่อยู่
รอบตัวได้ เกิดการจัดประเภทของข้อมูลของสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นใน
สิ่งแวดล้อมได้ [4] และผลที่เกิดขึ้นนี้จะน าไปสู่การสร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น [5] 
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ผู้สอน
จ านวนหนึ่งใช้วิธีสอนที่เน้นการบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนที่เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีโอกาส
ร่วมเรียนรู้ คิด แก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่สามารถน าความรู้            
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ท าผู้เรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนในหลายเรื่อง
และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  [6] จากผลการทดสอบ        
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [7] ของโรงเรียน
อรุโณทัยวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 ช่วงช้ันท่ี 4 วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน พบว่า ในระดับโรงเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 28.35 
คะแนน ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ  และเมื่อแยกตามมาตรฐาน         
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาชีววิทยา นักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมี
คะแนนเฉลี่ย  30.59 ซึ่ งถือว่า เป็นคะแนนที่ต่ ากว่าค่า เฉลี่ย
ระดับประเทศ ประกอบกับโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียน        
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่
ในบริเวณชายแดนไทย-พม่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
เช่น จีนยูนนาน ลาหู่ อาข่า กระเหรี่ยง ลีซู ไทใหญ่ ซึ่งค่อนข้างมี
ปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยกลาง ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สอง ในการสื่อสารและไม่คุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ท า
ให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
 จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ [8] ที่ว่า ผู้เรียนสร้างความรู้โดยการสร้าง
ความรู้ของตนเองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ผู้เรียน  
เข้าไปร่วมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างบางสิ่งบางอย่างในบริบท
สังคมที่เขาสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เป็นรูปแบบ
การสอนที่ท าให้ผู้เรียนสร้างหรือได้รับองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบหรือทดลอง โดยมีครูท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยให้ค าแนะน า [9] และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป โดยมีการจัดการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน [10] คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 
2) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 3) ขั้นส ารวจและ
ค้ น ห า  ( Exploration Phase) 4) ขั้ น อ ธิ บ า ย แ ล ะ ล ง ข้ อ ส รุ ป 
( Explanation Phase) 5) ขั้ น ข ย า ย ค ว า ม คิ ด  ( Expansion 
Phase/Elaboration Phase) 6) ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( Evaluation 
Phase) และ7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ซึ่งขั้นตอน
การเรียนรู้มีการเช่ือมโยงและต่อเนื่องกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หรือจัดกิจกรรมร่วมกับแหล่งเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  
 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรม          
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้นอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ ได้ศึกษาค้นคว้า บันทึกรายงานและข้อมูล โดยนักเรียนจะได้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม 5 องค์ประกอบหลัก โดยสรุปคือ ส ารวจพรรณ
ไม้ในโรงเรียน จัดหาพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ มาปลูกเพิ่มเติม ศึกษาและ
อภิปรายร่วมกันหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียนและ
ในท้องถิ่น เขียนรายงานการศึกษาและน าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์และน าเสนอ เผยแพร่แก่ชุมชน และด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ภายใต้ 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน [11] ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างข้อมูลใหม่กับความเข้าใจที่
มีอยู่เดิม แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา ผ่านการท า
กิจกรรมที่หลากหลาย และลงมือปฏิบัติแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง     
จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมายและเก็บเป็นข้อมูลในสมองได้อย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Martin และคณะ [1] ที่สรุปว่า การสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองช่วยท าใหน้กัเรยีน
มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 
ของเพียเจต์ [8] ที่ว่า ผู้เรียนสร้างความรู้โดยการสร้างความรู้ของ
ตนเองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ผู้เรียนเข้าไปร่วม
อย่างกระตือรือร้นในการสร้างบางสิ่งบางอย่างในบริบทสังคมที่เขา
สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีความหมาย 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  มีการอภิปราย 
ท างานเป็นกลุ่ม เขียนรายงานและน าเสนอองค์ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นและเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลั งจัดการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ ด้ วยกิ จกรรม                 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
อรุโณทัยวิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
อรุโณทัยวิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
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2561 จ านวน 15 คน ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสาร ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ คือ การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของ
ราก ล าต้นและใบของพืชของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
4. วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research methodology) ใ น รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง 
(Experimental research) โดยที่แบบการวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้น
การทดลอง (Pre – experimental design) ในลักษณะแผนงานวิจัย
แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group 
pretest – posttest design) โดยมีการด าเนินวิจัย ดังน้ี 
4.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นด้วย
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้ขั้นตอนของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาโดย Eisenkraft [10] ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน และมีการเช่ือมโยงความรู้แต่ละขั้นตอนด้วยองค์ประกอบ
หลักและสาระการเรียนรู้ของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มี
เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเนื้อหาดังน้ี 
4.1.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็นขั้นที่ครู       
จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมหรือ
การทบทวนความรู้ เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ในเรื่องโครงสร้างและ             
การเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืชดอก 
4.1.2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นที่ครู         
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นเช่น การสังเกต การทดลอง การน าเสนอข้อมูลประเด็นที่
นักเรียนสนใจจากการศึกษาผ่านกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
4.1.3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นขั้นที่ครู
กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหา และให้นักเรียนด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในองค์ประกอบของการศึกษาข้อมูลด้าน
ต่าง ๆของพรรณไม้ในโรงเรียนและชุมชน  
4.1.4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นขั้นที่ครู
ส่งเสริมให้นักเรียนน าข้อมูล มาวิเคราะห์ จัดกระท าข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้เห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปผลและ
อภิปรายผลการทดลอง มีการอ้างอิงหลักฐานชัดเจนเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในองค์ประกอบของการศึกษา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ และการรายงานผลการเรียนรู้  
4.1.5 ขั้นขยายความคิด (Elaboration Phase) เป็นขั้นการน า
ความรู้ที่สร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้า
เพิ่มเติมไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ เช่ือมโยงกับ
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในองค์ประกอบของการศึกษา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

4.1.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการประเมินผลการ
เรียนรู้นักเรียน ซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
และการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  
4.1.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เป็นขั้นท่ีครูส่งเสริมให้
นักเรียนเช่ือมโยงความคิดรวบยอดหรือหัวข้อในเรื่องที่นักเรียนได้
เรียนแล้วไปสู่ความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้นักเรียนเกดิ
ปัญหาใหม่ เช่ือมโยงกับกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสาระ
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืช โดยใช้
เกณฑ์ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามแนวทางของ           
Klopfer [12] ได้แก่  ความจ า ความเข้าใจ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ ชนิด 4 ตัวเลือก เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) โดยดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ผู้วิจัย
จึงปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ มาพิจารณาจัดท า
ข้อสอบได้จ านวน 30 ข้อ ได้ผลการทดสอบพบว่า ความยากง่าย (p) 
เฉลี่ยเท่ากับ 0.50 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.50 และหาค่าความ
เชือ่มั่น (KR-20) ได้ค่าเท่ากับ 0.75  
4.3 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) กับนักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืช ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
4.4 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืช ใช้เวลา
ทั้งหมด 15 ช่ัวโมง และหลังการสอน  
4.5 ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน  (Post test) โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่องโครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืช 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย
พิจารณาตามระดับพฤติกรรมและโดยภาพรวม ด้วยการพิจารณา
ร้อยละของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งประเมินผลด้วยวิธี Normalized Gain <g> ของ Richard 
R. Hake [13] ซึ่งพิจารณาจากผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนเทียบกับโอกาสสูงสุดที่ผู้เรียนแต่ละคนจะสามารถท า
คะแนนเพิ่มขึ้น เขียนเป็นสมการความสัมพนัธ์ได้ดังนี ้ 
 

<g> = 
<%𝑝𝑜𝑠𝑡−%𝑝𝑟𝑒>

100−%𝑝𝑟𝑒
                       (1) 

 

       เมื่อ <g>  เป็นค่า Class Average Normalized Gain 
       <%pre> เป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน 
       <%post> เป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน  
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       ก าหนดเกณฑ์ประเมินตาม Hake [13] ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้  ระดับสูง (High gain) ถ้าค่า <g> มากกว่า 0.7 ระดับ
ปานกลาง (Medium gain) ถ้าค่า <g> อยู่ในช่วง 0.3 – 0.7 และ
ระดับต่ า (Low gain) ถ้าค่า <g> น้อยกว่า 0.3 

 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

       ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบพืช ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน   30 
ข้อ ได้ผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและค่า Normalized Gain <g>                   
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืชโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Klopfer 
 

                      พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (%SD) 

<g> 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1) ความรู้ความจ า 32.22 (17.21) 48.89 (19.38) 0.28  
2) ความเข้าใจ 32.59 (18.05) 45.93 (15.64) 0.20  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ 36.30 (17.55) 60.74 (30.24) 0.38 
4) การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ปใช้  18.89 (16.51) 60.00 (13.80) 0.51 

ภาพรวม 30.00 (17.33) 53.89 (19.76) 0.34 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืช         
ที่วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียน คือ ด้านความรู้ความจ า จากร้อยละ 32.22 
เป็นร้อยละ 48.89 ได้ค่า <g> เท่ากับ 0.28 อยู่ในระดับต่ า ด้าน
ความเข้าใจ จากร้อยละ 32.59 เป็นร้อยละ 45.93 ได้ค่า <g> 
เท่ากับ 0.20 อยู่ในระดับต่ า ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ จากร้อยละ 36.30 เป็นร้อยละ 60.74 ได้ค่า <g> 
เท่ ากับ 0 .38 ระดับปานกลาง  และด้ านการน าความรู้ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ จากร้อยละ 18.89 เป็นร้อยละ 
60.00 ได้ค่า <g> เท่ากับ 0.51 ระดับปานกลาง 
 การศึกษาวิจัยเรื่องผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วย
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและ       
การเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืชของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนทุกด้าน โดยที่นักเรียน
ความก้าวหน้าทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ซึ่ ง ก ารสอนแบบสื บ เส าะหาความรู้ ด้ ว ยกิ จกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบของพืชได้ 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพบเจอกับประสบการณ์ตรงจาก
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัว ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังที่ NSES (National 

Science Education Standards) [14] ได้สรุปไว้ว่าการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น ๆ ตรวจสอบหลักฐาน
เพื่อเป็นการยืนยันความรู้ที่ได้ค้นพบมาแล้ว การน าเสนอผลงาน การ
อธิบาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงาน
ที่ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการท ากิจกรรม  
 ด้านความรู้ความจ า นักเรียนได้เรียนรู้โดยได้ลงมือปฏิบัติและ        
ท าการทดลองแบบซ้ า ๆ ท าให้นักเรียนสามารถจดจ าสิ่งที่ได้เรียนรู้
ได้ เป็นอย่ างดี  ในส่ วนกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมศึกษาโครงสร้าง 
ลักษณะภายนอกและภายในของพืชโดยละเอียด ผ่านกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งถูกออกแบบให้นักเรียนได้ส ารวจค้นหา   
หาหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบจนน าไปสู่ความเข้าใจที่ดี 
และนักเรียนยังได้ท าการทดลองต่าง ๆ ด้วยตัวเองส่งผลท าให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จากการศึกษา
ค้นคว้าจากพืชศึกษา ในสาระธรรมชาติแห่งชีวิต เช่นการศึกษาและ
บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโครงสร้างภายนอกและภายใน
ของพืช การบันทึกภาพ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์หรือการท า
ตัวอย่างพรรณไม้ กิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างข้อมูลใหม่กับความ
เข้าใจท่ีมีอยู่เดิม แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา จนท า
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมายและเก็บเป็นข้อมูลในสมองได้อย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Martin และคณะ [1] ที่สรุปว่า การสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองช่วยท าใหน้กัเรยีน
มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งข้ึน   
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 นอกจากนี้ในขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) นักเรียนได้
น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่   
ที่เรียกว่า การถ่ายโอนการเรียนรู้  โดยเป็นการน าความรู้ เรื่อง
โครงสร้างราก ล าต้นและใบของพืชที่ เกิดจากการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ โดยนักเรียนท าการศึกษาเพิ่มเติมและต่อยอดความรู้ โดย
น าเสนอในรูปแบบโครงงานหรือนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน คือ สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยเป็น
การศึกษาศักยภาพพืช เพื่อน าเอาศักยภาพนั้นไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้จัดท านิทรรศการผลงานที่
ตนเองได้ศึกษาเกี่ยวกับพืช และน าเสนอเผยแพร่ความรู้กับบุคคลอื่น
ตามภาษาถิ่นของตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Slavin [15] ที่สรุปว่า  การถ่ายโยง             
การเรียนรู้มีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน นักเรียน
จะสามารถถ่ายโยงสิ่งที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
ได้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจพร 
รีพล [16] ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความ
หลากหลายของพืช โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนเมื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย
ความก้าวหน้า คิดเป็น 17.55% และค่า t-test เท่ากับ 24.03 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยังสูงขึ้นในระดับปานกลาง สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดเรื่อง
ของภาษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
ในการสื่อสาร จึงท าให้เกิดปัญหาในด้านการอ่าน การท าความเข้าใจ
กับข้อค าถามของแบบทดสอบและการพิจารณาตัวเลือกที่ถูกต้อง 
ดังที่ สุวิมล เขี้ยวแก้ว [17] ได้สรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อมโนมติที่
คลาดเคลื่อนไว้ว่า ภาษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ ใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันกับภาษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ J. E. Dove [18] ที่ได้ท าการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนที่เรียนวิชาโลกและดาราศาสตร์ พบว่า สาเหตุของมโนมติ
คลาดเคลื่อนเกิดจากความคลุมเครือทางภาษาและการที่ผู้เรียนใช้
ภาษาถิ่นในชีวิตประจ าวันมากกว่าภาษาทางวิทยาศาสตร์ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1 ผลการวิจัยอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
7.1.2 น าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยกจิกรรมสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนไปปรับใช้ในเนื้อหาอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรท าการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้กับรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆ 
เพื่อเปรียบเทียบ 
7.2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ควรใช้
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ทีห่ลากหลายให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพื่อท าให้ทราบถึงความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา จ าแนกตาม ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง ขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนต่อสภาพการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ ด้า นความ
เป็นกัลยาณมิตร ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ด้านภาวะผู้น าร่วม ด้านการเรียนและพัฒนาวิชาชีพ และด้านวัฒนธรรม
องค์กร การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีเพียงประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ด้วย
หลักการ SWOT สมาชิกควรท างานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เรียนรู้กันเป็นทีม ร่วมกันตัดสินใจในทุกข้ันตอน ให้ความร่วมมือ ให้การ
ยอมรับ รับรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน มีการผลัดเปลี่ยนให้สมาชิกได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตาม เปิดใจกว้างรับฟังทุกปัญหา และต้อง
สนับสนุนการท างานของสมาชิกในชุมชน มีการเสริมแรงซึ่งกันและกัน สมาชิกต้องมีความจริงใจต่อกัน วิพากษ์ วิจารณ์กันในเชิงบวกอย่าง
กัลยาณมิตร ให้ก าลังใจ ท างานอย่างเปิดเผย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  ควรมีการรวมกลุ่มกัน 2 – 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ถอดบทเรียน 
วิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ เคารพทุกเสียงที่สะท้อนปัญหา ลดหรือเลิกวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
เข้าร่วมอบรมและพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายในการท างาน 
ค าส าคัญ : ชุมขนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Abstract 
 The purpose of this research was to study, compare and recommend the implementation of professional 
learning community in schools classified by position, experience in the position and school size. The research found that 
opinions of school administrators and teachers on professional learning community operation in educational institutions, 
overall and each aspect is at a high level. A comparison of opinions of school administrators and teachers towards 
professional learning community operation in educational institutions Under the office of Si Sa Ket Primary Education 
Area Office, Area 3, classified by position and the school size found that the overall picture had different opinions with 
statistically significant at 0.01 level. Only the working experience in the position showed that the overall opinion was not 
different.. Recommendations for the implementation of professional learning communities, members should participate 
in comments with the analysis of the SWOT principle, members should work in full capacity learn as a team together 
decide at every step, cooperate to accept and accept the ability of colleagues, there was a loneliness for the members 
to have the opportunity to be leaders and followers, open-minded, listen to all problems and must support the work of 
community members with mutual reinforcement, members must be sincere to each other, critically criticizing each other 
in a positive manner, sympathize with each other, there should be a group of 2 - 3 hours per week for Lessons study, 
analyze the organizational culture that be problem, respect every sound that reflects the problem, reducing or abolishing 
the traditional corporate culture that hinders work participate in training and development as a professional teacher and 
create a network for work 
Keywords : Professional Learning Community 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่ง
ครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องออกแบบ
การเรียนการสอนในลักษณะการเป็นโค้ช อ านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่ง
นวัตกรรมชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิ ชา ชีพ หรื อ Professional 
Learning Community ได้ถูกน ามาใช้ในวงการศึกษา เพ่ือพัฒนาครู 
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 [1] 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือให้ครูได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน วิพากษ์บทเรียน แสดงความคิดเห็นกันอย่าง
กัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการรวมกลุ่มนี้อา
จะเป็นการรวมกลุ่มแบบช่วงช้ัน ระดับช้ัน หรือเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้คือการแบ่งปันความรู้ สะท้อนความคิดในด้านต่าง 
ๆ ในบริบทของตนเอง โดยที่ครูไม่ต้องไปอบรมนอกสถานที่อันจะ
ส่งผลให้ครูไม่มีเวลาสอนเด็ก [1] 
 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้มอบนโยบายการน านวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาปรับใช้ในสถานศึกษา มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ  [1] 
ผู้วิจัยเป็นครู หนึ่งในผู้น านวัตกรรมนี้มาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มองเห็นถึงอุปสรรคในการปฏิบัติ จึงท าการวิจัยการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้มาแก้ปัญหา แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น [1] 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       ศรี
สะเกษ เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       ศรี
สะเกษ เขต 3 จ าแนกตาม ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 
และขนาดสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการด าเนินงานชุมชม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ด้านเนื้อหา  
 กรอบการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ด้านภาวะ

ผู้น าร่วม ด้านความเป็นกัลยาณมิตร ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ [1] 
 

2.2 ด้านตัวแปร 
 2.2.1 ต าแหน่ง  
  จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
 2.2.2 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 
  จ าแนกเป็น น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 
 2.2.3 ขนาดสถานศึกษา  
  จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
 

3. วิธีการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวน
สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

เล็ก 85 85 496 56 71 
กลาง 90 90 1,238 59 177 
ใหญ่ 23 38 584 25 83 
รวม 198 213 2,318 140 331 

  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
213 คน และครู ผู้ สอน  2,318 คน รวมทั้ งสิ้ น  2,531 คน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       ศรี
สะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 [2] จ านวน 198 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 140 คน และครูผู้สอน จ านวน 
331 คน รวมทั้งสิน 471 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่
และมอร์แกน [3] โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยสุ่ม แล้วใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามขนาดสถานศึกษา 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จ านวน 63 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.975 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามผ่านทางตู้เก็บเอกสารของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตั้งอยู่ที่ส านักงานต้นสังกัด เมื่อตอบค าถามแล้วให้ส่งคืนที่เดิม โดย
ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมคืนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัว โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
 3.3.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น โดยใช้การทดสอบค่าที 
ส าหรับตัวแปรต าแหน่ง และใช้การทดสอบค่าเอฟ ส าหรับตัวแปร
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. ต าแหน่ง 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 ครู 
รวม 

 
140 
331 
471 

 
29.72 
70.28 
100.00 

2. ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 
2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
2.2 5 – 10 ปี 
2.3 มากกว่า 10 ปี 
รวม 

 
110 
116 
245 
471 

 
23.35 
24.63 
52.02 
100.00 

3. ขนาดสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเล็ก 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่ 
รวม 

 
127 
236 
108 
471 

 
26.96 
50.11 
22.93 
100.00 

  

 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งครู 
คิดเป็นร้อยละ 70.28 รองลงมา ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 29.72 ตามล าดับ มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง
ส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.02 รองลงมา มี
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.63 
และมีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
23.35 ตามล าดับ และปฏิบัติหน้าท่ีส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาขนาด
กลาง คิดเป็นร้อยละ 50.11 รองลงมา ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 26.96 และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 22.93 ตามล าดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น 

ที ่
กรอบการด าเนินงาน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ระดับความ
คิดเห็น แปล

ผล 
x̅ S. D. 

1 ด้านวิสัยทัศนร์่วม 4.06 0.52 มาก 
2 ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 4.02 0.46 มาก 
3 ด้านภาวะผู้น าร่วม 4.01 0.53 มาก 
4 ด้านความเป็นกัลยาณมติร 4.15 0.55 มาก 
5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.80 0.61 มาก 
6 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 3.97 0.56 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า การด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรก โดยเรียงตามล าดับ 

คือ ด้านความเป็นกัลยาณมิตร ด้านวิสัยทัศน์ร่วม และด้านร่วมแรง 
ร่วมใจ และร่วมมือ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตามต าแหน่ง 
กรอบการด าเนินงาน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
t 

P-
value 

1 ด้านวิสัยทัศนร์่วม 2.61** 0.009 
2 ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 2.65** 0.009 
3 ด้านภาวะผู้น าร่วม 3.29** 0.001 
4 ด้านความเป็นกัลยาณมติร 4.28** 0.000 
5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  1.79 0.074 
6 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 3.31** 0.001 
 เฉลี่ย 3.67** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีเพียงด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
นอกนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตามประสบการณ์
ท างานในต าแหน่ง 

กรอบการด าเนินงาน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

F 
P-

value 
1 ด้านวิสัยทัศนร์่วม 0.65 0.524 
2 ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 6.10** 0.002 
3 ด้านภาวะผู้น าร่วม 2.71 0.068 
4 ด้านความเป็นกัลยาณมติร 3.64* 0.027 
5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.79* 0.023 
6 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 8.45** 0.000 
 เฉลี่ย 2.02 0.134 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมมีความ
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คิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์
ร่วมและด้านภาวะผู้น าร่วม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรและด้านความเป็นกัลยาณมิตร มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพและด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

กรอบการด าเนินงาน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

F 
P-

value 
1 ด้านวิสัยทัศนร์่วม 8.52** 0.000 
2 ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 10.41** 0.000 
3 ด้านภาวะผู้น าร่วม 5.31** 0.005 
4 ด้านความเป็นกัลยาณมติร 4.12** 0.017 
5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 19.03** 0.000 
6 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 18.89** 0.000 
 เฉลี่ย 9.11** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 4.6.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการวิเคราะห์ด้วยหลักการ SWOT 
 4.6.2 ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ สมาชิกควรท างานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เรียนรู้กันเป็นทีม ร่วมกันตัดสินใจใน
ทุกขั้นตอน ให้ความร่วมมือ ให้การยอมรับ รับรู้ความสามารถของ
เพื่อนร่วมงาน 
 4.6.3 ด้านภาวะผู้น าร่วม มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้สมาชิก
ได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตาม เปิดใจกว้างรับฟังทุกปัญหา และต้อง
สนับสนุนการท างานของสมาชิกในชุมชน มีการเสริมแรงซึ่งกันและ
กัน 
 4.6.4 ด้านความเป็นกัลยาณมิตร สมาชิกต้องมีความจริงใจต่อ
กัน วิพากษ์ วิจารณ์กันในเชิงบวกอย่างกัลป์ยาณมิตร ให้ก าลังใจ 
ท างานอย่างเปิดเผย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
 4.6.5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ควรมีการรวมกลุ่มกัน 2 – 3 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ ถอดบทเรียน วิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ 
เคารพทุกเสียงที่สะท้อนปัญหา ลดหรือเลิกวัฒนธรรมองค์กร
แบบเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

 4.6.6 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมและ
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายในการท างาน 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 จากผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชา ชีพในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อยู่ ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ 
ด้านความเป็นกัลยาณมิตร ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนและ
พัฒนาวิชาชีพ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ด้านภาวะผู้น าร่วม 
และด้านวัฒนธรรมองค์กร จากผลการวิจัยดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการมีนโนยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็มที่  ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมกับบริบท และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีไปยังสถานศึกษา
ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยศรีสะเกษเป็นหนึ่ งในจังหวัดน าร่อง ที่ใช้
นวัตกรรมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ 
สถานศึกษาต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้ 
ได้แก่ โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านปะทาย โรงเรียน
บ้านนาขนวน ฯลฯ ซึ่งมีคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่ว
ประเทศได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงเรียนเหล่านี้ ส่งผลให้
เกิดการน านวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ในตาม
บริบทของสถานศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รตนภูมิ โนสุ [4] ที่พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กรองกาญจน์ นาแพร่ [5] ที่พบว่า สภาพการเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐ 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุลลี่ ศรีษะโคตร [6] ที่พบว่า สภาพชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 5.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3 จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา  
  5.2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนก
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ตามต าแหน่งพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจากผลการวิจัย
ดังกล่าว อาจเนื่องมาจากนโยบายทางการศึกษาที่ก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาต้องน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติ มีการศึกษาจากสถานศึกษาต้นแบบมีวิถีปฏิบัติเป็นเลิศ ส่งผล
ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่ด้วยต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง
ต่างกัน ย่อมส่งผลให้รายด้านมีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชีพ ตรีประเคน [7] ที่พบว่า ข้าราชการ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ที่ด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ข้าราชการครูในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จากผลการวิจัยดังกล่าว อาจเนื่องมาจากนโยบายการใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี่ยนการสอนเป็นเรื่องที่สังคมปัจจุบันก าลังให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ทั้งจาก
การอบรม ศึกษาดูงาน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี ธรรมนิยม [8] ที่พบว่า การท างานเป็นทีมของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุชีพ ตรีประเคน ที่พบว่า 
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการครูในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  5.2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ส่วนใหญ่เป็น
สถานศึกษาขนาดกลาง รองลงมาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ตามล าดับ จ านวนนักเรียนแปรผันตรงกับ
จ านวนครูและผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้การบริหารงาน 4 ฝ่าย 
คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานบุคคล มี
ความแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี ธรรมนิยม ที่
พบว่า การท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ าแนกตาม ขนาด

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุชีพ ตรีประเคน ที่พบว่า ข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่ปฏิบัติ
หน้ าที่ ในสถานศึกษาที่มี ขนาดต่ างกัน มีความเห็นต่อพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
  

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนและผู้บริหาร ดังนี้ 
  6.1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู  
ผู้บริหารรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 2 – 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อร่วม
วางแผนถอดบทเรียน วิเคราะห์ วิพากษ์อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  6.1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคน แต่
ละช่วงช้ัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลสะท้อนกลับ และ
น าผลไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  6.1.3 สถานศึกษาควรสร้างวิถีปฏิบัติในกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบไป 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  6.2.1 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ทาง
วิชา ชีพในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ 
  6.2.2 ควรมีศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าในสถานศึกษาที่
น ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาท่ีเป็นต้นแบบ 
 

7. บทสรุป 
 การพัฒนาการศึกษาให้ผู้ เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครู
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ซึ่ งการด า เนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ 
Professional Learning Community เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า โดยผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู รวมกลุ่มกันอย่าง
น้อย 2 – 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อร่วมวางแผนถอดบทเรียน 
วิเคราะห์ วิพากษ์กันอย่างเป็นกัลยาณมิตร เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล แต่ละ
ช่วงช้ัน แต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนการ
สอน สถานศึกษาควรสร้างวิถีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา และขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ 
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาสืบไป  
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สถานศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง   ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา  ตามรูปแบบการตัดสินใจ 5 รูปแบบได้แก่ 1) รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล 2) รูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารความ
เสี่ยง 3) รูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 4) รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน 5) รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ ผลการวิจัย
พบว่าระดับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ไตร่ตรองให้ดี ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆให้ละเอียดเสียก่อน ควรมีการระดมความคิดของผู้ร่วมงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีสติพร้อมรับมือต่อปัญหาที่หลากหลายและเสนอแนวทางในการพัฒนาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบ
การตัดสินใจและฝึกการมีสติ ไตร่ตรองก่อนการปฏิบัติงานหมั่นศึกษาหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เสมอ                                                  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the recommendations and guidelines for the 
development of decision making behavior of school administrators in Under the office of Si Sa Ket Primary Education Area 
Office 2, classified by position working experience And the size of educational institutions  According to the 5 types of 
decision- making patterns, including 1)  rational decision- making model 2)  risk management decision model 3)  gradual 
decision-making model 4) mixed decision model 5) decision-making model Trash can he results of the survey found that 
the level of decision behavior patterns of school administrators under the Office of Si Sa Ket Primary Educational Service 
Area 2 as a whole was at a high level. The comparison results of the respondents When classified by position Experience 
And school size Overall, the opinions are not different.  School administrators and teachers have suggested that School 
administrators should ponder Taking into account the risks that will occur Thoroughly study and find information on that 
subject There should be brainstorming of colleagues and stakeholders.  Conscious, ready to deal with various problems 
and propose guidelines for development by allowing school administrators to receive training on decision-making systems 
and practice consciousness. Ponder before performing work, always study various information. 
Keyword : Decision behavior 
 
1. บทน า 
  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีเสถียรภาพนั้น 
ทางด้านการศึกษานั้นถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง หากประเทศใดมี
ประชากรที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นับว่าประเทศ
นั้นประสบความส าเร็จในการพัฒนาทุกๆด้าน ดังนั้นการจะจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ผู้บริหารสถานและครูผู้สอน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้วไว้ 
  การบริห ารสถานศึกษา ให้ มี คุณภาพนั้ นผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาถือเป็นบุคคลหลักที่ส าคัญที่จะน าพาสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จได้และในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีการตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ
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ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งต่อบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  ว่าอยู่ใน
พฤติกรรมใดและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้ข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสามารถท างานให้ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน และผู้เรียนต่อไป   
   
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะ
เกษ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 

 
3. ความส าคัญของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  และ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานด้านการจัดการศึกษา
และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ   

   
4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

 4.1.1 ต าแหน่ง   
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  
 4.1.2 ประสบการณ์การท างาน 
 น้อยกว่า 10 ปี  10- 20 ปี มากกว่า  20 ปี 
 4.1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.2 ตัวแปรตาม พฤติกรรมการตัดสินใจ 

 4.2.1การตัดสินใจแบบมีเหตุผล 
 4.2.2การตัดสินใจทางการบริหารความเสี่ยง  
 4.2.3การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 4.2.4การตัดสินใจแบบผสมผสาน 
 4.2.5การตัดสินใจแบบถังขยะ 
  

5. วิธีการวิจัย 
         5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 
182 คน และครูผู้สอน 1,630 คน จากสถานศึกษา 182 แห่ง ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน 
และครูผู้สอนจ านวน 313 คน โดยการใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ  เครจซี่และมอร์แกน  

5.1.2  ใชสถานศึกษาเปนหนวยส ุม แลวใชวิธีการสุม  กลุ่ม
ตัวอยาง แบบแบงช้ันภูมิตามขนาดสถานศึกษา  เป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 73 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง 48 แห่ง สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 6 แห่ง รวมสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 127 แห่ง 
 5.1.3 สุ่ม เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกสุ่มในข้อ 3.1.2 เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างสถานศึกษาละ 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 127 คน สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดให้
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในในโรงเรียนที่ถูกสุ่มในข้อ 2 จากการเทียบ
สัดส่วนประชากรได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูผู้สอนจ านวน 313  
 
         5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนด้วยวิธีการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์และตนเอง  ทั้งนี้ได้แนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์   

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1 สถานภาพท่ัวไปใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
5.4.2.พฤติกรรมการตัดสินใจใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.4.3เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ จ าแนก

ตามต าแหน่ง ใช้ t-test  
5.4.4 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ จ าแนก

ตามประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ใช้หาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว 

 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหน่ง 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน 

 
127 
313 

 
28.86 
71.14 

2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 น้อยกว่า 10 ปี 

 
106 

 
24.09 
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2.2 10- 20 ปี 
2.3 มากกว่า 20 ปี 

214 
120 

48.63 
27.28 

3. ขนาดของสถานศึกษา 
3.1   ขนาดเล็ก 
3.2   ขนาดกลาง 
3.3  ขนาดใหญ ่

 
265 
133 
42 

 
60.22 
30.22 
9.56 

รวม 440 100.00 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมาก

เป็น ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 71.14  ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 28.86  
ประสบการณ์การท างานโดยส่วนมากมีประสบการณ์การท างาน  
10-20  ปี คิดเป็นร้อยละ 48.63  รองลงมามีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.28  และประสบการณ์การท างาน
น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 24.09 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 60.22 สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน ร้อยละ 30.22  

 
6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ รูปแบบ �̅�  S.D. แปลผล 
  
1. 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบมี
เหตุผล 

4.28 0.32 มาก 

2. พฤติกรรมการตดัสินใจทางการ
บริหารความเสี่ยง 

4.43 0.30 มาก 

3. พฤติกรรมการตดัสินใจแบบค่อย
เป็นค่อยไป 

4.44 0.39 มาก 

4. พฤติกรรมการตดัสินใจแบบ
ผสมผสาน 

4.17 0.47 มาก 

5. พฤติกรรมการตดัสินใจแบบถัง
ขยะ 

4.34 0.35 มาก 

 รวม 4.33 0.23 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกรูปแบบ และรูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ
รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจแบบ
ผสมผสาน  

 
6.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็น
รายรูปแบบพบว่ามีเพียงรูปแบบเดียวคือรูปแบบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนรูปแบบนอกจากนี้มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

รูปแบบ F P-
value 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบมีเหตผุล  .503 .605 
พฤติกรรมการตดัสินใจทางการบรหิารความ
เสี่ยง  

.537 .585 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป .396 .673 
พฤติกรรมการตดัสินใจแบบผสมผสาน  .359 .699 
พฤติกรรมการตดัสินใจแบบถังขยะ  .212 .809 

รวม .723 .486 
 จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายรูปแบบมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

รูปแบบ F P-
value 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบมีเหตผุล  3.978* .019 
พฤติกรรมการตดัสินใจทางการบรหิาร
ความเสีย่ง  

.730 .483 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อย
ไป 

2.451 .087 

พฤติกรรมการตดัสินใจแบบผสมผสาน  .997 .370 
พฤติกรรมการตดัสินใจแบบถังขยะ  1.550 .213 

รวม 1.900 .151 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่ามีเพียงรูปแบบเดียวคือรูปแบบ
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีเหตุผลที่มีความแตกต่างกันอย่างมี

ข้อ  
รูปแบบ 

t.  P-
value 

1 การตัดสินใจแบบมเีหตผุล  1.46 0.142 
2 การตัดสินใจทางการบรหิารความ

เสี่ยง  
1.513 0.165 

3 การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 3.296* 0.001 
4 การตัดสินใจแบบผสมผสาน  -0.542 0.588 
5 พฤติกรรมการตดัสินใจแบบถังขยะ  -0.763 0.446 

 รวมเฉลี่ย 1.401 0.162 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรูปแบบนอกจากนี้มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้านรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีเหตุผล  จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 6 พบว่าคู่ท่ีมีความแตกต่างกันได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครผูู้สอนที่ปฏบิัตงิานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้
เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรไตร่ตรองให้ดี ค านึงถึงความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆให้ละเอียดเสียก่อน ควร
มีการระดมความคิดของผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสติพร้อม
รับมือต่อปัญหาที่หลากหลายและเสนอแนวทางในการพัฒนาโดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจและ
ฝึกการมีสติ ไตร่ตรองก่อนการปฏิบัติ งานหมั่นศึกษาหาข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เสมอ 
 
7.สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
ครูผู้สอน ร้อยละ 71.14   มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-20 
ปี จ านวน ร้อยละ 48.63  มีขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน
ร้อยละ 60.22     

7.2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกรูปแบบ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปหาน้อย คือ รูปแบบ
การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  การตัดสินใจทางการบริหารความ
เสี่ยง  การตัดสินใจแบบถังขยะ การตัดสินใจแบบมีเหตุผล  และการ
ตัดสินใจแบบผสมผสาน ตามล าดับ 

7.3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่มีต าแหน่งต่างกัน โดย ภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่ารูปแบบ
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7.4 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
โดย ภาพรวมและรายรูปแบบไม่แตกต่างกัน 

7.5 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดย 
ภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่ารูปแบบ
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบมี เหตุผลผู้ ตอบแบบสอบถามที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
8.อภิปรายผล 
 8.1 รู ปแบบพฤติกรรมการตั ดสิน ใจของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และรายรูปแบบการตัดสินใจอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 จะต้อง
เผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ต้องมี การตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  
สอดคล้องกับ  ธร  สุนทรยุทธ [1] ได้ศึกษาพฤติกรรมหรือการกระท า 
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อบริหาร จัดการองค์การสถานศึกษาที่
มุ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษานั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีเรื่อง
การตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ   

8.2 การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่ารูปแบบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ การตัดสินใจของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2   มีกระบวนการ
ตัดสินใจโดยผู้ตัดสินใจต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
คัดแยกประเด็น ปัญหา  จัดอันดับความจ าเป็นในเรื่องที่จะตัดสินใจ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
น ามาประกอบการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องเหมาะสม  การ
วินิจฉัย ตรวจสอบและระบุปัญหาที่จะตัดสินใจ  สร้างทางเลือก
พิจารณาข้อดีข้อเสีย  มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ น ามาสร้างทางเลือก
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ประเมินทางเลือก  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธ์ิ [2] ได้ศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้ 
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5 คือ ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับ
กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกัน สร้างและประเมินทางเลือกและ

 
ขนาด

สถานศึกษา 

 
�̅� 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่
4.3208 4.2274 4.2589 

ขนาดเล็ก 4.3208 - .0934* .0619 
ขนาดกลาง 4.2274 - - -0.035 
ขนาดใหญ่ 4.2589 - - - 
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พยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา  บทบาทของ 
ผู้บริหารจะเป็นประธานผู้ประสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้
อยู่ในประเด็นปัญหาและสร้าง ความมั่นใจว่าประเด็นส าคัญ ๆ ได้รับ
การอภิปราย  อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น โดยไม่
พยายามให้กลุ่มต้องยอมรับแนวทางของตนและเต็มใจยอมรับและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่มเมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจระหว่างความคิดเห็น ของ
ผู้บริหารและครู พบว่า  ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
ผู้บริหารว่าพฤติกรรม การตัดสินใจที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการ
บริหารงานในรูปแบบที่ 5  ด้วยเช่นกัน และ Parke [3] (1986 : 
1802-A)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบ การตัดสินใจตามแนวคิดของ  
Vroom and Yetton  ผลการวิจัยพบว่า  การตัดสินใจของบริหาร
โรงเรียนไม่ยึดแบบหนึ่งแบบใดตายตัว  แต่จะปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์   

8.3 การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยภาพรวม
และรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวุฒิทางการบริหารการศึกษามีความรู้ในทฤษฎี
และหลักการบริหารมาแล้ว นอกจากนี้ยังต้องผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการครูได้ก าหนดไว้ทุกด้าน ท าให้
ผู้บริหารสถานได้ เรียนรู้และได้ประสบการณ์ นอกจากนั้นยังมีการ
ประชุมอบรมสัมมนาเป็นระยะ ซึ่งท าให้ผู้บริหาร พัฒนาพฤติกรรม
การตัดสินใจอยู่ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง กับงานวิจัยของสุนทร  
พงษ์ใหญ่[4] ได้วิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
ผลการวิจยัพบว่า ระดับพฤติกรรม การตัดสินใจในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจจ าแนก 
ตามอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน  
รวมทั้งขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

8.4 การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่า
รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีเหตุผลผู้ตอบแบบสอบถามที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ในการจัดกิจกรรม
จะต้องมีความรัดกุม เพื่อให้การจัดกิจกรรม บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องและทั่วถึงเช่นกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สูงสุดตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รัชนี เจริญมาก[5] ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี  รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้ในการตัดสินใจบริหารงานของ

สถานศึกษาในงาน4 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน วิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ผลการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ขนาดของสถานศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 136 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-
test แบบ Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ท างานด้านการบริหาร 
5-10 ปี และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare technology leadership of school administrators under 
nakhonsawan primary education service area office 3. Classified by gender, educational background, educational 
administration experience And the size of educational institutions. The sample group consisted of 136 school 
administrators under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3. Acquired by stratified random 
sampling. The tool used for collecting data are the technology leadership questionnaire of school administrators. under 
the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3. Data analysis by means, standard deviation, t-test 
(independent) and ANOVA. 
  the result were as followed : Most respondents are male. Master's degree 5-10 years of working experience in 
administration and being a medium-sized school administrator. Technological leadership of school administrators under 
the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3 in the overall was at a high level and comparison of 
technology leadership of school administrators under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 3 that 
school administrators in schools with different sizes With different technological leadership with statistical significance at 
.05 level. 
Keywords : LEADERSHIP, TECHNOLOGY LEADERSHIP,  ADMINISTRATORS 
 

บทน า 
 ในสังคมยุคสารสนเทศซึ่งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ที่จะ
ออกไปประกอบวิชาชีพและถ่ายทอด สร้างสมความรู้ความสามารถ
ด้านนี้ให้แก่นักเรียนที่จะเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติต่อไป ดังนั้น

สถาบันที่ผลิตบุคลากรทางวิชาชีพการศึกษา จะต้องมีความชัดเจน
ส าหรับการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียม
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เยาวชนของชาติเข้าสู่สังคมยุคใหม่ ทั้งในด้านเนื้อหา สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมครูส าหรับสังคมยุคใหม่ที่มี
ความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่มีการบัญญัติ
หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนโยบายของรัฐด้าน  
e-Education (ศูนย์อิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 
2545)[1] และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่สื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีจึง
จ าเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา เพื่อ ให้องค์กรมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้น  ช่วยผลักดันและหาทิศทางให้มีความสามารถ
เหนือคู่แข่งในระดับต่างๆ  เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นสมาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยการบริหารสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถ
สูงนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับปรุง  เปลี่ยนรูปแบบหรือ
วิธีการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนใน
การเข้าสู่เป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวคือเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กรได้ จะช่วยให้ทราบถึงข้อบกพร่องและศักยภาพของตนเอง 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3  มี
พื้นที่การรับผิดชอบ 5 อ าเภอคือ อ าเภอตาคลี อ าเภอตากฟ้า  
อ าเภอท่าตะโก  อ าเภอไพศาลี  อ าเภอหนองบัว มีโรงเรียนในสังกัด  
207 โรง  นักเรียนในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน  มีวิสัยทัศน์  
มีองค์การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
สูงขึ้น  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  แต่ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) พบว่า  โรงเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2559  
ต่ ากว่าผลสัมฤทธ์ิ เฉลี่ยระดับประเทศ(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3) ซึ่ งเกิดจากการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดการเชิงเทคโนโลยีหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การศึกษาอยู่ในระดับน้อย  จึงท าให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 มีความสนใจและ
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 
3 เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เ ขต 3 จ าแนกตาม  เพศ  วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานด้านการบริหาร และ ขนาดของสถานศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 207 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 136 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน 
สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตั วแปรต้น  ได้ แก่  สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ท างานด้านการ
บริหาร และขนาดของสถานศึกษา  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าเ ชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 3  ประกอบด้วย ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน  ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ด้านการใช้
เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล  ด้านจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นกา ร เ ก็ บร วบรวมข้ อมู ล ค รั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Check List ) จ านวน 4 ข้อ  คือ  1. 
เพศ  2.วุฒิทางการศึกษา  3. ประสบการณ์ท างานด้านการบริหาร 
4. ขนาดของสถานศึกษา และแบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมาตรประมาณค่า(Rating Scale) มี 5  
ระดับ  
 2. หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามกับผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้ค่า IOC 
ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และหาค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงตรง (Reliability) เท่ากับ 0.85 
 3. จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามทาง         I-
Office ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 3 
 4. วิ เคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (   ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเพศ และวุฒิการศึกษา 
ด้วยสถิติทดสอบที (t-test แบบ Independent) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ด้านการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา 
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
  1.1 เพศชายจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 เพศหญิง 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1  
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  1.2 วุฒิทางการศึกษาระดับ ปริญญาโทจ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.8 ปริญญาโทจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  
  1.3 ประสบการณ์ท างานด้านการบริหารต่ ากว่า 5 ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ระดับ 5-10 ปี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.1 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.7 
  1.4 ขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 24 โรง คิด
เป็นร้อยละ 17.6 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 88 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 24 โรง คิดเป็นร้อย
ละ 17.6  
 2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า 
ด้านที่มีภาวะผู้น าสูงสุดได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
การประเมินผล มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก  รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านภาวะผู้น าที่มีอันดับต่ าสุด ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  
  3.1 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างที่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (t=1.28 , P< .05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=2.00* , P< .05) 
   3.2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (t=0.38 , P< .05) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล 
(t=2.11* , P< .05) และด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  
(t=2.15* , P< .05) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.3 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างท่ีไม่นัยส าคัญทางสถิติ (F=0.46 , P< .05) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.4 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F=6.03*, P< .05) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
(F=7.82* , P< .05) และด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
(F=6.36* , P< .05) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท าให้มี
การใช้เทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่ไร้ขีดจ ากัด

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย 
สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษา ธุรกิจ และใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของออสติน (Osten, 
2001)[2] กล่าวว่า ผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้
และเป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นผลกระทบของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน
ก็จะเกิดปัญหาหรือช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถท าให้ช่องว่างนี้แคบลง รูปแบบของผู้น ายุค
ใหม่ควรจะเป็นผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อัตรา
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของสารสนเทศสูงมาก ผู้น าต้องก้าวทัน
เทคโนโลยีอยู่เสมอ แหล่งที่มาของอ านาจจะเปลี่ยนไป มีการบูรณา
การเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของผู้น า และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเกลียร์เนอร์ และเลวิส (Kleiner, & Lewis, 
2003)[3] กล่าวว่านักการศึกษาได้มองเห็นพัฒนาการในการบูรณา
การเทคโนโลยีสู่การจัดการศึกษาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกือบทุก
ห้องเรียนในสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 
  1.1 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีภาวะผู้น าสูงสุดได้แก่ จัด
ให้มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่ กระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น าอยู่
ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีภาวะผู้น าต่ าสุด ได้แก่ กระตุ้นให้ครูใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจาก การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษา จะท าให้
เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของวสันต์ อติศัพท์ [4] ได้ก าหนดคุณลักษณะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ดังต่อไปนี้  1) เป็นผู้ก าหนดทิศทาง (direction-setter) ผู้น าทาง
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการช้ีทิศทางในการน านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีไปบูรณาการในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งส าหรับในองค์กรของตนเอง ในระดับท้องถิ่น และ/หรือใน
ระดับชาติ โดยค านึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และวิชาการ เพื่อให้สภาพเทคโนโลยีนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพ
เง่ือนไขของแต่ละองค์กรหรือแต่ละชุมชน ต้องรู้จักการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) กับสมาชิกในองค์การ รวมถึงผู้ที่มี
ส่วนได้ส่ วนเสียกับองค์กร ( stakeholders) เพื่อที่ ได้ก้าวไปสู่
เป้าหมายพร้อมๆ กัน 2) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) 
ผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถน าการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา และสร้างการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจัง สามารถลดการต่อต้านต่อ
การยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อม
ใหม่ในระบบการเรียนการสอน  3) เป็นโฆษก (spokesperson) ผู้น า
ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตน 
สามารถเจรจา หรือต่อรองกับผู้บริหารระดับต่างๆ หรือต่อองค์กร
ภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างานเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป  4) เป็นผู้ฝึกสอน 
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(coach) ผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถในการสร้าง
ทีมงานขึ้นมาเพื่อน าวิสัยทัศน์ของตนไปสู่การปฏิบัติ ต้องรู้จักสอน 
ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า สร้างความไว้วางใจ ให้อ านาจแก่ผู้ที่จะ
ร่วมงาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรจบ  บุญจันทร์ [5] ที่
ได้ท าการศึกษาโมเดลสมาการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาก าหนด องค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( theoretical 
framework) 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) มีการใช้
เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล 4) มีจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี 
  1.2  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีภาวะผู้น าสูงสุดใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงานบุคลากร มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ 
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ  มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านภาวะผู้น าที่มีอันดับต่ าสุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการท า
รายงาน มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนได้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคียร์จตัน  
(Creighton, 2003) [6] ผู้น าที่มีประสิทธิผล หมายถึง คนท่ีสามารถ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการท างานร่วมกัน มีการ
สื่อสารแบบสองทาง และเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ครูต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการสอนและ
การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และมี
การสะท้อนผลการใช้เทคโนโลยีของพวกเขา ความพยายามในการ
พัฒนาบุคลากรต้องสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของบุคคลหรือสิ่งที่เป็น
ความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีส าหรับการสอน
และการเรียนรู้  
  1.3  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีภาวะผู้น าสูงสุดได้แก่ 
ใช้เทคโนโลยีในการประเมินการใช้เทคโนโลยีในแง่ของผลกระทบ
ทางการศึกษา มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ใช้
เทคโนโลยีในการประเมินการใช้เทคโนโลยีในแง่ของประโยชน์ที่
ได้รับ มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านภาวะผู้น าที่มีอันดับ
ต่ าสุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลการสอนของครู มี
ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก การประเมินผลผลกระทบ
ทางการศึกษาจะช่วยให้มองเห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยี
ที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนหรือการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (Consortium for School Networking: CoSN, 
2004) [7] แม้ว่าแนวโน้มการบริหารจัดการในสถานศึกษาจะ
ค านึงถึงมูลค่าเพิ่มจากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องค านึงถึงประเด็นผลตอบแทนของการ

ลงทุนทางเทคโนโลยีว่ามีความคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด ประกอบกับ
ความพยายามปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้
เทคโนโลยียังมิใช่ค าตอบของการพัฒนาทั้งหมด แต่ยังต้องพิจารณา
ถึงประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโลยีของแต่ละชั้นเรียนด้วย 
  1.4  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่าข้อที่มีภาวะผู้น าสูงสุดได้แก่ ไม่บิดเบือน
ความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีภาวะ
ผู้น าอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม มี
ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านภาวะผู้น าต่ าสุด ได้แก่ ไม่เข้า
ควบคุมระบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต  ไม่ก่อความ
ร าคาญให้กับผู้อื่นโดยวิธีการต่างๆ เช่น สแปม (spam) (การส่งอีเมล์
ไปยังผู้ใช้จ านวนมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา) และไม่สร้าง
หรือใช้ไวรัส มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากการมี
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งผลให้การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ซึ่งสอบดคล้องกับแนวคิด
ของ บรรจบ  บุญจันทร์  [5] องค์ประกอบของภาวะผู้น าเ ชิง
เทคโนโลยีที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) 
4 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2) 
มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) มีการใช้เทคโนโลยีในการ
วัดผลและการประเมินผล 4) มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารควรจัดให้มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย และ
กระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ
สอน 
  1.2 ผู้น าสูงสุดใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร 
และใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 
  1.3 สถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีในการประเมินการใช้
เทคโนโลยีในแง่ของผลกระทบทางการศึกษา และใช้เทคโนโลยีใน
การประเมินการใช้เทคโนโลยีในแง่ของประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1.4 สถานศึกษาไม่บิดเบือนความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับ
คนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและบุคลากรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2 . 1  ค ว รท า ก า รศึ กษากา ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพของครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพื่อเป็นข้อมูลในกาพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี 
  2.2 ควรท าการศึกษาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ครูมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีที่
สูงขึ้น 
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บทสรุป 
 1. ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก    
 2)  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.
สถิรพร  เชาวน์ชัยประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมี
ค่ามาเป็นท่ีปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณ์และทรงคุณค่า 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา จันทร์ศิลา ท่ีได้
กรุณาให้ความอนุเคราะห์และให้ค าแนะน าในการด าเนินการวิจัย  
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีในการท าวิจัยและเก็บข้อมูล
ส าหรับการท าการวิจัยในครั้งนี้  
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศในอนาคต 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางท่ีอิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อมโนมติ  
เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

The Effects of Process Oriented Guided Inquiry Learning on Acid-Base  
Concepts of Upper Secondary Students 

 
นวพร  สมค า1 และ วีระพงษ์  แสง-ชูโต2 

 
1สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1Email : nawaporn0707@gmail.com  ;  2Email : virapongxuto@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือต่อมโนมติ เรื่อง กรด - เบส  2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กรด - เบส กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (กลุ่ม 1 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบวัดมโนมติ เรื่อง กรด -เบส เป็นแบบ
วัดชนิดเลือกตอบแบบสองช้ัน (Two-tier diagnostic test) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หน่ึงเป็นชนิดเลือกตอบ และส่วนท่ีสองเป็นการ
ให้เหตุผลที่นักเรียนใช้ตอบค าถาม แบบวัดฉบับนี้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.86 และค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.83 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด  - เบส แบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  
0.27 - 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.71 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์แบบ
สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.91 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์แบบสมบูรณ์ก่อนเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 27.73 และนักเรียนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในเรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ รองลงมาคือ
เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส  2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.16 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ, มโนมติทางเคมี, กรด-เบส 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the effects of Process Oriented Guided Inquiry Learning on Acid-
Base concepts 2) study the effects of Process Oriented Guided Inquiry Learning on Acid-Base achievement. The population 
was one class of grade 11 ( group 1) science – mathematics program with 17 students at Maelaowittayakhom School on 
the academic year of 2018. The research instruments were lesson plans using POGIL, The concept test on the topic of 
Acid - Base with two-tier multiple choice diagnostic test on the science concepts consist of 2 parts.The firt part is an 
alternative, the second part is the reasoning. The difficulty range of the test was between 0.24 - 0.80, discrimination 
ranged between 0.29 - 0.86 and the reliability was 0.83 . The achievement test in the topic Acid - Base with difficulty 
range between 0.27 - 0.77, discrimination ranged between 0.29 - 0.71 and the reliability was 0.94. The results revealed 
that 1) After the experiment, students who were learned through process oriented guided inquiry learning had Scientific 
Understanding (SU) of 68.91 percent which was higher than those of before being done which was 27.73 percent. The 
students had the most Scientific Understanding (SU) on Electrolyte and non-electrolyte solution and Acid-base theory 2) 
Learning achievement of the students who were learned through process oriented guided inquiry was higher than those 
of before being done which was 32.16 percent.  
Keyword :  Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL), Chemistry Concepts, Acid - Base 
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1. บทน า 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนในทุกๆ วิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
ถ้ามีกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิด และเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเน้นที่การจดจ า
เนื้อหา โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการ
เรียนรู้จากสภาพจริง ซึ่งไม่ได้น าวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่
ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้และเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และไม่สนใจในการเรียน ไม่
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาวิทยาศาสตร์หลาย
ท่านได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการคิดของนักเรียนคือ การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นส่วนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนมีบทบาทส าคัญ 
กล่าวคือ นักเรียนเป็นผู้ค้นพบและสร้างความรู้ใหม่ผ่านการคิดและ
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนามโนมติ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยวิ ธีการสืบ
เสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Process Oriented Guided Inquiry Learning, POGIL) สามารถ
พัฒนามโนมติอีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา และการสร้างมโนมติของนักเรียนอีกด้วย (Hanson, 
2006)[1] ซึ่งแนวการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ
น าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือถูกพัฒนาโดยนัก
การศึ กษาสาขาวิ ช า เคมี  ของมหาวิทยาลั ย  Strony Brook 
สหรัฐอเมริกาในปี 1994 เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
เคมีระดับวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม โดยเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่
ครูเป็นผู้ส่งผ่านความรู้เพียงอย่างเดียวมาสู่การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเน้นให้นักเรียนสร้างความรู้ผ่านการคิด 
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันโดยมีครูเป็นผู้
ช้ีแนะ และมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นระบุ
สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ 2. ขั้นเช่ือมโยงกับความรู้เดิม 3. ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 4. ขั้นเกิดมโนมติ  5. ขั้นฝึกน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 6. ขั้น
ประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทใหม่ 7. ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิดผ่าน
กระบวนการที่นักเรียนได้ปฏิบัติ (โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในข้ัน
ที่ 3-6) ต่อมาได้มีนักวิจัยหลายท่านน าการเรียนรู้โดยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เช่น Mewhinney (2009)[2] ได้
ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิง
กับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อมโนมติและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเคมีอินทรีย์ พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือต่อมโนมติและผลสัมฤทธ์ิในเรื่อง เคมีอินทรีย์ สูงข้ึน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี  เรื่อง  กรด -เบส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศึกษามโนมติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ท าจะให้นักเรียนเกิดมโนมติในวิชาเคมี 
เรื่อง กรด - เบส และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้
แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อมโนมติเรื่อง
กรด - เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ลาว
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ
น าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องกรด - เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่
ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบเขตไว้ดังน้ี    
 3.1 ขอบเขตประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่ม 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ านวน 17 คน 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ตัวแปรตาม  คือ มโนมติวิชาเคมี และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องกรด-เบส 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 กลุ่มประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือ  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่ม 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย จ านวนนักเรียน 17 คน  
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กรด -เบส รายวิชา  
ว 32223 เคมี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ
น าทางที่อิงกับกระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 7 แผน 
แผนละ 2-3 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง โดยมีการจัดการเรียนรู้  7 
ขั้นตอน ซึ่งใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในข้ันที่ 3-6 (กิจกรรม
กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน) โดยเน้นบทบาทของสมาชิกในกลุ่มที่แตกต่างกัน 
สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย 1. หัวหน้ากลุ่ม 2. ผู้วิเคราะห์ 3. ผู้บันทึก 
4. ผู้รายงาน 
 4.2.2 แบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง กรด-เบส เป็นแบบวัด
เลือกตอบสองช้ัน (Two - tier multiple choice diagnostic test) 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งเป็นชนิดเลือกตอบ และส่วนท่ี
สองเป็นการให้เหตุผลที่นักเรียนใช้ตอบค าถามในส่วนที่หนึ่ง และเป็น
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แบบวัดแนวคิดที่เน้นศึกษาความเข้าใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้
ผู้เรียนตอบค าถามโดยใช้ความเข้าใจมากกว่าความจ า ซึ่งแบบวัด
มโนมติในงานวิจัยมีทั้งหมด 30 ข้อ โดยมีค่าความยาก ง่าย เท่ากับ 
0.24 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.29 - 0.86 และค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.83 
 4.2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กรด-เบส เป็น
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าความ
ยาก ง่าย เท่ากับ 0.27 - 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.29 - 0.71 
และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3.1 ท าการเก็บข้อมูลก่อนเรียน (Pre-test) จากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบวัดมโนมติเรื่อง กรด-เบส จ านวน 30 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 4.3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อ
มโนมติ จ านวน 7 แผน รวมเวลา 15 ช่ัวโมง 
 4.4.3 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนตามแผนการสอนจ านวน 15 
ช่ัวโมง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัด
มโนมติเรื่อง กรด-เบส จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 4.3.4 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียน
มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค าถามวิจัย อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยน าผลที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบหา
ค่าเฉลี่ยและจ าแนกเป็นกลุ่มความเข้าใจมโนมติตามหลักการของ 
Haidar (1997) [3] ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มที่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แบบสมบูรณ์ 
( Scientific Understanding, SU) ห ม า ย ถึ ง นั ก เ รี ย น ต อบ ไ ด้
สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลถูกต้องสมบูรณ์
ให ้3 คะแนน 
  2) กลุ่มที่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์  
(Partial Understanding, PU) หมายถึง นักเรียนตอบได้สอดคล้องกับ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ์ให้ 2 คะแนน 
   3) กลุ่มที่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน (Partial Understanding with Misunderstanding, 
PU&MU) หมายถึง นักเรียนตอบได้สอดคล้องกับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ให้เหตุผลไม่ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน 
  4) กลุ่มที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misunderstanding, 
MU) หมายถึง ค าตอบและเหตุผลของนักเรียนไม่สอดคล้องกับมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ให้ 0 คะแนน 
  5) กลุ่ มที่ ไม่ เข้ าใจ (No Understanding, NU) หมายถึ ง 
นักเรียนไม่ได้ตอบค าถามหรือตอบว่าไม่เข้าใจหรือจ า ไม่ได้ให้ 0 คะแนน 
 จากนั้นน าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่ อง กรด -เบส ก่อนเรียนและหลังเรียน มา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อมโนมติ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 5.1 มโนมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กรด-
เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้
แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดมโนมติ พบว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 26.71 จาก 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.68 
(SD = 6.62) และหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.00 จาก 90 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 73.33 (SD = 6.42) จะเห็นว่าคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.65 และผลจากการเรียนรู้โดยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบรว่มมอื
สามารถวัดมโนมติได้ ดังตารางที่ 1 พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (MU) มากที่สุดใน
เรื่องการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนและการแตกตัวเป็น
ไอออนของน้ า  จ านวน 12 คน และนัก เ รี ยนมีม โนมติทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อน (PU&MU) มากที่สุดใน
เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส และคู่กรด-เบส จ านวน 2 คน โดยหลังการ
จัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) มาก
ที่สุดในเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ และ
ทฤษฎีกรด-เบส จ านวน 13 คน อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อน (PU&MU) มากที่สุดใน
เรื่อง การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ การแตกตัวของกรดอ่อน
และเบสอ่อน และการแตกตัวเป็นไอออนของน้ า จ านวน 4 คน และ
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (MU) ในเรื่อง การ
แตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน จ านวน 3 คน  
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง  
กรด-เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้
แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังตารางที่ 2 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ก่อนการจัดการเรียนรู ้ หลังการจัดการเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย (x̄ ) 10.47 20.12 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

2.40 2.64 

ร้อยละ 34.90 67.07 
 
 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.47 จาก 30 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 34.90 (SD = 2.40) และหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.12
จาก  30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  67.07 (SD = 2.64) จะเห็นว่า
ผลสัมฤทธ์ิเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 32.16 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถแยกอภิปรายออกเป็นประเด็นต่างๆ  ดังนี้  
 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
78ภาคบรรยาย



กับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เกิดมโนมติสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Criasia et al. (2009)[4] 
ทีไ่ด้ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง
ที่อิงกับกระบวนการเรียนรู ้แบบร่วมมือต่อการพัฒนาทักษะ
และมโนมติทางเคมีของนักเรียนในสาขาเคมีและนักเรียนที่ไม่ ใช่
สาขาวิทยาศาสตร์พบวา่ นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มหลังได้รับการเรียนรู้โดย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนักเรียนมีทักษะและมโนมติทางเคมีที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยา ภูทัตโต (2016)[5] ที่ได้ศึกษาผลของการใช้การ
เรียนรู้สืบสอบแบบแนะน าเน้นกระบวนการที่มีต่อมโนทัศน์ทางเคมี
และความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ทางเคมีหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง  
 จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
กรด - เบส จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่าหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Potgieter (2015)[6] ทีไ่ด้ศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง
ที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการพัฒนามโนมติและ
ผลสัมฤทธิ์  เรื่อง  ปริมาณสารสัมพันธ์และปฏิกิริยารีดอกซ์กับ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองหลังได้รับการเรียน การสอนโดยใช้การ
โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติและผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
และยังพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความมั่นใจในการมีสว่นร่วมในช้ัน
เรียนและมีพัฒนาการในการท างานเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้น 
 จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดมโนมติ ดังนี้ ขั้นที่ 1
ระบุสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เป็นการน าเสนอประเด็นที่น่าสนใจของครู
เพื่อให้เกิดค าถาม เช่น ผู้วิจัยใช้การสาธิตการน าไฟฟ้าของสารละลาย
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน โดยเลือกใช้สารละลายที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน
และใกล้ตัวนักเรียน ขั้นที่ 2 เช่ือมโยงกับความรู้เดิม เป็นการให้
นักเรียนตั้งสมมติฐานหรือท านาย คาดเดาค าตอบ โดยอิงกับความรู้
เดิม โดยค าถามที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและ
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมกับเรื่องที่จะศึกษา จากนั้นในขั้นที่ 3 ขั้น
ส ารวจและค้นหา ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่ม โดย
นักเรียนได้รับบทบาทในการท างานเป็นทีม คือ หัวหน้ากลุ่ม ผู้
วิเคราะห์ ผู้บันทึก และผู้รายงาน (เป็นขั้นที่เน้นกระบวนการกลุ่ม) 
เพื่อสืบค้นหาค าตอบของประเด็นปัญหา แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หลักการเพื่อลงข้อสรุปเป็นความคิดรวมยอด น าไปสู่การ
ได้มาซึ่งมโนมติในเรื่องนั้น ๆ ในขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างมโนมติ ขั้นที่ 5
ขั้นฝึกน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ที่ก าหนด โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เสนอแนวคิดในการน าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาอธิบายใน
สถานการณ์ที่ก าหนด ขั้นที่ 6 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทใหม่ 
ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสถานการณ์ โดยใช้ความรู้ใน

เรื่องต่างๆ ที่ได้เรียนมาอธิบาย ขั้นที่ 7 ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิดผ่าน
กระบวนการที่นักเรียนได้ปฏิบัติ  ผู้วิจัยให้ผู้ เรียนสรุปเช่ือมโยง
ความคิดในหัวข้อเรื่องต่างๆ และเขียนสิ่งที่อยากจะสะท้อนให้ครู
ได้รับรู้ และเขียนสรุปเช่ือมโยงความคิดหลังจบการเรียนการสอนใน
เรื่องนั้นๆ จากข้ันตอนท่ีเป็นจุดเน้นส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลท าให้มโนมติของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน 
  
7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์แบบสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.91 ซึ่งสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
แบบสมบูรณ์ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.73 และนักเรียนมีความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในเรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และ
นอนอิเล็กโทรไลต์ รองลงมาคือเรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส และนักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน า
ทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์หลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.16 ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเสริมสร้างมโนมติทางเคมีและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จึงน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้ไว้ดังน้ี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้   
 8.1.1 เริ่มการสอนครูควรเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ในการท างานเป็นทีม โดยช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน และใช้วิธีการให้นักเรียนคิดเดี่ยว จับคู่กันแลกเปลี่ยน
ความคิด และร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
 8.1.2 ระหว่างด าเนินการสอนครูควรสังเกตการท างานเป็น
ทีมของนักเรียน คอยกระตุ้นและแนะน าเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกลุ่ม 
 8.1.3 ในเนื้อหาที่มีการค านวณ เช่น เรื่อง การแตกตัวของ
กรดอ่อน-เบสอ่อน ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เสริมในการค านวณแก้
โจทย์ปัญหาและให้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 8.2.1  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับมโนมติทางเคมี หรือทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ เช่น สารประกอบเคมีอินทรีย์ เป็นต้น โดย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
 8.2.2  ควรเสริมกิจกรรมหรือเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม เช่น เล่นเกมส์จับคู่กรด-เบส 
 8.2.3  ควรเปลี่ยนสมาชิกกลุ่มในการเรียนแต่ละครั้งและ
เปลี่ยนบทบาทสมาชิกโดยใช้วิธีการจับฉลาก 
 8.2.4  การแบ่งกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มให้มีขนาดเล็ก ประมาณ 
4-5 คนต่อ 1 กลุ่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
79ภาคบรรยาย



9. เอกสารอ้างอิง 
[1] Hanson, D. M., “Instructor's guide to process-oriented 

guided-inquiry learning,” Lisle, IL : Pacific Crest, 2006. 
[2] Mewhinney, C., “Interaction of learning approach with 

concept intergration and achievement in a large 
guided inquiry organic class,” Texas : University of 
North Texas, 2009. 

[3] Haidar, A.H., “ Prospective chemistry teacher’s 
conceptions of the conservation of matter and 
related concepts,”  Journal of Research in Science 
Teaching, 34(2) : 181 - 197. 1997. 

[4] Criasia, R., Lees, A., Mongelli, M., Shin, Y.-G., Stokes-
Huby, H., & Vitale, D., “ Non- linear POGIL for 
Developing Cumulative Skills and Multidisciplinary 
Chemical Concepts for Non-science and Chemistry 
Majors,”  Chemistry Education in the ICT Age : 185-195, 
2009. 

[5] กัลยา ภูทัตโต, “ผลของการใช้การเรียนรู้สืบสอบแบบแนะน า
เน้นกระบวนการที่มีต่อมโนทัศน์ทางเคมีและความสามารถใน
การวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย,” วิทยานพินธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 

[6] Potgieter, M., “Exploring the effectiveness of POGIL 
and Chemorganisers in foundation chemistry,” South 
Africa University of Pretoria, 2015. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
80ภาคบรรยาย



 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่แสดงมโนมติเร่ือง กรด-เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทางที่อิงกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

                (n=17) 

แนวคิด จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่แสดงมโนมติ 
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) มีมโนมติวิทยาศาสตร์แบบ 

ไม่สมบูรณ ์(PU) 
มีมโนมติวิทยาศาสตร์แบบ 
ไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อน 

(PU&MU) 

มีมโนมติคลาดเคลื่อน (MU) ไม่มีมโนมติ (NU) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิ
เล็กโทรไลต์ 

7 41.18 13 76.48 0 0 0 0 1 5.88 2 11.76 9 52.94 2 11.76 0 0 0 0 

สารละลายกรดและสารละลายเบส 5 29.41 12 70.59 0 0 0 0 1 5.88 3 17.65 11 64.71 2 11.76 0 0 0 0 
ทฤษฎีกรด-เบส 6 35.29 13 76.47 0 0 0 0 2 11.76 2 11.76 9 52.94 2 11.76 0 0 0 0 
คู่กรด-เบส 4 23.53 12 70.59 0 0 0 0 2 11.76 3 17.65 10 58.82 2 11.76 0 0 0 0 
การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ 4 23.53 11 64.71 0 0 0 0 1 5.88 4 23.53 11 64.71 2 11.76 1 5.88 0 0 
การแตกตัวของกรดอ่อนและเบส
อ่อน 

3 17.65 10 58.82 0 0 0 0 1 5.88 4 23.53 12 70.59 3 17.65 1 5.88 0 0 

การแตกตัวดป็นไอออนของน้ า 4 23.53 11 64.71 0 0 0 0 1 5.88 4 23.53 12 70.59 2 11.76 0 0 0 0 
ร้อยละ 27.73 68.91     7.56 18.49 62.18 12.61 1.68   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยาเรื่องล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน
นักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จากจ านวน 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเรื่องล าดับและอนุกรม จ านวน 7 แผน และ (2) แบบทดสอบ
หลังเรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ : กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ล าดับและอนุกรม 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare mathematics problem-solving ability utilizing the Polya 

Problem-Solving Process of sequence and series of Mathayomsuksa 5 students with 70 percent achievement criterion. 
The sample group employed for this study consisted of 36 students randomly selected using cluster random sampling 
from three classrooms within the mathematics and science program during the second semester of academic year 2018 
at Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Putthamonton School. The research tools consisted of (1 ) seven lesson plans 
employing the Polya Problem-Solving Process of sequence and series, and (2) Post-test with five subjective questions. 
The results revealed that the Mathayomsuksa 5  students who learned by using the Polya Problem-Solving Process 
demonstrated an increase in ability to solve mathematical problems greater than 7 0  percent with a statistical 
significance of .05. 
Keywords: Polya Problem-Solving Process, Mathematical problem-solving ability, Sequence and Series 
 
 

1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมนุษย์ต้อง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นปัญหาส่วนตัว ปัญหาเกี่ยวกับ
การท างาน ปัญหาทางสังคม เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องรู้จักคดิ
วิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น และในการแก้ปัญหา
ควรมีการวางแผน คิดวิเคราะห์และแก้อย่างเป็นระบบ จากที่กล่าว
มานั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
[1] จึงได้ก าหนดให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นมาตรฐานหนึ่ง
ในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนจะต้อง

เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง อีกทั้ง คณิตศาสตร์นั้น
มีบทบาทส าคัญ ต่อการพัฒนาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมี เหตุผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิด
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่ ม
ส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล ส านั กวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา [2]) สมทรง สุวพานิช [3] กล่าวว่าคณิตศาสตร์
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มีความส าคัญและมีบทบาทต่อบุคคลมาก คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้คน
มีความรอบคอบ มีเหตุผล และรู้จักเหตุผลความจริง สามารถ
แก้ปัญหาตามวัยทุกระยะได้ และสุวิทย์ มูลค า [4] กล่าวว่าการคิด
แก้ปัญหา ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การคิด
แก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่ง
จะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิด
แก้ปัญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่
วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถ
เผชิญกับภาวะสังคมที่ เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการ
แก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็น
ทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็น
ทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีก เมื่อพิจารณาถึงวิชาคณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นวิชาที่มีความเป็นนามธรรมสูง และเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
พบว่าความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยทุกยุค
ทุกสมัยที่ผ่านมามีผลประเมินต่ าสุดเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่ประเมินการคิดและแก้ปัญหา จากผลการทดสอบ จาก
ข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 300 
คะแนน พบว่า ในการสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนน
เฉลี่ย 48.45 คะแนน [5] ในการสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มี
คะแนนเฉลี่ย 42.82 คะแนน [6] และในการสอบครั้งที่  2 ปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 49.61 คะแนน [7] และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ 24.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งยังไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ . 
2560: ออนไลน์)  
 จากประสบการณ์ ที่ ผู้ วิจั ย ได้ปฏิบั ติการสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
ล าดับและอนุกรม นักเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร วัดได้
จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างจัดการเรียนการสอน การ
ทดสอบความรู้หลังเรียน นักเรียนไม่สามารถท าแบบทดสอบที่เป็น
แบบเขียนตอบที่ต้องคิดวิเคราะห์หรือเขียนค าตอบอธิบายแสดง
วิธีการแก้ปัญหา และเมื่อได้ท าการสอบถามนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ค าตอบว่านักเรียนไม่รู้จะเขียนอะไร นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์ว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามหาอะไร ทั้งนี้
นักเรียนอาจยังไม่เข้าใจค าถามและกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ สุวร กาญจนมยูร [8] ที่ว่า
ปัญหาส าคัญที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พบอยู่เสมอคือ นักเรียนส่วน
ใหญ่มักจะท าโจทย์ปัญหาไม่ได้ และพบว่าการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเรื่อง
โจทย์ปัญหา เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้
เข้าใจได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่จะ
ช่วยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และพบว่า รูปแบบกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา นั้นเหมาะสม เพราะเป็นรูปแบบ
การแก้ปัญหาที่แบ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน โดยรูปแบบ

กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยามีขั้นตอนการแก้ปัญหา 
4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ข้ันท าความเข้าใจปัญหา ข้ันนี้นักเรียนต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา วิเคราะห์ว่าอะไรที่ต้องการค้นหา และ
ระบุส่วนที่ส าคัญของปัญหา ข้ันที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นการ
ค้นหาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่ทราบ
ค่า เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา ขั้นที่  3 ขั้น
ด าเนินการตามแผน เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่วาง
ไว้ ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบผล เป็นการตรวจผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนที่
ผ่านมาเพื่อดูความถูกต้องของค าตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหา
พิจารณาว่ายังมีค าตอบอื่น หรือวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นๆ อีกหรือไม่ 
แล้วตรวจว่าผลลัพธ์ตรงกันหรือไม่  
 จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยามีขั้นตอนที่
ชัดเจนท าให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้
นักเรียนมีขั้นตอนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยคาดว่าถ้า
นักเรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา น่าจะท า
ให้ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ดีขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ในเรื่องล าดับและอนุกรม 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเรื่องล าดับและอนุกรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1.1 ป ระชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เรี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ โรงเรียนนว
มิ นท ราชินู ทิ ศ  สต รี วิท ยา พุ ท ธมณ ฑ ล  กรุ ง เทพมห านคร      
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 113 คน 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรี วิท ยา พุ ท ธมณ ฑ ล  กรุ งเทพมหานคร  แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 36 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 13 คาบ คาบละ 50 นาที โดย
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องล าดับและอนุกรม จ านวน 12 คาบ 
และท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 คาบ 
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3. วิธีการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาเรื่องล าดับและอนุกรม จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 
12 คาบ คาบละ 50 นาที  
 3.1.2 แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 
ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 50 นาที ท าการทดสอบหลังจากจบการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องล าดับและอนุกรม ตาม
แผนการเรียนรู้ที่ 7 ใช้เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง
ล าดับและอนุกรม เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาในเรื่องล าดับและอนุกรม จ านวน 7 แผน 
จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แล้วน ามาค านวณหา
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบเกณฑ์ 
แบบลิเคอร์ท (likert scale) ซึ่งพบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
ความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.57 ซึ่ งมีคุณภาพและความ
เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3.2.2 สร้างแบบทดสอบหลังเรียน วัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ผู้วิจัยก าหนด
เกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์
 
รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
ด้ า น ท า ค ว า ม
เข้าใจปัญหา 

2 นั ก เรี ย น ร ะ บุ ข้ อ มู ล ที่ ปั ญ ห า
ก าหนดให้และสิ่งที่ปัญหาต้องการ
ทราบถูกต้องทั้งหมด 

1 นั ก เรี ย น ร ะ บุ ข้ อ มู ล ที่ ปั ญ ห า
ก าหนดให้และสิ่งที่ปัญหาต้องการ
ทราบถูกต้องบางส่วน 

0 นั ก เรี ย น ร ะ บุ ข้ อ มู ล ที่ ปั ญ ห า
ก าหนดให้และสิ่งที่ปัญหาต้องการ
ทราบผิดทั้งหมด 

ด้ า น ว า ง แ ผ น
แก้ปัญหา 

2 นั ก เรี ยนวางแผน แก้ปั ญ ห าได้
เหมาะสมและสามารถน า ไปสู่
ค าตอบได้ 

1 นั ก เรี ยนวางแผน แก้ปั ญ ห าได้
เหมาะสมบางส่วนและสามารถ
น าไปสู่ค าตอบได้ 

0 นั ก เรี ย น ไม่ ส าม า รถ ว า งแ ผ น
แก้ปัญ หาได้ และการวางแผน
แก้ปัญหาไม่เหมาะสม 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
ด้ านด า เนิ นการ
ตามแผน 

4 นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้
ชัด เจน  ถู กต้ อ งและได้ ค าตอบ
ครบถ้วน 

3 นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้
ถูกต้องและได้ค าตอบไม่ครบถ้วน 

2 นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหา
บางส่วนได้ถูกต้องและได้ค าตอบไม่
ครบถ้วน 

1 นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหา
บางส่วนได้ถูกต้องและได้ค าตอบผิด
หรือไม่ได้ค าตอบ 

0 นักเรียนไม่แสดงวิธีการแก้ปัญหา
หรือการแสดงวิธีแก้ปัญหาผิด 

ด้านตรวจสอบผล 2 นักเรียนแสดงวิธีการตรวจค าตอบ
ได้ชัดเจน ถูกต้อง 

1 นักเรียนแสดงวิธีการตรวจค าตอบ
ได้ถูกต้องบางส่วน 

0 นักเรียนไม่สามารถแสดงวิธีการ
ตรวจค าตอบได้หรือไม่มีการแสดง
วิธีการตรวจค าตอบ 

 
และได้ท าการสร้างแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบหลังเรียน เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบทดสอบเป็นรายข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ได้แก่ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาราย
ข้อ (I-CVI) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI) ตั้งแต่ 0.8 
ขึ้นไป น าไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 30 คน ซึ่งผ่านการเรียน
ด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่อง ล าดับและอนุกรมมาแล้ว 
เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เช่ือมั่ น  () แล้ วน าไปวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อคัด เลือก ข้อของ
แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 5 ข้อ โดยพบว่าแบบทดสอบหลังเรยีน 
มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (I-CVI) ของทุกข้อเท่ากับ 
1.00 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 1.00 ค่า
ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.60 มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน
จ านวน 5 ข้อ เท่ากับ 0.79 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
 3.2.3 น างานวิจัยรับการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อ
ขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งได้หมายเลขใบรับรอง คือ 
KMUTT-IRB-COA-2019-011 
 3.2.4 ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาเรื่อง ล าดับและอนุกรม ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 
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 3.2.5 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เวลาทดลองทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี
 3.2.6 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที 
 3.2.7 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ผล 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลคะแนนความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้เก็บคะแนนด้านทักษะและ
กระบวนการจากแบบฝึกทักษะที่ 1 – 12 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลคะแนนด้านทักษะและกระบวนการจากแบบฝึก
ทักษะระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 

แบบฝึก
ทักษะที ่

คะแนนเตม็ x  S.D. ร้อยละ 

1 10 8.58 1.34 85.83 
2 30 28.56 0.91 95.19 
3 30 28.53 1.06 95.09 
4 30 27.53 1.65 91.76 
5 10 8.75 1.38 87.50 
6 30 27.25 1.76 90.83 
7 10 8.83 1.00 88.33 
8 20 17.89 1.85 89.44 
9 30 26.47 1.48 88.24 
10 20 17.94 1.76 89.72 
11 30 25.53 3.11 85.09 
12 20 16.69 1.92 83.47 

 
จากตารางที่  2 พบว่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างได้ฝึกการเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาของโพลยาโดยมี
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละแบบฝึกทักษะมากกว่าร้อยละ 80 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและ
อนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และจากเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน คือ 35 คะแนน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) จากแบบทดสอบหลังเรียน 
โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบคือ H0:   35 และ H1:   35 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่  3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญ หาของโพลยามีความสามารถในการแก้ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรมผ่านเกณฑ์ 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n 
คะแนน 

เต็ม 
  x  S.D. t Sig. 

ผู้เรยีน 36 50 35 38.42 6.58 3.116 0.002 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 38.42 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.58  
ค่าที เท่ ากับ 3.116  และค่า  Sig. = 0.002 ซึ่ งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ .05 นั่นคือ การปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของ  โพลยามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองล าดับและอนุกรม ผ่านเกณฑ์ มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการสร้างตาราง 
โดยน าผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบหลัง
เรียนมาคิดเป็นร้อยละ จากนั้นท าการแปลผล พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน มากกว่าร้อยละ 
70 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.22 จึงสรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ก ระบ วนการแก้ปั ญ หาของโพลยามี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและ
อนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผล 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและ
อนุกรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั่นคือนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในระดับค่อนข้างดี แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของโพลยา ในเรื่องล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
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แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาที่แบ่ง
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน โดยรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยามีขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ ข้ันที่ 
1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้นนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ประเด็นของ
ปัญหาว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง ต้อง
อ่าน ท าความเข้าใจ และพิจารณาโจทย์เพื่อสามารถระบุส่วนส าคัญ
ของปัญหา ได้แก่ ตัวไม่ทราบค่า ข้อมูลและเง่ือนไขเกี่ยวกับปัญหา 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นการค้นหาความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่ทราบค่า เพื่อก าหนดแนวทาง
หรือแผนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ข้ันด าเนินการตามแผน เป็นการลง
มือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่วางไว้ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล 
ขั้นตอนนี้ต้องการให้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาว่า
ถูกต้องหรือไม่ โดยการมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา โดยเริ่ม
จากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และ
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบ หรือวิธีการ
แก้ปัญหาวิธีอื่นๆ อีกหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาตามรูปแบบ
ของโพลยามีขั้นตอนที่ชัดเจนท าให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีขั้นตอนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภิญ พิทักษ์ศักดากร [9] ที่พบว่า
การแก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา ท าให้นักเรียนรู้จักฝึกคิด 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอน นอกจากนี้การฝึกให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับโจทย์ปัญหาที่
หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาหลายๆ วิธีด้วย
ตัวของเขาเองให้มากที่สุด ย่อมท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในการแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหา 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

6.1.1 การเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ผู้สอนต้องค านึงถึงเวลาใน
การจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของเนื้อหาตามศักยภาพของผู้เรียน 

6.1.2 ผู้สอนควรมีบทบาทในการกระตุ้นส าหรับการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ทั้งทางด้านการท าความเข้าใจปัญหา 
ด้านการวางแผนแก้ปัญหา ด้านการด าเนินการตามแผน และด้าน
การตรวจสอบผล  

6.1.3 ผู้สอนควรมีการเสริมแรง เช่น ค าชมเชย การให้รางวัล 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มตัวแปรที่
ศึกษา เช่น ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การ
เช่ือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

6.2.2 ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลายหลายเพื่อกระตุ้นความคิดและ
ความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  กับเกณฑ์ร้อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบง่กลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ตาม
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ข้ัน จ านวน 9 แผน และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์เรื่องอัตราสว่นและร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 75.98 /72.38  2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72.38% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ,วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to construct and find out the efficiency of learning management plans 
for mathematical problem solving on the topic of ratio and percentage based on the 7E learning cycle model, 2) to 
compare the students’ ability in solving ratio and percentage problems before and after learning by using the model of 
learning cycle 7E and 3) to compare the students’ ability in mathematical problem solving on ration and percentage 
after learning with the determined criterion of 70%. The sample group consisted of 32 Matthayom Suksa 1/7 students 
from Borphloiratchadapisek school at Kanchanasaburi obtained by using cluster random sampling. The research 
instruments used for this research were 9 learning plans in Mathematics lesson on ratio and percentage based on the 
7E learning cycle model and mathematical problem solving ability test on ratio and percentage. The results of the 
research were found as follows:  1)  The efficiency of learning management plans for mathematical problem solving on 
the topic of ratio and percentage based on the 7E learning cycle model was 75.98 /72.38  2) the students’ problem-
solving ability in Mathematics lesson on ratio and percentage after learning was higher than before at the statistically 
significant level of .05 and 3) the students who learned by using the model of learning cycle 7E had average score of 
problem solving ability at 72.38%, which is higher than the determined criterion of 70% at the statistically significant 
level of .05. 
Keywords : Mathematical Problem Solving, Ratio and Percentage, 7E Learning Cycle Model 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
87ภาคบรรยาย



 

 
1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาวิชาต่าง ๆ หลายสาขา เป็นวิชาที่ช่วยท าให้ผู้ที่ศึกษามี
ความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผลในด้านของการจัดการเรียน
การสอนไม่ควรเน้นให้มีการเรียนการสอนเฉพาะแต่ในเนื้อหาวิชา
เพียงอย่างเดียว ควรฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น าไปประยุกต์ใช้ได้โดยอาจารย์ผู้สอนควรที่จะศึกษาและสนใจ
เกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ[1] แต่จากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่า ความรู้
ความสามารถของเด็กไทยในด้านคณิตศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ซึ่ง
จะเห็นได้จากผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (O-net)  ในปี
การศึกษา 2560 พบว่านักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับร้อยละ 28.34 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับร้อยละ 24.24 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเท่ากับร้อยละ 21.02  ซึ่งอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม [2] เมื่อพิจารณาในส่วนข้อสอบ
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นข้อสอบที่มุ่งวัดความรู้และความ
เข้าใจ ไม่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สามารถพบเจอได้
ในชีวิตประจ าวัน แต่จากข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบเรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละได้นั้นยังมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบทั้งหมด แสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนยัง
ขาดความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ไม่สามารถน าความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 
และการแก้ปัญหา ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นั้น เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้  ขั้นตอน หรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลวิธีและยุทธวิธีแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์
มักเป็นปัญหาที่ผู้ เรียนไม่คุ้นเคย มาก่อน และต้องใช้การคิดที่
หลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห์ คิดเช่ือมโยง คิดเชิงตรรกะ เพื่อหา
แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด[3] 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ท้ังด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยี ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
ส าหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 น้ัน ไสว ฟักขาว [4] ได้กล่าวไว้
ว่าสาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ ปัจจุบัน
การเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
นักเรียน โดยครูเป็นผู้คอยช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรรษที่ 21 ได้
แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ  1. ด้านเนื้อหา 2. ด้านคุณลักษณะ 
3. ด้านทักษะ ซึ่งในทักษะด้านนี้ยังเน้นถึงการออกแบบการเรียนรู้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การแก้ปัญหาเป็นการสร้างทักษะ
ในแบบต่ างๆดั งนี้  1 . แบบ เป็ น เหตุ เป็ นผล  ทั้ งแบบอุปนั ย 
(inductive) และแบบอนุมาน (deductive) 2. แบบใช้การคิด

กระบวนการระบบ (systems thinking) 3. แบบใช้วิจารณญาณ
และการตัดสินใจ และ 4. แบบแก้ปัญหา ในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคยหลากหลาย ในแนวทางที่ยอมรับกันท่ัวไป และแนวทางที่
แตกต่างจากการยอมรับ รูปแบบการตั้งค าถามส าคัญที่ช่วยท าความ
กระจ่างในมุมมองต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ทางออกท่ีดีกว่า[5]  ซึ่งแสดงให้
เห็น ว่าความสามารถในการแก้ปัญหานั้น เป็นสิ่ งที่ จ าเป็นทั้ ง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ 1) ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา เป็น
ความสามารถในการ ใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่มาใช้แปลความ 
ตีความ หรือวิเคราะห์ เพื่อให้มีความเข้าใจ ในปัญหา รวมถึงการ
เลือกใช้เทคนิคหรือกลวิธีที่จะช่วยท าให้ปัญหามีความชัดเจนมากขึ้น 
ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการหาค าตอบ 2) ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนมีอยู่ เป็นสิ่งส าคัญที่ ท าให้ผู้เรียนคิดและหาวิธี
แก้ปัญหา ผู้เรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานดี จะสามารถเช่ือมโยงความรู้ ที่มี
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 3) 
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา มักสามารถระลึกถึงขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึง
กลวิธีแก้ปัญหาได้หลากหลาย ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้วิธี
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว  4) เจตคติต่อการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนท่ีมีเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหา จะมี ความพยายาม
และความอดทนในการแก้ปัญหา ซึ่งในกระบวนการแก้ปัญหานั้น ไม่
ว่าจะได้ ค าตอบหรือไม่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์
จากการคิดและการท างานเพื่อแก้ปัญหา[3] 
 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
นักเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้เก่า เช่ือมโยงความรู้ใหม่ ได้ด้วย
ตนเอง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นวัฏจักร ที่เน้นทักษะการ
คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยครูท า
หน้าที่ เป็นผู้กระตุ้น ตั้ งค าถาม และสถานการณ์ ให้ผู้ เรียนเกิด 
ประสบการณ์ และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น เพื่อใช้ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เป็นองค์
ความรู้ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนในเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตาม
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E)   
 1.2.1 เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ข้ัน 
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 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบ
การสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการ
สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ส าห รับการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ข้ัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 1.3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นัก เรียนที่ ได้ รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 1.3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยเฉลี่ยจากคะแนนท่ีได้
จากการประเมินการท าแบบทดสอบของนักเรียนทุกคน 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1.1 ป ระชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เรี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ่อ
พลอยรัชดาภิเษก จ านวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 194 คน 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  1/7 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(cluster random sampling) จากจ านวน 6 ห้องเรียน 
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 11 คาบ โดยแบ่งเป็นการสอบก่อน
เรียน 1 คาบ สอบหลังเรียน 1 คาบ และเวลาในการทดลอง 9 คาบ 
2.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ข้ัน จ านวน 9 แผน  

 3.1.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ซึ่ งเป็นแบบทดสอบอัตนัย  เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 5 ข้อ และเป็นแบบทดสอบหลังเรียน
จ านวน 5 ข้อ 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จ านวน 9 แผน จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้
เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดกาเรียนรู้ซึ่งเป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยพบว่า มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.58 ซึ่งมีคุณภาพและ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3.2.2 สร้ างแบบวัดความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ และเป็น
แบบ ทดสอบห ลั งเรี ยนจ านวน  10 ข้ อ  จ ากนั้ นน าแบ บวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
ข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) 
และน าไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยาก
ง่าย (P) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
คัด เลื อกแบบวัดแบบทดสอบก่อน เรียนจ านวน 5 ข้อ และ
แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 5 ข้อ โดยพบว่าแบบทดสอบก่อน
เรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ค่าความยากง่าย (P) 
ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.24 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.43 ถึง0.47 
มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ และ
แบบทดสอบหลังเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.8 
ถึง 1 ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.28 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.57 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.79 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
 3.2.3 น างานวิจัยรับการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อ
ขอใบรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3.2.4 ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อพลอย
รัชดาภิเษก เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  
 3.2.5 ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาเรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 
 3.2.6 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(ก่อนเรียน) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบ
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ  
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 3.2.7 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้เวลาทดลองทั้งหมด 9 คาบ (คาบละ 60นาที) 
 3.2.8 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(หลังเรียน) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบ
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ (คาบละ 60
นาที) 
 3.2.9 น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และใบ
ตรวจสอบความรู้มาวิเคราะห์ผล 
 

4. ผลการวิจัย 
    จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ข้ัน ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
4.1 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาในใบกิจกรรมของส่วนสถานการณ์ที่ 2 ของและใบ
ตรวจสอบความรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเท่ากับ 
113.97 คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.74 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ มีค่าเท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อย
ละ 72.38 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69 ซึ่งแสดงไว้ดังตารางที่ 1 ท าให้สามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 75.98 /72.38 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงดังตารางที่ 1 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 จากประเมินผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียน พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 
72.38  ซึ่งจะเห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของ นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 2 
4.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละตามรปูแบบการสอนวัฏจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 72.38 ท าให้ได้ว่าความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อย
ละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดัง
ตารางที่ 3 
  

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ข้ัน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.98 /72.38 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (70/70) ซึ่งสอดคล้องกับลียานา ประทีปวัฒนพันธ์ [6] ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD ผล
การศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
ร่วมกับการเรียนแบบ STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีการเรียนรู้
อย่ า งเป็ น ก ระบ วนการและ เป็ นขั้ น ตอน นั้ น  ช่ วยส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหา จากการท ากิจกรรมในขั้นตอนการ
ส ารวจและค้นหาที่ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ปัญหาให้ ซึ่งครูจะต้อง
ดึงความสนใจของนักเรียน โดยเป็นการเกริ่นน าถึงสถานการณ์ปญัหา
ที่นักเรียนจะต้องท าหรือการเช่ือมโยงถึงกิจกรรมที่ท าในคาบเรียน
ก่อนหน้าในขั้นเร้าความสนใจ นักเรียนจะต้องน าความรู้เก่าในขั้น
ตรวจสอบความรู้ เดิมเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่มาใช้ช่วยในการ
แก้ปัญหา และสามารถน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเองในขั้น
อธิบาย รวมถึงสามารถถ่ายโอนความรู้ใหม่ที่ได้ไปยังสถานการณ์
ปัญหาใหม่ที่ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ปัญหามาให้ในขั้นขยายความรู้ 
นอกจากนี้ในขั้นประเมินผลครูและนักเรียนยังได้มีการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ 2 พร้อมทั้งร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนจะได้น าความรู้ที่ ได้ไป
แก้ปัญหาในชีวิตจริงในขั้นน าความรู้ไปใช้ ท าให้ในการเรียนครั้ง
ต่อไปในขั้นตรวจสอบความรู้เดิมนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้
เก่าเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนที่ได้ไปหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แสดงในรูปที่ 1 พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นที่เป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  (Sig. เท่ากับ 0.000) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ ากับ  0.73 แสดงให้ เห็นว่า คะแนนที่ ได้ จากการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน จากใบกิจกรรม
สถานการณ์ที่ 2 และใบตรวจสอบความรู้ในแต่ละแผนการจัดการรู้ 
กับคะแนนที่ได้จากการประเมินจากแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
90ภาคบรรยาย



 

กล่าวคือ หากนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในใบกิจกรรม
ส่วนสถานการณ์ที่ 2 และใบตรวจสอบความรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ดี นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาในแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียนได้ดีเช่นเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ 

5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 คิดเป็นร้อยละ 1.4 และหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 72.38 จึง
สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับมัญธญา หาชัย [7] ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 7E ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ผล
การศึกษาพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 7E 
และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จะเห็น
ได้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการ
สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นวัฏจักร นักเรียน
สามารถน าความรู้ทั้งเก่าและใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา ท าให้ เกิด
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.24 คิดเป็นร้อยละ 72.38 จึงสามารถสรุปได้
ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้น เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
เป็นขั้นตอนอย่างเป็นวัฏจักร  มีกิจกรรมที่ ให้นักเรียนเห็นความ
เช่ือมโยงของเนื้อหากับชีวิตจริงและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
อีกทั้งยังมีสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับนภารัตน์ หวังสุขกลาง 
[8] ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนด้านทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ70  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

6.1.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท าความเข้าใจ
เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงแบบฝึกหัด และแบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาให้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

6.1.2 ครูผู้สอนควรท าข้อตกลงกับผู้เรียนก่อนเริ่มการจัดการ
เรียนรู้ตามแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น รวมถึงอธิบาย
รายละเอียด และวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

6.1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ครูผู้สอนต้องค านึงถึงเวลาใน
การจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของเนื้อหาตามศักยภาพของผู้เรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ตามที่ควรจะได้รับ 

6.1.4 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูผู้สอนควรให้การ
เสริมแรง เช่น ค าชมเชย การให้รางวัล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

6.2.1 ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลายหลายเพื่อกระตุ้นความคิดและ
ความสนใจของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนได้ เกิดการเรียนรู้   และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

6.2.2 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบการสอนวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้าน
อื่น ๆ เช่น การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้  ได้รับทุนการสนับสนุนจากภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม -
เกล้าธนบุรี 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตาม
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n df 
คะแนน

เต็ม 

ระหว่างเรียน 
คะแนน

เต็ม 

หลังเรียน 

X  
ร้อย
ละ 

S.D. X  ร้อยละ S.D. 

ผู้เรยีน 32 31 150 113.97 75.98 7.74 10 7.24 72.38 0.69 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n df 
คะแนน

เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t 

X  ร้อยละ S.D. X  ร้อยละ S.D. 

ผู้เรยีน 32 31 10 0.14 1.4 0.45 7.24 72.38 0.69 1.80* 

*ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05.31 = 1.6955) 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

 

กลุ่มตัวอย่าง n df คะแนนเต็ม 
หลังเรียน 

0  t 
X  ร้อยละ S.D. 

ผู้เรยีน 32 31 10 7.24 72.38 0.69 7 1.94* 

*ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05.31 = 1.6955) 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เงินและบนัทึกรายรับรายจ่าย 

The Effect of activity-based learning on Students’ Mathematical Connection 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย              
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันอุย จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย จ านวน 6 แผน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.07 คิดเป็นร้อยละ 81.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 2) นักเรียนที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องเงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของ
นักเรียนทั้งหมด 3) คะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ใน        
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน, เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study mathematical connection ability on money and expense records of 
Prathom Suksa 3 Students after using activity-based learning. The experimental group consisted of 14 Prathom Suksa 3 
students from Banjanui school in Kanchanaburi. The research instruments consisted of 6 lesson plans on money and 
expense records and 5 items of the mathematicsal connection ability test on money and expense records which are 
subjective tests. The result showed that 1)  The average of mathematical connection ability on money and expense 
records of students taught by using activity-based learning was 21.07 or 81.04 percent which was higher than 70 percent 
criterion.  2) 11 students or 78.57 percent of total number of them had the mathematical connection ability on money 
and expense records higher than 70 percent criterion 3) The relationship between the scores of mathematical connection 
ability test and the scores of mathematical knowledge test in lesson plans on money and expense records had, related 
in a positive direction at .05 level of statistical significance. 
Keywords: Mathematical connection ability, The effect of activity-based learning, The topic of money and expense 
records 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการจดจ าสูตร กฎ ทฤษฎีบท 
วิธีการหาค าตอบหรือพิสูจน์โดยที่นักเรียนไม่มีความเข้าใจถึงเหตุผล
ที่แท้จริงว่า ท าไมจึงต้องเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์เหล่านั้น และ
คณิตศาสตร์ที่เรียนไปสามารถใช้อธิบายสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้
อย่างไร นักเรียนก็จะรู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก
และไกลตัว จึงควรสอนให้นักเรียนรู้จักเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
การเรียนการสอนควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กับ         
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์กับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ท าให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีความหมายและสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริง [2] ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และคู่มือการใช้หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
[3] ซึ่ ง ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ทั กษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เ ป็ น
ความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถใน
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
เนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง การเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะเปน็สิง่ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงที่สามารถพบ
เห็นได้ทั่วไป ทักษะการเช่ือมโยงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) 
เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องได้ดีขึ้น 
ตลอดจนมองเห็นความส าคัญและคุณค่าของคณิตศาสตร์ในแง่ของ
การเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้กับศาสตร์อื่นได้ 
ท าให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ ใช่เพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท 
กฎ สูตร นิยาม เพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนอีก
ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวทักษะการเช่ือมโยงจึงถูกเน้นมากใน    
การสอนปัจจุบัน [4] สอดคล้องกับสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา [5] ได้กล่าวไว้ในหนังสือหลักการและมาตรฐาน
ส าหรับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนว่า การเช่ือมโยงต้องเป็นจุดเน้นที่
ส าคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนจะท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้
ลึกซึ้งและยาวนานขึ้น ตลอดจนช่วยให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้

จริง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักวิจัยทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการพัฒนา
ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับช้ันของหลักสูตร
คณิตศาสตร์  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(National Test : NT)  ย้อนหลัง 3 ปี ระดับประเทศและระดับ
โรงเรียนที่ผู้วิจัยสอนอยู่นั้น พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3     
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และจากการพิจารณาแบบเจาะลึก
รายข้อ  ปีการศึกษา 2559 – 2560 พบว่าข้อสอบ เรื่อง เงินและ
บันทึกรายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง มีจ านวน
นักเรียนที่ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50 [6] แสดงว่านักเรียนไม่
สามารถเช่ือมโยงความรู้จนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ เมื่อพิจารณาจาก
การตรวจสอบแบบฝึกหัดและการสอบถามนักเรียน พบว่า นักเรียน
สามารถค านวณได้แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้เรื่องบาทกับสตางค์ 
และโจทย์ปัญหาที่มีสถานการณ์ในชีวิตจริงจนน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้ นักเรียนสามารถหาค าตอบได้โดยใช้วิธีการท านองเดียวกันกับ
ตัวอย่างที่ครู ได้อธิบาย แต่เมื่อค าถามมีความซับซ้อนมากขึ้น          
ไม่เหมือนตัวอย่าง นักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้จนน าไปสู่   
การแก้ปัญหาได้  
 นอกจากนี้ เนื่องจากโรงเรียนที่ผู้วิจัยสอนอยู่เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก มีปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม นักเรียนขาดความสนใจใน   
การเรียน ครูผู้สอนบางท่านไม่ได้จบสายการสอนคณิตศาสตร์แต่ต้อง
มาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้การจัดการเรียนการสอนเน้น
แบบบรรยายตามหนังสือเรียน และใช้แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเป็น
สื่อการเรียนการสอนเท่านั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้น
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของผู้ เรี ยน  ท าให้ผู้ เ รียนมีความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการอยู่
เฉย ๆ หรือน่ังจดตามครูผู้สอน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ลงมือปฏิบัติ และผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
และการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การสอนโดยใช้เกม บทบาทสมมติ 
กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย [7]          
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ ที่ กล่าวว่าเด็ก
เรียนรู้ได้ดีจากการกระท า (Learning by doing)  
 จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา     
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง     
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย โดยเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70  
 1.3.2 นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมด 
 1.3.3 คะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ ใ น              
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่ อง เ งินและบันทึกรายรับรายจ่าย             
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 กลุ่มทดลอง 
 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนบ้านจันอุย 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 14 คน  
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา
ทดลอง 13 ช่ัวโมง โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เงินและ
บันทึกรายรับรายจ่าย 12 ช่ัวโมง และท าแบบทดสอบหลังเรียน    
เพื่อวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 1 ช่ัวโมง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง       
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 6 แผน   
 3.1.2 แบบทดสอบหลั ง เรี ยนซึ่ ง เป็นแบบทดสอบเพื่ อวัด
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ แบ่งออกเป็น 
2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 - การเช่ือมโยงด้านเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์  
 - การเช่ือมโยงด้านเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์
ในชีวิตจริง  
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง 
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 6 แผน  จากนั้น เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน  5 ท่าน            
เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของแผน         
การจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scal) 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยพบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
ความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.85 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
มีคุณภาพระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัด   
การเรียนรู้ได้ 

 3.2.2 สร้างแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถใน      
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จากนั้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้แบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และน าแบบทดสอบไปทดลองกับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน 5 ข้อ 
โดยผลที่ได้ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00  ค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.20 - 0.26  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.70 - 0.84 
และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 ซึ่ง
สามารถน าข้อสอบไปใช้ได้ 
 3.2.3 ส่งงานวิจัยเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อ
ขอใบรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3.2.4 ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันอุย เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล  
 3.2.5 ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน    
การสอน ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง     
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.2.6 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย กับกลุ่มทดลอง 
โดยใช้เวลาทดลองทั้งหมด 12 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นที่ครูผู้สอนต้องเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้ากิจกรรมโดยทบทวนความรู้เดิม
หรือดึงประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้หรือ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาแล้วจากผูเ้รยีน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา และ
น าเข้าสู่กิจกรรมตามที่ผู้สอนได้วางแผนไว้ 
 2) ขั้นจัดกิจกรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จาก
การท ากิจกรรมโดยออกแบบกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 3) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะต้องสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากขั้นกิจกรรมในด้านความรู้
หรือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความรู้สึก    
โดยผู้เรียนจะเสนอความคิดเห็นด้วยการดึงประสบการณ์ของ
ตนเองมาอธิบายผ่านการพูดคุยหรือการอภิปรายในช้ันเรียน  
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ 
 4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้จากขั้นกิจกรรม จากนั้นนักเรียนจะได้น าความรู้
หรือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับจากขั้น
กิจกรรมและขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดไปใช้แก้โจทย์
ปัญหาหรือแบบฝึกหัดในเรื่องที่เรียน 
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 3.2.7 น าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบหลัง
เรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
 3.2.8 น าข้อมูลที่ ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมา
วิเคราะห์ผล เพื่อวัดความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย และน าคะแนนจากใบตรวจสอบ
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และคะแนนจาก     
ใบตรวจสอบความรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย โดยเฉลี่ยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนที่ใช้วัดความสามารถใน    
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.07 คิดเป็นร้อยละ 81.04  
4.2 การวิเคราะห์จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 นัก เ รี ยนที่ มี ค ะแนนจากแบบทดสอบหลั ง เ รี ยน เพื่ อวั ด
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ านวน 11 คน จาก
นักเรียนท้ังหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของนักเรียนท้ังหมด  
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบ
ความรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย 
 จากการน าคะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถใน             
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไปค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
จึงได้ผลดังตารางที่ 2 คะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถใน  
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1, 4 และ 5 จะมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2, 3 และ 6 จะมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างสูง นอกจากนีค้ะแนนรวมจากใบตรวจสอบความสามารถใน
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และคะแนนรวมจากใบตรวจสอบ
ความรู้ของทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกเช่นเดียวกัน และมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.797  
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผล 
 5.1.1 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่อง      
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย โดยเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 5.1.2 นักเรียนที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  มีจ านวนมากกว่า        
ร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมด 
 5.1.3 คะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ในแผนการจัด   
การเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย มีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง      
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย โดยเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60   
ของนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ โดยได้ออกแบบ
กิจกรรมที่เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และประสบการณ์ใน   
ชีวิตจริง เช่น กิจกรรมจ านวนเงินโดยใช้จุด จัดห้องเรียนให้เป็น
สถานการณ์จ าลองเซเวนอีเลเว่น นักเรียนได้เลือกซื้อสินค้าที่
หลากหลายจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง  กิจกรรมตลาด
ผลไม้ จัดห้องเรียนให้เป็นสถานการณ์จ าลองตลาดผลไม้ นักเรียนได้
เป็นกลุ่มแม่ค้าและลูกค้า มีการซื้อขายผลไม้กันอย่างเสรี และ
กิจกรรมเกมเศรษฐีบันทึกรายรับรายจ่าย นักเรียนได้เล่นเกมมีการรบั
เงินทอนเงินและน าข้อมูลที่ได้มาบันทึกเป็นรายรับรายจ่ายของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Festus และคณะ ได้อธิบาย
ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานว่าเป็น
กระบวนการที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการอยู่ เฉยๆ หรือนั่งจดตามครูผู้สอน 
โดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ และนักเรียน   
จะได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและการเข้าร่วมกิจกรรม 
ท าให้สรุปได้ว่า การเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความส าคัญต่อ  
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
 และจากการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน และสอบถามความพึง
พอใจจากนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
พบว่า นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้ดี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นอย่างดี มีความสุขกับการท ากิจกรรม มีความ
กระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายณัฐวุฒิ สกุณี ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาเจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรม การเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกิจกรรมเป็นฐาน พบว่า เจตคติ แรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ์และ
พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัด   
การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานช่วงหลังเรียนสูงกว่าช่วงก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเจตคติ แรงจูงใจ 
ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
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ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในช่วงก่อนเข้าเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ ได้รับการจัด         
การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานที่จ าแนกตามระดับของเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ทั้งสองระดับมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ท าให้สรุปได้ว่า        
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีผลต่อความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และท าให้นักเรียนเกิดเจตคติ    
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 5.2.2 คะแนนจากใบตรวจสอบความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์และคะแนนจากใบตรวจสอบความรู้ในแผนการจัด    
การเรียนรู้ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย มีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวก แสดงว่า ถ้าใบตรวจสอบความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์มีคะแนนสูง คะแนนจากใบตรวจสอบความรู้จะมีค่า
สูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ วิชาผล ที่จัด
กิจกรรมการเรียนโดยเน้นการเช่ือมโยงชีวิตจริง เรื่อง สถิติ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเห็นได้ว่า การเสริมสร้างความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะช่วยให้ผลการเรียนในเรือ่ง 
เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ดี
ขึน้ตามไปด้วย ท าให้สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานส่งผลต่อความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกด้วย 

 
6. กิติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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8. ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายละเอียดของกิจกรรมในแผนการจัด         
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
การบอก
จ านวนเงิน 

แจกเงินเหรียญและธนบัตรจ าลองชนิดต่างๆ ให้นักเรียน
กลุ่มละ 1 ชุด นักเรียนแต่ละกลุ่มจ าแนกเหรียญและ
ธนบัตรแต่ละชนิด โดยกรอกข้อมูลลงในใบกิจกรรม 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเงินเหรียญและ
ธนบัตรจ าลองให้ตรงกับจ านวนเงินที่ครูก าหนด กลุ่มใด
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งตัวแทนวิ่งมาที่โต๊ะหน้ากระดาน
แล้ววางเงินจ าลองลงบนโต๊ะแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

จ านวนเงิน
โดยใช้จุด 

จัดห้องเรียนให้เป็นสถานการณ์จ าลองเซเวนอีเลเว่นมี
สินค้าที่หลากหลายพร้อมติดป้ายราคาไว้ที่ชั้นวางสินค้า 
ส่งตัวแทนกลุ่มทีละคนสลับกันวิ่งเข้ามาในเซเว่นอีเลเว่น
เพื่อเลือกซ้ือสินค้า เมื่อเลือกสินค้าแล้วให้น าไปจ่ายเงินที่        
เคาเตอร์จ่ายเงิน (พนักงานจะคิดเงินพร้อมกับพูดราคา
สินค้า) และให้นักเรียนรีบวิ่งกลับไปที่กลุ่มแล้วกรอก
ข้อมูลสินค้าที่นักเรียนได้ซ้ือลงในใบกิจกรรม 

ตลาดผลไม้ จัดห้องเรียนให้เป็นสถานการณ์จ าลองตลาดผลไม้ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากว่าจะได้เป็นแม่ค้า
หรือลูกค้าพร้อมทั้งรับเงินจ าลอง กลุ่มแม่ค้าน าผลไม้มา
ก าหนดราคาโดยใช้จุดและจัดจ าหน่ายตามใจชอบ กลุ่ม
ลูกค้าเดินเที่ยวซ้ือผลไม้ตามใจชอบ ด าเนินการซ้ือขาย
ผลไม้กันอย่างเสรี เมื่อสินค้าหมดแล้วให้ผลัดเปลี่ยนกลุ่ม 
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กิจกรรม รายละเอียด 
 แม่ ค้าและลูกค้า เมื่อเสร็จจากการขายผลไม้แล้ว         

ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการขาย
ผลไม้ในวันนี้  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อม
อภิปรายหน้าชั้นเรียน 

การบวกลบ
จ านวนเงิน 

สมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระ   
คนละ 1 ใบความรู้  ตามใบความรู้ที่  1, 2, 3 และ4     
เรื่อง การบวกลบจ านวนเงิน สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายไป
รวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซ่ึงได้รับใบความรู้เดียวกัน และ
ร่วมกันท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด 
และร่วมกันอภิปรายหาค าตอบประเด็นในใบความรู้ที่
ได้รับ โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า สมาชิกในกลุ่มที่แยก
ย้ายกลับสู่กลุ่มตนเอง แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้
เข้าใจตามใบความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามา สมาชิกทุกคนก็
จะได้เรียนรู้ภาพรวมของใบความรู้ทั้งหมด  จากนั้น
สมาชิกทุกคนท าใบกิจกรรม 

เกมเศรษฐี
บันทึก
รายรับ
รายจ่าย 

แจกสื่อเกมเศรษฐีบันทึกรายรับรายจ่าย ประกอบด้วย
แผ่นเกมเศรษฐี และเงินจ าลองกองกลาง นักเรียนแต่ละ
กลุ่มจับฉลากล าดับการเดิน จากนั้นทอยลูกเต๋าและเดิน
ตามจ านวนที่ทอยได้ โดยในการเดินถึงจุดไหนให้เขียน
บันทึกว่าเป็นรายรับหรือร่ายจ่ายลงในใบกิจกรรมจนกว่า
จะถึงเส้นชัยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค านวณเงินรายรับ 
รายจ่าย และคงเหลือ 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 

แผน 
การจัดการเรียนรู ้

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

1 0.544 สัมพันธ์กันปานกลาง 
2 0.642 สัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 
3 0.745 สัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 
4 0.558 สัมพันธ์กันปานกลาง 
5 0.570 สัมพันธ์กันปานกลาง 
6 0.698 สัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 

รวม 0.707 สัมพันธ์กันค่อนขา้งสูง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้ต้องการวิเคราะห์คุณลักษณะและทักษะในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยศึกษาวิเคราะห์จากการ
ประเมินผลการฝึกปฎิบัติงานโดยหัวหน้างาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้เป็นนิสิตจ านวน 90 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที 
(Independent t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
คุณสมบัติ 2 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะและทักษะ รวมถึงการหาข้อมูลเชิงลึกจากการตอบค าถามปลายเปิดของหัวหน้างาน ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะและทักษะโดยรวมของนิสิตอยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินด้านคุณลักษณะและทักษะระหว่างเพศชายและหญิงไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ การประเมินทั้ง 2 ด้านระหว่างหน่วยงานท่ีนิสิตไปศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะ, ทักษะ, การฝึกปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
This research study aims at analyzing attributes and skills of the interns from International College for 

Sustainability Studies, Srinakharinwirot University.  The evaluation was gathered from supervisor after completing the 
internship process at hospitality and tourism- related organizations.  The sample of this study consisted of 90 students 
who enrolled the internship course in academic year of 2018. The research employed a descriptive statistic, Independent 
t- test and One- way ANOVA.  The results showed that the overall evaluation of interns was in above average level.  In 
addition, there was no difference of attributes and skills evaluation between male and female students. Furthermore, it 
was found that there were significant differences in some aspects of attributes and skills evaluation among types of 
internship organization.  The results from this study can shed light of how to improve the attributes and skills of the 
students.  
Keywords: Attributes, Skills, Internship 
 
 

1. บทน า 
 จากแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่
มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยก าหนดให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน [1] [3] 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการฝึกปฎิบัติงานของผู้เรียนเป็นกระบวนการเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตเพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานจริง [2] ดังนั้น การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากการ
บรรยายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง  การท างานในด้ านภาคบริการ  
เพราะฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนิสิตจะต้องได้ปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมาอย่าง
ถ่องแท้ [8]  ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงการฝึกปฎิบัติงานใน
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สถานประกอบการจริง ไม่เพียงแต่สามารถสร้างประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ให้นิสิตเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มแรงจูงใจและมีส่วนในการ
พัฒนาทักษะของนิสิตในด้านต่าง ๆ อีกด้วย [11] 
 จากการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงาน พบว่าปัญหาอย่าง
เร่งด่วนที่หลักสูตรต้องให้ความส าคัญคือ การผลิตนิสิตให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
ตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวนิสิตเอง และ
บริษัทหรือองค์กรที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะต่างๆ จะต้องรับฟังผลสะท้อนจากบริษัทหรือองค์กรที่
นิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงแก้ไข 
     ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร จึงท าการ
วิจัย โดยน าข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตจากองค์กร 
หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ในปีการศึกษาล่าสุด ได้แก่ 
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ประเมินประสิทธิภาพการ
ฝึกงานของนิสิตวิทยาลั ยนานาชาติ เพื่ อศึ กษาความยั่ งยื น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
และน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน และการ
ฝึกปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
 1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตตามความเห็นของผู้ประกอบการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของ
นิสิตที่มีเพศต่างกัน 
 1.1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตตาม
ประเภทขององค์กรฝึกงานท่ีต่างกัน 
1.2 ค าถามวิจัย  

1.2.1 ผลการประเมินคุณลักษณะและทักษะของนิสิตในการฝึก
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 

1.2.2 จากการประเมินโดยรวม คุณลักษณะและทักษะของนิสิต
เพศชายและหญิงแตกต่างกันหรือไม่ 

1.2.3 จากการประเมินโดยรวม คุณลักษณะและทักษะของนิสิต
ที่ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกัน จะมีผลแตกต่างกันหรือไม่ 
1.3 สมมติฐานการวิจัย  

H01: จากการประเมินโดยรวม คุณลักษณะและทักษะของนิสิต
เพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 

H02: ผลการประเมินด้านคุณลักษณะของนิสิตเพศชายและนิสิต
เพศหญิงไม่แตกต่างกัน 

H03: ผลการประเมินด้านทักษะของนิสิตเพศชายและนิสิตเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน 

H04: จากการประเมินโดยรวม คุณลักษณะและทักษะของนิสิตที่
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลไม่แตกต่างกัน 

H05: ผลการประเมินด้านคุณลักษณะของนิสิตที่ฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กรที่แตกต่างกัน มีผลไม่แตกต่างกัน 

H06: ผลการประเมินด้านทักษะของนิสิตที่ฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กรที่แตกต่างกัน มีผลไม่แตกต่างกัน 
2. บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริการ รวมทั้ง บทบาท
หน้าที่ของบุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมนี้มีความเช่ือมโยงกับ
ประสิทธิภาพและการให้บริการ [7]  ดังนั้น ทักษะและความรู้จึงเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงเตรียม
ความพร้อมนิสิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยน าเสนอโปรแกรมการ
เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย [4]  
  [5] กล่าวว่า นายจ้างจากทุกอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ที่มาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต่างคาดหวังว่านิสิตจะ
ได้รับการปูพื้นฐานมาจากมหาวิทยาลัยในเรื่ องต่าง  ๆ เ ช่น 
ความสามารถพื้นฐาน ทักษะ คุณสมบัติและความรู้ เช่น ทักษะการ
แก้ปัญหาทักษะการสื่อสารทักษะ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและความรู้เกี่ยวกับข้อกังวลเฉพาะอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
[5] 
 นอกจากนี้ การศึกษาอื่นจาก [6] ช้ีให้เห็นว่าความรู้เชิงทฤษฎี
จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะเตรียมนิสิตให้พร้อม
ส าหรับการออกไปงานในอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจัยหรือมุมมอง
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท างานมักได้รับจากการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติหรือสภาพแวดล้อมการท างานจริง สิ่งนี้จะรวมถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การเข้ากับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า การ
พัฒนาจรรยาบรรณในการท างานท่ีดี การจัดการกับความเครียดและ
ความกดดัน การจัดการกับเวลา การประชุม การนัดหมาย การ
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาทัศนคติเชิงบวก 
[6] 
3. การฝึกปฏิบัติงาน  
 หลั งจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลั ย  นิ สิ ตจะ เข้ า สู่
สภาพแวดล้อมการท างานจริงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ บางครั้งไม่สามารถจ าลอง
ได้ในห้องเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความท้าทายดังกล่าว โดยการ
เตรียมความพร้อมผ่านโครงการฝึกปฎิบัติงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้เผชิญกับความจริงและช่วยให้นิสิตเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ดังน้ัน การฝึกปฎิบัติงานจึงเป็น
เวทีที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ คุณลักษณะและทัศนคติที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน [10]  
4. คุณลักษณะและทักษะในการท างาน 
 ในการวิจัยนี้ ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินน ามาจาก [5] [6] และ 
[9]  ซึ่ งศึกษาคุณลักษณะและทักษะที่ จะท า ให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งตัวแปรมีความเฉพาะและเกี่ยวข้องส าหรับการวิจัย
นี ้
 คุณลักษณะ ประกอบไปด้วย 10 คุณลักษณะ คือ 1) การตรงต่อ
เวลา 2) การมีมารยาทที่ดีและคิดบวก 3) ท างานหนักและมีความ
รับผิดชอบ 4) ปรับตัวและพยายามปรับปรุง 5) การดูแลเอาใจใส่
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และใจกว้าง 6) ความเคารพนบนอบและความสุภาพ 7) มีความเป็น
ระบบระเบียบและรักษาวินัย 8) การมีส่วนร่วม 9) ท างานเชิงรุกและ
เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาใหม่ และ 10) มีความซื่อสัตย์และเห็น
คุณค่าคนอื่น 
 ในด้านทักษะ ประกอบไปด้วย 10 ทักษะ คือ1) ทักษะการ
สื่อสาร 2) ทักษะทางภาษา 3) ทักษะด้านการจัดการเวลา 4) 
ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ 5) การตัดสินใจ 6) การ
แก้ปัญหา / การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7) การท างานอิสระ 8) การ
ท างานเป็นทีม 9) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 10) ความรู้เกี่ยวกับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนิสิตหลักสูตรการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้เป็นนิสิตจ านวน 90 คน ที่
ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการฝึกงาน
จากองค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สายการบิน (2) โรงแรมในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด (3) องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและ
ภาคบริการ ได้แก่ องค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร มูลนิธิ บริษัททัวร์ บริษัทด้านการจัดอีเว้นท์ โดย
ในการประเมิน ได้มีการขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานของนิสิต
ตอบแบบสอบถามทั้งในส่วนค าถามปลายปิดและปลายเปิด 
5.2 เคร่ืองมือวิจัย 
 งานวิจั ยฉบับนี้  เป็นการวิจัย เ ชิงปริ มาณ (Quantitative 
Research) ดังนั้นเครื่องมือวิจัยจึงเป็นแบบประเมินคุณลักษณะและ

ทักษะของนิสิต ซึ่งผู้วิจัยได้มีการพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 
ตามแนวคิดของ [5] [6] และ [9] 
 ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลคะแนนรวมจากผู้เชี่ยวชาญใน
ทุกตัวแปรมากกว่า 0.5 ซึ่งถือว่าเหมาะสม ในการตรวจสอบหาความ
เชื่อมั่นของแบบประเมิน ผู้วิจัยใช้การทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ข อ งค ร อน บ า ช  (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบ ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์ของแบบประเมินด้านคุณลักษณะ คือ 0.946 และ
สัมประสิทธิ์ของแบบประเมินด้านทักษะ คือ 0.945 ซึ่ งถือว่า
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
5.3 กระบวนการเก็บข้อมูล 
 ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าฝึก
ปฏิบัติงานในการประเมิน โดยให้นิสิตมอบแบบสอบถามให้กับ
หัวหน้างานที่ตนเองฝึกงาน โดยมีการผนึกซองอย่างมิดชิด และทาง
หลักสูตรได้มีการติดตามการประเมินจนกระทั่งได้รับมาครบ 100
เปอร์เซ็นต์ 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการตอบค าถามวิจัยข้อที่ 2 และทดสอบสมมติฐานที่ 1-3 
ผู้วิจัยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (Independent t-test) 
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากการ
ประเมินคุณลักษณะและทักษะของนิสิตจ าแนกตามเพศ และส าหรับ
การตอบค าถามวิจัยข้อที่ 3 และทดสอบสมมติฐานที่ 4-6 ผู้วิจัยใช้
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ในการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะและทักษะระหว่างประเภท
องค์กรที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน  
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของนิสิต จ าแนกตามเพศ พบว่า
นิสิตเพศหญิงทั้งหมด 69 คน คิดเป็น 76.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
นิสิตเพศชายทั้งหมด 21 คน  คิดเป็น 23.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดูจาก
ประเภทขององค์กรที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ 
จ านวน 53 คน คิดเป็น 58.90 เปอร์เซ็นต์ ฝึกปฏิบัติงานในโรงแรม 
รองลงมา นิสิตจ านวน 23 คน คิดเป็น 25.55เปอร์เซ็นต์  ฝึก
ปฏิบัติงานในสายการบิน ส่วนท่ีเหลือจ านวน  14 คน คิดเป็น 15.55
เปอร์เซ็นต์ ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและภาคบริการ เช่น บริษัททัวร์น าเที่ยว และกรมการ
ท่องเที่ยว มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
6.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะและทักษะ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับคณุลักษณะและทักษะของนิสิต 

ด้าน Mean 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

คุณลักษณะ 4.41 0.56 ระดับสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ 
ทักษะ 4.24 0.59 ระดับสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ 
รวมทุกด้าน 4.32 0.55 ระดับสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ 

เพศ 

ประเภท
องค์กร 

คณุลักษณะ 
1) การตรงต่อเวลา 
2) การมีมารยาทท่ีดีและคิดบวก  
3) ท างานหนักและมีความรับผิดชอบ  
4) ปรับตัวและพยายามปรับปรุง  
5) การดูแลเอาใจใส่และใจกว้าง  
6) ความเคารพนบนอบและความสุภาพ  
7) มีความเป็นระบบระเบียบและรักษาวินัย  
8) การมีส่วนร่วม  
9) ท างานเชิงรุกและเตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนา
ใหม่  
10) มีความซื่อสัตย์และเห็นคุณค่าคนอื่น 
ทักษะ 
11) ทักษะการสื่อสาร  
2) ทักษะทางภาษา  
3) ทักษะด้านการจัดการเวลา  
4) ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์  
5) การตัดสินใจ  
6) การแก้ปัญหา / การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
7) การท างานอิสระ  
8) การท างานเป็นทีม  
9) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ  
10) ความรู้เกี่ยวกับงาน 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
101ภาคบรรยาย



 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่าคุณลักษณะและทักษะโดยรวมของนิสิตมี
ค่าเฉลี่ย 4.32 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย  
 เมื่อวิเคราะห์การประเมินคุณลักษณะรายข้อ พบว่า ความเคารพ
นบนอบและความสุภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.64) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเป็นระบบระเบียบ
และรักษาวินัย (4.27) ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
 ในด้านทักษะ ผลการวิเคราห์ระบุว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การท างานเป็นทีม (4.63) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส่วนทักษะที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การแก้ปัญหา / การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(3.90) ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย  
6.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะและทักษะ
ระหว่างนิสิตเพศชายและหญิง 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะและทักษะของนิสิตจ าแนกตามเพศ 

 เพศ n �̅̅̅� S.D. t Sig. 
คุณลักษณะ ชาย 21 4.36 0.54 0.363 0.719 
และทักษะ หญิง 69 4.32 0.60   

 จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะและทักษะของนิสิตจ าแนกตามเพศ ค่าเฉลี่ยการประเมิน
โดยรวมของนิสิตเพศชายและหญิง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จากการประเมินคุณลักษณะของนิสิตเพศชายและหญิง 

 เพศ n �̅̅̅� S.D. t Sig. 
คุณลักษณะ ชาย 21 4.47 0.53 0.570 0.572 

 หญิง 69 4.39 0.57   
จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

คุณลักษณะจ าแนกตามเพศ ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะของ
นิสิตเพศชายและหญิง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จากการประเมินทักษะของนิสิตเพศชายและหญิง 

 เพศ n �̅̅̅� S.D. t Sig. 
ทักษะ ชาย 21 4.26 0.58 0.143 0.887 

 หญิง 69 4.24 0.60   
จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

ทักษะจ าแนกตามเพศ ค่าเฉลี่ยการประเมินทักษะของนิสิตเพศชาย
และหญิง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยรวม การประเมินด้าน
คุณลักษณะ และการประเมินทักษะของนิสิตเพศชายและหญิง ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ H01, H02 และ H03 
6.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะและทักษะ
ระหว่างประเภทองค์กรที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน  
ตารางที่  5 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณลักษณะและทักษะจ าแนกตามประเภทองค์กรที่นิสิตฝึก
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 2.132 2 1.066 3.711 .028 

Within Groups 24.996 87 .287   

Total 27.128 89    

 จากตารางพบว่า การประเมินคุณลักษณะและทักษะโดยรวมของ
นิสิตที่มีการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรการฝึก
ปฏิบัติงานในโรงแรม สายการบิน และอื่น ๆ  

(I) ประเภทของ
องค์กร 

(J) ประเภท
ขององค์กร 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

โรงแรม สายการบิน -.30846* .13384 .024 -.5745 -.0424 
องค์กรอื่นๆ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

-.31979 .16107 .050 -.6399 .0003 

สายการบิน โรงแรม .30846* .13384 .024 .0424 .5745 
องค์กรอื่นๆ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

-.01134 .18170 .950 -.3725 .3498 

องค์กรอื่นๆ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

โรงแรม .31979 .16107 .050 -.0003 .6399 
สายการบิน 

.01134 .18170 .950 -.3498 .3725 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 จากตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
การประเมินโดยรวมระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในโรงแรม
และสายการบินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ผลการวิเคราะห์ของการประเมินโดยรวมระหว่างโรงแรมและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้การประเมินโดยรวมระหว่างสาย
การบินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ H04 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA จากการประเมิน
ด้านคุณลักษณะของประเภทองค์กร 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 2.409 2 1.205 4.080 .020 
Within Groups 25.687 87 .295   
Total 28.097 89    

 จากตารางที่ 7 พบว่า การประเมินด้านคุณลักษณะของประเภท
องค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ  

(I) ประเภทของ
องค์กร 

(J) ประเภทของ
องค์กร 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

โรงแรม สายการบิน -.27728* .13568 .044 -.5469 -.0076 
องค์กรอื่นๆ ด้าน
การท่องเที่ยว 

-.39933* .16328 .016 -.7239 -.0748 

สายการบิน โรงแรม .27728* .13568 .044 .0076 .5469 
องค์กรอื่นๆ ด้าน
การท่องเที่ยว 

-.12205 .18419 .509 -.4882 .2441 

องค์กรอื่นๆ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

โรงแรม .39933* .16328 .016 .0748 .7239 
สายการบิน 

.12205 .18419 .509 -.2441 .4882 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณโดยละเอียด ดังตารางที่ 8  
พบว่า การประเมินด้านคุณลักษณะระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตในโรงแรมและสายการบิน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  การประเมินด้านคุณลักษณะระหว่างโรงแรมและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ การประเมินด้านคุณลักษณะ
ระหว่างสายการบินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H05 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA จากการประเมิน
ด้านทักษะของประเภทองค์กร 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ระหว่างองค์กร 2.072 2 1.036 3.093 .050 

ในองค์กร 29.146 87 .335   

รวม 31.218 89    

 จากตารางที่ 9 พบว่า การประเมินด้านทักษะของประเภท
องค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 

(I) ประเภทของ
องค์กร 

(J) ประเภทของ
องค์กร 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

โรงแรม สายการบิน -.33954* .14452 .021 -.6268 -.0523 
องค์กรอื่นๆ ด้าน
การท่องเที่ยว 

-.24016 .17392 .171 -.5859 .1055 

สายการบิน โรงแรม .33954* .14452 .021 .0523 .6268 
องค์กรอื่นๆ ด้าน
การท่องเที่ยว 

.09938 .19620 .614 -.2906 .4893 

องค์กรอื่นๆ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

โรงแรม .24016 .17392 .171 -.1055 .5859 
สายการบิน 

-.09938 .19620 .614 -.4893 .2906 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  
 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยละเอียด 
ดังตารางที่ 10 พบว่า การประเมินด้านทักษะะระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิตในโรงแรมและสายการบินมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินด้านทักษะ
ระหว่างโรงแรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้การ
ประเมินด้านทักษะระหว่างสายการบินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H06 
 จากวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงาน 
ประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะและทักษะด้านละ 
10 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์หัวหน้างาน ดังกล่าว
แล้วข้างต้น พบว่า คุณลักษณะและทักษะโดยรวมของนิสิตอยู่ใน
ระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย (4.32) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระหว่าง
เพศชายและหญิง พบว่าการประเมินด้านคุณลักษณะและทักษะไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของประเภทองค์กรที่นิสิตเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติงานนั้น พบว่า ในองค์กรแต่ละประเภทผลประเมินนิสิตโดย
หัวหน้างานมีความแตกต่างทั้งในด้านคุณลักษณะและทักษะ บาง

ประเด็น เช่น การประเมินทั้งด้านคุณลักษณะด้านทักษะระหว่าง
องค์กรประเภทโรงแรมและประเภทสายการบิน มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า องค์กรประเภทโรงแรม ให้คุณค่ากับ
คุณลักษณะและทักษะบางประเด็นไม่เท่ากับองค์กรประเภทสายการ
บิน 
 
6. บทสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการ
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตได้หลายระดับ ดังนี้ 

1) ระดับนิสิต เนื่องจากคุณลักษณะและทักษะที่ ใ ช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การตรงต่อเวลา การมีมารยาทที่ดีและ
คิดบวก การมีความรับผิดชอบ การปรับตัว การดูแลเอาใจใส่และใจ
กว้าง ความเคารพนบนอบและความสุภาพ การมีระเบียบและรักษา
วินัย การมีส่วนร่วม การท างานเชิงรุกและเตรียมพร้อมส าหรับการ
พัฒนาใหม่ และการมีซื่อสัตย์และเห็นคุณค่าคนอื่น รวมถึงทักษะการ
สื่อสาร ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการจัดการเวลา ความคิดริเริ่ม
และความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา / การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การท างานอิสระ การท างานเป็นทีม ความน่าเช่ือถือ
ไว้วางใจ และความรู้เกี่ยวกับงาน ล้วนแต่เป็นคุณลักษณะและทักษะ
ที่ส าคัญในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 นิสิตจึงจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนตนเองให้เกิดคุณลักษณะและทักษะดังกล่าว เพราะการ
ประกอบอาชีพในศตวรรษท่ี 21 จ านวนผู้จบการศึกษาในแต่ละปีท่ีมี
จ านวนมาก องค์กรสามารถเลือกบุคคลที่มีความพร้อมที่สุดเข้ามา
ท างาน  

2) ระดับมหาวิทยาลัย ต้องท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดคุณลักษณะและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ เพราะผลการ
ประเมินนิสิตไม่ใช่เพียงแค่ประเมินตัวนิสิต แต่ยังส่งผลต่อการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยเช่นกันว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นิสิตในสังกัดมีคุณลักษณะและทักษะดังกล่าวทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพราะการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องท าทางตรง 
ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่หากสามารถ
ท าทางอ้อมได้ เช่น การท าเป็นตัวอย่าง (Role model) หรือกิจกรรม
นอกหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับหัวข้อวิจัยในอนาคตที่ควรด าเนินการต่อไป เช่น ความ
ต้องการด้านคุณลักษณะและทักษะของบุคลากรเข้าใหม่ในองค์กรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ การพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ตอบสนองต่อองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และภาคบริการ และการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน
ให้ เหมาะกับความต้ องการแรงงานที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ของ
อุตสาหกรรมนี้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 
150 คน ด้วยการค านวณสูตรของ Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Correlation 
Coefficient โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ดังนี้ ด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อม ด้านลักษณะขององค์กร ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และด้านลักษณะบุคลากร 2) ระดับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการวางแผนการปฏิบัติ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล 3) ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ด้านลักษณะ
ขององค์การ ด้านลักษณะบุคลากร และด้านลักษณะสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4)ข้อเสนอแนะ องค์การควร
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และจัดท าวงจรการประกันคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการช้ีแจง
นโยบายและเป้าหมายขององค์การให้บุคลากรให้รับทราบ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การเพื่อให้สามารถน านโยบายที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ  
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา, การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา, ปัจจัยองค์การ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study correlations organizational factors affecting quality assurance 

factors affecting quality assurance of education: a case study of faculty of engineering, Thammasat University, Rangsit 
Campus. The sample size was 150 people that consisted of Education personnel of faculty of engineering Thammasat 
University calculated by Yamane formula. The study was based on questionnaire survey and statistics used were 
featured frequency, percentage, means, standard deviations and Pearson correlation analysis. The results of the study 
revealed that 1) The level of factor affecting quality assurance at the Faculty of Engineering, Thammasat University, 
Rangsit was overall moderate in each of the following four aspects, respectively: the environment characteristics, 
organization characteristics, managerial policies and practices, employee characteristics. 2) The level of quality 
assurance performance of Faculty of Engineering, Thammasat University, Rangsit Campus,was overall moderate in each 
of the  following aspects repectively: action upon the evaluation to improve operation (act), doing according to the 
plan (do), checking and evaluating (check), planning(plan). 3) The organizational factors were positively correlated to the 
education quality insurance procedures of the Faculty of Engineering, Thammasart University, Rangsit Campus. In detail, 
a correlation analysis revealed that the managerial policies and practices, organization characteristics, employee 
characteristics and environmental characteristics had positively correlated to procedures of education quality assurance, 
respectively. (p<0.01). 4) The research suggested that the organization's goals, policies, objectives and operating plan of 
the Education Quality Assurance should be clear and systematized. In addition, this information should be acknowledge 
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all personnel focusing on their cooperation. To achieve the organization's goals, teamwork had been encouraged to 
bring the policy into practice efficiently and effectively. 
Keywords: Organizational factors, Education quality assurance, Thammasart  University 
 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการสร้างคุณภาพให้แก่สถานศึกษานั้น มหาวิทยาลัยต้องมี
ความความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ ช่วยตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาท าให้ทราบถึงความ
พร้อมและศักยภาพของตนเอง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการบริหารปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก (พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ 
2548 : 116) [1] และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารกับการด าเนินงานประกันคุณ ภาพภายใน พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก และอยู่ในระดับสูง (สัลมาน สะบูคิง 
2551 [2] ; สุนีย์ ทองห่อ 2548 : 81 [3]) นอกจากนี้  พบว่า การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีปัญหาการด าเนินงานในระดับมาก ในภาพรวมบุคลากร
มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และมีปัญหาการด าเนินงานในระดับ
มากลักษณะการมีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงาน และลักษณะการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา
งานต่างๆ ในองค์ประกอบหลักของระบบประกันคุณภาพภายใน ใน
ภาพรวมบุคลากรมีส่วนร่วมและมีปัญหาในการด าเนินงานในระดับ
ปานกลาง (หทัยรัตน์ วิชิตพรชัย 2548) [4] จากการศึกษาข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าทั้งปัจจัยการบริหาร ปัจจัยองค์การรวมถึงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์การ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์การ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยองค์การ
ใดบ้างที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร ปัจจัยองค์การใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปัจจัย
องค์การตามแนวคิดของสเตียร์ (Steers) เป็นแนวทางการวิจัยครั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ครอบคลุมกับปัจจัยในงานวิจัยอื่นๆหลายด้าน 
ประกอบด้วย ลักษณะองค์การ ลักษณะบุคลากร ลักษณ ะ
สภาพแวดล้อม และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้วิจัย
หวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและเป็นแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการการบริหาร
การศึกษาที่มี ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนี
บ่ งช้ีที่ก าหนด และเป็นหลักประกันที่สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาว่าสถาบันสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ Steers (1991) [5] ได้จ าแนกปัจจัยองค์การออกเป็น
ลักษณ ะใหญ่ ๆ  4 ประการ ได้ แก่  1 ) ลั กษณ ะขององค์ การ 
(Organization characteristics) ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ 
เทค โน โลยี แล ะอุ ป กรณ์  2 ) ลั กษ ณ ะของส ภ าพ แวดล้ อ ม 
(Environmental characteristics) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ
สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง บรรยากาศในองค์การ และลักษณะ
สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น 3) ลักษณะบุคลากร 
(Employee characteristics) ประกอบด้ วย  ความผู กพั นต่ อ
องค์การ และการปฏิบัติงานตามบทบาท ได้แก่ ความสามารถ
เฉพาะตัว และความสนใจ ความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ
ของบุคลากร 4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (Managerial 
policies and practices) ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการ
ท างาน การจัดหาและใช้ทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร การมีภาวะ

          ปัจจยัองค์การ 
1. ลักษณะองค์การ 
2. ลักษณะสภาพแวดล้อม 
3. ลักษณะบุคคล 
4. นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัต ิ

     ปัจจยัการ
ด าเนินงานการประกัน 
1. ด้านการวางแผน
ปฏิบัติงาน  
2. ด้านการด าเนินการ
ตามแผน 
3. ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล 
4. ด้านการน าผล
ประเมินมาปรับปรุง 
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ผู้น าในการตัดสินใจ และการปรับองค์การเพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ พัชรินทร์ 
โต๊ะบุรินทร์ [1] กล่าวว่า องค์การมีการเปลี่ยนแลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับตัวขององค์การเพื่อริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อให้
การจัดการบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยองค์การที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะขององค์การ 
ประกอบด้วย โครงสร้างขององค์การและเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 2) 
ลักษณะของสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การและลักษณะสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 3) 
ลักษณะของบุคลากร ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การ และ
การปฏิบัติ งาน และ 4) นโยบายการบริหารและการปฏิบั ติ 
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การจัดหาและการใช้ทรัพยากร 
การติดต่อสื่อสาร การมีภาวะผู้น าในการตัดสินใจ และความสามารถ
ในการปรับตัวขององค์การเพื่อการริเริ่มสิ่งใหม่ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิการไหล 
(flow chart) ดังรูป 

 
รูปที ่2 แผนภูมิการไหลวิธีการวิจยั 

3.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการด าเนินงาน
ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดับคณบดี รองคณบดี 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จ านวน 234 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการ
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงาน ประสบการณ์
การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยองค์การตามแนวคิดของ 
สเตียร์ (Steers) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย 1) ลักษณะองค์การ 2) 
ลักษณะสภาพแวดล้อม 3) ลักษณะบุคลากร  4) การก าหนด
เป้าหมาย 

 ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ด้าน 1) การวางแผนการ
ปฏิบั ติ งาน (Plan) 2) การด าเนินการตามแผน (Do) 3) การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) 4) การน าผลประเมินมาปรับปรุง 
(Act)  
3.3 เคร่ืองมือที่ใช่ในการวิจัย 
 เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใน ก ารวิ จั ย แบ่ งออก เป็ น  3  ส่ วน  ได้ แ ก่ 
แบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จจัยพื้ นฐานส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน ประสบการณ์การท างานด้าน
การประกันคุณการศึกษา ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และความคิดเห็นต่อระบบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
องค์การในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้วิจัย
ป ระยุ กต์ จ ากแบบ สอบ ถามของ พั ชรินท ร์  โต๊ ะบุ ริ นท ร์ [1] 
ประกอบด้วยปัจจัยองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะองค์การ ด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะบุคลากร และด้านนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้วิจัยประยุกต์จาก
แบบสอบถามของ พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ [1] หทัยรัตน์ วิชิตพรชัย 
[4] และสัลมาน สะบูดิง [2] ประกอบด้วยการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 
(Plan) ด้านการด าเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) และด้านการน าผลประเมินมาปรับปรุง (Act) 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [6] 
รูปแบบค าถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert, 1967) [7] 
3.4 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แล้วน าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือภายใต้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามที่ประยุกต์ขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try 
out) กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ านวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ 
ขั้ น ที่  4  ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค่ า ค ว าม เช่ื อ มั่ น  (Reliability) ข อ ง
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาช (Cronbach 's 
Coefficient of Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.959 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน   
ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

การก าหนด

ประชากรและ

กลุม่ตวัอยา่ง

การก าหนด

ตวัแปรที่

ตอ้งการ

ศกึษา

เคร ือ่งมอืที่

ใชเ้ก็บ

ขอ้มูล

การสรา้งและ

พฒันา

เคร ือ่งมอื

การเก็บ

รวบรวม

ขอ้มูล

การ

วเิคราะห ์

ขอ้มูล

สถติทิีใ่ช ้

ในการ

วเิคราะห ์

ขอ้มูล
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 1.วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน ประสบการณ์การท างานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และความคิดเห็นต่อระบบการด าเนินงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 2.วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงตามล าดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย ดั งนี้  ด้ านลักษณ ะ
สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.17  ด้านลักษณะองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.12 
ด้านนโยบายบริหารและการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.06 และด้านลักษณะ
บุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.00 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของ
คณะวิชา ผลของปัจจัยด้านอื่นๆ และโดยเฉพาะปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม เพราะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีต่อผลการด าเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นมีทั้งภายใน 
และภายนอก ย่อมส่งผลให้องค์การได้รับแรงกดดันและผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปภายในองค์การให้ดีขึ้นประกอบ
กับพัฒนาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้วย  
 3.วิเคราะห์ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ใน
แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยดังนี้ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.07 ด้านการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 3.04 ด้านการด าเนินการตาม
แผน ค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านการตรวจสอบประเมินผล ค่าเฉลี่ย 
2.99 ตามล าดับ จากผลท าให้เห็นว่าขั้นตอนการวางแผน (P) เป็น
ขั้นตอนแรกท่ีองค์การมองว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งเริ่มต้นในการท
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ โดยที่ถ้ามีวางแผนท่ีดี และหลายฝ่าย
ร่วมกัน เช่น ฝ่ายตั้งแต่ระดับบริหาร อธิการบดี คณบดี อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆรวมทั้งบุคลากร และประธานนักศึกษา ก็
จะส่งผลให้ข้ันตอนอ่ืน ๆ ก็จะสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การและการด าเนินงาน
ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยองค์การมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณ ะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.912 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01 ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่า ปั จจัยองค์การส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิชา อยู่ในระดับสูง
มาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยองค์การแต่ละด้านต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิชา โดยแสดงค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ที่นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือปัจจัยองค์การด้านนโยบายบริหารและ

การปฏิบัติ โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.930 มี
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ปัจจัยองค์การด้านลักษณะ
บุคลากร โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.846 มีระดับ
ความสั มพั น ธ์ อยู่ ใน ระดั บ สู ง  ปั จจั ยองค์ ก ารด้ านลั กษณ ะ
สภาพแวดล้อม โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.807 มี
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และ ปัจจัยองค์การด้านลักษณะ
องค์การ โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.707 มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ตามล าดับ ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า
ปัจจัยองค์การด้านนโยบายบริหารและการปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย  
การก าหนดเป้ าหมาย การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การ
ติดต่อสื่อสารและภาวะผู้น าในการตัดสินใจ มีความส าคัญต่อองค์การ
อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้มีมากขึ้นภายในคณะวิชา  บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน น าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผน     
กลยุทธ์ นอกเหนือไปจากนี้ บทบาทของผู้น าระดับอาวุโสและความ
เป็นเลิศด้านคุณภาพว่า ผู้น าระดับอาวุโส (ได้แก่อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณบดีของคณะต่าง ๆ) เป็นบุคคลที่ส าคัญ
อย่างมากในการพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมด้านคุณภาพ ตั้งแต่การริเริ่ม
แนะน า การน าไปใช้ และการท าให้วัฒนธรรมดังกล่าวฝังรากลึกลงใน
องค์กร ผู้น าองค์กรจะต้องลงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ด้านคุณภาพ โครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับ
บุคลากรทั้งองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพ เนื่องจากมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน มอง
ว่าเป็นเพียงงานที่ท าเป็นครั้งคราวเท่านั้น และไม่เกิดประโยชน์ ทั้ง
ยังเป็นการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่คุ้มค่า 
โดยที่ทางองค์การจะสามารถช่วยกันผลักดันให้ร่วมกันสร้างให้เกิด
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิชาให้ดี รวมทั้งควรสร้าง
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล เป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  การอบรม
ช้ีแจงให้มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันคุณภาพ เนื่องจาก
ทางคณะวิชานั้นมีปัจจัยด้านอื่นๆ ท้ังด้านลักษณะบุคลากร ลักษณะ
สภาพแวดล้อม และลักษณะองค์การ ที่พร้อมขับเคลื่อนงานการ
ประกันคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ตรงตามปณิธาณของ 
มหาวิทยาลัย และในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดับคณบดี 
รองคณบดี อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าให้เห็นว่างานประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องเกิดจากคนทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับบริหาร    
สั่งการหรือมอบหมายนโยบาย และ ระดับที่รับค าสั่งหรือนโยบาย 
และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยในสภาพปัจจุบัน
ของคณะวิชานั้น ทั้งสองกลุ่มมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
ไม่ต่างกันมากอาจจะมีบางส่วนท่ียังต้องปรับปรุงเช่น 1.สถาบันมีการ
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จัดอบรมหรือให้ความรู้แก่ บุคลากรให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็น
การให้ความรู้ แล้วยังส่งเสริมให้บุคลากรเล็งเห็นถึง ความส าคัญและ
ประโยชน์ในการร่วมกัน ก าหนดปรัชญาและปณิธานของสถาบัน    
2.การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดแล้วจะก่อให้เกิด
ปัญหา และจะขยายให้ เกิดปัญหาในวงกว้างเพิ่ มมากยิ่ งขึ้ น           
3.บุคลากร ควรปรับปรุงทัศนคติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการบันทึก 
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ 
 
5.สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การและการด าเนินงาน
การป ระกั น คุณ ภ าพ ก ารศึ กษ า คณ ะวิ ศ วกรรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อยู่ในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยองค์การด้านลักษณะองค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงงานปัจจัยองค์การด้านลักษณะ
สิ่งแวดล้อม และด้านลักษณะบุคลากรความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ปัจจัย
องค์การด้านลักษณะบุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง และปัจจัยองค์การด้านนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะปัจจัยองค์การด้านนโยบายการ
บริหารอยู่ในระดับสูงเป็นล าดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยองค์การ
ส่งผลต่อการด าเนินงานการคุณภาพการศึกษา ทั้งในภาพรวมและทุก
ด้านอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ สัลมาน สะบูดิง [2] พบว่า ปัจจัย
การบริหารความสัมพันธ์กันทางบวกกับการด าเนินงานประกันคุณ
ภายในอยู่ในระดับสูง สุชาย จินะเสนา [8] พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนั้น 
ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน และมีการ
ช้ีแจงนโยบาย เป้าหมายขององค์การให้บุคลากรได้รับทราบ 
ตลอดจนมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
นโยบาย เป้าหมายและกาวางแผนกรปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมี
ความเข้าใจและมีนโยบายและเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับองค์การ และ
สามารถน านโยบายที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - การมีนโยบายที่ชัดเจน ในการที่จะให้บุคลากรทุกคนมีคานิยม
ที่ตอบสนองตอการท าประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร และ
มีการสื่อสารในทุกชองทางอยา่งสม่ าเสมอ  

  - การสร้างวัฒนธรรมการให้กับองค์การที่เกิดจากการ มีสวนร่วม
ของทุกฝ่ายอย่างแทจริง   
 -  การมีนโยบายในการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด ประโยชนกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขององคการให้มากที่สุด และ
น ามาใช้เพื่อการอ านวยความสะดวกต่อทุกคนภายในองค์การ 
 - ส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น ที่ตามเกณฑ์ EdPEx 
เรียกว่า “ข้อก าหนดโดยรวม” หรือในค านิยามของค าว่านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 - ผูบริหารตองเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงออกถึงภาวะผูน าการ
เปลี่ยนแปลง และ ผลักดันใหเกิดคานิยมในการบริหารงานท่ีเปดเผย 
โปรงใส ตรวจสอบได และมีธรรมาภิบาล  
     - มีการเปดเผยขอมูลอยางกวางขวางและชัดเจน เชน การ
สื่อสารใหทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได
ทราบถึงเปาหมายและการด าเนินงานขององคการในการที่จะรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง  
    - การบูรณาการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ในองค์การ โดยต้องมีระบบ 
ตางๆ เช่น ระบบข้อมูล ระบบการติดสื่อสาร ระบบการประเมินผล 
และระบบเทคโนโลยี อย่างทั่วถึง  
    - ให้บุคลากรได้มีโอกาส เรียนรู เพิ่มพูนศักยภาพ มีอิสระทาง
ความคิดในสิ่งท่ีเหมาะสม และเปิดโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด ความรู้เชิงลึกและภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด ปัจจัยความรู้เชิงลึกกับภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และสร้างสมการพยากรณ์
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 349 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย  )(X   และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)      
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า  1.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด
ที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 3.  ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกท่ีมีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 4.  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  5.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ในระดับค่อนข้างสูง  6.  ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เรียงล าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ด้านการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ (X7) ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึก  ด้านทักษะ (X10) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
ด้านความอิสระ (X4) ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึก ด้านประสบการณ์ (X9) ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ด้านเป้าหมาย  (X1) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ด้านความไว้วางใจ (X6) ได้สมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนดิบ หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ 

Ŷ = .211 + .171(X7) + .308(X10) + .133(X4) + .138(X9) + .117(X1) + .091(X6) 
Ẑ = .187(ZX7) + .319(ZX10) + .154(ZX4) + .157(ZX9) + .116(ZX1) + .114(ZX6) 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ , ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ , ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   
Abstract 

The objectives of this study were to: 1) examine the factors on the intrinsic motivation in the open 
environment, deep learning and creative leadership of the school administrators 2) investigate the relationship of the 
factors among the intrinsic motivation, the open environment, deep learning and creative leadership of the school 
administrators. 3) explore the factors affecting the creative leadership of the school administrators and to develop the 
forecasting equation of the school administrators in Secondary Educational Service Area Office 18’s creative leadership. 
The 34 9  teachers in Secondary Educational Service Area Office 18 were chosen as the sample group. The research 
instruments for data collecting used in this research were 5-scale-questionnaires. The statistical methods employed 
were mean )(X , standard deviation (SD), Pearson’s product-moment correlation coefficient and Stepwise multiple 
regression analysis.  

The findings revealed that 1) The intrinsic motivation factors had a great effect on the creative leadership of 
the school administrators in Secondary Educational Service Area Office 18 in general and in each part. 2) The open 
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environment factors hugely affected the creative leadership of the school administrators in Secondary Educational 
Service Area Office 18 in general and in each part. 3) The deep learning factors significantly affected the creative 
leadership of the school administrators in Secondary Educational Service Area Office 18 in general and in each part.     
4) The creative leadership of the school administrators in Secondary Educational Service Area Office 18 was very high in 
general and in each part. 5) All three intrinsic motivation factors mentioned had a positive relationship with the creative 
leadership of the school administrators in Secondary Educational Service Area Office 18 in pretty high degree. 6) The 
factors on which the forecasting equation of the creative leadership of the school administrators in Secondary 
Educational Service Area Office 18 had the effect are in descending order as follows: the open environment factors: 
innovative ideas (X7), the deep learning factors: skills (X10), the open environment factors: independence (X4), the deep 
learning factors: experience (X9), the intrinsic motivation factors: goals (X1), and  the open environment factors: trust (X6). 
Here was the forecasting equation in raw or standard score form:  

Ŷ =.211 + .171(X7) + .308(X10) + .133(X4) + .138(X9) + .117(X1) + .091(X6) 
Ẑ = .187(ZX7) + .319(ZX10) + .154(ZX4) + .157(ZX9) + .116(ZX1) + .114(ZX6) 

Keywords : Creativity Leadership , Factors of Affecting Creativity Leadership , Creativity Leadership of School 
Administrators 

 
1. บทน า 
 การศึกษาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติสร้างความก้าวหน้าและยกระดับความเจริญของประเทศ   
ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญในการวางรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  เป็ นปั จจั ยส าคัญ ต่ อการพัฒ นาประ เทศ           
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ 
รวมไปถึงพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล ตั้งแต่
รากฐานต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคลมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยังคงต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการแข่งขันอย่างรุนแรง การพัฒนาประเทศให้ด ารงความมั่นคง
ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และมีความสุขจึงทวีความส าคัญมากข้ึน ดังนั้นประเทศไทย
จึงควรต้องมีกลไกเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรมการท างานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์   
 ภาวะผู้น าสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ Trewatha 
and Newport [10] ในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาไทยเกิด
วิกฤติหลายอย่างที่จ าต้องแสวงหาทางแก้ไข  ปรับปรุงส่งเสริมให้ถูก
วิธี ปัญหาหนึ่งคือวิกฤติการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการ
บริหารและจัดการศึกษาเป็นรูปแบบเดิมๆ ทีไ่ม่สอดคล้องกับ  พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติที่ออกแบบไว้ อาธิ เช่น การยึดการสั่งการจาก
ผู้บริหารเบื้องบน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีน้อย อีกทั้งจากผลการ
ประเมินการจัดการศึกษาของไทย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ปรากฏว่าผลการจัดการศึกษาของไทยไม่ค่อยจะประสบผลส าเร็จ  
และ ไม่ค่อยจะมีคุณภาพตามเป้าประสงค์ที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะ 
เมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ  ท้ังนี้เกิดจากความบกพร่องใน
ระบบการศึกษาและการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
กล่าวคือ การศึกษาสร้างความทุกข์ทั้ งผู้บริหาร  ผู้สอนและ 
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเกิดความทุกข์ในการเรียน  เห็นว่าการเรียน
เป็นเรื่องยาก ไม่สนุก น่าเบื่อ ต้องท่องจ า ต ารา เป็นต้น และ
นักเรียนจ านวนไม่น้อยต้องออกจากระบบการศึกษา การศึกษาผลิต
คนท่ีขาดคุณภาพที่ครบถ้วน สมบูรณ์  สมองไม่พัฒนาไม่ค่อยได้คิด  
 ความเจริญก้าวหน้าในสังคมเป็นผลจากภาวะผู้น าที่โดยทั่วไป
มนุษย์มักมีความเช่ือและคาดหวังว่าบุคคลที่ เป็นผู้น าจะต้องมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้องค์การมีประสิทธิผล ภาวะผู้น าเป็น
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจาก
พฤติกรรมการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งไม่
เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้น แม้กระทั่งในฝูงสัตว์ก็มีตัวที่ท าหน้าที่ผู้น า   
มีต าแหน่ง มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  
และมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้หลายทัศนะ เช่น ภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 
ทั้ง 3 ลักษณะนี้ไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผูน้ า เพื่อให้
การขับเคลื่อนพันธกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 18 จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีภาวะผู้น า เข้ามาขับเคลื่อนการรบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์  ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 และหวังว่าวิจัยนี้จะเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ทั้งการเสริมสร้างและขยายองค์ความรู้ ใหม่ น าไปสู่      
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ช่วยส่งเสริมแนวทางในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อด าเนินงาน ส่งเสริมประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18    
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ได้มากข้ึนและสร้างความเข้มแข็งในการวางโครงสร้างหลักสูตรระยะ
ยาวให้กับสถาบันการศึกษาได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
แบบเปิด ปัจจัยด้านความรู้ เชิงลึกและผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด ปัจจัยความรู้เชิงลึกกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
2.4 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา  
 ขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า      
เชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ได้แก่ เป้าหมาย ความทุ่มเท และความวิริยะ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ได้แก่ ความอิสระ ความท้าทาย ความ
ไว้วางใจและการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ  และ ปัจจัยด้านความรู้ 
เชิงลึก ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะ  และภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จินตนาการ ความยืดหยุ่นและ
วิสัยทัศน์  
3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
3,795 คน  จาก 50 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจช่ี และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) สมุทร ช านาญ [4] กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 
349 คน และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified random sampling)  
โดยจ าแนกตามอ าเภอ 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น ได้แก่  ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ประกอบด้วย   
เป้าหมาย  ความทุ่มเท และความวิริยะ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
แบบเปิด ประกอบด้วย  ความอิสระ  ความท้าทาย  ความไว้วางใจ  
และการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ   ปัจจัยด้านความรู้ เชิงลึก 
ประกอบด้วย  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และทักษะ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่ จินตนาการ ความยืดหยุ่น  และวิสัยทัศน์ 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย เป็น
แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส าหรับสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
แรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัย
ความรู้เชิงลึกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยเป็นเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)      
5 ระดับ ของ Likert [9] จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ     
มีการหาค่าความเช่ือมั่น และค่าอ านาจการจ าแนก มีผลดังนี ้
 ตอนที่  1 แบบสอบถามด้านแรงจูงใจภายใน ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .37-.76 และมีค่า
ความเชื่อมั่น .93 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิดของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .50-79 และ
มีค่าความเช่ือมั่น .94 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกของผู้บริหาร
สถานศึกษามีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .53-.79 และมีค่า
ความเชื่อมั่น .93 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อระหว่าง .49-.75 และมีค่าความเช่ือมั่น .94 
4.2 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 
349 ฉบับ  และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส ให้คะแนนตาม
น้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัย
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกโดยใช้การหาค่า
คะแนนเฉลี่ย )(X  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ศึกษาค่าความสัมพันธ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัยความรู้เชิงลึกมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า
ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 

ศึกษาปั จจัยด้ านปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายใน ปั จจัยด้ าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัยความรู้เชิงลึกที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และสร้างสมการ
พยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ( X =4.08 และ    
SD= .63) 
5.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิดที่มี ต่อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ 

ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมแบบเปิดที่มี ต่ อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
( X =4.06 และ SD= .67) 
5.3 ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10 และ     
SD = .63)  
5.4 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.13 และ SD= .64) 
5.5 ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในท้ัง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับค่อนข้างสูง ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ท้ัง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับค่อนข้างสูง และปัจจัยด้าน
ความรู้เชิงลึก ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
5.6 ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เรียงล าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
แบบเปิด ด้านการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ (X7) ปัจจัยด้านความรู้
เชิงลึก ด้านทักษะ  (X10) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด       
ด้านความอิสระ (X4) ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึก ด้านประสบการณ์ 
(X9) ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ด้านเป้าหมาย (X1) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิ ด  ด้ านความไว้วางใจ  (X6) โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมทั้ง 6 ตัวแปร เท่ากับ .933 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยทั้ง    
6 ตัวแปร ร่วมกันสามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 18 ได้ร้อยละ 87.10 ได้สมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนดิบ 
ดังนี ้
Ŷ = .211 + .171(X7) + .308(X10) + .133(X4) + .138(X9) + .117(X1) + .091(X6)        (1) 

หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Ẑ = .187(ZX7) + .319(ZX10) + .154(ZX4) + .157(ZX9) + .116(ZX1) + .114(ZX6)         (2) 

 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 มีประเด็นส าคัญควรแก่การน ามาอภิปราย ดังน้ี 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ผู้บริหารมีความยึดมั่นในทิศทางและจุดหมายการท างานที่
ก าหนด มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่องานที่ปฏิบัติ      
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ อีกทั้ง
ผู้บริหารยังแสวงหาประสบการณ์และความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ สอดคล้องกับ Abraham Maslow [8] ที่
กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่พยายามสนองต่อความต้องการของตนเพื่อ
ความอยู่รอดและความส าเร็จของชีวิต” น าไปสู่ทฤษฎีการจูงใจ 
(Motivation Theory) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรณ์ 
ก้อนทอง [7] ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าแบบบารมี แรงจูงใจภายใน
ตนเองของผู้น า ที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้
ประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการท างาน 

ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมแบบเปิดที่มี ต่ อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่าการที่จะมีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมแบบเปิด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชาญชัย จิตติพันธ์พรณี [3] ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง   
ตัวแปรก ากับของความเป็นอิสระในการท างานและการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาและตัวแปรสื่อของความเช่ือมั่นในการขยายบทบาท
ของตนในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกและพฤติกรรม   
เชิงรุก 

ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึกที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 พบว่าการที่จะมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยความรู้เชิงลึก สอดคล้องกับ Terasa Amabile [11]  โดยได้
ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ ความรู้เชิงลึก 
เกี่ยวข้องด้านการมีทักษะ ความรู้ที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่
พิเศษในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
การเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาตน เอง ยอมรับฟั งความคิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้อื่นอยู่เสมอ กล้าน าเสนอความคิดใหม่ๆ มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนแผนงานตาม
ความเหมาะสม เพื่อวางแผนอนาคตของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ที่เป็นไปได้และชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล จันทร์แก้ว [5] 
และงานวิจัยของกาญจนา ศิลา [1] ที่พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
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ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ คือ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้าน
การเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการ
สื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในท้ัง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ รวมไป
ถึงการมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น สามารถบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษาด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่าง
ท้าทายและสร้างสรรค์ โดยอาศัยปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมแบบ
เปิด ด้านแรงจูงใจภายใน ด้วยการมี ความหวัง ความปรารถนา 
ความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อให้เป็นผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จ และความรู้เชิงลึก ด้วยการมีความรู้แนวกว้างและลึก   
มีทักษะ ประสบการณ์อันจะส่งผลให้เกิดแนวทางที่ชาญฉลาด      
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
วิริยะ โภคาพันธ์ [6] ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของครูประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การมี
แรงจูงใจ การคิดวิเคราะห์ การมีความสามารถในการแก้ปัญหา การ
มีความสามารถในการสื่อสาร และการมีความคิดยืดหยุ่น 2) 
แบบทดสอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบชนิดการก าหนดสถานการณ์ โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ แบบทดสอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูมีเกณฑ์
ในการแปลความหมายของคะแนนดิบโดยการแปลงเป็นค่าคะแนน
ปกติ (Normalized T score)  จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ คือ 3.1) 
คะแนนที่ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 35 แปลว่าครูมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
อยู่ในระดับต่ ามาก 3.2) คะแนนที อยู่ระหว่าง 36-45 แปลว่า ครูมี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ า 3.3) คะแนนที อยู่ระหว่าง 
46-55 แปลว่าครูมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 
3.4) คะแนนทีอยู่ระหว่าง 56 -65 แปลว่า ครูมีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง และ 3.5) คะแนนทีมากกว่า 65 แปลว่า 
ครูมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูงมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจารินี สิกุลจ้อย [2] ผลการวิจัยพบว่า 1)ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ 
และจินตนาการ 2) บรรยากาศของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยคือ 
บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบ
อิสระ และบรรยากาศแบบสนิทสนม 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ
ของโรงเรียนในทางบวกในระดับสูง 

ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 
เรียงล าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
แบบเปิด ด้านการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ (X7) ปัจจัยด้านความรู้
เชิงลึก ด้านทักษะ (X10) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด ด้าน
ความอิสระ (X4) ปัจจัยด้านความรู้เชิงลึก ด้านประสบการณ์  (X9) 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ด้านเป้าหมาย  (X1) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมแบบเปิ ด  ด้ านความไว้วางใจ  (X6) โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมทั้ง 6 ตัวแปร เท่ากับ .933 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยทั้ง    
6 ตัวแปร ร่วมกันสามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ได้ร้อยละ 87.10 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
มีลักษณะในการมองการไกล การสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าวจิตใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทัศนคติที่ดีต่องาน มี ความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศในทุกๆด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารินี สิกุลจ้อย [2] โดยพบว่า 1)ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และ
จินตนาการ 2) บรรยากาศของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยคือ 
บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบ
อิสระ และบรรยากาศแบบสนิทสนม 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ
ของโรงเรียนในทางบวกในระดับสูง 

 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้กับครูใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเป้าหมาย ผู้บริหารควร
ก าหนดบทบาทหน้าที่การท างานของบุคคลากร และควรสร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากรตระหนักถึงการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสรา้งสภาพแวดล้อมแบบเปิดให้กับ
ครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนความคิด
ใหม่ ๆ ควรจัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดใหม่ๆ อยู่
เสมอ และควรยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ด้านความอิสระ 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานอย่างเท่า
เทียมกัน และด้านความไว้วางใจ  ผู้บริหารควรเปิดเผยข้อมูล      
การท างานอย่างตรงไปตรงมา 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรู้เชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านทักษะผู้บริหารควรมีทักษะในการตัดสินใจที่รอบคอบ บน
พื้นฐานเหตุและผล ด้านประสบการณ์ ผู้บริหารควรบูรณาการวิธีการ
ท างานได้อย่างหลากหลาย และควรมีการน าหลักวิชาการและทฤษฏี
มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านจิตนาการ ผู้บริหารควรมีความคิด ไตร่ตรอง สุขุม
รอบคอบในงานท่ีท า และควรสร้างบรรยากาศการท างานในลักษณะ
สนุกสนานมีความผ่อนคลาย ไม่เครียดกับงาน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการวิจัยปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
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ควรมีการวิจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้กับครู  
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแบบเปิดให้กับครู  และส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีความรู้เชิงลึก ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 
เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ และส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกลาง 
อ าเภอภเูรือ จังหวดัเลย โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Developing English Speaking Skills of Grade 6 Students at Banklang School,  
Phurua District, Loei Province by Using English Learning Package 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่มีต่อชุดสื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลางอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
จ านวน 11 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้คือ 1)  ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 2) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบวัดระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิลคอกซัน 
  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
  1) ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
เท่ากับ 76.47/75.53 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
  2) คะแนนทักษะการพูดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.45 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.27  
  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.78) 
ค าส าคัญ: ชุดสื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และคณุภาพของชุดสื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

           Abstract  
  The purposes of this research were to: 1) construct the English learning package according to 75/75 criterion,  
2) compare English speaking skills of grade 6 students at Banklang School, Phurua District, Loei Province, before and 
after learning through English learning package, and 3) study students’ satisfaction toward the English learning package. 
The sample was 11 students of grade 6 at Banklang School, Phurua District, Loei Province studying in the second 
semester in academic year 2018. The instruments of this research were: 1) English learning package according to 75/75 
criterion, 2) Pre-test and post-test of English speaking skills, and 3) the satisfactory questionnaire towards English 
learning package. The statistics used for the quantitative analysis were percentage, mean, standard deviation and 
Wilcoxon signed-rank test. 
  The findings were revealed as follows:  
  1) The efficiency of English learning package for grade 6 students at Banklang School, Phurua District, Loei 
Province were of 76.47/75.53 which met the criteria set at 75/75.  
          2) The mean scores of students’ English speaking skills after learning by using the English learning Package were 
significantly higher than those before learning at .05 level. The post-test mean score was 24.45 and the pre-test score was 15.27.  

3) The students’ satisfaction toward the English learning package was at a high level (X̅ = 4.30, S.D. =0.78). 
Keywords: English learning package, English speaking skills and the quality of English learning package 
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1. บทน า 
     โลกปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งใน
ทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา ดังเช่นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ 
ประเทศไทย 4.0 การเตรียมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ของเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นความส าเรจ็ของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติ บทบาทของครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เพื่อฝึกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีการท างานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการ
สื่อสารที่ดี [1] 
    การสื่อสารโดยเฉพาะการพูดเป็นทักษะด้านการแสดงออก 
(Productive Skill) เป็นทักษะที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา 
ทุกด้าน เพื่อท าให้ผู้ฟังเข้าใจ ต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของ
ตนออกมาเป็นค าพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ จึงถือได้ว่าการสื่อความหมาย
ด้วยการพูดเป็นการสื่อความที่สะดวกและใช้กันมากที่สุด ในการ
เรียนภาษาต่างประเทศนั้น การรู้แต่ค าศัพท์และโครงสร้างประโยค
ยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีความคล่องแคล่วในการพูดและมีความ
ถูกต้องด้วย [2] 
       ในปั จจุ บั นการใช้ภ าษ าอั งกฤษ ใน การพู ด สื่ อส ารมี
ความส าคัญ และจ า เป็ นกั บการท่ อ งเที่ ย ว เป็ นอย่ างม าก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากขึ้น 
มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งใน
จังหวัดต่างๆ ที่มีช่ือเสียง ซึ่งในจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม
ความงดงามของธรรมชาติมากมายหลายแห่ง [3,4] 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปีในแต่ละระดับช้ัน เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั
ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่ เกี่ยวข้องกับด้านการ
ท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน 
ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน ตัวช้ีวัดที่ 1 พูด/เขียน ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว [5] ดังนั้นสื่อ
การเรียนการสอนจึงมีบทบาทและเป็นแนวทางที่ส าคัญที่ผู้สอนใช้
เพื่อจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
      สื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนจากสื่อ
การเรียนการสอนจะให้ประสบการณ์ที่มีความหมายในลักษณะ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ง่าย เข้าใจได้ชัดเจน ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้นานขึ้น [6] 
     อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษายังคงใช้
ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
โอกาสได้พูดภาษาอังกฤษ [7] และในการเรียนการสอนขาดแคลน

สื่อการเรียนรู้ นักเรียนจึงมีความสนใจในการเรียนน้อยลง จากผล
การทดสอบ ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน  (O-NET) [8] รายวิ ช า
ภาษาอั งกฤษ ในปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2559 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางพบว่า สาระภาษาเพื่อการสื่อสารเป็น
สาระที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพูดสื่อสาร และต้องการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จึง
ได้ท าแบบสอบถามเรื่องที่นักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความสนใจ
เรื่อง การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าใน
ท้องถิ่นของตนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจจ านวน
มากและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาเที่ยวใน
ท้องถิ่นของตน  
     จากความสนใจของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
คู่มือเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ค าศัพท์ การ
ออกเสียง ความหมาย โครงสร้างบทสนทนา บทอ่าน บทสนทนาที่
เป็นตัวอย่างในการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
ต าบลปลาบ่า วีซีดี ประกอบภาพและเสียง สองภาษา ภาษาไทย – 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยายและสนทนาโดยใช้เสียงเจ้าของภาษา   
ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
การพั ฒ น าทั กษะการพู ดภ าษ าอั งกฤษข องนั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อต่อไปนี้  1) สถาน
ที่ตั้ง  2) ประวัติความเป็นมา   3) ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว  
4) จุด เด่ น   5) การเดิ นทาง  เพื่ อ ช่วย ให้ ผู้ เรี ยน ได้พัฒ นา
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว มั่นใจ และผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง ในฐานะการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
    2.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 คน 
     2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
          2.2.1 ตัวแปรต้น ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75 
        2.2.2 ตัวแปรตาม คะแนนที่ใช้ประเมิน จากแบบทดสอบ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย หลังการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
    2.3 ขอบเขตด้านเวลา 
          ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 
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ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง จ านวน 5 สัปดาห์ ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด
15 ช่ัวโมง 
  
3. วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
    3.1 วัสดุ - อุปกรณ์ 
          3.1.1 ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
           3.1.2 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกลาง 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ก่อนเรียนและหลังเรียน 
           3.1.3 แบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่
มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน 
     3.2 วิธีการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลูด้วยตนเอง ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
           3.2.1 ผู้วิจัยได้จัดท าชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ 76.47/75.53 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
75/75 และได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 แผน ผู้วิจัยได้น าชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษไปทดลองหาประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพชุดสื่อ
การเรียนรู้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้าน 
สองคอน จ านวน 3 คน น าปัญหาและข้อแก้ไขมาปรับปรุงเพื่อท า
การทดสอบประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้  แบบกลุ่ม (1:10)  
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปลาบ่า จ านวน 9 
คน และน าปัญหาและข้อแก้ไขมาปรับปรุง และน าไปท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้ภาคสนามกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรี ยน ชุมชนภู เรือ  จ านวน  15 คน  
ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 76.47/75.53   
     3.2.2 ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ นการทดสอบความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน  (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
      3.2.3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 15 แผน 
       3.2.4 ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษหลังเรียน 
(Post-test) โดยวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษด้วย
แบบทดสอบที่ ใช้ทดสอบความรู้พื้ น ฐานก่ อน เรี ยน  เพื่ อ
เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน  
       3.2.5 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบสอบถาม
ศึกษาระดับความพึงพอใจเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
       3.2.6 น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
4. ผลการวิจัย 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

    4.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
บ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
     ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดสื่อ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ค่าประสิทธิภาพ 
𝐄𝟏/𝐄𝟐 

Unit 1 น้ าตกสองคอน 76.70/76.00 
Unit 2 สถานีทดลองเกษตรที่สูงภเูรือ 76.70/75.30 
Unit 3 ภูบักได 76.00/75.30 
  ค่าประสิทธิภาพ 76.47/75.53 
      
  จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน
กลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่วิจัยสรา้งขึ้นทั้ง  
3 Unit มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 คือมี
ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่รวมเท่ากับ 76.47/75.53 
    4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน บ้านกลาง อ าเภอ 
ภูเรือ จังหวัดเลย ก่อนและหลังการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและ    
            หลั งการใช้ ชุดสื่ อการ เรี ยนรู้ ภ าษาอั งกฤษ  โดยใช้          
          The Wilcoxon Singed-Rank Test  

Asymp. value < .05 

     จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนเท่ากับ 24.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.97 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 15.27  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.53  ซึ่ งคะแนนการทดสอบ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
     4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
ที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

การ
ทดสอบ 

คะแนน N       X̅ S.D.  z-test 
Asymp. 
value 

ก่อนเรียน 30 11 15.27 2.53 
3.02* .002 

หลังเรียน 30 11 24.45 2.97 
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      ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
  จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมี
ความพึ งพอใจในภาพรวมของการใช้ ชุดสื่ อก าร เรี ยน รู้
ภาษาอังกฤษในระดับมาก (x̄ = 4.30) โดยมีความพึงพอใจในชุด
สื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.42) มีความ
พึงพอใจในเนื้อหาของชุดสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 
(x̄ = 4.22) และนักเรียน มีความเพลิดเพลินในขณะเรียนและท า
กิจกรรม, มีความมั่นใจในการสนทนา ภาษาอังกฤษกับบุคคลคน
อื่น, สามารถน าความรู้จากชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25) 
 
5. อภิปรายผล 
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ก่อนและหลังการใช้
ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
      5.1 ด้านการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้
น า ชุดสื่ อการ เรี ยน รู้ ภ าษ าอั งกฤษ ไปทดลองใช้ เพื่ อห า
ประสิทธิภาพ แบบภาคสนามกับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชน 
ภู เรือ จ านวน 15 คน ได้ ชุดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
76.47/75.53 โดยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน E1 เท่ากับ 
76.47 และ E2 เท่ากับ 75.53 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
75/75 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้ทุกขั้นตอน การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมี
คุณ ค่ าต่อการเรียนรู้  เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้อย่ างมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยสื่อการเรียนรู้จะต้องมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง  บุ ญ เพ็ ง  อิ น ล า [9] แ ล ะ  
วัชรพล วิบูลยศริน  
      5.2 การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ก่อนและหลังการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย 
ครั้งนี้ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนเท่ากับ 24.45 และก่อน
เรียนเท่ากับ 15.27 ซึ่งคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากการศึกษา
งานวิจัยในครั้งนี้พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อาจเป็นผลมาจาก ผู้วิจัยส ารวจความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่
นักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนมีความสนใจใน

เนื้อหาที่จะเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพาพร คูเวนเบิร์ก [10],  
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ [11] และ จามรี เช้ือชัย  [12] ได้กล่าวว่า 
หากผู้เรียนมีความสนใจหรือต้องการในการเรียนสิ่งใดจะให้ความ

สนใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ จึงมีผลท าให้นักเรียนนั้นมีความ
สนใจในเนื้อหาที่เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้เนื้อหา
ในบทเรียนเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียน ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจในบริบทเบื้องต้นที่เป็นจริง  
        5.3 ด้านระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่มีต่อชุดสื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30) จากการ
วิจัย นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้จากชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และมีความสนุกในการดูภาพและการฟังส่งผลให้
นักเรียนกล้าที่จะพูดและกล้าออกเสียง ไม่มีแรงกดดัน  ไม่เกิด
ความเครียด ท าให้รู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถพูดได้ จึงเกิดความ 
พึงพอใจในการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ดวงกมล  
สรรไพโรจน์ [13], ทัชชกร สุขะวันดี [14] และ สุภาพร ทองทิพย์  
[15] ที่ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ช่วยผู้เรียนสร้างประสบการณ์การ
การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่ไกลตัวของผู้เรียนให้
เข้ามาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ การเรียนรู้ดังกล่าวมีความแปลก
ใหม่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ถื อ ว่ า เป็ นการสร้ างความหลากหลาย ในการเรี ยน รู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
1. ชุดสื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ  
   ง่ายต่อการท าความเข้าใจ,  
   เรียงล าดับ  เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม,  
   ท าให้นักเรียนไดรู้้ค าศัพท์เกี่ยวกับ 
   การท่องเที่ยวมากขึ้น,  
   ท าให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ 
   ได้คล่องแคล่วขึ้น 

4.42 0.76 
มาก
ที่สุด 

2. เนื้อหาของชุดสื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ     
    มีความเหมาะสมกับเวลา,  
    มีความหลากหลาย น่าสนใจ,  
    เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  

4.22 0.79 มาก 

3. นักเรียน มีความเพลิดเพลินในขณะเรียน 
    และท ากิจกรรม, มีความมั่นใจในการ    
    สนทนา ภาษาอังกฤษกับบุคคลคนอื่น,  
    สามารถน าความรู้จากชุดสื่อการเรยีนรู้ 
    ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
    ประจ าวันได้      

4.25 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.78 มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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    6.1 บทสรุป จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน 
บ้านกลาง อ าเภอภู เรือ จังหวัดเลย  โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาต่าง ๆ เช่น ค าศัพท์ ไวยากรณ์ 
รวมทั้งทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อวีซีดี และกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มี
พัฒนาการด้านทักษะการพูด สามารถพูดได้ถูกต้องตามเนื้อหา  
มีความคล่องแคล่วในการพูด 
    6.2 ข้อเสนอแนะ 
          6.2.1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
                  ผ ล จ าก ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ชุ ด สื่ อ ก า ร เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ มีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงควรมีการสร้างชุดสื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ 
      6.2.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
              6.2.2.1 ควรมีการจัดท าชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลากหลาย และมีความน่าสนใจเพิ่ม
มากขึ้น 
    6.2.2.2 ควรน าชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปสร้าง
แอพพลิเคช่ันบนมือถือเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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       เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น เพื่อการเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      
       ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนเลยอนุกูล 
       วิทยา จังหวัดเลย”  วิทยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2559.  
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แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

Guidelines  to  enhance  the  quality  for  opportunity  expansion  school  
under  control  of  Sukhothai  Primaly  Education  Area  Office  2 

 
พรพักตร์  ปัญญายงค์ 

 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

Email:  birthday050918@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส และเพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู/อาจารย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2 รวม 304 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามแบบให้คะแนนหรือประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับส ารวจปัญหาการจัด
การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส เท่ากับ 0.94 และฉบับหาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาค่าความสอดคล้องดัชนี
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยสูตร IOC  และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ(Cronbach) ผู้วิจัยพบปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส  ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  ข้อท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความ  การ
สื่อสาร รวมทั้งคิดวิเคราะห์ได้ตามกระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA  รองลงมาคือนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับต่ าสุดคือ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง  2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ 
สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนอย่างเป็นระบบชัดเจน เป็นรูปธรรมด้านการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์พื้นท่ีในชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการศึกษา และหลักสูตรของท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่อยู่ในระดับต่ าสุด คือ บุคลากรมีอัตราการย้าย เข้า-ออก บ่อย ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง และ 3. ด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด  คือ  
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่อยู่ในระดับต่ าสุด 
คือ ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย  20  ช่ัวโมง  ต่อปีการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  และพบแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  ครูควรปลูกฝังค่านิยม 12 ประการบนรากฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเบื้องต้น  สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ขยัน  อดทน  มีวินัย 
ซื่อสัตย์ในกิจวัตรประจ าวันท่ีจัดกิจกรรมโดยน าหลักคุณธรรม 9 ประการมาใช้ในสถานศึกษา ร่วมมือกับชุมชนในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีทักษะกระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA  พัฒนาผู้เรียน
ตลอดปี  2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายสู่การปฏิบัติจริงมีรายละเอียดที่ชัดเจน  มุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการก าหนดจุดเน้นนโยบายควบคุม ด้าน
วิชาการ ด้านบุคลาการ ด้านงบประมาณ และด้านการปริหารทั่วไป  มีการนิเทศติดตามเพื่อน าปัญหาต่างๆที่พบมาแก้ไข และพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป  3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  โดยผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอน ท าวิสัยทัศน์ให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(โครงการประชาธิปไตย)อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนผ่านกิจกรรมที่ปฏิบั ติจริง 
(Active leaning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัยของผู้เรียน เน้นทักษะกระบวนการตามรูปแบบ PLC ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและแก้ปัญหา 
ค าส าคัญ : การจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส,แนวทางการยกระดับคณุภาพการศึกษา,ปัญหาการจัดการศึกษา 
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Abstract 
 This research aimed to survey problems in expansion school under and to enhance the quality of education in 
Sukhothai Primary Education Office Area 2. The population for this research consisted of 304 school directors and 
teachers  under the Sukhothai Primary Education Office Area 2. The tools for the research were rating scale 
questionnaire with 5 level. The reliability of the expansion school problems was at 0.94 and the enhancing of the 
quality of education was at 0.98 and 10 experts interviewing. The data statistic analyzing consisted of percentage, mean 
and standardization.  Index of Item-Objective congruence (IOC) and alpha coefficient (Cronbach)  were found that 1) 
Students’ quality was in a high level, the highest item as the students can have good reading for main idea, 
communication and critical thinking with PDCA, the other was students had a high qualification on the needed 
curriculum and the lowest item was the society’s national test in the intermediate. 2) administration process and 
management of school directors was in a high level in the item of having a clear target, vision and planning, the other 
item was in the middle as the community analyzing for education improvement and the community’s curriculum can 
lead the students achieve the target, vision and the philosophy. The school focusing was in the intermediate also. The 
lowest item as the teachers moved very often, it caused the teaching and learning problems. 3) the child-centered 
process was in a high level especially the schools’ director can manage the education to the setting goal in a school 
vision and action planning. The other was teacher had good education and joined the seminar at least 20 hours per 
year in an intermediate . It also found that there were 3 sides of expansion school education improvement as 1) The 
students should be taught the 12 values based on sufficiency economy by child-centered, focused on literacy and 
math thinking, needed value as diligent, patient, principle ,loyal for daily by using the 9 moral of The King Phumipol 
into school. Cooperated with community for school vision leading for students critical thinking, having process working 
with PDCA for students teaching all years. 2) Administrative process and management of schools’ directors should 
clearly assigned the target, vision, and mission for cooperative action. Focused on students, academic, teachers, budget 
and management, monitored all the action for problems solving and developing. 3) Child-centered process should 
focus on the active vision of school by teaching method, the vision should be the students’active learning activity such 
as democracy project, focused on processing and planning for critical thinking, problem solving and creativity with 
knowledge and moral, principle, cooperative learning and PLC.  
Keywords : Expansion school education management, education enhancing improvement, Educational management 
problems. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดไว้
ในมาตรา 49 ไว้ดังนี้  “…บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย…” (ส านักงานเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า) [1] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 2)พุทธศักราช2545 
[2] มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ และโรงเรียนซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ศักยภาพที่ จะแข่งขันในเวที โลกทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีในเวทีโลกได้ 
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะ
พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานของประชาชนให้สูงขึ้น เพี่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมไทย ตาม
รายงานการประเมินผลหนึ่งทศวรรษโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ [3] 
ที่ ได้สรุปว่าเป็นการจัดการศึกษา ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่จบช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อ
ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ช่ือว่าโครงการน าร่องขยาย
การศึกษาภาคบังคับและปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา  ทั้งนี้จากการศึกษา ผลการ
ทดสอบคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 
 ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสจึงต้องเร่งปรับตัวทั้ งแนวทางเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษากลยุทธ์และการปฏบิัติเพื่อขับเคลื่อนพันธ
กิจของแต่ละสถาบันในการพัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งยังต้องพัฒนาสมรรถนะ
การศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ด้วยเหตุนี้พันธกิจหนึ่ง
ของโรงเรียนขยายโอกาสคือการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นตัวบ่งช้ีที่
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ส าคัญที่สามารถบอกถึงความแตกต่างด้านคุณภาพของโรงเรียน
ขยายโอกาสต่อไป 
 ในส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2  
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา 5 อ าเภอ คือ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จ านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วยบ้านดงคู่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ  โรงเรียนบ้านปากคะยาง โรงเรียนบ้านท่า
โพธิ์ โรงเรียนบ้านสันหีบโรงเรียนบ้านสุเม่น โรงเรียนบ้านปากสินฯ 
โรงเรียนบ้านแม่เทิน โรงเรียนบ้านห้วยโป้ โรงเรียนบ้านผาเวียง 
โรงเรียนไชยะวิทยา โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนบ้านสารจิตร 
อ าเภอสวรรคโลก จ านวน 9 โรงเรียน  ประกอบด้วย  ชุมชนบ้าน
คลองยาง  โรงเรียนบ้านวังแร่  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา  โรงเรียน
บ้านป่าเลา  โรงเรียนวัดปากน้ า โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะโรงเรียน
บ้านขอนซุง  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้ง
วารีวิทยา) อ าเภอศรีนคร จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
บ้านหนองแหน  โรงเรียนบ้านหนองบัว อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จ านวน 6 
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกลางดง โรงเรียนบ้านบึงบอน  
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) โรงเรียนบ้านโซกม่วง  
โรงเรียนบ้านธารชะอม โรงเรียนบ้านหนองรังสิตและอ าเภอศรีส าโรง 
จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดี
ประชานุกูล) โรงเรียนาบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์ )  
โรงเรียนบ้านวังพิกุลโรงเรียนบ้านซ่าน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์   
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส  สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่โรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย  เขต  2 ทุกแห่งให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเพื่อพัฒนานักเรียนอันเป็นผลผลิตของสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2561 การศึกษาครั้งนี้ 
มุ่ งศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน พร้อมทั้ งศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก ดังนี้  1. ด้านคุณภาพผู้ เรียน   2.ด้ าน
กระบวนการบริหารแลการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  3. ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อส ารวจปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2 
 2.  เพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต  2 
 3.  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางส าหรับยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรได้  แก่  ผู้บริหาร  จ านวน  38  คน และครู  จ านวน  
266  คน  รวม  304  คน  จากโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2   
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่จะศึกษาทั้งหมด 3 ด้าน จากมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 3)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือ 
 ระยะที่  1  ส ารวจปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2   
 1.  ส ารวจปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 2 โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร 
 2.  น าปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้จากข้อที่ 1  
มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 3.  ยกร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2 โดยวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี 
 ระยะที่ 2 การหาแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2 
 1. น าร่ างแนวทางที่ ได้ จากระยะที่   1 สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส  สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2 
 2. ปรับเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3.  สรุปแนวทางที่ได้จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบ
ความตรงกับผู้เช่ียวชาญที่ได้จากขั้นที่  3 โดยผู้วิจัยน าแนวทางที่
ได้มาปรับเป็นแบบสอบถามประมาณค่า  (Rating Scale)  เพื่อเก็บ
ข้อมูลกับผู้อ านวยการโรงเรียน, ครูที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2   
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ผลการวิจัย 
 ผลการส ารวจปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย
ผู้วิจัยได้สอบถามผู้บริหาร จ านวน 38 คน ครู จ านวน 266 คน   
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 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส ารวจปัญหาการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส สั งกัด  ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผู้วิจัยพบปัญหาการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 3 ด้าน  ดังนี้   
 ตารางท่ี 1 แสดงระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
   

รายการ/กิจกรรม 
ระดับปัญหาในการ

ด าเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

นักเรียนมีทักษะการอ่านจับ
ใจความ  การสื่อสาร รวมทั้ง
คิดวิเคราะหไ์ด้ตาม
กระบวนการในการท างานโดย
ใช้กระบวนการ PDCA   

 
3.91 

 
0.98 

 
มาก 

นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร  อยู่ใน
ระดับมาก   

 
3.89 

 
0.93 

 
มาก 

นักเรียนมผีลการทดสอบ
ระดับชาติวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

 
 
 

3.08 

 
 
 

0.84 

 
 
 

ปานกลาง 

รวม 3.51 0.85 มาก 
จากตารางที่  1  พบว่า ระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2   ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด  คือ  นักเรียนมี
ทักษะการอ่านจับใจความ  การสื่อสาร รวมทั้งคิดวิเคราะห์ได้ตาม
กระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA    รองลงมาคือ
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก  
ส่วนข้อที่อยู่ในระดับต่ าสุดคือ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ตารางที่  2  แสดงระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัด  
ส านักงานเขพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2   
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

รายการ/กิจกรรม 
ระดับปัญหาในการ

ด าเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีการก าหนด
วิสัยทัศน์ และแผนอย่างเป็น
ระบบชัดเจน เป็นรูปธรรม
ด้านการปฏิบัติ   

3.88 1.05 มาก 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์
พื้นที่ในชุมชนเพื่อน ามา
พัฒนาการจัดการศึกษา และ
หลักสตูรของท้องถิ่น 

3.83 1.02 มาก 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

3.83 1.02 มาก 

บุคลากรมีอัตราการย้าย เข้า-
ออก บ่อย ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

3.01 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.67 1.0 มาก 
จากตารางที่  2  พบว่า ระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี
มีความคิดเห็นสูงสุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ และ
แผนอย่างเป็นระบบชัดเจน เป็นรูปธรรมด้านการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์พื้นที่ในชุมชนเพื่อ
น ามาพัฒนาการจัดการศึกษา และหลักสูตรของท้องถิ่นส่งเสริมให้
ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  อยู่ ในระดับมาก  ส่วนข้อที่อยู่ ในระดับต่ าสุด คือ 
บุคลากรมีอัตราการย้าย เข้า-ออก บ่อย ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง 
 ตารางที่  3  แสดงระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ด้านกระบวนการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายการ/กิจกรรม 
ระดับปัญหาในการ

ด าเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ   

3.92 1.19 มาก 

ครูมีการศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

3.85 1.08 มาก 

ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการ
เข้ารับการอบรมอย่างน้อย  
20  ช่ัวโมง  ต่อปีการศึกษา   

3.47 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.93 มาก 
จากตารางที่  3  พบว่า ระดับปัญหาในการด าเนินงานสภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ด้านกระบวนการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความ
คิดเห็นสูงสุด  คือ  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่อยู่ในระดับต่ าสุด  คือ  ครูมีการ
พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย  20  ช่ัวโมง  ต่อปี
การศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 จากวัตถุประสงค์ที่  2.  เพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ซึ่งผู้วิจัยได้แนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส  ดังนี้ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการส ารวจปัญหาการจัดการศึกษาและการหาแนวทางการ
ยกระดับโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต  2  ผู้วิจัยพบปัญหาและแนวทางจัด
การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 3 ด้าน  ดังนี ้
 ปัญหาการจัดการศึกษา 
 1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  นักเรียนมีทักษะการอ่าน
จับใจความ  การสื่อสาร รวมทั้งคิดวิเคราะห์ได้ตามกระบวนการใน
การท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ในการพัฒนาผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  โคตรสมบัติ,ฐิติศักดิ์  เวชกามา  
และสุรเชต  น้อยฤทธ์(2558 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  
2  พบว่า  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธี
ที่หลากหลาย  ผู้บริหารและครูมีการท าวิจัยอย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง
และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาอยู่
เสมอ  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ  มี
การนิเทศภายในโดยผู้บริหารและคณะครูอย่างสม่ าเสมอ  มีการดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ใช้กระบวนการ  PDCA  ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และมีแผนงานการด าเนิน
โครงงานต่างๆของสถานศึกษาที่เน้นให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
และผู้ปกครอง    
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนอย่าง
เป็นระบบชัดเจน เป็นรูปธรรมด้านการปฏิบัต ิสถานศึกษาควรมีการ
วิเคราะห์พื้นที่ในชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรของท้องถิ่น มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิเชษฐ์ บุญพะยอม และฐิตินันท์ ด้วง
สุวรรณ [4] ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยาย โอกาสทางการศึ กษาส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 พบว่างานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการดังนี้  (1) ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (2) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อประชุม
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทาง ในการก ากับติดตามการตรวจสอบ
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น (3) น าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และวางแผนจัดท าหลักสูตร  
 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ได้แก่  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ครูควรมีการศึกษา  
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา อามาตร,ปิยา
ภรณ์  ศิริภานุมาศ  และเผ่าพงษ์พัฒน์  บุญกะนันท์ [5] ได้วิจัยเรื่อง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ครูควรพัฒนาตนเองในการ
แสวงหาความรู้อยู่เป็นประจ า เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
ตนเองเกี่ยวกับวิชาที่สอน 
 แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
 1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  ควรปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 
มุ่ งเน้นการอ่านออก  เขียนได้   คิด เลขเป็น เบื้ องต้น   สร้าง

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขยายโอกาส สพป.สท.2   

ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรปลูกฝังค่านิยม 
12 ประการบนรากฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง  โดย
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 

มุ่งเน้นการอ่านออก  
เขียนได้  คดิเลขเป็น
เบ้ืองต้น 

 

สร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ขยัน  
อดทน  มีวินัย ซ่ือสัตย์ใน
กิจวัตรประจ าวันที่จัด
กิจกรรมโดยน าหลัก
คุณธรรม 9 ประการมาใช้
ในสถานศึกษา 

โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน
ในการน าวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
มีทักษะกระบวนการใน
การท างานโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
พัฒนาผู้เรียนตลอดปี 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศนแ์ละ
พันธกิจของสถานศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติจริง  
มีรายละเอียดที่ชดัเจน  มุ้ง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีการก าหนดจุดเน้นนโยบาย
ควบคุม  ดา้นวิชาการ  ด้าน
บุคลาการ  ด้านงบประมาณ  
และด้านการปริหารทั่วไป  
และนิเทศตดิตามเพ่ือน า
ปัญหาต่างๆที่พบมาแก้ไข  
และพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 

จัดงบประมาณส่งเสริม 
สนับสนุนมอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วิชาการโครงการพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน 
 

จัดประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง
นักเรียน  คณะครู  
กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน  ภาค
เรียนละ  2  ครั้ง   
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่
การปฏิบัติ  โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยท า
วิสัยทัศน์ให้เป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนผ่าน
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง (Active 
leaning) เน้นทักษะ
กระบวนการ  ให้เกิดทักษะการ
วิเคราะห์  คดิแก้ปัญหา  และ
คิดสร้างสรรค์  พัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม  จริยธรรม  ความมี
ระเบียบวินัยของผู้เรียน 

จัดประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษามีการบูร
ณาการภาระงานโดยปรับ
โครงสร้างรายวิชา  หน่วยการ
เรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู่  
เน้นทักษะกระบวนการตาม
รูปแบบ PLC ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการคิดและแก้ปัญหา 

มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
น าผลการประชุมและ
ข้อเสนอแนะจากสภานักเรียนที่
ได้จากการเลือกตั้งมามีส่วนใน
การจัดท าแผนงานในโครงการ
ต่างๆของนักเรียน  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ขยัน  อดทน  มีวินัย ซื่อสัตย์ใน
กิจวัตรประจ าวันที่จัดกิจกรรมโดยน าหลักคุณธรรม 9 ประการมาใช้
ในสถานศึกษาการร่วมมือกับชุมชนในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  มี
ทักษะกระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ในการ
พัฒนาผู้เรียนตลอดปีและมีการนิเทศติดตามการท างานจากผู้บริหาร
และคณะครู  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พัชรินทร์  โคตรสมบัติ
,ฐิติศักดิ์  เวชกามา  และสุรเชต  น้อยฤทธ์  [6] ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  พบว่า  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การด าเนินการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย  ผู้บริหารและครูมีการท าวิจัยอย่าง
น้อยปีละ  1  เรื่องและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษาอยู่เสมอ  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ  มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและคณะครูอย่าง
สม่ าเสมอ  มีการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ใช้
กระบวนการ  PDCA  ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
และมีแผนงานการด าเนินโครงงานต่างๆของสถานศึกษาที่เน้นให้
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและผู้ปกครอง  
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ได้แก่   ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้ าหมาย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติจริง  
มีรายละเอียดที่ชัดเจน  มุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการก าหนด
จุดเน้นนโยบายควบคุม  ด้านวิชาการ  ด้านบุคลาการ  ด้าน
งบประมาณ  และด้านการปริหารทั่วไป  และนิเทศติดตามเพื่อน า
ปัญหาต่างๆที่พบมาแก้ไข  และพัฒนาปรับปรุงต่อไป  มีการจัด
งบประมาณส่งเสริมสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีความสะอาด  ปลอดภัย  น่าอยู่และสวยงาม สนับสนุนมอบหมาย
งานผู้รับผิดชอบโครงการวิชาการโครงการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านจัด
ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทั้งนักเรียน  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับ 
พัทธิพงศ์  พลอาจ, ระมัด โชชัยและส าราญ มีแจ้ง [7] ได้ศึกษาเรื่อง
กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชรให้ เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้  พบว่า การปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของบุคลากรและผู้เรียน สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของ
นักเรียนเป็นอย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรต้อง
ตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านต่างๆ อย่าง
จริงจัง จึงจะเกิดผลต่อการเรียนรู้ของบุคลากร และผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความ
สนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ควร เพิกเฉย ละเลย เพราะสิ่ง 

เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนแต่โดยใน
สภาพความเป็นจริงนั้นเป็นที่สังเกตว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ค่อย
ได้รับความเอาใจใส่เท่าใดนัก  ส่วนใหญ่จะมองข้ามไปจนเกิดผลเสีย
ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดังนั้นถ้าครูและผู้บริหารตระหนักถึง
ค วาม ส าคั ญ ขอ งส ภ าพ แวด ล้ อ ม  ท าค วาม เข้ า ใจแล ะจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนก็จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดียิ่งขึ้น  
 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ได้แก่  ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยท าวิสัยทัศน์ให้เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนผ่านกิจกรรม
ที่ปฏิบัติจริง (Active leaning) เน้นทักษะกระบวนการ  ให้เกิด
ทักษะการวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์  พัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน จัด
ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการ
ภาระงานโดยปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู่  เน้นทักษะกระบวนการตามรูปแบบ PLC ให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วม ใน การคิ ดและแก้ ปั ญ ห า มี ก ารจั ดกิ จก รรม โค รงก าร
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา น าผลการประชุมและข้อเสนอแนะจาก
สภานักเรียนที่ได้จากการเลือกตั้งมามีส่วนในการจัดท าแผนงานใน
โครงการต่างๆของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ดารารัตน์ จันทร์กาย 
[8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย  พบว่า การส่งเสริมให้ครู และ
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรของสถานศึกษาตระหนักถึงความเป็น 
ประชาธิป ไตย และจัดสิ่ งแวดล้อมใสถานศึกษาให้มีการน า
กระบวนการประชาธิปไตยมาใช้กันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น จัดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารย่อย ๆ ทั้งใน
ระดับครูและนักเรียน คณะผู้บริหารที่เริ่มจากห้องเรียนเล็ก ๆ ไป
จนถึงระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อฝึกให้ครูและบุคลากร 
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา มีความคุ้นเคย และตระหนัก ถึงสิทธิ 
หน้ าที่  ตลอดจน เล็ งเห็ นค วามส าคัญ ของกระบวนการเสรี
ประชาธิปไตยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนในการน าวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์  มีทักษะกระบวนการในการท างานโดยใช้กระบวนการ 
PDCA  ในการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีและมีการนิเทศติดตามการ
ท างานจากผู้บริหารและคณะครู 
 2.  ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อที่หลายหลาย
มีความสวยงานดึงดูดผู้เรียน  มีความคงทน  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน    
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาสของเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบ  
 2.  ควรน าปัญหาที่ได้มาหาแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะของบทความวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ระหว่างปี 
พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 2)  สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ. 
2561 ประชากร ได้แก่ งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 
จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  ThaiLIS Digital Collection จ านวน 12 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลด้านองค์ความรู้ของ
งานวิจัย ในหัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการวิจัย พบว่า  1) งานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี 2560 และ 2557  เป็นงานวิจัย การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และการวิเคราะห์
เนื้อหา เนื้อหาในการวิจัยมีขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการจ าเป็น  ข้ันเตรียมความรู้/เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้  ประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างาน การคัดกรองระดับความรู้ความสามารถฯ การวางแผนการนิเทศภายใน  ร่วม
สร้างความตระหนัก  การวางแผนก่อนการนิเทศ  การสร้างความร่วมมือ  ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ  ร่วมรวมพลังค้นหา  
การปฏิบัติการนิเทศ การอบรม  ภาระงานนิเทศการวัด และประเมินผลโดยใช้หลักการจัดการความรู้  ขั้นตอนที่ 3 ได้แก ่ ขั้นด าเนินการนิเทศ
การสอน การปฏิบัติงาน ร่วมท า ร่วมพัฒนา การโค้ช (จัดการเรียนรู้,วางแผนการนิเทศ,สะท้อนผลและประเมินผล) ใช้สื่อเครื่องมือและ
เทคโนโลยี  ขั้นตอนท่ี 4  ได้แก่  การสร้างขวัญและก าลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา  การส่งเสริมการนิเทศ  การสะท้อนผล ขั้นตอน
ที่ 5  ได้แก่  การประเมินผล ร่วมเผยแพร่สู่มวลชน และ 2) การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย พบว่า งานวิจัยครอบคลุมประเด็น การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ ส่วนแนวโน้มงานวิจัยเป็นไปตามนโยบายการศึกษาในช่วงที่ท าวิจัย 
ค าส าคัญ:  การสังเคราะห์งานวิจยั การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

Abstract 
 This research aims to Objectives of the research 1) to analyze general data and features of 
research articles, to develop the supervision model between 2008 and 2018 2) to synthesize the 
knowledge obtained from research articles about Develop the supervision model between 2008 and 
2018.  The population is Ph.D. research. Topics are published about the development of supervisory 
models between 2008 and 2018 from database of the ThaiLIS Digital Collection in 12 subjects. The tools 
are used for records about the record form and the data record form of the research knowledge in the 
topic of the Development of Supervision.  Data analysis is consisted of frequency, percentage and 
content analysis.  
 The results showed that 1) most researches were published in 2017 and 2014 by research and 
development. The tools are questionnaires, quizzes, observation forms, group discussions. Analyze data 
is referenced about descriptive statistics and content analysis. The content of the research is consisted 
of  5 steps of supervision procedure as follows: Step 1 is to study the current conditions and needs 
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,preparing knowledge / techniques for learning management ,assess the condition and performance, 
screening of knowledge levels, Internal supervision planning ,Create awareness Planning before 
supervision Cooperation. Step 2 of supervision is the preparation, planning, supervision. Join forces to 
find Supervision practice, supervisory training, supervision work, measurement and evaluation using 
knowledge management principles. The step 3 is the supervision process, coaching, co-operation,            
co-development (coaching, learning - planning, supervision - reflection, results and evaluation), media, 
tools and technology. The step 4 is morale, join exchange to learn and develop Promotion of 
supervisory reflection. The step 5 is the evaluation of the results to be publicized to the masses. 2) The 
synthesis of knowledge from research shows that research covers issues Development of supervision 
forms as for the research trend, it is in accordance with the educational policy during the research 
period 
Keyword : Synthesis of research,  The development of supervision patterns 
 
บทน า   

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการ
ด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองและชุมชนว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดและเกิดสมรรถนะส าคัญตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากสถานศึกษาจะต้อง
พัฒนาหลักสูตรยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นกระบวนการและกิจกรรมการด าเนินการเพื่อให้การใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการหลักสูตร
มีขอบข่ายหลายด้าน ได้แก่ การวางแผนเพื่อใช้หลักสูตร การจัดการ
ฝึกอบรมครู การจัดครูเข้าสอน การจัดตารางสอน การจัดบริการ
วัสดุอุปกรณ์หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์
การใช้หลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  การจัด
โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรมี
เป้าหมายคือคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม 
ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ 
ต่อเนื่องและครบวงจร และน าผลการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพนั้น
มาพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2553 : 35  มารุต พัฒผล,2558 : 4)  กระบวนการน าหลักสูตรไป
ใช้ เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร มี
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้การใช้หลักสูตรได้ผลดี  คือ 
องค์ประกอบของการเรียนการสอน ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน 
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการสอน 
ผู้สอนที่ท าการสอนเป็นประจ ามีบทบาท ภารกิจ และได้รับการ
คาดหวังมากขึ้นจนไม่มีเวลา ที่จะศึกษาค้นคว้าและติดตามวิทยาการ
ใหม่ๆ เพื่อการเรียนการสอน การนิเทศการสอนจึงมีส่วนช่วยได้มาก  

 การนิเทศการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารบริหารจัดการหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและงานวิชาการภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษาการนิเทศการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต้องอาศัยการนิเทศอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
ขั้นตอนหรือกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการจ าเป็นในแต่ละบริบทของสถานศึกษา โดยต้องอาศัย
รูปแบบและเทคนิคการนิเทศที่ดีด้วย รูปแบบการนิเทศคือโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและแนวทางในการด าเนินการที่
ผู้นิเทศน ามาใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ อย่างเหมาะสมกับบุคคล  
สถานที่ เวลา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแต่ละรูปแบบการนิเทศก็
ต้องอาศัยเทคนิควิธีการนิเทศที่ดี จึงท าให้รูปแบบการนิเทศนั้นๆ 
ประสบผลส าเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง โดยแนวโน้ม
การนิเทศการศึกษาในอนาคตต้องมีการการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
และเทคนิควิธีการการนิเทศใหม่ๆ และเปลี่ยนไปตามบริบทนโยบาย
การจัดการศึกษา แนวโน้มการนิ เทศภายในสถานศึกษาจะมี
ความส าคัญมากขึ้น ถ้าสถานศึกษาสามารถบริหารตนเองโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้น าในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น การนิเทศจากภายนอกอาจปรับ
บทบาทจากผู้นิเทศมาเป็นผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ครู ซึ่งการใช้การวิจัยทางการศึกษา น ามาช่วยปรับปรุง
การเรียนการสอนยังต้องอาศัยการนิเทศการศึกษา ในการวิจัย
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นเป็นวิจัย
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยประเมินหลักสูตร การวิจัย
เกี่ยวกับครู การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน การวิจัยเกี่ยวกับ       
การวัดและประเมินผลและการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการ
สอน ในการท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเวลาล่วงไป
เนิ่นนานเข้าย่อมมีผลการวิจัยสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นทุกทีแต่รายงาน
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ผลการวิจัยแต่ละเรื่องเกี่ยวกับปัญหานั้นอาจไม่สอดคล้องเสมอกันไป 
จึงจ าเป็นต้องน าผลการวิจัยเหล่านั้นมาพิจารณาหรือจัดกระท าด้วย
วิธีการทางสถิติบางประการเพื่อให้ได้ข้อสรุปรวม กระบวนการ
ดังกล่าวเรียกว่ากระบวนสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะของบทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 

2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ.2561 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

1. ขอบเขตด้านระยะเวลา บทความวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ เป็น
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้รับ
การตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 จากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์  ThaiLIS Digital Collection 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา บทความวิจัยที่น ามาสังเคราะห์เป็น
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับ หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ในสาขา
หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา จากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์  ThaiLIS Digital Collection 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้รับการตีพิมพ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  
ThaiLIS Digital Collection 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 
2551 ถึ ง ปี  พ .ศ . 2561 จากฐานข้อมู ลวิทยานิพนธ์   ThaiLIS 
Digital Collection จ านวน 12 เรื่อง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในในการวิจัย 
   2.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะของงานวิจัย แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย และตอน
ที่ 2 คุณลักษณะงานวิจัย 

   2.2 แบบบันทึกข้อมูลด้านองค์ความรู้ของงานวิจัย ในหัวข้อ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่ วไปและ
คุณลักษณะของงานวิจัย จากงานวิจัยจ านวน 12 เรื่อง คิดเป็น ร้อย
ละ 100 

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยด้านองค์ความรู้ของงานวิจัย 
ใน 2 ลักษณะ 1) ผลการวิจัยด้านองค์ความรู้/นวัตกรรมของงานวิจัย

ระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 2) แนวโน้ม
ของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะ 
ของงานวิจัย 

1.1 ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยระดับดุษฎี
บัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2561 พบว่า จ าแนกตามปีที่พิมพ์มากท่ีสุด 
คือ พ .ศ . 2560 จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25  พ .ศ . 2557  
จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา พ.ศ. 2552 จ านวน 2 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
8.33  ได้แก่  ปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558         
 1.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) เนื้อหาสาระหรือประเด็นเนื้อหา พบว่างานวิจัยมี
เนื้อหาที่ศึกษาใน พัฒนารูปแบบการนิเทศองค์ประกอบของรูปแบบ
การนิเทศ 

2) ประเภทการวิจัย พบว่าด าเนินวิจัยด้วยการวิจัยและ
พัฒนา 

3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอนจ านวน 8 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 

4) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ตัวแปรต้น ได้แก่ การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน และ ตัวแปรตาม ได้แก่ การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ 

5) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบวิเคราะห์เนื้อหาแบบบันทึก การสังเกต แบบบันทึกการจัดการ
เรียนรู้แบบพรรณนาความ แบบสังเกตการสอนแบบพรรณนาความ 
แบบประเมินตนเองด้านสมรรถภาพการสอนและสมรรถภาพการ
นิเทศ ภายใน แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
การนิเทศภายใน แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม 

6) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (Dependent) 
การวิเคราะห์เนื้อหาพรรณนาความ 
2. ผลการวิจัยด้านองค์ความรู้ของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ จากการสังเคราะห์ พบว่า มี
องค์ความรู้ ดังนี้ 
 2.1 ด้านเนื้อหางานวิจัย เมื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้านเนื้อหาที่
ศึกษาในพัฒนารูปแบบการนิเทศ พบว่า มีขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ของการนิเทศ ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการจ าเป็น ขั้นเตรียมความรู้/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
ประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างาน  การคัดกรองระดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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ความรู้ความสามารถฯ การวางแผนการนิเทศภายใน ร่วมสร้างความ
ตระหนัก  การวางแผนก่อนการนิเทศ การสร้างความร่วมมือ  
ขั้นตอนที่ 2 ของการนิเทศ ได้แก่ ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ ร่วม
รวมพลังค้นหา  การปฏิบัติการนิเทศ การอบรม ภาระงานนิเทศการ
วัดและประเมินผลโดยใช้หลักการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 3 ของ
การนิเทศ ได้แก่  ขั้นด าเนินการนิเทศการสอน การปฏิบัติงาน ร่วม
ท า ร่วมพัฒนา การโค้ช  (จัดการเรียนรู้-วางแผนการนิเทศ-สะท้อน
ผล และประเมินผล) ใช้สื่อเครื่องมือและเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ 4  
ของการนิเทศ ได้แก่ การสร้างขวัญและก าลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การพัฒนา การส่งเสริมการนิเทศ การสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 
5  ของการนิเทศ ได้แก่ การประเมินผล ร่วมเผยแพร่สู่มวลชน  

2.2 ด้านระเบียบวิธีวิจัยเมื่อสังเคราะห์งานวิจัยในแง่ระเบียบวิธี
วิจัย พบว่า งานวิจัยทุกเรื่อง เป็นงานวิจัยและพัฒนา 

2.3 ด้านแนวโน้มการพัฒนางานวิจัย  แนวโน้มของงานวิจัย 
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ใน
ภาพรวม ส่วนใหญ่น่าจะยังคงเป็นในลักษณะเดิม แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อดุษฎีนิพนธ์อันเนื่องมาจากหัวข้อที่ท าการวิจัยใน
แต่ละช่วงจะขึ้นกับแนวนโยบายของการศึกษาในช่วงนั้นๆ และ
บริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

อภิปรายผล 
 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปราย ดังนี ้

1. คุณลักษณะของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตหัวข้อการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ  

1.1 เนื้อหาสาระหรือประเด็นเนื้อหา เป็นงานวิจัยที่มีเนื้อหา
สาระ ประเด็นท่ีศึกษาที่พบมากท่ีสุด เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การ
นิเทศการสอน เป็นการใช้วิธีการในการศึกษาค้นคว้า ทดลองหา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อหารูปแบบและวิธีการต่างๆ ในการตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอน ซึ่งจะน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(จ าแลง เชื้อภักดี, 2546 : 394) 

1.2 คุณลักษณะของงานวิจัย งานวิจัย ทุกเรื่อง เป็นการวิจัย
และพัฒนา เป็นเพราะการวิจัยและพัฒนา เป็นแนวคิดส าคัญในการ
พัฒนางานทางการศึกษาโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ 
การวิจัยและพัฒนาช่วยให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นทางเลือกวิธีการ
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การพัฒนาการศึกษารวมทั้งการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 
230-231) 

1.3 ด้านวิทยวิธีการวิจัย เป็นงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

2. ด้านองค์ความรู้ของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ 

2.1 องค์ความรู้ด้ านคุณลักษณะของงานวิจัย  ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การนิ เทศ  เช่น  การพัฒ นารูปแบบการนิ เทศนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา  การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิกแมนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย  
ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบตามรูปแบบการนิเทศที่ผู้วิจัยได้พัฒนา เช่น 
APFIE Model  ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ขั้น และ PPIE 
Model ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  สอดคล้องกับหลักการสังเคราะห์ 
งานวิจัย ดังที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2542) กล่าว
ไว้ว่า การสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนที่เป็นข้อค้นพบของ
รายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงบรรยายหรือการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายได้บทสรุปรวม
ข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ โดยอาจยังคงสาระ
ของงานวิจัยแต่ละเรื่อง  

2.2 ด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่างานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
หัวข้อการพัฒนารูปแบบการนิเทศเป็นงานวิจัยการวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนาช่วยให้ได้
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การพัฒนา
การศึกษารวมทั้งการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 230-231) และงานวิจัยที่ควรท าควร
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งและมองเห็น
ความสัมพันธ์ในภาพรวมที่งานวิจัยเชิงส ารวจแบบปรมิาณไม่สามารถ
ท าได้ (จ าแลง  เชื้อภักดี, 2546 : 443) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

                  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรมีการ
น ารูปแบบการนิเทศ ไปปรับใช้ตามบริบทในหน่วยงานทางการศึกษา
หรือสถานศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
      ควรมีการวิจัยที่ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้  หรือ 

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านการนิเทศการศึกษา เช่น 
งานวิจัยท่ีสนองนโยบายด้านการศึกษา ในปัจจุบัน 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนอนุบาลจ านวน 40 คน จาก 2 ห้องเรียน อายุ 5-6 
ปีช้ันอนุบาล 2 เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม คือ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัย 1 
กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเช่ือมั่นด้านการสังเกตที่ 
.84 ด้านการจ าแนกประเภทที่ .74 ด้านการวัดที่ .72 ด้านการสื่อความหมายที่ .84 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าที แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการ
แนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้แก่ การสังเกต การจ าแนกประเภท การวัด การสื่อความหมาย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  

 
Abstract 

The purposes of this research was to compare science process skills of preschool children ,s Before and after 
receiving the project-based learning management by STEM Education Approach integrated.  the  population used in this 
research composed of 40 young children from  2 classrooms, aged 5-6 years old who were studying at kindergarten 
level 2 in  semester 2/2018 at Surao Sansaeb School, Khlongsamwa District, Bangkok. The sample were 20 young 
children selected using cluster random sampling: kindergarten, classroom 2/2. This was quasi-experimental  research 
using one group pretest-posttest design The experiment took 8-week. The research instrument were the project-based 
learning management by STEM Education Approach integrated lesson plans and The science process skills test of 
preschool children with reliability: observation of 84, classification of .74, measurement of .72, communication of .84. 
The statistics used were mean, standard deviation and t-test dependent. The research found that preschool children 
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were science process skills after project-based learning management by STEM Education Approach integrated of higher 
than before the experiment, both as a whole and in each area, including observation, classification, measurement, 
interpretation with statistical significance at .05 level. 

 

Key words:  Project-Based Learning Management by STEM Education Approach Integrated, Science Process Skills 

 
1. บทน า 
 ในช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการ
เรียนรู้ จดจ าสูง เป็นวัยที่มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งที่
อยู่รอบตัว ซึ่งการส่งเสริมและปูพ้ืนฐานด้านการคิดเป็น
เรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เด็กปฐมวัยควรได้รับการ
กระตุ้นสมองให้เกิดเครือข่ายเส้นใยสมอง และจุดเชื่อมโยง
ต่างๆ เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆที่
เกิดข้ึน การจัดการรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ สิ่ งต่ า งๆ  ที่ อ ยู่ รอบ ตั ว  เช่ น  สถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับความ
จริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก 
 จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบซึ่งเป็น
โรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือมุ่ง
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่  3  มิถุนายน 2554 
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ข้อเสนอแนะส าคัญเพ่ือการพัฒนา 
คือ ครูและพ่ีเลี้ยงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทักษะการ
คิด โดยการใช้สื่อต่างๆ จากข้อเสนอแนะ พบว่าเด็กใน
ห้องเรียนไม่ค่อยสนใจกิจกรรม ขาดความตั้งใจในการฟัง
ค าถาม การเลือกใช้อุปกรณ์การเรียนไม่คล่องแคล่ว ท าให้
ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด 
ทักษะการสื่อความหมายมีน้อยและจากการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2/2 ปี
การศึกษา 2561 พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นการเน้นที่ตัวครูผู้สอนเป็นผู้บอก
ความรู้ ผู้เรียนคือเด็กปฐมวัยเป็นผู้ฟัง สื่อการสอนเน้นเป็น
ประเภทรูปภาพ  ไม่ได้ให้เด็กเรียนรู้จากการกระท ากับสื่อ
ที่ใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วน หรือสื่อของจริง ท าให้การ

พัฒนาทักษะการสังเกตน้อยกว่าที่ควร และเด็กไม่ได้ท า
กิจกรรมที่มีสื่อหลากหลายท าให้ไม่มีโอกาสท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการจ าแนกประเภท การวัดและการน า
ข้อมูลมาจัดกระท าเพ่ือสื่อความหมาย โรงเรียนต้องการ
พัฒนาเด็กให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน
ในระดับดีมากตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนั้นผู้ วิจัยจึงได้
ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอน รูปแบบการสอนใหม่ๆ และมี
ความทันสมัย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดย
บูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา  กระบวนการจัดการ
เรียนรู้  5E กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะการ
แสวงหาความรู้ เป็นต้น 

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิด
สะเต็มศึกษา หมายถึง การจัดสภาพการณ์ให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งใช้การบูร
ณาการสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ได้แก่ จัดการเรียนรู้ที่ เน้น
การบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ระยะ 
คือ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ ระยะสรุป
โครงการ ซึ่งในแต่ระยะประกอบด้วยลักษณะของกิจกรรม
ส าคัญ 5 ลักษณะคือ การอภิปรายกลุ่ม การท างาน
ภาคสนาม การน าเสนอประสบการณ์ การสืบค้น การจัด
แสดง (อัญชลี ไสยวรรณ, 2560 ) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา มาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเพียงใด และเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ เด็กจะ
ได้รับประสบการณ์จากการค้นคว้า ทดลอง การลงมือ
กระท าเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็ก  

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย 
ชาย - หญิง (อายุระหว่าง 5 - 6 ปี) ก าลังศึกษาอนุบาลชั้น
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุเหร่า
แสนแสบ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 
คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย 
ชาย – หญิ ง (อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ) ก าลั งศึกษาชั้น
อนุ บ าลปี ที่  2/2 ภาคเรียนที่  2 ปี การศึ กษ า 2561 
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
จ านวน 20 คน โดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
random sampling) จ าก  2 ห้ อ งเรี ยน  เนื่ อ งจากทุ ก
ห้องเรียนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 
10 สัปดาห์ รวมสอบ โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อน และ
หลัง 2 สัปดาห์ และการทดลอง 8 สัปดาห์  
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
โดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา    

2. ตั ว แ ป รต าม  คื อ  ทั ก ษ ะก ร ะบ ว น ก า รท า ง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – 
experimental research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยใช้การทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบ
ก่ อน และห ลั งการท ดลอง (One Group Pretest – 
Posttest Design) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ; 2554: 138)  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการ
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง กังหันน้ า บ้าน กังหันลม 
 2. แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย 
วิธีด าเนินการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – 
experimental research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยใช้การทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลองตามแบบ (One Group Pretest 
– Posttest ) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ; 2554 : 138) 
2. วิธีด าเนินการทดลอง 

2.1 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) กับกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เพ่ือหาความสามารถในทักษะ
กระบวนการวิท ยาศาสตร์ ของเด็ กป ฐมวัย โดย ใช้
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยซึ่งเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 1 สัปดาห์ 
 2.2 ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการ
แนวคิดสะเต็มศึกษา กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งท าการทดลองใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ใช้เวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน 
 2.3 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยท า
การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม ใช้เวลาใน
การทดสอบ 1 สัปดาห์ 
 2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะ
เต็มศึกษาช่วยให้เด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลัง
การทดลอง และการใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Dependent ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ  ทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการทดลองโดยภาพรวม 
ระยะ 
เวลา 

จ า 
นวน
คน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

 
D 

 
t 

 
df 

 
sig 

ก่อน
การ
ทดลอง 
 
หลัง
การ
ทดลอง 

20 
 
 
 

20 

9.20 
 
 
 

14.95 

1.94 
 
 
 

2.09 

 
 

5.75 

 
 

28.24* 

 

 
 

19 

 
 

.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อน
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ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์
ของคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองโดยภาพรวม ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 
 
4. อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะ
เต็มศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ระยะ คือ ระยะ
เริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ ระยะสรุปโครงการ 
ในแต่ระยะประกอบด้วยลักษณะการจัดกิจกรรม 5 
ลักษณะคือ การอภิปรายกลุ่ม การท างานภาคสนาม การ
น าเสนอประสบการณ์ การสืบค้น การจัดแสดง ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้  ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยหัวเรื่องของ
โครงการมาจากความสนใจของเด็ก เด็กมีส่วนร่วมในการ
คิด เสนอวิธีการ แสวงหาค าตอบ ในการจัดกิจกรรมเด็ก
ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสะเต็มศึกษา เช่น 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกตและอธิบายสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว การเปรียบเทียบความเหมือน 
ความต่างของวัสดุ อุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การ

ใช้โทรศัพท์บันทึกภาพ การใช้ดินสอ กระดาษ สี ในการ
วาดภาพ ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์คือ การใช้วัสดุที่
หลากหลายในการออกแบบ สร้างสรรค์  การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การวัด 
การนับจ านวน การจับคู่รูปร่าง การเปรียบเทียบปริมาณ
และขนาด ซึ่งการเรียนรู้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ
และท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ท างานภาคสนาม การน าเสนอประสบการณ์ การสืบค้น 
และการจัดแสดง องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ท าให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นจริง และใกล้
ตัวเด็ก จึงเกิดความสนใจและสนุกสนาน เป็นการช่วย
กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจ าแนกประเภท การวัด 
การสื่อความหมายสอดคล้องกับ บรูนเนอร์ (Bruner,อ้างถึง
ใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559: 213) เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อผู้ เรียนได้ประมวลข้อมูลข่าวสารจากการที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และส ารวจสิ่งแวดล้อม บรูน
เนอร์เชื่อว่าการับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลือกหรือสิ่ งรับรู้
ขึ้นกับความใส่ใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งนั้นๆ การเรียนรู้จะ
เกิดจากการค้นพบ เนื่องจากผู้เรียนมีความอยากรู้อยาก
เห็น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจสภาพ
สิ่งแวดล้อมและเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบขึ้น แนวคิด
พ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบคือ 
 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการ
ปฏิสัมพันธ์ นอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนแล้ว ยัง
เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมด้วย 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์และพ้ืนฐานความรู้
แตกต่างกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบใหม่กับประสบการณ์และมี
ความหมายใหม่ 
 3. พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาจะเห็นได้ชัดโดยที่
ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้าที่ให้เลือกได้หลายอย่างพร้อมๆกัน 
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
โดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา อย่ างมีนั ยส าคัญที่ ระดับ  .05 ซึ่ งเป็น ไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
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6.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. การจัดกิจกรรมให้กับ เด็ก ควรค านึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอ่ืนในการท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 2. ผู้สอนที่จะด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการโดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา ควรท าความ
เข้าใจในรูปแบบ เทคนิคและวิธีด าเนินการให้เข้าใจ ควร
ศึกษาเพ่ิมเติมหลักการทางวิทยาศาสตร์จากหนังสือ การ
จัดการเรียนรู้สะเต็มปฐมวัย 
 3. ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยกระตุ้น อ านวย
ความสะดวก ช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้ โดยการจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจขั้นของการสอนที่ ชัด เจน และจะต้องมีความ
กระตือรือร้นในการจัดเตรียมสื่อการสอนที่หลากหลาย
เพ่ือกระตุ้นให้การเรียนรู้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
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ดร. เชวง ซ้อนบุญ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งคอยดูแลให้ค าปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุก
ขั้นตอนตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงวิทยานิพนธ์จนสมบูรณ์ขึ้น และ
บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา 
สุสม ดร.กิตติมา บุญยศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี 
บรรจง ที่กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการโดยบู รณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา และ 
แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย รวมถึงคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ 
ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถด าเนินงานส าเร็จลุล่วงลงได้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประยงค์ มะหะมัดอารี และ 
คุณแม่ละมัย มะหะมัดอารี ที่เป็นแรงบันดาลใจและก าลังใจ
อันมีค่า คอยอบรมสั่ งสอนให้ลูกเป็นคนดีเสมอมา ครู 
อาจารย์ทุ กท่ านที่ อบรมสั่ งสอนมอบความรู้ ติ ดตั ว 
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน พ่ีๆ น้อง ๆ และ
ครอบครัวที่ให้ก าลังใจเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณทุก
ท ่าน เป ็นอย ่างส ูง ไว ้ ณ  ที ่นี ้  และส ุดท ้ายขอบ ค ุณ 
โ ร ง เ ร ีย น ส ุเ ห ร ่า แ ส น แ ส บ  เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า 
กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการทดลอง
ใช้เครื่องมือ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทั ้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู้วิจัยขอมอบคุณ
ความดีในครั้งนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ
คณาจารย์ทุกท่านที ่ได ้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้
ให้แก่ผู้วิจัย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

Factors Affecting Mathematics Learning Achievement of Mathayom Suksa V 
Students of a School in Sriwichian Consortium under  

the Secondary Education Service Area Office 40 
 

สุจิตรา จันกวด  วินิจ เทือกทอง และ องอาจ ซึมรัมย์ 
 

แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
Email : palm.kaewkong@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเจตคตติ่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศในช้ันเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  และ (2) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 146 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดเจตคติต่อการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดคุณภาพการสอน 
ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  แบบวัดบรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง และ
แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และการส่งเสริมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.726, 0.507, 0.694, 0.256 และ 0.494 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนบรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.173 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ (2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว  ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามไดร้้อยละ 60.6 
ซึ่งมีขนาดสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Achievement’ = 17.403 + 8.110(Attitude) + 0.905(Motivation) + 6.824(Determination) - 0.838(Teacher)  
    - 2.435(Classroom) + 1.745(Support) 

Z’Achievement = 0.420(ZAttitude)+0.046(ZMotivation)+0.375(ZDetermination)–0.036(ZTeacher)–0.104(ZClassroom)+0.092(ZSupport) 
   

ค าส าคัญ : เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์, คุณภาพ 
  การสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ , บรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ , การส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ของผู้ปกครอง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 

Abstract 
  The purposes of this research were (1) to study the relationships of attitude toward mathematics learning, 
achievement motivation in learning mathematics, intention to study mathematics, teaching quality of mathematics 
teachers, mathematics instructional atmosphere and support for parents' mathematics learning with mathematics 
learning  achievement of  Mathayom Suksa 5 students in a Secondary School Consortium of Sriwichian, schools under 
the Secondary Education Service Area Office 40; and (2) to create a predicting equation for mathematics learning  
achievement of  Mathayom Suksa 5 students in a Secondary School Consortium of Sriwichian, schools under the 
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Secondary Education Service Area Office 40. The research sample consisted of 146 Mathayom Suksa 5 students in a 
Secondary School Consortium of Sriwichian, schools under the Secondary Education Service Area Office 40 obtained by 
stratified random sampling. The research instruments were a questionnaire on attitude toward mathematics learning ,  
a questionnaire on achievement motivation in learning mathematics, a questionnaire on intention to study 
mathematics, a questionnaire on teaching quality of mathematics teachers, a questionnaire on mathematics 
instructional atmosphere, a questionnaire on support for parents' mathematics learning and mathematics learning 
achievement record form. Statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, correlation and multiple 
regression analysis. The research findings revealed that (1) the relationships of attitude toward mathematics learning, 
achievement motivation in learning mathematics, intention to study mathematics, teaching quality of mathematics 
teachers, and support for parents' mathematics learning with mathematics learning  achievement were 0.726, 0.507, 
0 . 6 9 4 ,  0 . 2 5 6  and 0.494 respectively, which was at a significant level of .01; the relationships of mathematics 
instructional atmosphere with mathematics learning  achievement was 0.173, which was at a significant level of .05 and 
(2) results of multiple regression analysis showed that the six independent variables could be combined to explain the 
variance of dependent variable by 60.6% which was at the high level and significant at the .01 level. The predicting 
equations in raw score form and standard score form were as follows: 
 Achievement’ = 17.403 + 8.110(Attitude) + 0.905(Motivation) + 6.824(Determination) - 0.838(Teacher)  
    - 2.435(Classroom) + 1.745(Support) 

Z’Achievement = 0.420(ZAttitude)+0.046(ZMotivation)+0.375(ZDetermination)–0.036(ZTeacher)–0.104(ZClassroom)+0.092(ZSupport) 
 
Keywords : Attitude toward mathematics learning, Achievement motivation in learning mathematics, Intention to study  
    mathematics, Teaching quality of mathematics teachers, Mathematics instructional atmosphere,   
    Support for parents' mathematics learning, Mathematics learning  achievement 
 
 

1. บทน า 
 จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ 
O - NET พบว่า นัก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา  
2558  คะแนนเฉลี่ย  23.97  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.86  
ปีการศึกษา  2559  คะแนนเฉลี่ย  21.87  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
10.90  แ ล ะ ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย  20.40  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12.52 ซึ่งคะแนนลดลงทุกปีและยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าควรมี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ใน ระดั บ ช้ั น มั ธยมศึ กษ าตอนป ลาย ให้ ดี ขึ้ น  โด ยนั ก เรี ย น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นช้ันที่อยู่ตรงกลางของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีในการศึกษาและท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงข้ึนต่อไป 
 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว  พบว่า การที่นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
จัดการเรียนรู้ของครูเท่านั้น เพราะการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นความส าคัญ  
ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้น
ให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม [1] ทั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้

ที่ดีมีมาตรฐานอยู่แล้ว แต่จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้นมีอยู่หลาย
ปัจจัยด้วยกัน  แต่ปัจจัยที่มีความส าคัญและน่าศึกษา ได้แก่ เจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง    
  จากความส าคัญและเหตุผลที่กล่าวในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาว่ามีปั จจัย ใดบ้ างที่ ส่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตศรีวิ เชียร สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
และการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ บรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการส่งเสริม
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การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  ในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตศรีวิ เชียร สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  
2.2 เพื่ อ ส ร้ า งส ม ก ารพ ย าก รณ์ ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตศรีวิ เชียร  สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตศรีวิ เชียร  สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40   
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะตัวแปร
ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิ ตศาสตร์  บรรยากาศ 
ใน ช้ันเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์  และการส่ งเสริมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 671 คน จากท้ังหมด 9 โรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 146 คน ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 และใช้ 
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Statified random sampling)  
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น จ านวน 6 ฉบับ 
ได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  แบบวัดความตั้งใจเรียน 
วิช าคณิ ตศ าสตร์  แบ บวัด คุณ ภาพการสอนของครูผู้ ส อน 
วิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดบรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง และ
แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการวิจัยไปติดต่อกับ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จัดเตรียมเครื่องมือการวิจัยให้พร้อมและ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามทั้ง 6 ฉบับ แล้ว
แบบสอบถามทั้งหมดน าตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบ

แบบสอบถามทุกฉบับ และน าผลมาลงรหัสเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.4.1 น าข้อมูลที่ สมบูรณ์ จากแบบสอบถามมาให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และป้อนข้อมูลเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  4.4.2 ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายทั้ง 6 ตัว กับ 
ตัวแปรตามพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มี
ค่าสูงสุดคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Achievement) กับตัวแปรเจตคติ 
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Attitude) มีค่าเท่ากับ 0.726 แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูงมาก 
และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีค่ารองลงไปคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับตัวแปรความตั้งใจเรียน
วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์ (Determination) มี ค่ า เท่ ากั บ  0.694 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูง และมีอยู่จริงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มี
ค่ารองถัดไปคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาคณิ ตศาสตร์  (Motivation) มี ค่ า เท่ ากับ  0.507 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูง และมีอยู่จริงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่า
รองถัดไปอีกคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับตัวแปรการส่งเสริมการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง (Support) มีค่าเท่ากับ 0.494 เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง และมีอยู่จริง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มี
ค่าน้อยลงมาอีกคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ กับตั วแปรคุณ ภาพการสอน 
ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (Teacher) มีค่าเท่ากับ 0.256 เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์ต่ า และมีอยู่จริงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับตัวแปรบรรยากาศในช้ันเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ (Classroom) มีค่าเท่ากับ 0.173 เป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์ต่ า และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าตัวแปรท านายทั้ง 6  
ตัวแปร มีตัวแปรเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่น่าจะเป็นตัว
แปรท านายที่ดีที่สุด และน่าจะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพบว่า ตัวแปรท านายทั้ง 6 ตัวร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้เท่ากับ 60.6% (ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ = R2 = 
0.606) ซึ่งมีขนาดสูงและมีนัยทางสถิติ (F = 35.595; df = 6,139; 
p = 0.000) 
5.2 สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในรูป
คะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
     Achievement’=17.403 + 8.110(Attitude)  
         + 0.905(Motivation) + 6.824(Determination) 
       - 0.838(Teacher) - 2.435(Classroom) + 1.745(Support) 
     Z’Achievement = 0.420(ZAttitude) + 0.046(ZMotivation)  
           + 0.375(ZDetermination) – 0.036(ZTeacher)  
          – 0.104(ZClassroom) + 0.092(ZSupport) 
 
6. อภิปรายผล 
6.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเจตคติต่อการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ บรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการส่งเสริม
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง  มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.173 ถึง 0.726 
แสดงให้ เห็นว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้ งใจเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
บรรยากาศในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร ์และการส่งเสริมการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง  มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 1  
โดยตัวแปรเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์
ทางบวกขนาดสูงมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชนิดา เพ็ชรโรจน์ [2] และ ลดาวัลย์ ค ากันยา [3] ที่พบว่า เจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส าหรับตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
มีความสัมพันธ์ทางบวกขนาดสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กิติ ครองบุญ [4] และ พรพรรณ  แก้วฝ่าย [5]  
ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรความตั้งใจเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกขนาดสูงกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียา ทวนทอง [6] และ อัญฉรา  
จันทรเสนา [7] ที่พบว่า ความตั้งใจเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้

ตั วแปรคุณ ภาพการสอนของครู ผู้ สอนวิชาคณิ ตศาสตร์  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกขนาดต่ ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชนิดา เพ็ชรโรจน์ [2] และ วิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ [8] 
ที่พบว่า คุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และตัวแปรบรรยากาศ 
ในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกขนาดต่ า 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ 
[8] และ อัญฉรา จันทรเสนา [7] ที่พบว่าบรรยากาศในช้ันเรียน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ รวมทั้งตัวแปรการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกขนาดปานกลางกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิติ ครองบุญ [4] และ สุนีย์ สีสันต์ [9] 
ที่พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
6.2 ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
คุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชาคณติศาสตร์บรรยากาศในช้ันเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ และการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ผู้ปกครอง ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวปัจจัยที่มีต่อตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ได้เท่ากับ 60.6% (ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์  = R2 = 0.606) ซึ่ งมีขนาดสูง และ 
มีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 และ
สอดคล้องกับค ากล่าวของ  Zan & Martino [10] และ อัมพร   
ม้าคนอง [11] ที่กล่าวถึงเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สรุปได้
ว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์
เชิงบวกหรือเชิงลบของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการเรียนคณิตศาสตรใ์นลักษณะ
ต่างๆ เช่น ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ตระหนักในคุณค่า
หรือไม่ตระหนักในคุณค่า พร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเรียนหรือแข่งขัน
ทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ ณัฐภรณ์ 
แสงสว่าง [12] และ สุรางค์ โค้วตระกูล [13] ที่กล่าวถึงแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความปรารถนาของ
บุคคลที่ เป็นแรงขับให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วง  ตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ให้ดีและมีประสิทธิภาพ มีความเพียรพยายาม 
มานะ อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ที่ขัดขวาง กระตือรือร้นในการ
เรียน แก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น รู้จักพัฒนาตนเอง
ให้ไปสู่ความส าเร็จตามที่ตนเองได้มุ่งหวังและตั้งใจไว้อย่างดี เยี่ยม 
แล้วยังไปสอดคล้องกับค ากล่าวของ Holton [14] และ อัญฉรา  
จันทรเสนา [7] ที่กล่าวถึงความตั้งใจเรียน สรุปได้ว่า ความตั้งใจ
เรียน เป็นความสนใจหรือเอาใจใส่ในการเรียน ความจดจ่อของจิตใจ
ในการเรียน ท าให้บุคคลมีสมาธิในการเรียน ซึ่งการเรียนวิชาใดก็ตาม
ถ้าเป็นการเรียนท่ีตรงกับความสนใจและความตั้งใจของผู้เรียนแล้วก็
จะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น แล้วยังมีปัจจัยในด้าน
การส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ พรพรรณ แก้วฝ่าย [5] ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนที่จะประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนได้ดี จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมจากทางบ้าน
อย่างเหมาะสม โดยผู้ปกครองต้องแบ่งปันเวลาให้แก่นักเรียน หา
วิธีการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน อาจส่งเสริมสนับสนุนการเรียนด้วยกลวิธีและ
แรงจูงใจต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงได้เช่นกัน  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนควรร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน และร่วมกันวางแผนในการ
สร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร์ให้
นักเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ให้ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ควรให้ค าช้ีแนะหรือให้การ
เสริมแรงทางบวกได้แก่ การกล่าวค าชมเชย มอบเกียรติบัตร หรือให้
รางวัลแก่นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง 
 
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     ควรมีการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง 
ตัวแปรเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 2) 
ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 3) เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 5) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ านวน 105 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ตามระดับช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.943 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งจะยอมรับค่าความเชื่อมั่นที่ค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 0.70 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สั น 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษามีระดับการบริหารอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  3) เปรียบเทียบการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกัน ทั้งภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) 
เปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกัน ท้ังภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนับส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอ
ที่ตั้งสถานศึกษา  ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงที่ ระดับ 0.678 
ค าส าคัญ : การบริหารความขัดแย้ง, บรรยากาศองค์การ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) conflict management of school administrators in schools 2) 
organizational climates of schools 3) comparing conflict management of schools 4) comparing organizational climates of 
schools 5) studying the relationship between conflict management of school administrators and organizational climates 
of schools. A sample group of 105 school administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 1 
in the academic year 2017 by using stratified random sampling method. The instrument was questionnaire with 5 level 
rating scale. With the reliability reliability value of 0.943 by using the Alpha coefficient alpha coefficient by Cronbach 
method. Data was analyzed using a package software into frequencies, percentages, means, standard deviations, and 
Pearson’s correlation coefficient. The finding that 1) conflict management of school administrators in schools were 
generally at a moderate level 2) organizational climates of schools were at a high level 3) comparing conflict 
management of schools which were located in different districts had conflict management—both generally and 
individually—with a significance level of .05 4) comparing organizational climates of schools which were located in 
different districts had organizational climates—both generally and individually—with a significance level of .05. 5) 
studying the relationship between conflict management of school administrators and organizational climates of schools 
had a positive relationship and were rather highly related with a significance level of 0.678. 
Keywords: conflict, climate 
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1. บทน า 
 มนุษย์ต้องการความส าเร็จการกระท าของมนุษย์เพื่อที่จะให้เกิด
ความส าเร็จนี้ส่วนหนึ่ง น าไปสู่ความขัดแย้งโดยมนุษย์จะมีการ
แข่งขันกันในรูปแบบต่าง ๆ การแข่งขันท าให้เกิดการแพ้หรือชนะ 
ความส าเร็จมักถูกวัดโดยการชนะ หลักฐานเหล่านี้เห็นได้จากการ
ได้มาหรือการมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า การได้รับบริการ การท าให้บรรลุ
เป้าหมายความขัดแย้งเกิดเพิ่มมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามต่อสู่
เพื่อให้ได้มากที่สุดหรือให้มีกรรมสิทธ์ิมากที่สุดในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
[1]    
 การบริหารความขัดแย้งจึงนับว่ามีความส าคัญที่จะสามารถ  
ท าให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด าเนินการในการ
บริหารความขัดแย้งจาก 3 ประการต่อไปนี้ ประการแรก คือ การกระตุ้น
ให้เกิดความขัดแย้งที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือ
องค์การในเมื่อความขัดแย้งมี ในระดับค่อนข้างต่ าประการที่สอง        
คือ ลดระดับความขัดแย้งหรือระงับความขัดแย้งเมื่อความขัดแย้งเมื่อ
ความขัดแย้งมีในระดับสูงเกินไปจนท าให้เป็นผลเสียแก่หน่วยงานหรือ
องค์การ และประการสุดท้าย คือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง [2] 
 
 บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของ
องค์การเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของบุคคลที่ท างานในองค์การนั้นด้วยและยังก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้ร่วมงานด้วย [3] โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งที่อยู่ใน
สังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งได้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีหลายลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาสร้างความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าปัญหา
เรื่องความขัดแย้งนีม้ีผลกระทบต่อการด าเนินงานและประสิทธิภาพ
ขององค์การเป็นอย่างมาก [4]  

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนคือการพยายาม ใช้ทรัพยากรองค์ การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรองค์การที่มีความส าคัญที่สุด [5] องค์การที่
มีการปรับปรุงบรรยากาศการท างานที่ดี ย่อมส่งผลให้ได้รับผลผลิต
มากขึ้นตามไปด้วย [6] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารความขัดแย้ง  
โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้แนวคิดของ Thomas และ Kiliman (1987) และ
บรรยากาศองค์การโดยการสงัเคราะห์แนวคิดของLikert และ Likert 
(1976) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้ง
กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยใช้แบบสอบถาม 
แบ บม าตราส่ วนป ระมาณ ค่ า  5 ระดั บ  มี ค่ าค วาม เช่ื อมั่ น 
(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.943 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารโรงเรียน และท าให้การบริหารงานของผู้บริหารประสบ
ค วาม ส า เร็ จ ใน ก า รจั ด ก า รศึ ก ษ า ให้ โร ง เรี ย น แ ล ะ ท า ให้
ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชามี ป ระสิท ธิภ าพ ในการท างานสู งขึ้ น  เกิ ด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการท างาน   
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2.3 เพื่ อ เปรียบ เทียบการบริหารความขัดแย้ งของผู้บริหา ร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามอ าเภอท่ีตั้งสถานศึกษา 
2.4 เพื่ อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
จ าแนกตามอ าเภอท่ีตั้งสถานศึกษา 
2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1 ให้ทราบถึงการบริหารความขัดแย้งของผู้บริการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  
3.2 ท าให้ทราบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
3.3 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้
บริการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามอ าเภอท่ีตั้งสถานศึกษา 
3.4 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
จ าแนกตามอ าเภอท่ีตั้งสถานศึกษา 
3.5 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
3.6 ได้ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และโรงเรียน
อื่น ๆ ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน 
 
4. สมติฐานการวิจัย 
4.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ที่มีอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกันจะมีการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
4.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ที่มีอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกันจะมี
บรรยากาศองค์การที่แตกต่างกัน 
4.3 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศ
องค์ ก ารของโรงเรี ยน สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
145ภาคบรรยาย



 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 144 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มต้วอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตาม
ระดับชั้นภูมิ (Stratified random rampling) โดยใช้อ าเภอเป็นช้ันภูมิ
เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105  คน 
5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
5.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ อ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 1) อ าเภอเมือง
นครราชสีมา 2) อ าเภอโนนสูง 
5.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหาร แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ การเอาชนะ (Competition) การ
ร่วมมือ (Collaboration) การประนีประนอม (Compromising) 
การหลีกเลี่ยง (Avoiding) และการยอมให้ (Accommodation) 
2) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (Communication Flow) การมีส่วน
ร่ วม ใน การตั ด สิ น ใจ  (Decision-Making Practices) ค านึ งถึ ง
ผู้ปฏิบัติงาน (Concern for People) การใช้อ านาจและอิทธิพลใน
องค์กร (Influence on Department) เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ใน
องค์การ (Technological Adequacy) แรงจูงใจ (Motivation) 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 144 โรงเรียน   
6.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มต้วอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตาม
ระดับชั้นภูมิ (Stratified random rampling) โดยใช้อ าเภอเป็นช้ันภูมิ
เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105  คน 
6.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความ
ขัดแย้งกับบรรยากาศองค์การ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับอ าเภอที่อยู่
สถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ   
6.4 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต าราต่าง ๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้ง และบรรยากาศ
องค์การ  เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือการเก็บข้อมูลโดย
ด าเนินงานตามขั้นตอน สร้างแบบสอบถามการบริหารความขัดแย้ง 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
ความขัดแย้งและบรรยากาศองค์การ น าแบบสอบถามเสนอม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขส านวนภาษาความ
ครอบคลุม และความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content validity) และความถูกต้องของภาษา (Wording) 
พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
objective congruence : IOC) และประยุกต์ใช้ค่า IOC โดยเลือก
เฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่  .50  ขึ้นไป น าข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่อาอจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อีกครั้งก่อนน าไปทดลอง (Try out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี ม า เขต  1 ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม ตั วอย่ า ง  จ าน วน  30 คน            
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)     
ของแบบสอบถามโดยวิธีห าค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งจะยอมรับค่าความเช่ือมั่นที่
ค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 0.70 โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.943 และน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในอ าเภอโนนสูง จ านวน 60 คน และอ าเภอ
เมือง 45 คน  
7.2 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.29, S.D.=0.70)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด 
ได้แก่ การร่วมมือ ( X=4.01, S.D.=0.39) และการประนีประนอม (
X=3.62, S.D. = 0.57) มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
การยอมให้ ( X=3.47, S.D.=0.66) และการหลีกเลี่ยง ( X=3.22, 
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S.D. = 0.79) มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ ในระดับปานกลาง    
และการเอาชนะ ( X=2.12, S.D.=1.36) การบริหารความขัดแย้ง
อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
7.3 บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X=4.24, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ ( X=4.55, S.D.=0.30) มีบรรยากาศองค์การอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และการค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน( X=4.24,S.D.= 0.33) 
เทคนิคและวิทยาการที่ ใช้ ในองค์การ  ( X=4.22, S.D.=0.26) 
แรงจูงใจ ( X=4.19, S.D.=0.28)การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ        
( X=4.16, S.D.=0.35) และการใช้อ านาจและอิทธิพลในองค์กร     
( X = 4.11, S.D. = 0.31) โดยมีบรรยากาศองค์การอยูใ่นระดบัมาก 
ตามล าดับ 
7.4 การเปรียบ เทียบการบริหารความขัดแย้ งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา พบว่า 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ที่มีอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกันมีการ
บริหารความขัดแย้งแตกต่างกัน ทั้งภาพรวม และรายด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
7.5 การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
จ าแนกตามอ าเภอที่ตั้ งสถานศึกษา  พบว่า โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ที่มี
อ าเภอที่ตั้งสถานศึกษาแตกต่างกันมีบรรยากาศองค์การแตกต่างกัน 
ทั้งภาพรวม และรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
7.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson product moment 
correlation coefficient  พบว่า การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1     
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูง (0.678) 
 
8.  การอภิปรายผล 
8.1 จากผลการศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยให้ความส าคัญกับการรว่มมอื และการประนีประนอม มาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการ
บริหารความขัดแย้งที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหาและ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการรับฟังความคิดเห็นที่ดีของ
ทุกฝ่ายและน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน น าปัญหามา
พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับ  

ยึดมติของทุกฝ่ายที่เป็นเอกฉันท์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ
ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ [1] ได้สรุปแนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง ต้องสร้างความร่วมแรง รวมใจ ในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน และการรู้จักให้อภัยสร้างความประณีประนอม
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิเชียร  วิทยอุดม [7] ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ความขัดแย้งว่า ต้องมีความเข้าใจในทุกฝ่าย ส่งเสริมกิจกรรมการ
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น และใช้ความประณีประนอมในการลด
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ 
กอไธสง [8] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีแก้ปัญหา
ความขัดแย้งกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ล าปาง เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการ
ประนีประนอม การสร้างความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจ [9] ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือ และใช้ความ
ประณีประนอม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์การได้  
8.2 จากผลการศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดย
ให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ และการค านึงถึง
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ อาจเป็นเพราะ บุคลากรในองค์การรู้ความ
เป็ น ไปภายในองค์ การ  และผู้ น าแสดงความใจกว้ างที่ จะ
ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายขององค์การ 
และมีข่าวสารพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ [10] ได้กล่าวไว้ว่า การสร้าง
บรรยากาศที่ดีในองค์การนั้น ในองค์การต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
ภายในองค์กร ท าความรู้จัก สนิทสนม พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกัน 
และผู้บริหารจะต้องค านึงถึงภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
ความอึดอัน หรือความไม่สบายใจของผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้เป็นการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์การได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Litwin และ Stringer [11] กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปร
ส าคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย์เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกันใน
องค์การ และเป็นการบรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ จะมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์เทพ  ผาอ่อน [12] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถาบันศึกษา
กับบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารกันภายในองค์การ และการให้ความส าคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
147ภาคบรรยาย



 

8.3 จากผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 แตกต่างกันตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา อาจเป็น
เพราะ จ านวนครูและจ านวนนักเรียน ระยะทาง สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ ศุภเลิศ [13]    
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้ งของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สถานที่การท างานแตกต่างกันจะมี
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารแตกต่างกัน 
8.4 จากผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
แตกต่างกันตามอ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา อาจเป็นเพราะ มีการก าหนด
โครงสร้างในการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
เปิดเผย มีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดหาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ผู้บริหารให้ค าแนะน าให้
ค าปรึกษา และเอาใจใส่บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จารุณี ผลพิทักษ์ [14] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่า สถานที่การท างานที่แตกต่างกันจะมีบรรยากาศ
องค์การแตกต่างกัน  
8.5 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศ
องค์ ก ารของโรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก     
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึ กษามี ก ารบริห ารความขั ดแย้ งที่ ดี จึ งส่ งผล ให้ เกิ ด
บรรยากาศอง์การในโรงเรียนที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ    
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ [15] ได้กล่าวไว้ การบริหารความขัดแย้งที่
มีประสิทธิภาพจะมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
องค์การได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์เทพ ผา
อ่อน [12] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารสถาบันศึกษากับบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าที่มีพฤติกรรมสร้าง
ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งไดใ้นองค์การจะสง่ผลท าให้มี
บรรยากาศองค์การที่ดีตามไปด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน 

 

9. ข้อเสนอแนะ   
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
9.1.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1       
มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 1) จากผลการศึกษาการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีความสัมพันธ์ใน

ระดับค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการบริหาร
ความขัดแย้งที่ดี โดยค านึงถึงการสร้างความร่วมมือ ร่วมกันสร้าง
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ เพื่อเป็นการลด
ปัญหาความขัดแย้ง และช่วยส่งเสริมบรรยากาศองค์การให้ดีตามไป
ด้วย 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรใช้วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นในโรงเรียน ด้วยวิธีการร่วมมือ การประนีประนอมและการ
ยอมให้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ผู้บริหารเห็นว่าเป็นทางสายกลางเป็น
วิธีการผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะ        
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่ เป็นกระบวนการโดยการหาสาเหตุของความขัดแย้ง 
พิจารณาธรรมชาติของความขัดแย้ง ผลของความขัดย้งว่ามี
ประโยชน์หรือโทษและใช้เทคนิควิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้
เหมาะสม เนื่องจากไม่มีวิธีใดที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกเรื่อง ทุก
สถานการณ์ ถ้าผู้บริหารสนใจ ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว บางที่อาจจะช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้นได้  4) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงให้บรรยากาศองค์การของโรงเรียนดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าสามารถปรับปรุงให้มีบรรยากาศด้านมุง่ผลส าเร็จของงาน
ได้ย่อมท าให้บุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจ เนื่องจากองค์การที่
มีบรรยากาศมุ่งผลส าเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีผลผลิตสูง มีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจใน
งานได้ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของข้าราชการครู  ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการ
รวมกลุ่มกันท างานทั้งผู้บริหารและข้าราชการครู มีการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการยึดเหนี่ยวระหว่างกัน
ของผู้บริหารกับข้าราชการครูในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่อบอุ่น จริงใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศ
ด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน 6) ควรปรับปรุงและสร้างความชัดเจนใน
เป้าหมายของงาน ให้ข้าราชการครูมีอิสรเสรีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
น าไปสู่ความรับผิดชอบส่วนตน มีการก าหนดเป้าหมายและทบทวน
เป้าหมายของงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและข้าราชการครูเป็น
ระยะๆ เพื่อน าไปสู่บรรยากาศมุ่งผลส าเร็จของงาน 7) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่ควรใช้วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเอาชนะ 
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร
ได้รับชัยชนะแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะเป็นแรงกดดัน
ที่ส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศองค์การอันไม่พึงประสงค์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้วีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านความ
ร่วมมือ การประนีประนอม การยอมให้ให้มากที่สุด เพราะเป็น
พฤติกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
ในองค์การ 8) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาส และรับฟัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากข้ึน จะท า
ให้ความขัดแย้งลดลงได้ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรประสานความ
สนใจทุกอย่างของผู้อื่นและของตนเองเข้าด้วยกัน คือ การรู้เขา รู้เรา 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการสร้างศรัทธาและเสริมบารมีให้กับ
ตนเองเมื่อเกิดความศรัทธา การให้ความร่วมมือก็จะตามมานั่นคือ 
งานทุกอย่างจะส าเร็จลุล่วงได้โดยง่าย 
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9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
9.2.1  ควรมีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ในเขต
พื้นที่อื่นๆ เพื่อสามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างชัดเจน และ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
9.2.2  ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ท าให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
9.2.3  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริหาร ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม วุฒิการศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับการบริหารความขัดแย้ง และ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 354 คน จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี
การศึกษา 2561 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ค่าความตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ .67 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ .208 
ถึง .889 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .973 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบัน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท้ังหมด 5 องค์ประกอบ บรรยายด้วย 30 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวน
ร่วมคิดเป็นร้อยละ 61.961 คือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้านอิทธิพลภายนอก ด้านความสามารถและความตั้งใจส่วน
บุคคล และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ โดยแต่ละองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.216, 6.86, 4.778, 4.508 และ 
3.599 ตามล าดับ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ, การตัดสินใจ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to study exploratory factor analysis of the influencing factor of decision in 
choosing a higher education institution for students in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The sample consisted of 300 students 
in the mattayom 6 students of schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya, in the 2018 academic year. Information system 
users were randomly selected by multistage sampling. The research instrument was the decision in choosing a higher 
education institution of mattayom 6 students of schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya questionnaire. Content validity 
(IOC) was .67 to 1.00; the discriminative power was .208 to .889, the reliability of the questionnaire was .973, and data 
were analyzed by basic statistical analysis, correlation coefficient and exploratory factor analysis with principal 
component analysis as well as the orthogonal rotation with varimax rotation method. The findings revealed that the 
studied variables could be analyzed as 5 factors which were : External, Influences course, Personal ability and personal 
intention, The image of the university and Facilities. Each factor describes the variance of percentage: 42.216, 6.86, 
4.778, 4.508 and 3.599. The cumulative variance could describe as 62.961. The results of the research indicated the 
factor significantly influenced the decision in choosing a higher education institution.  
Keywords : Exploratory factor analysis, Decision 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 หลายภาคส่วนมีการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้วทั้งนี้รวมถึงในส่วนของภาคการศึกษาด้วยซึ่ง

อาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
นักศึกษาให้เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าให้
รัฐบาลต้องเพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากข้ึนตามไป
ด้วย การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ในฐานะที่
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ ความมุ่งหมายและหลักการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
150ภาคบรรยาย

mailto:wuttisart@gmail.com
mailto:ratsamet.t@rmutsb.ac.th


 

 

 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต [1] 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้มีความคิดสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและมีความทันสมัยต่อกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีคุณธรรมและจิตส านึก
ต่อสังคม ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จทางด้านการเรียนในระดับสูงได้ก็คือ นักเรียนจะต้องมี
แรงจูงใจในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมต่างกัน และยังท าให้
เกิดความพร้อมที่จะท าให้บุคคลเต็มอกเต็มใจที่จะเรียนและเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลมีสถานะที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบ มีความ
ต้องการความส าเร็จสูงโดยเฉพาะความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Need 
of achievement) เป็นแรงขับเพื่อที่จะท าให้งานที่จะท า ประสบ
ผลส าเร็จที่สุด เป็นแรงขับเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ หรือเป็น
แรงจูงใจกระท า สิ่งใดให้มีคุณค่ามีประสิทธิภาพกว่า และประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย [2] 
 การแข่งขันของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งต้องพัฒนา
มหาวิทยาลัยของตนเอง เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องคุณภาพการศึกษา สวัสดิการของ
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย บรรยากาศในมหาวิทยาลัย 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงคณะที่เปิดท าการสอน ต้องรองรับความ
ต้องการของนักศึกษาให้ครบถ้วน อีกทั้ งยังต้องพัฒนาไปถึง
ภาพลักษณ์ที่เกิดกับมหาวิทยาลัยของเพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจให้กับ
นั ก ศึ ก ษ า เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น  โด ย เฉ พ า ะ นั ก เรี ย น ใน จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่ มีทางเลือกในการศึกษาต่อในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาหลากหลาย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ใกล้กับจังหวัด
กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่มีสถาบันระดับอุดมศึกษา
จ านวนมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ รตวรรณ ประวิรัตน์ และ
สมบัติ ท้ายเรือค า [3] พบว่า แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างยิ่งท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเต็มอกเต็มใจท่ีจะเรียน โดยมีปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ค่านิยมส่วนตัว ด้านหลักสูตร ด้าน
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน มีอาคาร
สถานที่สะดวกสบาย มีสวัสดิการ ด้านค่าจัดการศึกษา และด้าน
รวมทั้งอิทธิพลภายนอก เช่น เพื่อน รุ่นพี่ ครู และผู้ปกครอง ที่
ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในระดับสูง 
 ดังนั้น การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันใดสถาบันหนึ่งใน
ระดับอุดมศึกษา จึงเป็นเรื่องส าคัญมากเนื่องจากส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ การตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาใดนั้นถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นส าคัญต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เช่นเดียวกับวุฒิชัย 
[4] ทีก่ล่าวว่า การตัดสินใจมีความส าคัญในระดับบุคคลระดับองค์กร
หรือหน่วยงานและระดับประเทศในระดับบุคคลมีการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเป็นของตนเองและ
ครอบครัวหรือประเทศ เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังสูงต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตทีได้รับการพัฒนาทังทางด้านวิชาการและวิชาชีพจนเป็น
ผู้มีความรู้ ความคิดความสามารถและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
สามารถทราบถึงความคิดเห็นและการตัดสนิใจเลอืกสถาบันศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูล
ข่าวสารของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นแนวทางในการแนะแนว
เพื่ อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือก เรียนต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของการตัดสินใจเลือกสถาบัน
ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ งนั ก เรี ย น ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3,033 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 354 คน โดยค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และระดับความ
ผิดพลาดไม่เกิน 0.05 โดยใช้สัดส่วนตามสูตร Determination a 
sample size (Yamane) [5] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 คน 
และสอดคล้องตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) ของ Yong & Pearce [6] กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 
โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการ
จับสลาก (Lottery method) ซึง่เป็นการสุ่มแบบไม่แทนท่ี รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 354 คน 
 
4. วิธีการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้สังเคราะห์
องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2. เขียนนิยามศัพท์เฉพาะ จากนิยามศัพท์เฉพาะน ามาสร้างข้อ
ค าถามเพื่อใช้ในการวัดการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท จ านวน 40 ข้อ 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของข้อความ
และความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ตามที่นิยามไว้ 
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 4. น าผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ตั้งแต่ .65 ถึง 1.00 ข้อค าถามที่
ใช้ได้ตามเกณฑ์การพิจารณา 40 ข้อ 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เครื่องมือ
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 
คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 6. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดย
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนน
รวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.183 ถึง 1.00 (สมบัติ ท้าย
เรือค า) [7]  พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .212 
ถึ ง .881  และน าข้ อค าถามที่ คั ด เลื อก ไว้ม าห าความ เที่ ย ง 
(Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาตามวิธีครอนบาค 
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .951 คัดเลือกข้อ
ค าถามไว้ 30 ข้อ แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) 
 2. วิเคราะห์ค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรสงัเกตได้ใน
โม เดลองค์ประกอบการตัดสิน ใจเลื อกสถาบั นศึ กษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการ
ค านวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างข้อค าถาม
ทั้งหมดโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพื่อให้ทราบลักษณะความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ส าหรับใช้พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปร โดยพิจารณาค่า KMO and bartlett’s test  
 3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis : EFA) ด้ ว ย วิ ธี ส กั ด อ งค์ ป ระ ก อบ ห ลั ก  (Principal 
component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือก
สถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
6. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis : EFA)  
    1. ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ท าการศึกษา 
โดยการวิเคราะห์  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 
adequacy : KMO พบว่า มีค่าเท่ากับ .938 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดง
ว่าตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบใน
ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller (อ้างถึงใน  

นงลักษณ์  วิรัชชัย) [8] และผลการทดสอบ Bartlett’s test of 
sphericity พบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
sampling adequacy 

 
.938 

Bartlett’s test of sphericity Approx. 5,614 
Chi-Square  435 
Df Sig. .000 
    
 2. ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ร่ ว ม กั น  (Communalities) เมื่ อ ค่ า 
Communalities เป็นค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่ง
กับอีกตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือ พบว่า ค่า Extraction communality 
(h2) มีค่าตั้งแต่ 0.501 ถึง 0.710 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าความร่วมกัน (Communalities) 
 

 
 3. การหาค่ าความแปรปรวน (Total varince explained) 
สามารถจ าแนกตั วแปร (Variable) จ านวน  30 ตั วแปร ได้
องค์ประกอบใหม่ 5 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน 
(Eigen value) มากกว่า 1 ร้อยละความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 
61.961 และเมื่อใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบ (Rotation) ด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แบบออโธโกนอล (Orthogonal) เพื่อสกัด
หาองค์ประกอบ พบว่า ค่า Factor loading เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เทียบกับค่า Factor loading ก่อนการหมุนแกน ดังตารางที่ 3 
 
 

ข้อ Communality ข้อ Communality 
1 0.660 16 0.617 
2 0.645 17 0.710 
3 0.597 18 0.654 
4 0.686 19 0.662 
5 0.547 20 0.661 
6 0.608 21 0.490 
7 0.693 22 0.559 
8 0.662 23 0.569 
9 0.584 24 0.632 
10 0.501 25 0.647 
11 0.597 26 0.640 
12 0.638 27 0.692 
13 0.588 28 0.646 
14 0.569 29 0.667 
15 0.561 30 0.608 
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ตารางที่ 3 การหมุนแกนองค์ประกอบ (Rotation) 
 

ข้อ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 
item27 0.741 0.193 0.109 0.304 -0.038 
item29 0.727 0.171 0.196 0.263 0.04 
item30 0.723 0.103 0.193 0.165 0.098 
item28 0.722 0.184 0.103 0.284 0.01 
item26 0.698 0.212 0.197 0.042 0.258 
item25 0.698 0.219 0.204 0.063 0.259 
item24 0.649 0.238 0.199 0.132 0.312 
item22 0.453 0.386 0.184 0.366 0.192 
item7 0.113 0.772 0.186 0.157 0.158 
item8 0.232 0.737 0.162 0.152 0.128 
item2 0.097 0.622 0.457 0.132 -0.151 
item9 0.332 0.586 0.17 0.08 0.309 
item10 0.298 0.523 0.239 0.174 0.225 
item23 0.464 0.521 0.221 0.178 0.043 
item6 0.223 0.517 0.353 0.056 0.404 
item21 0.362 0.482 0.161 0.313 0.056 
item4 0.196 0.118 0.731 -0.047 0.312 
item3 0.126 0.369 0.655 0.085 0.092 
item13 0.315 0.181 0.615 0.255 0.113 
item12 0.282 0.103 0.614 0.405 0.083 
item1 0.121 0.415 0.614 0.251 -0.185 
item5 0.112 0.341 0.603 0.004 0.232 
item14 0.299 0.19 0.538 0.335 0.203 
item19 0.254 0.293 0.047 0.691 0.177 
item18 0.244 0.219 0.205 0.690 0.168 
item20 0.288 0.27 0.118 0.638 0.289 
item11 0.333 -0.165 0.396 0.547 0.048 
item17 0.276 0.118 0.233 0.316 0.682 
item16 0.048 0.268 0.086 0.439 0.586 
item15 0.394 0.15 0.324 0.239 0.470 

 
 4. ผลการจ าแนกตัวแปร ได้องค์ประกอบใหม่ 5 องค์ประกอบ 
โดยช่ือแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยตัวแปรที่ต่างกัน แต่มี
ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การตั้งช่ือองค์ประกอบ 
 

องค์ 
ประกอบ 

ชื่อองค์ประกอบ 
ข้อค าถาม 

ข้อที่ 
จ านวน 

ความ
แปรปรวน 

1 ด้านภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั 

22,24,25,26,
27,28,29,30 

8 42.216  

2 ด้านหลักสูตร 2,6,7,8,9,10,
21,23 

8 6.860 

3 ด้านอิทธิพล
ภายนอก 

1,3,4,5,12, 
13,14 

7 4.778 

4 ด้านความสามารถ
และความตั้งใจ

ส่วนบุคคล 

11,18,19,20 4 4.508 

5 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

15,16,17 3 3.599 

 ผลจากการจัดกลุ่มองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่า Factor 
loading มากกว่ า  0 .3  (Hair et al, 2010) [9 ] จะสกั ด ได้  5 
องค์ประกอบ รวมทั้งหมด 30 ตัวแปร โดยอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรทุกตัวได้ ร้อยละ 61.961 โดยแต่ละองค์ประกอบมีตัว
แปรต่าง ๆ ดังนี้ 
 องค์ ป ระกอบ ที่  1  ด้ าน ภ าพ ลั กษ ณ์ ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย 
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร เรียงล าดับช่ือตัวแปรและ ค่า Factor 
loading ดังนี้ คือ ตัวแปร item27 ช่ือเสียงมหาวิทยาลัย (0.741) 
ตัวแปร item29 ช่ือเสียงอาจารย์ (0.727) ตัวแปร item30 ช่ือเสียง
ศิษย์เก่าและปัจจุบัน (0.723) ตัวแปร item28 ความเชื่อถือ (0.722) 
ตัวแปร item26 การยอมรับ (0.698) ตัวแปร item25 การมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (0.698) ตัวแปร item24 การประชาสัมพันธ์ (0.649) 
และตัวแปร item22 สถานท่ีตั้ง (0.453)  
 องค์ประกอบที่  2 ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 8 ตัวแปร 
เรียงล าดับช่ือตัวแปรและ ค่า Factor loading ดังนี้ คือ ตัวแปร 
item7 หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (0.772) ตัว
แปร item8 หลักสูตรทันสมัย (0.737) ตัวแปร item2 หลักสูตรเป็น
ที่นิยม (0.622) ตัวแปร item9 หลักสูตรมีคุณภาพและหน่วยกิต
เหมาะสม (0.586) ตัวแปร item10 มีระบบรับนักเรียนแบบโควตา
หรือรับตรง (0.523) ตัวแปร item23 ระดับคะแนนในการรับ
นักเรียน (0.521) ตัวแปร item6 มีทุนสนับสนุนการศึกษา (0.517) 
และตัวแปร item21 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (0.482) 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านอิทธิพลภายนอก ประกอบด้วย 7 ตัวแปร 
เรียงล าดับช่ือตัวแปรและ ค่า Factor loading ดังนี้ คือ ตัวแปร 
item4 เลือกตามเพื่อนสนิท (0.731) ตัวแปร item3 เลือกตาม
จ านวนเพื่อนส่วนใหญ่ (0.655) ตัวแปร item13 เลือกตามผู้ปกครอง 
(0.615) ตัวแปร item12 ครูที่ปรึกษาแนะน า (0.614) ตัวแปร 
item1 เลือกตามรุ่นพี่ที่รงเรียน (0.614) ตัวแปร item5 เลือกตาม
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (0.603) และตัวแปร item14 ครูแนะแนว
แนะน า (0.538) 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร เรียงล าดับช่ือตัวแปรและ ค่า Factor 
loading ดังนี้  คือ ตัวแปร item19 ความรู้พื้ นฐานส่วนบุคคล 
(0.691) ตัวแปร item18 เกรดเฉลี่ย (0.690) ตัวแปร item20 มี
หลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน (0.638) 
และตัวแปร item11 ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (0.547) 
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 3 
ตัวแปร เรียงล าดับช่ือตัวแปรและ ค่า Factor loading ดังนี้ คือ ตัว
แปร item17 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาลัย (0.682) ตัวแปร 
item16 สิ่งอ านวยความสะดวกภายนอกมหาลัย (0.586) และตัว
แปร item15 การเดินทาง (0.470) 
 
6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจหรือการวิเคราะห์
ปัจจัยของตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
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354 คน ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่  1 ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 1 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 42.216 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ คือ 
ช่ือเสียงมหาวิทยาลัย ช่ือเสียงอาจารย์ ช่ือเสียงศิษย์เก่าและปัจจุบัน 
ค วาม เช่ื อถื อ  ก ารยอม รับ  ก ารมี ส่ วน ร่ วม กั บ ชุ ม ชน  ก าร
ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ตั้ง สอดคล้องกับ รตวรรณ ประวิรัตน์ 
และสมบัติ ท้ายเรือค า [3] ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า องค์ประกอบ
แรงจูงใจในการเลือกเรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม การบริการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และค่านิยม ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนและด้านอาจารย์ผู้สอน 
โดยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยให้เกิดการจดจ า การ
บอกถึงลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในเมื่อได้เข้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีช่ือเสียงและเปิดสอนมานานกว่า 90 ปี มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิต
บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ 
โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขาวิชา
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการน าเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียนในภาคบรรยาย มีช่ัวโมง
ของการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการส าหรับภาคการปฏิบัตินักศึกษา
สามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งเอื้อต่อการเรียน
การสอนให้ลุล่วงไปด้วยดี และสอดคล้องกับ ณัชชา สุวรรณวงศ์ [10] 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบ
โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในภาพรวม คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 องค์ป ระกอบที่  2  ด้ านหลักสู ตร  เป็ นองค์ ประกอบที่ มี
ความส าคัญอันดับ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
6.860 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ คือ หลักสูตรตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรทันสมัย หลักสูตรเป็นที่นิยม 
หลักสูตรมีคุณภาพและหน่วยกิตเหมาะสม มีระบบรับนักเรียนแบบ
โควตาหรือรับตรง ระดับคะแนนในการรับนักเรียน มีทุนสนับสนุน
การศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา สอดคล้องกับทรงธรรม ธีระกุล 
และคณะ [11] ที่ศึกษาล าดับความส าคัญเปรียบเทียบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปี่ที่  1 
มหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษา 2553 พบว่า ล าดับความส าคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณจากปัจจัยทั้ง7 ปัจจัย ด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยที่

ส าคัญที่สุด ด้านอาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ที่สอนเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญตรงกับสาขาท่ีสอน อีกทั้งยังมีช่ือเสียงและประสบการณ์ และ
มีคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านอิทธิพลภายนอก เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญอันดับ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
4.778 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ คือ เลือกตามเพื่อนสนิท 
เลือกตามจ านวนเพื่อนส่วนใหญ่ เลือกตามผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา
แนะน า เลือกตามรุ่นพี่ที่รงเรียน เลือกตามศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
และ ครูแนะแนวแนะน า สอดคล้องกับ วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ [12] 
พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้นิสิตเข้าศึกษาต่อนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปัจจัยด้านได้รับอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลอื่นและ
สื่อ เช่น ได้รับค าช้ีแนะจากเพื่อน ๆ หรืออาจารย์ที่เคยสอนมา ญาติ
พี่น้องหรือคู่สมรสให้การสนับสนุน ตลอดจนได้รับข่าวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น และด้านการเป็นสาขาที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมเนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่ อนั้ น ต้ องมี ก ารศึ กษาค้ นคว้ า เกี่ ย วกั บความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนเรนทร์ แก้วใหญ่ [13] 
พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นแรงจูงใจภาย นอกที่เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ในด้านความเช่ือและค่านิยมนั้นความเช่ือหรือ
ค่านิยมในตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง 
เพื่อน รุ่นพี่ ญาติสนิทหรือคนรู้จักแนะน า ให้เข้าศึกษารวมไปถึง
อาจารย์ในสถานศึกษาเดิมแนะแนวให้เข้าศึกษา ครูประจ า ช้ันและ
ครูแนะแนวเป็นอีกแรงจูงใจหน่ึงที่มีผลต่อการเลือกเรียน 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล 
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 4 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 4.508 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ คือ 
ความรู้พื้นฐานส่วนบุคคล เกรดเฉลี่ย มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรง
ตามความต้องการของนักเรียน และความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการ สอดคล้องกับ จุฑามาศ ชูจินดา, กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล 
และณภัทร โชคธนินกุล [14] ได้ศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดั บอุ ดมศึ กษ าของนั ก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษ าปี ที่  6  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย 
พบว่าแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละ
ด้านเรียงตามลาดับ คือ เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความส าคัญอันดับ 5 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
3.599 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ คือ สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในมหาลัย สิ่งอ านวยความสะดวกภายนอกมหาลัย และการ
เดินทาง สอดคล้องกับเกษรา โพธิ์เย็น [15] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเข้าใจง่ายแสดงให้เห็นว่าการเตรียม
เอกสารที่ ใช้ในการสมัครสอบเป็นสิ่งส าคัญต่อการศึกษาต่อใน
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ระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังสอดคล้อง ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความสะดวก
ต่อการเดินทางมาศึกษา มีโปรแกรมวิชาให้ เลือกหลากหลาย
โปรแกรม ล้วนแต่เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน
ด้านต่างๆเช่น ด้านเหตุผลส่วนตัว เศรษฐกิจ สถาบัน สังคมบุคคลที่
เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการวิจัย  พบว่า องค์ประกอบทั้ ง 5 องค์ประกอบซึ่ ง
ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้าน
อิทธิพลภายนอก ด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นั่นหมายความว่าสถาบันอุดมศึกษาควร
จะต้องมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยควรสร้ างภาพลักษณ์ ทางด้ าน ช่ือ เสี ย ง
มหาวิทยาลัย อาจารย์ และศิษย์เก่าและปัจจุบัน อันจะช่วยให้เกิด
การจดจ า การบอกถึงลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเมื่อได้เข้ามาและส าเร็จการศึกษาออกไป 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การสอนที่
เหมาะสม ตรงตามความต้องการและความสามารถของนักศึกษา 
และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเมื่อนักศึกษาจบออกไปจะ
เป็นสิ่งยืนยันในการมีงานท า  
 3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะน า
ทางการศึกษาแก่นักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง โดยมีศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย รุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของแต่ละหลักสูตร โดย
ตอบสนองกับความต้องการและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
 4 .ม ห าวิ ท ย าลั ย ค วรมี ก ารป รั บ ป รุ งอ าค ารส ถ าน ให้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกสบายในที่จอดรถ จุดรอรถประจ า
ทาง อีกทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ทั้งค่าจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม พร้อมระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนที่มีความสะดวกใน
การช าระเงินหลายวิธี  
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Confirmatory Factor Analysis of Decision in Choosing a Higher Education Institution  
for Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya 

 
อเนก พุทธิเดช1 แสงทอง บุญย่ิง2  อ านาจ สุขแจ่ม3 และ บุญฤทธิ์ นกครุฑ4  

 
*1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3สาขาวิชาพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2,4สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1Email : ped_ku57@yahoo.com ;  2Email : Boonyarit18@gmail.com ;   3Email : amnajsj@hotmail.com ; 4Email : Boonyarit18@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 354 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุม่แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา .67 ถึง 
1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .208 ถึง .889 และความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ .973 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผลการวิจัย ปรากฏว่า การตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.83 ถึง 0.98 จัดอันดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย
ได้ ดังนี้ ด้านอิทธิพลภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตามล าดับ และโมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ไคสแควร์ (2) 
เท่ากับ 646.97 ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.063 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 357 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.812 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI ) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.046 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.048 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การตัดสินใจเลือก 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to to analysis the components of decision in choosing a higher education 
institution for students in Phra Nakhon Si Ayutthaya with the empirical data. The sample consisted of 354 students in 
the mattayom 6 students of schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya, in the 2018 academic year. Information system users 
were randomly selected by multistage sampling. The research instrument was the decision in choosing a higher 
education institution of mattayom 6 students of schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya questionnaire with a content 
validity between 0.67-1.00,  difficulty level between .208-.889 and a reliability of 0.94. Descriptive statistics, correlation 
coefficient and second-order confirmatory factor analysis were derived using statistics analysis program. 
 Results indicated that the decision in choosing a higher education institution for students in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya consisted of five factors. Ranging from the highest loading to the lowest, the factors were: External, 
Influences course, Personal ability and Personal intention, The image of the university and facilities. The model of 
decision in choosing a higher education institution for students in Phra Nakhon Si Ayutthaya was found to accord with 
empirical data. Goodness of fit indicators included a chi-square value of 646.97 with 357 degrees of freedom: p =0.063, 
2/df = 1.812, GFI =0.98, AGFI =0.97, CFI = 0.99, SRMR =0.046, RMSEA = 0.048. 
Keywords : Confirmatory factor analysis, Decision 
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 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่วางเป้าหมายใน
การพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วยหลาย
ส่วนที่จะท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า แต่ส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อเนก ณะชัยวงค์) [1] การศึกษาจึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ) [2] 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว รู้เท่าทันโลก และอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ผู้ปกครองและนักศึกษาจึงให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษามาก
ขึ้น สถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีการก่อตั้งเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อน 
อย่างเห็นได้ชัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีตัวเลือก
เพิ่ ม ม ากขึ้ น  ในการตั ด สิ น ใจ เลื อ ก เข้ าศึ กษ าต่ อ  ส่ งผล ให้
สถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกนอกระบบไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ยิ่งต้องหารายได้ให้กับสถาบันเพิ่มมาก
ขึ้นไปอีก ท าให้สถาบันการศึกษาเริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจไปโดยปริยาย 
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจึงต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ส ร้ างค วาม ได้ เป รี ยบ ท างการแข่ งขั น  ซึ่ งก ารแข่ งขั น ขอ ง
สถาบันการศึกษาที่สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันมากนั้น ยิ่ง
ต้องหาจุดเด่นของตนเองให้พบหรือสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด (ดวงฤทัย 
แก้วค า และ วิมลพรรณ อาภาเวท) [3] 
 จากการแข่งขันทางการตลาดที่มีมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องใช้การสื่อสารการตลาดเข้ามาช่วยเพิ่ม
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยน าเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
กับการสื่อสารการตลาดในสถาบันการศึกษา คือ การประชาสัมพันธ์ 
เข้ามาช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงการตลาดทางตรงเข้ามาช่วยจูงใจให้เกิดความสนใจและ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของตน อย่างไรก็ตาม 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง อาจยังไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากแรงจูงใจที่ท าให้นักศึกษาเลือก
เข้าเรียนขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ค่านิยม
ส่วนตัว ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน ความสะดวกสบายต่าง ๆ  และด้านอาจารย์ผู้สอน 
เพื่อน รุ่นพ่ี ท่ีเป็นอิทธิพลภายนอก ซึ่งเป็นแรงจูงใจในระดับสูง  
(วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ [4], รตวรรณ ประวิรัตน์ [5], สมบัติ ท้ายเรือ
ค า [6], และพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง [7])  
 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ 

ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อยืนยันปัจจัยการตัดสินใจเลือก
สถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้สามารถทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อไปสู่แนวทางในการก าหนดนโยบาย 
วางแผนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนโดย
การน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตัดสินใจเลือกสถาบัน 
ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ งนั ก เรี ย น ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการตัดสินใจเลือก
สถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative 
research) ใช้ เทคนิ คการวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เชิ งยื น ยั น 
(Confirmatory factor analysis) มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3,033 คน     
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 354 คน โดยค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และระดับความ
ผิดพลาดไม่เกิน 0.05 โดยใช้สัดส่วนตามสูตร Determination a 
sample size (Yamane) [8] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 คน 
และสอดค ล้ อ งกั บ ก ารวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เชิ งยื น ยั น 
(Confirmatory factor analysis) ตัวอย่างที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่ 
200 ตัวอย่างขึ้นไป (Hair et al., 2010) [9] 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้สังเคราะห์
องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2. เขียนนิยามศัพท์เฉพาะ จากนิยามศัพท์เฉพาะน ามาสร้างข้อ
ค าถามเพื่อใช้ในการวัดการตัดสินใจเลือกสถาบั นศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท จ านวน 40 ข้อ 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของข้อความ
และความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ตามที่นิยามไว้ 
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 4. น าผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ตั้งแต่ .67 ถึง 1.00 ข้อค าถามที่
ใช้ได้ตามเกณฑ์การพิจารณา 40 ข้อ 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เครื่องมือ
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 
คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 6. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดย
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนน
รวม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.183 ถึง 1.00 (สมบัติ ท้าย
เรือค า, 2553) พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
.208 ถึง .889 และน าข้อค าถามที่คัดเลือกไว้มาหาความเที่ยง 
(Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาวิธีของครอนบาค 
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .973 คัดเลือกข้อ
ค าถามไว้ 30 ข้อ แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย 
 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่1 โมเดลกรอบแนวคิดการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
     1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวอย่าง 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
ความเบ้ ความโด่ง และค่าสูงต่ าผิดปกติ 
 2. วิเคราะห์ค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ใน
โม เดลองค์ประกอบการตัดสิน ใจเลื อกสถาบั นศึ กษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการ
หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อให้ได้ เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรสังเกตได้แล้วตรวจสอบเมทริกซ์

สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนั ยส าคัญ หรือ ไม่  โดยพิ จารณ าจากค่ า Bartlett’s test of 
sphericity แ ล ะ ค่ า  Kaiser–Meyer–Olkin Measures of 
sampling adequacy 
 3. น าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีมีคุณสมบัติตามการพิจารณาดังกล่าว 
มาด า เนิ นการวิ เคราะห์ องค์ประกอบ เชิงยืนยั นอันดับสอง 
(Secondary order confirmatory factor analysis) เพื่ อ ต รวจ 
สอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ของโมเดลองค์ประกอบจ านวน 5 
องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (Student edition version) 
โดยมีการประมาณค่า พารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่าความ
เป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood : ML) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล
ตามสมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติ ไคสแควร์ (2) ค่า
ไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df ) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลนื (GFI) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความ สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI ) ค่าดัชนีรากก าลังสอง
เฉลี่ยของเศษเหลือ (SRMR) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และเปรียบเทียบน้ าหนัก
ความส าคัญขององค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อหาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 
7. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผลการตรวจสอบข้อตกเบื้องต้น ตามล าดับดังนี้ 

  1 .1  ก ารต รวจสอบ ค่ าต่ าห รื อ สู งกว่ าป กติ ขอ งข้ อมู ล 
(Univariate outlier and multivariate outlier) (Tabachnick & 
Fidell) [10] ซึ่งท าให้การแปลผลการวิเคราะห์ไม่น่าเช่ือถือค่า 
Univariate outlier ใช้การวิเคราะห์หาค่า Standardized scores 
(|z| ≥ 3.30) ส าหรับค่า Multivariate outlier ใช้การวิเคราะห์หาค่า 
Mahalanobis distance (p < .001) และ Studentized deleted 
residual (≥ ± 4.00) ผลการวิเคราะห์ ไม่พบค่าต่ าหรือสูงกว่าปกติ
ของข้อมูล  
   1.2 การตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลของแต่ละข้อค าถาม
จ านวน 30 ข้อ ต้องเป็นการแจกแจงแบบโค้งปกติ เมื่อการประมาณ
ค่า พารามิเตอร์แบบ Maximum-likelihood estimation ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้เกณฑ์ตามค่าความเบ้ 
(Skewness) ไม่ เกิน  2 และ ค่ าความโด่ ง (Kurtosis) ไม่ เกิน  7 
(West, Finch, & Curran, 1995 อ้างถึงใน Milfont & Duckitt, 
2004) [11 ] ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการศึ กษานี้  พบว่ า ค่ า 
Skewness     (-.913 –.405, |M|=.185) และ ค่า kurtosis (-.817–
.657, |M|=.334) เป็นไปตามเกณฑ์ 
   1.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล (Kaiser-Mayor-
Olkin: KMO) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถาม ถ้าข้อ
ค าถามมีความสัมพันธ์กันมากหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
จะสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (De Vaus, 1991 
อ้างถึงใน มณี อาภานันทิกุล, รุจิเรศ ธนูรักษ์, และ ยุวดี ฦๅชา) [12] 
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ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
ด้านหลักสูตร 

ด้านอทิธิพล
ภายนอก 

 ด้านความสามารถ 
และความตั้งใจส่วนบุคคล 

ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 
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โดยค่า KMO ควรมีค่าเข้าใกล้ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า KMO 
เท่ากับ .938 
   1.4 ทดสอบสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างข้อค าถาม
แต่ ละ  ใช้ วิ ธี  Bartlett’s test of sphericity โดยแจกแจงโดย 
ประมาณแบบ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ < .05 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่า 2 เท่ากับ 5,614, p < .001 จึงใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis) ของโมเดลการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง พบว่า เมื่อจัดอันดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน จากมาก
ไปน้อยได้  ดั งนี้  ด้ านอิทธิพลภายนอก ด้ านหลักสู ตร  ด้ าน
ความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก โดยมีน้ าหนัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีขนาดสูงตั้งแต่ 0.83 ถึง 0.98 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า คือ 0.98 , 0.97, 0.96, 0.84 
และ 0.83 ตามล าดับ ส่วนค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
แต่ละด้าน มีขนาดต่ าถึงสูง ตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.74 เมื่อพิจารณามี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ ดี โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ ไคสแควร์ (2) เท่ากับ 646.97 ค่าความน่าจะ
เป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.063 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 357 ค่า
ไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df ) เท่ากับ 1.812 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI ) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีรากก าลังสอง
เฉลี่ยของเศษเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.046 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.048 
แสดงว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ดังตารางที ่1 และรูปที ่2 
 
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
 

องค์ประกอบ 
น  าหนัก

องค์ 
ประกอบ 

R2 
สัมประสิทธิ์

คะแนน 
องค์ประกอบ 

1. ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

0.84 0.70 0.30 

2. ด้านหลักสูตร 0.97 0.94 0.06 
3.ด้านอิทธิพลภายนอก 0.98 0.95 0.05 
4. ด้านความสามารถและ
ความตั้งใจส่วนบุคคล 

0.96 0.92 0.08 

5. ด้านสิ่ งอ านวยความ
สะดวก 

0.83 0.69 0.31 

2=646.97, df=357, p-value=0.063, 2/df=1.812, 
GFI=0.98, AGFI=0.97, CFI=0.99, SRMR=0.046, 
RMSEA = 0.048 

 

8. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการตัดสินใจเลือก
สถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้าน
อิทธิพลภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านความสามารถและความตั้งใจ
ส่วนบุคคล ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนเลือกตัดสินใจ
สถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นอิทธิพลภายนอก เช่น การเลือกสถาบันศึกษาตามเพื่อนสนิท 
เพื่อนส่วนใหญ่ ตามผู้ปกครอง ครูที่แนะน า เป็นต้น หรือลักษณะ
ของสถาบันศึกษา เช่น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิด 
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายนอกและภายในสถาบัน หรืออาจเป็น
ปัจจัยส่วนตัวในด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคลในการ
เลือกสถาบันศึกษา สอดคล้องกับ รตวรรณ ประวิรัตน์ และสมบัติ 
ท้ายเรือค า [5] ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการเลือกเรียนระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อม การบริการด้านการประชาสัมพันธ์และค่านิยม ด้าน
หลักสูตร ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนและด้านอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจท่ีท าให้นักศึกษา
เลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการและหลากหลาย
เป็นสถาบัน การศึกษาที่มีช่ือเสียง อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมี
คุณวุฒิสูง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาคารสถานที่
ใหญ่โตมีสภาพแวดล้อมและสวัสดิการที่ดี ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ มีความเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นสิ่งเร้าที่
ชักน าให้เกิดความต้องการและตัดสินใจเลือกเข้าเรียนและสอดคล้อง
กับวันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ [4] ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจที่ท าให้นิสิตเข้า
ศึกษาต่อนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความครบถ้วนของ
สถานศึกษา เช่น มีหลักสูตรตรงตามความต้องการของนักศึกษา มี
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอาจารย์
ที่สอนมีคุณภาพมีการทดลองปฏิบัติงานหรือมีการฝึกปฏิบัติงานจริง
มีระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนที่มีความสะดวก รวมทั้งมีทางเลือกใน
การช าระเงินค่าเล่าเรียนหลายวิธี อาคารสถานที่ที่สะดวกสบายมี
สวัสดิการต่าง ๆ ด้านค่าจัดการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียนมีความ
เหมาะสมด้านอาคารสถานท่ี เช่น มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สถานที่ตั้ งของสถาบันการศึกษามีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีรถประจ าทางผ่าน  
 ส่วนด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลอื่นและสื่อ เช่น ได้
รับค าช้ีแนะจากเพื่อน ๆ หรืออาจารย์ที่เคยสอน ญาติพี่น้องหรือคู่
สมรสให้การสนับสนุน ตลอดจนรับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น และด้านสาขาตรงกับความต้องการของสังคม 
เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อนั้นต้องมี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับ ขวัญชัย สอนศิริ [13] ได้ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า ระดับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ
มาก การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความ
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สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อมและการบรกิาร ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านการประชาสัมพันธ์และค่านิยม และด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.929, 0.928, 0.909, 
0.900, 0.845, 0.837 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สอดคล้องกับ พวงรัตน์ บ ารุงพันธ์ [14] พบว่า มหาวิทยาลัยมี
ช่ือเสียง เป็นแรงจูงใจให้นิสิตเลือกศึกษาต่อ ท้ังนี้เพราะนิสิตรับรู้ถึง
ช่ือเสียงในความเข้มข้นทางวิชาการ ความประพฤติที่เหมาะสมของ
อาจารย์ การมีสวัสดิการที่ดีและการหางานท าได้อย่างรวดเร็วเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความส าเร็จในการผลิตบัณฑิต
ออกสู่สังคม ท าให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ ในด้าน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับ ทรงธรรม ธีระ
กุล และคณะ [15] ที่ศึกษาล าดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยเลือกเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณจากนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ช้ันปี่ที่  1 มหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษา 2553 
พบว่า ล าดับความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณจากทั้ง 7 ปัจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ด้านอาจารย์ผู้สอนคณาจารย์ที่
สอนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญตรงกับสาขาที่สอน อีกทั้งยังมี
ช่ือเสียงและประสบการณ์ และมีคุณวุฒิด้านวิชาการ สอดคล้องกับ
พิมพ์พร ธรรมวิหารคุณ [16] ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันเกษม พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชี คือ 
ครูอาจารย์มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูง มีความสามารถใน
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2 = 646.97, df = 357, p =0.063, GFI =0.98, AGFI =0.97, CFI = 0.99, SRMR =0.046, RMSEA = 0.048 
 

รูปที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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การถ่ายทอดความรู้อย่างดี ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ มี
การจัดสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน มีการบริการด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนอื่น ๆ เหมาะสม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษามากขึ้น สอดคล้องกับ 
ธน า ชั ย วัฒ น์  เด ชาสิ น ธ์ เจ ริญ  [17] พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ด้ าน เงิน 
ทุนการศึกษาเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น มีทุนสนับสนุนจาก
ครอบครัวทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน จากการกู้ยืม ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และค่านิยม เป็นการได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ วารสาร แผ่นพับ จดหมายแนะน าที่
ส่งไปยังโรงเรียน การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนเรนทร์  แก้วใหญ่  [18] พบว่า ปั จจัยด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นแรงจูงใจภาย นอกที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
ด้านความเช่ือและค่านิยมนั้นความเช่ือหรือค่านิยมในตัวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน รุ่นพี่ ญาติสนิทหรือ
คนรู้จักแนะน า ให้เข้าศึกษารวมไปถึงอาจารย์ในสถานศึกษาเดิมแนะ
แนวให้เข้าศึกษา ครูประจ า ช้ันและครูแนะแนวเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเลือกเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณศรี 
สมบูรณ์ [19] พบว่า ปัจจัยทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีมีผลตอ่การตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอ่ระดบัปริญญาตรี
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวนห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการทางการ
ศึกษาที่เพียงพอ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาบัน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ด้านอิทธิพลภายนอกมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตร และด้านความสามารถและความตั้งใจส่วนบุคคล
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะน า
ทางการศึกษาแก่นักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง โดยมีศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย รุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของแต่ละหลักสูตร โดย
ตอบสนองกับความต้องการและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  
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The Effects of High Scope Creative Arts Activity on Executive Functions 
Approaches to Early Childhood Management Planning Process. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป ประชากร เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม  (Cluster random sampling) การจัดช้ันเรียนเป็นแบบคละกันแต่ละห้องมีลักษณะคล้ายกัน ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 4 วัน ใช้เวลาวันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป และแบบสังเกตการคิดเชิง
บริหาร (Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดไฮสโคป โดยภาพรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่าการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการสูงขึ้น 
ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป, การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการ 
 

Abstract 
This study aimed to compare the executive functions of the early childhood management plan before and after 

receiving the creative arts activities according to the concept of High scope the participants in this research were young  
children aged between 4-5 years old who were studied in kindergarten 1/1 in the second semester, academic year 2018.  
WatPanTong School (Sam Wa Wittaya), Bangkok. The researcher used cluster random sampling one from three classrooms 
acquired 20 children. Classification is mixed in each room. Each room has similar characteristics. The experiment totally 
took 8 weeks, 4 days a week. It took 50 minutes a day. The research tool is a plan to create creative arts activities based 
on the concept of the scope. And the (Executive Functions) of the early childhood management plan This research uses 
the One Group Pretest - Posttest Design research. The results of the comparison of (Executive Functions) In management  
planning before and after organizing creative arts activities based on the concept of  high-scopes, with an average of 6.1 
standard deviation of 1.33  and after the experiment with an average of 12.4 standard deviation of 5 higher with statistical 
significance at the level of .05. Encourage early childhood children to have higher executive functions in planning 
management. 
Key words: Creative arts activities based on the concept of the scope  (Executive Functions) in management planning. 
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1. บทน า 

หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยพูดถึงการเตรียมความพร้อม
เด็กไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี  ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนในสังคมจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การ
เตรียมความพร้อมคนให้มีศักยภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ต้องเตรียมตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กมีทักษะชีวิต
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันนั้น “อยู่
ยาก” ท้าทาย อัดแน่นไปด้วยข้อมูลมหาศาล มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว คนรู้มากท่ีสุดจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดอีกต่อไป ความพยายามใน
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กไทยก็แก้กันอย่างหนักมาโดยตลอด 
แต่สภาวะความเป็นจริงของเด็กไทยวันนี้ก็ยังสาหัสนั่นหมายความว่า
เด็กๆ ของเราต้องได้รับการพัฒนา โดยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจและปรับ
กระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก ได้“รู้จักคิดด้วยตนเอง” เปิดโอกาสให้เด็ก
คิดบ่อยๆ และให้เด็กได้ “ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง”ได้ลองผิดลองถูกจน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการสั่งสมประสบการณชี์วิตทั้งต้องได้รบั
การกระตุ้นให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่
ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นคลังข้อมูลในสมอง 
เพื่อที่จะสามารถน ากลับมาใช้ได้เมื่อถึงคราวจ าเป็นของชีวิต สภาวะ
ของเด็กไทยในวันนี้ เด็กไทยก็ไม่ต่างจากเด็กทั้งโลกที่ได้รับผลกระทบ
จากโลกที่เหวี่ยงรุนแรง แต่ด้วยพื้นฐานของปัจจัยแวดล้อม สังคมที่
แตกต่าง นับตั้งแต่คุณภาพระบบการศึกษาของประเทศเรา ความรู้
ความเข้าใจของสังคมไทยต่อการพัฒนาเด็ก การจัดระบบสังคมที่
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเด็ก การก ากับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อเด็กไทย
ให้เหมาะสม ฯลฯ ท าให้ข้อมูลสภาวะเด็กไทยในวัยต่างๆ ท่ีปรากฏมา
ในช่วงทศวรรษหลังนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เช่น เด็กเล็กในช่วงวัย 1-3 ปี 
มีพัฒนาการโดยรวมไม่สมวัยถึง 25% เด็กในช่วงวัย 4-5 ปี  มี
พัฒนาการไม่สมวัย 42% เด็กปฐมวัยถึง 30% มีพัฒนาการล่าช้า
โดยเฉพาะด้านภาษา ตัวเลขทั้งหมดข้างต้นช้ีว่า กระบวนการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของเราที่บ้าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ของเรา รวมทั้งกระบวนการดูแลเด็กไทยโดยทั้งสังคม “มีความ
ผิดปกติ” จากสภาวะเด็กข้างต้น เราย่อมตระหนักได้ชัดว่า จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีเราจะต้องพัฒนาเด็กในวันนี้อย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่เพื่อไม่ให้
พวกเขาเติบโตไปเป็นปัญหาของสังคมช่วยตนเองไม่ได้ หากแต่เราต้อง
ช่วยกันพัฒนาให้พวกเขาเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มี
ผลิตภาพสูง และเป็นคนที่พร้อมจะดูแลรับผิดชอบครอบครัว และ
สังคมไทยต่อไป 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เราที่จะต้อง “สร้างโอกาส” 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะความสามารถต่างๆ ตามหลักของ
พัฒนาการที่ถูกต้อง เพื่อพวกเขาจะอยู่รอดได้จากปัจจัยเสี่ยงทั้งปวง 
และสามารถไปถึงปลายทางของการ “คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น 
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอ่ืนเป็น และมีความสุขเป็น” อันเป็นคุณภาพที่
เราปรารถนาจากสมาชิกครอบครัว และพลเมืองทุกคนของสังคมไทย 
สุภาวดี หาญเมธี [1] ความส าเร็จด้านการเรียนของเด็กนั้นไม่ได้อาศัย
เพียงแค่พัฒนาการด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้อง
อาศัยทักษะด้านอื่นๆ ร่วมด้วย การคิดเชิงบริหาร เป็นการท างาน
ระดับสูงของสมองที่ ช่วยให้ เราท าสิ่ งต่างๆ  ได้จนส าเร็จ (Goal 

directed behavior) เช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การเริ่มลง
มือท า การติดตามดูผลของงาน การปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การ
ก ากับควบคุมตนเองให้จดจ่อกับงานจนเสร็จ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งล่อใจ 
(Baddeley 1998; Anderson 2002) [2], [3] 

การคิดเชิงบริหารมีองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ ความจ า
เพื่อใช้งาน  (Working memory) การยั้ งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory 
Control)  ก า ร ยื ด ห ยุ่ น ค ว า ม คิ ด  (Shifting ห รื อ  Cognitive 
Flexibility) ก า ร ใส่ ใจ จ ด จ่ อ  (Focus)  ก า ร ค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์ 
(Emotional Control)  ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ( Self-
Monitoring)การริเริ่มและลงมือท า(Initiating)การวางแผนจัดการ 
(Planning/Organizing) และการมุ่ ง เป้ าหมาย (Goal- Directed 
Persistence) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ
ด้านการวางแผนจัดการด้านเดียว เนื่องจากการวางแผนจัดการเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้ส าเสร็จตามเป้าหมาย
ได้ การวางแผนจัดการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ
ของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับปัญหาเล็กน้อย จนลืมภาพรวม
ของงาน การคาดการณ์ผลของการกระท า การติดตามสะท้อนผลจาก
การกระท าเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งเด็กที่ขาดทักษะนี้จะวางแผนไม่
เป็น ท าให้งานมีปัญหา (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล)[2]  

กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการ
ได้ดี ควรเป็นกิจกรรมที่ เน้นให้เด็กลงมือท าด้วยตนเอง และเป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เช่น กิจกรรมเสรีเล่นตาม
มุม กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ฯลฯ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้วาง
แผนการท างานได้ คือ กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เป็นวิชาที่ยอมรับกัน
ว่าเป็นพื้นฐานทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งควร
เริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กๆ เห็นได้ว่าการเรียนการสอนศิลปสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัยจะมุ่งเน้นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เกิดประโยชน์กับตัวเด็กทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดจินตนาการที่จะ
สร้างผลงานของตนเอง ถ่ายทอดความรู้สึก ผ่อนคลายความเครียดทาง
อารมณ์ และลดความก้าวร้าว เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ มีทักษะใน
การท างานร่วมกับเพื่อนโดยการแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน และ
มอบหมายหน้าที่ ต่ างๆ ในด้ านการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ 
นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปะจะช่วยฝึกในด้านการคิด แล้วยังเป็น
กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย ดังที่ สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล 
[5] กล่าวว่า การสอนศิลปะให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนแสดงออกอย่างอิสระเสรี ฝึกให้
รู้จักเรียนรู้ในการวางแผน และแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เด็กแสดงออก
ในหลายรูปแบบโดยค านึงถึงวิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นมาใช้ให้
เหมาะสม การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สามารถจัดได้หลายรูปแบบ 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจน ามาจัดคือ กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ไฮสโคป กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เรียนรู้แบบลงมือกระท า สัมผัส เล่น และควบคุม เด็กจะเผชิญกับ
ประสบการณ์ ส าคัญจากการจัดกิจกรรมประจ าวัน  โดยผ่ าน
กระบวนการวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติจาก
การสนทนาระหว่างครูกับเด็กและเดก็กับเด็ก ว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร 
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อาจแสดงด้วยการวาดภาพหรือสัญลักษณ์ประจ าตัวเด็กหรือบอกให้
ครูจดบันทึก เป็นกระบวนการที่เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจเอง 
การปฏิบัติ (Do) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามแผนที่ได้วางไว้ โดย
แต ่ละคนมีบทบาทหน้าที ่ตามที ่ได ้ร ับมอบหมาย และทบทวน 
(Review) สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานให้เพื่อนและครู
ฟ ัง ที ่ม ีการเชื ่อมโยงระหว่างขั ้นวางแผนกับการปฏิบ ัต ิก ิจกรรม 
รวมถึงเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ท า ทั้งนี ้ครูจะเป็นผู้กระตุ้นเด็ก
ด้วยค าถาม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้เด็กริเริ่มกิจกรรมอย่างอิสระ
ท าให้เด็กได้พัฒนากระบวนการวางแผนการท างานอย่างมีระบบเป็น
ขั้นตอน น าไปสู่ความมั่นใจและความเชื่อมั ่นในตนเอง ดังงานวิจัย
ของจินดารัตน์ นลินธนาลักษณ์ [6] ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปสร ้างสรรค์ด ้วยวัสด ุธรรมชาต ิตามแนวค ิดไฮสโคปที ่ม ีต ่อ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าเด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม มีความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดย
เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
ตามแนวคิดไฮสโคปมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิด
ไฮสโคป  

ผู้วิจัยในฐานะครูประจ าช้ันอนุบาล โรงเรียนวัดแป้นทอง 
(สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานครสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนไม่มีการคิดวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม ไม่มี
เป้าหมายในการท างาน ท าให้งานไม่เสร็จตามเวลา และผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาแล้วยังไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้มาก่อน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อเป็น
แนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้น า
ผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยต่อไป  

 
2. ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก
ปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปี
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดแป้นทอง (สาม
วาวิทยา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ช้ัน

อนุบาลปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดแป้น
ทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จาก 3 
ห้องเรียน รวมทั้ งสิ้น 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster random sampling) โดยการจัดช้ันเรียนเป็นแบบคละกัน
แต่ละห้องมีลักษณะคล้ายกัน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดเชิงบริหาร 
(Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการ  

ระยะเวลาในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 50 
นาที ช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์ รวมเป็นการทดลองทั้งสิ้น 32 ครั้ง  
 
3. วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย
กลุ่มทดลองจะได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ไฮสโคป  ซึ่งจะท าในช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาด
ภาพและระบายสี การเล่นกับสี การพิมพ์ภาพ การปั้น การฉีก ตัด ปะ
ติดกระดาษ การพับ และการประดิษฐ์ ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 วัน ใช้เวลาวันละ 50 นาที ระหว่างเวลา 10.00 – 10.50 น. 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย  
2. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกด้าน (Baseline Data) โดยผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยผู้วิจัย รวมผู้สังเกตจ านวน 2 คน ท าการสังเกตการคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวา
วิทยา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน โดยใช้แบบสังเกตการคิดเชิง
บริหารด้านการวางแผนจัดการ ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 1 สัปดาห์ 
ก่อนการทดลอง วันละ 50 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.50 น. โดยท า
การสังเกตตั้งแต่วันท่ี 5 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

3. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการใช้แผนการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน ใช้เวลาวันละ 50 นาท ีระหว่างวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 ในการจัดกิจกรรม
แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน  

4. หลังการทดลองการใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดไฮสโคปครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ท าการสังเกตการ
คิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการ ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ และ
ท าการบันทึกให้คะแนนโดยใช้แบบสังเกตการคิดเชิงบริหารด้านการ
วางแผนจัดการ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 บันทึกหมุนเวียนการสังเกตการณ์คิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย 
 

ระยะเวลาที่สังเกต ผู้สังเกต 
ผู้วิจัยสังเกตเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยวิจัยสังเกตเด็กปฐมวัย 

วันท่ี 8-9 มกราคม 2562 กลุ่มสเีหลือง, กลุ่มสเีขียว กลุ่มสีแดง, กลุ่มสีชมพ ู
วันท่ี 10-11 มกราคม 2562 กลุ่มสีแดง, กลุ่มสีชมพ ู กลุ่มสเีหลือง, กลุ่มสเีขียว 
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5. การบันทึกแบบสังเกตการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการ 
ถ้าในช่วงเวลาที่ท าการสังเกตเกิดการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผน
จัดการและระดับการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการตรงกับการ
คิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการข้อใด ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องนั้น 

6. การบันทึกคะแนน ในการให้คะแนนของแบบสังเกตการคิดเชิง
บริหารด้านการวางแผนจัดการ เป็น 2, 1 และ 0  

7. น าคะแนนที่ ได้จากการสังเกตการคิดเชิงบริหารด้านการ
วางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ แล้วจึงเปรียบเทียบข้อมูล ก่อนและหลังการทดลอง  

4. ผลการวิจัย  
1. เปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็ก

ปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ไฮสโคป ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มี
ต่อการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังการทดลอง ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบสังเกตการคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจัดการ ก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมก่อน
และหลังการทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป 

รายการ n ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง 

การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) 
ด้านการวางแผนจัดการ ก่อนการทดลอง

และหลังการทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรคต์ามแนวคิดไฮสโคป 

20 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

  6.1 1.33 12.4 5.00 6.3 3.67 

  * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารด้าน
การวางแผนจัดการมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย (�̅�  
= 6.1) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.33) และหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ย (�̅�  =12.4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 5) โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย (�̅�  = 6.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.67)  

จากผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารด้านการ
วางแผนจัดการโดยภาพรวม แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

2. เปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลองที่ ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นรายข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วน
นี้ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบสังเกตการคดิเชิงบริหารด้านการวางแผน
จัดการรายข้อ คือ ตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติกิจกรรม จัดล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดว้างแผนไว้ 
คิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจากใช้เสร็จแล้ว 
และสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม ก่อนและหลังการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปจ าแนกรายข้อ 

รายการ 
การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ด้านการ

วางแผนจัดการ 

n ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติกิจกรรม 20 .80 .41 2.20 2.35 1.4 1.94 
จัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 20 .80 .41 1.65 .48 0.85 0.07 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 20 1.00 .00 1.80 .41 0.8 0.41 
คิดแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 20 1.00 .00 1.80 .41 0.8 0.41 
ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 20 1.00 .00 1.80 .41 0.8 0.41 
เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจากใช้เสร็จแล้ว 20 1.00 .00 1.75 .44 0.75 0.44 
สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม 20 .50 .51 1.40 .50 0.9 0.01 

รวม 20 6.1 1.33 12.4 5 6.3 3.67 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

x x

x x

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
166ภาคบรรยาย



5. อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหาร 

(Executive Functions) ด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ไฮสโคป ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปมีการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผน
จัดการสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดไฮสโคป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัยหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป สูงขึ้นกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัย สามารถที่จะส่งเสริมให้
พัฒนาขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป 
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการวางแผน 
ลงมือปฏิบัติ และบอกการปฏิบัติของตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีความรู้สึกมั่นใจ และประสบความส าเร็จใน
การท างานส่งผลให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยเด็กจะได้ท า
ผลงานเป็นกลุ่มผ่านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ
และระบายสี การเล่นกับสี การพิมพ์ภาพ การปั้น การฉีกตัดปะติด
กระดาษ การพับ และการประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานตาม
จินตนาการโดยการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป 
จะท าให้เด็กเกิดการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการ เริ่มตั้งแต่
การตั้งเป้าหมาย วางแผนเพื่อน าส่วนต่างๆ มาเช่ือมต่อกัน มองเห็น
ภาพรวมของงาน จัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดว้างแผนไว้ ถ้าเจอปัญหาได้ฝึกคิดหาทางออก
ใหม่เพื่อแก้ปัญหา ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนด รู้จักเก็บ
วัสดุอุปกรณ์หลังจากใช้เสร็จแลว้ และการติดตามสะท้อนผลจากการ
กระท าเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ ชไวท์ฮาร์ท 
(Schweinhart, 1987: 59-95 อ้ างถึ งใน กิติยา ไผ่แก้ว  [7]) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ขั้นตอน การ
วางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือ
กระท า ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นการจัดกิจกรรม
อย่างมีขั้นตอน ซึ่งท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้กล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการ
กระท า (Leaning by Doing) และเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ซึ่งบรูเนอร์ (Bruner) ได้กล่าวสอดคล้องเช่นเดียวกันว่าเด็กจะ
เกิดการเรียนรู้ได้ต้องเริ่มจากการได้ลงมือท าด้วยตนเอง และ พรรณี 
ชูทัย เจนจิต [8] ได้กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน 
(Erikson’s Theory of Development) ว่าในระหว่างอายุ 4-5 ปี 
อยู่ในขั้นความคิดริเริ่ม ความรู้สึกผิด เป็นช่วงที่ก าลังพัฒนาความคิด
ริเริ่มประกอบกับการที่เด็กสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ท าให้เด็กรู้จัก
คิด รู้จักที่จะด าเนินงานต่างๆ ต่อไป เด็กวัยนี้สามารถให้ความ
ร่วมมือรู้จักท่ีจะวางแผนร่วมกับผู้อื่น  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมที่ ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลป

สร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคป มีการคิดเชิงบริหาร (Executive 
Functions) ด้านการวางแผนจัดการสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3) เพื่อประเมินรูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ านวน 6 สถาบัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เกิดขึ้นจากการศึกษา การวิเคราะห์ การประเมินรูปแบบ  ที่ได้จากระบบ
การบริหารจัดการ โดยมีองค์ประกอบทั้ง 6 ดังนี้  การควบคุม การพัฒนา การสื่อสาร แรงจูงใจ การประเมินผล และการให้รางวัล [1] ซึ่งจะท า
ให้เกิด Process activity ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ด้าน และผลการประเมินที่เกิดจากการ
ทดลองใช้รูปแบบต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นก่อนการทดลอง ในกิจกรรมนี้จะท าให้เกิดความเชื่อมัน
จากผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา แต่ทัง้นี้ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับตลอดเวลาเพื่อความยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

Abstract 
The objectives of this research ware 1) to study the condition of the development of teaching and learning 

management efficiency Bachelor of Accounting Program 2) to analyze the model of effective development of teaching 
and learning management Bachelor of Accounting Program 3) to evaluate the development of teaching and learning 
management efficiency Graduate Accounting Program The sample group used in this research consisted of 6 public and 
private universities. The results showed that the management strengths for the development of teaching-learning 
model, teaching and learning curriculum, teaching management system, teaching-learning model 6 development, 
communication, support, evaluation and Awarding will result in a process of performance improvement. Picture of the 
management of teaching and learning courses that are available in all 7 areas  And the evaluation results from the 
experiment and the results of the evaluation resulting from the experiment using the model on extra-curricular 
activities Found that the satisfaction level was higher before the experiment. In Which will result in beliefs from users 
such as students, parents, students However, there must be a time traceability for sustainability. 
Keywords : The development model, managerial efficiency, Bachelor of Accountancy Program,  
 
 

1. บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไปอย่าง
รวด เร็ว  และมี การแข่ งขันกัน  ในด้ านการศึกษา พร้อมทั้ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ท าให้มีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบัญชีเพิ่มขึ้น เพื่อเป็น
ก าลังส าคัญ ในการพัฒนาด้านการบัญชีขององค์กรต่าง ๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ และการสนองตอบต่อภารกิจที่หลากหลายในสงัคมและ
เป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลงของ ASIAN ที่สาขาวิชาชีพบัญชี 
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเอเชีย และประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้นความส าคัญด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงจ าเป็นต้องเตรียมคนให้มี

ความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต [2] เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
และทดลองในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต เพื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อหลักสูตรบัญ ชีบัณฑิตในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์  ด้ าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้ านนักศึกษา ด้ านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านกิจกรรเสริมหลักสูตร[3] เพื่อ
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เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ อันจะเป็นผลประโยชน์ต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษา ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาสภาพรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้บริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ห ลั ก สู ต ร บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต  ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย [4] 

1) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ  3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร  

2) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน  3 แห่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 
มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

3) ประชากรกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
    ขั้นตอนการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการเรียนการสอน หลักสูตรบญัชีบัณฑติมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดังน้ี 
4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

4.1.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) 
 1) มหาวิทยาลัย 
     2) เพศ 
     3) อาย ุ
     4) การศึกษา/ต าแหน่งทางวิชาการ 
     5) ประสบการณ์ท างาน 
     6) สถานภาพ 

4.1.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) 
รูปแบบการเรียนการสอนหลักสตูรบัญชีบัณฑิต 
 -ด้านหลักสูตร 
 -ด้านอาจารย ์
 -ด้านการบวนการเรียนการสอน 
 -ด้านนักศึกษา 
 -ด้านการวัดและประเมินผล 
 -ด้านปัจจัยสนับสนุน 
 -ด้านกิจกรรมเสริมหลักสตูร (ประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ประชากรและการสุม่ตัวอย่าง 
ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารจัดการ

หลักสูตรหรือกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตโดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐประกอบด้วย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ ระนคร กลุ่ มมห าวิท ยาลั ย เอกชน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตแห่งละ 2  คนรวมเป็น 12  คน และสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง โดยก าหนดใช้
ตัวอย่าง แห่งละ 5  คน รวมเป็นจ านวน 30 คน และนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง 110 คน  รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นเป็น จ านวน 152 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมทั้งการประชุมกลุ่มผู้เชียวชาญ 5 ท่าน 
โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีล าดับ
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี ้

1) แบบสัมภาษณ์ เพื่อท าการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหรือผู้บริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในเรื่องการบริหาร
จัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยเสริมประสิทธิภาพการ
บริห ารหลั กสู ต รบัญ ชีบัณ ฑิ ต  ใน เรื่ อ ง รูปแบบการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
การติดตามประเมินผลและวิธีการแก้ไขปรับปรุง 

2) แบบสอบถาม เพื่อสอบถามนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
และผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม น ามาแจก  

แจงความถี่และหาค่าร้อยละของข้อมูล 
ตอนที่ 2 เป็นค าถามในเรื่องของสภาพและการบริหารจักการ

เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สภาพปัจจุบัน 

ตอนที่ 3  เป็นค าถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตที่ได้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้บริหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านการเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
อาคารสถานที่/อุปกรณ์เครื่องมือ/สื่อการสอนฯ รูปแบบการเรียน
การสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตการวัดผลและประเมินผลการเรียน
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน/ห้อง
ปฏิบัติการฯ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการฝึกประสบการณ์ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและการบริหารจัดการเพื่อใช้จ่ายในการเรียน
การสอนเป็นมาตรวัดของ Liker scales แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบัญชีบัณฑิตและนักศึกษาท่ี
ก าลังเรียนอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัยฯ 

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพรูปแบบการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ตอนที่ 3 ทดลองรูปแบบการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [5] 

1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายความถี่
และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่วน
ที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample mean) เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้อธิบาย
ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

4. การหาค่าเฉลี่ยด้วย t – test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัว
แปรอิสระซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ กับระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน 

5. การหาค่าเฉลียด้วย One – Way ANOVA : F – test เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มขึ้น
ไปกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 
5. ผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบทั้งหมด 7 ด้าน 
ดังนี ้
 1. ด้านหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ าเป็นต้อง
จัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
ก าหนดและเป็นไปตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
โดย มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการในการใช้กับหลักสูตร มีการจัด
ประชุมช้ีแจงการใช้หลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การประเมินหลักสูตรไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมควรจะต้องมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดให้อาจารย์ผู้สอนได้รบัการประเมนิผลการเรียนการ
สอน ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
และการบริหารหลักสูตรควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการ

บริหารหลักสูตรตามความเหมาะสมกับนโยบายทางการบริหาร
หลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. ด้านอาจารย์  ในการคัดสรรหาอาจารย์ มีกระบวนการและ
วิธีการคัดเลือกอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพในระดับทั่วไป โดยมีการ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสายสายงานหลักสูตร ก าหนด
ภารกิจของอาจารย์ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเช่น การ
สอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ รวมทั้งงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย แต่ควรจะต้องมีการก าหนดขอบเขตภาระงานของ
อาจารย์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเวลาให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจ
การสอนและภารกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทหน้าท่ีโดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
วิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
ควรให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ควรมีการก าหนดแผนพัฒนาอย่างซัด
เจนและต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรอยู่
ตลอดเวลาอย่างมีมูลค่าต่อหลักสูตรและองค์กร 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ในการท าแผนการสอนตาม
มาตรฐาน TQF ควรจัดให้มีกรรมการในการจัดท าร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร โดยจัดให้มีการ
จัดท าแผนการสอนที่เรียกว่า มคอ.ในระดับต่าง ๆ และการจัดล าดับ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กันที่มีความเหมาะสมเช่น
เนื้อหาวิชาที่ต่อเนื่องกัน ความยากง่าย ความสอดคล้องกัน การ
จัดท า มคอ. ควรให้มีการจัดท า มคอ. ในแต่ละรายวิชา และจัดให้มี
ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน การจัดตารางสอน ควร
ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี
การจัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเชียวชาญในแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอนหรือตามวิชาเอกที่จบการศึกษา วิธีการสอนควรใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสมต่อเนื่องหาทางด้านค านวณที่มีความสัมพันธ์
กับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ควรน านวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในเนื้อหาวิชา และมีการจัดสอนเสริมหรือให้ค าปรึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนอย่างเหมาะสมที่จะท าให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนในแต่ละเนื้อหาวิชาอย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน [6] 
 4. ด้านนักศึกษา ส าหรับการคัดเลือกนักศึกษา ควรมีระบบการ
คัดกรองที่มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เช่นจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชี
บัณ ฑิ ตทั่ งท างต รงและทางอ้ อม  เช่น  นอก เหนื อจากการ
ประชาสัมพันธ์ท่ัว ๆ ควรมีมีการใช้กลยุทธ์การใช้ปากต่อปากคือรุ่นพี่
พบรุ่นน้อง ณ โรงเรียนที่นักศึกษาเคยจบการศึกษามา  ตามไปด้วย
วิธีการพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย
คุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพบัณฑิตทางด้านบัญชี และต้องให้เป็นที่
ยอมรับและความต้องการของสังคม โดยมีการติดตามผลบัณฑิตที่
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ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานองค์กรที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้เข้าไปร่วมท างานในองค์กรต่าง ๆ 
 5. ด้านการวัดและประเมินผล  ตามหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ควรเป็นไปตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ก าหนด ที่มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนให้
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถท าเป็นคู่มือส าหรับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการเรียน 
ควรมีการกรรมการด้านการวัดและประเมินผลที่สามารถรักษา
คุณภาพในการวัดและประเมินผล ที่จะต้องมีการแจ้งผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาได้รับทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดอ่อนและ
รักษาจุดแข็งให้นักศึกษามีผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
ตนเองและวิชาชีพ 
 6. ด้านปัจจัยสนับสนุน คือสิ่งที่อ านวยความสะดวกสบายที่
สนับสนุนในหลักสูตรที่มีความเหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อย่างเช่น บุคลากรสายงานสนับสนุน ในทุกระดับทุกหน้าที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะคอยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารในระดับเหนือระดบัหลกัสูตรขึ้นไปหรือจะเป็นเจ้าหน้าท่ี
ในระดับต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่องานพัฒนาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังต้องมีอาคารสถานที่ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ควรจัดให้เพียงพอและเหมาะกับการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บรรยากาศที่น่าสนใจ ทีจะกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ห้องสมุดสืบค้นควรจัดให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อุปกรณ์ส าหรับการเรียนและการ
สอน ควรทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาโดยเฉพาะห้องฝึก
ปฏิบัติงานทางด้านวิชีพบัญชี  นอกจากนั้นห้องพยาบาลควรมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่เพียงพอต่อความฉุกเฉิน
ทางด้านรักษาพยาบาลเหมาะสมโดยพร้อมทันที 
 7. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นกิจกรรมที่จะสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางด้านบัญชีทั้งพื้นฐานขั้นต้น และ
ประสบการณ์ที่ท่ีจะช่วยเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากมาตรฐานหลักสูตรหรือ
นอกเหนือจากปัจจัยสนับสนุนท่ีได้กล่าวมาแล้วทั้ง 6 ด้านข้างต้น ใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยให้ความสมบูรณ์ทั้งช่วยเสริมในสิ่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชีทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มีการ
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ที่ ใน
กระบวนการเรียนการสอนจ าเป็นต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
6. การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประเมินรูปแบบโดยมี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบเพื่อวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ออกมาและทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการ ในProcess activity 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยได้มีการสอนเสริมก่อนเปิดเรียนจริง
ปรากฏผลท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และส่งผลต่อการวิจัย  อยู่

ในระดับเหมาะสมมาก อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 4.40 ถึง 4.80 ในทั้ง 7 
ด้ าน  ซึ่ งส อด คล้ อ งกั บ ทบ วงม ห าวิ ท ย าลั ย  [7] ที่ ก ล่ าวว่ า
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ  การเรียนการสอน และแอสเวิธและฮาร์
เวย์ (Ashworth and Harvey) [8]ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทิศทางและ
อนาคตของการอุดมศึกษา พบว่าสิ่งเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
จัดการศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยสิ่งเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและทดลอง  
พบว่า รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมี
ระบบการบริหารจัดการทีมีองค์ประกอบครบทุกด้านเพื่อกระตุ้น
ปัจจัยประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการหลักสูตรครบทั้ง 7 ด้าน 
และต้องมีการตรวจสอบทุกระบบ Feedback อย่างสม่ าเสมอ ถึงจะ
ประสบความส าเร็จในรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1) สภาพรูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิตมีภาพที่ เหมาะสมจะพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อระบบการ
บริหารจัดการ 2) จากวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิ ต พบว่าใน
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องมีปัจจัยประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่
พร้อมทุกด้าน 3) จากการประเมินรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พบว่าระบบ
การบริหารจัดการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษาตามกระบวนการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพของ
การศึ กษ า  7 ด้ านคื อ  [9] ด้ านหลั กสู ต ร  ด้ านอาจารย์ ด้ าน
กระบวนการเรียนการสอน  ด้ านนักศึกษา  ด้ านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
นี้ไปทดลองใช้ในบางด้านก่อน หากได้ผลดีก็ควรน ารูปแบบในด้าน
อื่นๆไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของละ
หลักสูตรบัญชี บัณฑิต ในแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 2.หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต  ที่สั งกัดแต่ละมหาวิทยาลัย  ควร
สนับสนุนให้มีการจัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์ เกี่ยวกับ
การน ารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นี้ไปใช้ เพื่อจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่สังกัดแต่ละมหาวิทยาลัย  ควรน า
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นี้ ไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ 
ด้าน เพื่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนตามองค์ประกอบคุณภาพของการศึกษา เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรอื่นๆเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกนอก
ระบบ หรือระดับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่เปิดสอนทางด้านบัญชี
บัณฑิตเทียบเท่า 
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การส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการไหลของกระแสภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

The survey of electric current misconception in the DC 
circuit of 12th grade students 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์เรื่องการไหลของกระไฟฟ้าภายใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (flow of electricity through a direct current circuit: FEDC) จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 43 คน ซึ่งเคย
ผ่านการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมาแล้ว โดยข้อสอบ FEDC เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ                 
และอธิบายเหตุผลประกอบการเลือกตอบจ านวน 5 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 4 เนื้อหา : การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัว ปริมาณของ
กระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายในวงจรที่ต่อ                  
ตัวต้านทานแบบอนุกรม และปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบขนาน ซึ่งค าตอบของนักเรียน             
จะถูกวิเคราะห์และจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของ Haidar and Abraham ที่ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจถูกต้อง กลุ่มนักเรียนที่มี
ระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วน กลุ่มนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจผิดทั้งหมด และกลุ่มนักเรียนที่ไม่เข้าใจ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ความถี่และร้อยละของจ านวนนักเรียน ผลการส ารวจบ่งช้ีว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่ อง                
ความต้านทานรวมภายในวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานมีค่าเท่ากันส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรอนุกรมและขนานมีค่า
เท่ากันด้วยร้อยละ 66.18 อีกทั้งนักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าขาเข้าที่ไหลผ่านตัว
ต้านทานจะถูกใช้ไปจึงส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าขาออกมีค่าลดลงจากเดิมร้อยละ 58.13 และ 53.48 ตามล าดับ ดังนั้นจากผลของความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจะสามารถลดลงได้ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกให้มากขึ้น 
ค าส าคัญ : การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน การไหลของกระแสไฟฟ้า ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

 
Abstract 

 This research aims to survey students’ misconception about the flow of electricity through a direct current circuit (FEDC) 
from 43 students of grade 12, who had already learned about direct current circuit with traditional teaching methods. The FDCE 
test consists of multiple choice and described, the answer to 5 questions that covering 4 aspects: flow of electricity through a 
single resistor, the quantity of total electricity in the serial and parallel circuit, the quantity of electricity through the resistor in the 
series circuit and the quantity of electricity through the resistor in the parallel circuit. The students’ response data were described 
by following Haidar and Abraham’s criteria which consist of Sound Understanding, Partial Understanding, Alternative Conception 
and No Understanding. The data were analyzed by using the frequency of student and percentage. The results indicate that the 
majority of students have misconception and no understanding about the total resistance in the series and parallel circuits that 
are equal. As a result, the total current in the series and parallel circuits are equal to 66.18%. The students also have misconception 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
173ภาคบรรยาย



 

and no understanding about that electric current and electric potential flowed input the resistor is used and that decrease from 
the original for 58.13% and 53.48% respectively. Form this investigation indicates that the misconception about the flow of 
electricity, though of DC current of student can be decreased by using the active learning teaching. 
Keywords : Electric current, Misconception, Simple DC circuit  

1. บทน า 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการสอน          
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องตามหลักการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ต้องส่งผลให้นักเรียนสามารถสรุปเหตุการณ์เพื่อเชี่อมโยงองค์ความรู้
ให้เกิดทักษะในการพัฒนากระบวนการคิดและท าให้นักเรียนมี          
ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
สามารถน าองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ต่อไปในชีวิตประจ าวัน
ได้ [1-3] รายวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน               
ที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และพยายามค้นหาค าอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจ าวันแต่ทว่านักเรียน            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่ า เมื่ อ เทียบกับรายวิชาอื่ น ใน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงส ารวจความเข้าใจ
ในรายวิชาฟิสิกส์ที่ พบว่ านั กเรี ยนจ านวนมากมีความเข้ า ใจ                    
ที่คลาดเคลื่อนและ ไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้
สามารถเช่ือมโยงความรู้พื้นฐานเดิมสู่ความรู้ใหม่ได้ยากและส่งผล      
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ที่ต่ ากว่า
รายวิชาอื่นในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน [4] 
หนึ่งในหัวข้อส าคัญของรายวิชาฟิสิกส์คือเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง 
เนื่องจากในนักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการด ารงค์
ชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้กระทั่งการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ภายในบ้าน การชาร์จโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้ปลั๊กพ่วง 
จ าเป็นต้องมีความรู้ เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้พื้นฐานในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
จากการไหลของกระแสไฟฟ้าเช่น การใส่รองเท้าหนังที่เป็นฉนวน
ในขณะเปลี่ยนอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และในขณะที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า              
ไม่ควรท าให้ร่างกายเปียกน้ าเพราะจะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ร่างกาย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้                 
แต่ในปัจจุบันนักเรียนมีความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่จ านวน
มาก โดย Kocukozer และ Timmerman Timmermann พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษายังมีความเข้าใจ            
ที่คลาดเคลื่อนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย ลักษณะ
การไหลและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
แบบอนุกรมและขนาน อีกทั้งยังพบว่านักเรียนยังไม่สามารถเช่ือมโยง
ความแตกต่างระหว่างความต่างศักย์และแรงดันไฟฟ้าได้ [5 -6]               

องค์ความรู้ เรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงจึงเป็นหนึ่งในหัวข้อท่ีส าคัญที่จะต้องจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจในการส ารวจความ เข้ า ใจ                          
ที่คลาดเคลื่อนเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงโดยออกแบบข้อสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่อง
การไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Flow of 
Electricity through a Direct Current circuit test : FEDC) เพื่ อ
ใช้ส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนและเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจในการน าไปจัดการเรียนการ
สอนหรือพัฒนานวัตกรรมการสอนรวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่นักเรียนและลดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าภายในชีวิตประจ าวัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อออกแบบข้อสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการไหล
ของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Flow of Electricity 
through a Direct Current circuit test: FEDC) 
 2) เพื่อส ารวจและศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการไหล
ของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ผ่านการเรียนรู้เรื่องการไหล
ของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยปัจจุบันศึกษาอยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
จ านวน 43 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากร
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
  

4. วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่
ผ่านการเรียนรู้ เรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงมาแล้ว โดยน าข้อสอบไปส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยไว้ดังนี ้
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4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบข้อสอบวัดความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง (FEDC) จ านวน 5 ข้อ ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ 
Setyani [7] โดยเป็นข้อสอบแบบ 2 ระดับ คือปรนัยเลือกค าตอบที่
ถูกต้อง และอัตนัยเพื่ออธิบายเหตุผลประกอบการเลือกตอบ ซึ่ง
ข้อสอบ FEDC ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการประเมินความสอดคลอ้ง
ขอ ง เ นื้ อห าและวั ต ถุ ป ร ะส งค์  ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) จากผู้เช่ียวชาญซึ่งได้ผลการประเมินค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 พร้อมทั้งหาค่าความยากง่ายของ
ข้อสอบ (p) ทั้ง 5 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.27-0.75  

 
ข้อสอบที่ใช้วัดความเข้าใจของนักเรียนมีจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นประเด็น 
ความเข้าใจเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงทั้งการไหลของกระแสภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทาน
แบบอนุกรม และการแยกไหลของกระแสไฟฟ้าที่แยกไหลภายใน
วงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบขนาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ใช้วัดความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนท้ัง 4 ประเด็น ดังตารางท่ี 1  

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อสอบ FEDC ไปส ารวจนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

ล าดับในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยช้ีแจงระเบียบ กฏ กติกา เวลาในการท าข้อสอบ               

แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างแสดงความ
ยินยอมในการใช้ผลการทดสอบเพื่อใช้ในการท าวิจัยท าวิจัยครั้งนี้ 

2) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างลงมือท าข้อสอบโดยก าหนดเวลา              
ในการท าข้อสอบในเวลา 30 นาที 

3) เก็บรวบรวมข้อสอบเมื่อครบก าหนดเวลาในการท าข้อสอบ 
เมื่อได้รวบรวมผลการทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัย 
จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับถัดไป 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยน าค าตอบของนักเรียนที่ได้จากการท าข้อสอบ FEDC มาจัดกลุ่ม
ระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Haidar and 
Abraham [8] ดังแสดงในตารางที่ 2 หลังจากจัดกลุ่มระดับความเข้าใจ
เชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Haidar and Abraham เรียบร้อย
แล้ว ผู้ วิจัยให้ความสนใจกับนัก เรียนกลุ่มที่มีความเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อน (MC) ประกอบด้วย นักเรียนที่มีระดับความเข้าใจ
ถูกต้องบางส่วน (PU) และนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจผิดทั้งหมด 
(AC) ซึ่งเป็นนักเรียนที่เลือกค าตอบและอธิบายเหตุผลได้อย่าง
ถูกต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่สมบูรณ์และบางกรณีเป็น
นักเรียนที่เลือกค าตอบผิดและอธิบายเหตุผลอย่างมีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แต่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความสนใจนักเรียน
กลุ่มที่ไม่เข้าใจ (NU) ซึ่งเป็นนักเรียนที่ เลือกค าตอบผิดและไม่
สามารถอธิบายเหตุผลได้ โดยนักเรียนทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน (MC) และกลุ่มนักเรียนที่ไม่เข้าใจ (NU) เป็น
กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านความเข้าใจจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการ

ตารางที่ 1 แสดงประเด็นที่ต้องการวัดความเข้าใจที่
   คลาดเคลื่อน 

 

ประเด็นความเข้าใจทีต่้องการวัด 
ข้อสอบ
ข้อที ่

1. การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัว 1 
2. ปริมาณของกระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรไฟฟ้าที่
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 

2 
3 

3. ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน
ภายในวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 

4 

4. ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน
ภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบขนาน 

5 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การจัดระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์จากค าตอบของนักเรียนประยุกต์ตามแนวคิดของ Haidar and Abraham [8] 

กลุ่มระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 

ระดับความเข้าใจเชิง 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

ความเข้าใจถกูต้อง 
(Sound Understanding : SU) 

ความเข้าใจถกูต้อง  

(Sound Understanding : SU) 
นักเรียนเลือกค าตอบและอธบิายเหตุผลถูกต้องสมบูรณ์ใน
องค์ประกอบทั้งหมดตามหลักการทางวทิยาศาสตร์ 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
(Misconception : MC) 

ความเข้าใจถูกต้องบางส่วน  

(Partial Understanding : PU) 
นักเรียนเลือกค าตอบและอธิบายเหตุผลถูกต้องมีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แต่ไม่สมบูรณ์ 

ความเข้าใจผิดทั้งหมด  

(Alternative Conception : AC) 
นักเรียนเลือกค าตอบผิดและอธิบายเหตุผลอย่างมีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แต่ไม่ถูกต้อง 

ไม่เข้าใจ 

(No Understanding : NU) 
ไม่เข้าใจ  

(No Understanding : NU) 
นักเรียนเลือกค าตอบผิดและไม่อธิบายเหตุผล หรืออธิบายเหตุผลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
175ภาคบรรยาย



 

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขความเข้าใจของนักเรียน 
นอกจากน้ีผู้วิจัยยังจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความเข้าใจถูกต้อง (SU) ไว้อีก
ด้วย 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
กลุ่มระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ผ่านการท าข้อสอบวัดความเข้าใจ FEDC และจัดกลุ่มความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนตามแนวคิดของ Haidar and Abraham 
สามารถจ าแนกนักเรียนออกตามกลุ่มตามระดับความเข้าใจเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนดังแสดงในตารางที่ 3   

เมื่อพิจารณาค าตอบจ าแนกตามเกณฑ์การจัดกลุ่มระดับความ
เข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์จากข้อสอบวัดความเข้าใจ FEDC ทั้ง 4 
ประเด็นการเรียนรู้  พบว่าในประเด็นที่  2 เรื่ องปริมาณของ
กระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ
ขนานมีนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (MC) มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 66.18 ของนักเรียนทั้งหมดประกอบด้วยนักเรียนใน
กลุ่ม PU (6.97%) ซึ่งเลือกค าตอบถูกต้อง และนักเรียนในกลุ่ม AC 
(59.21%) ซึ่งเลือกค าตอบผิดแต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้อธิบาย
เหตุผลไว้เหมือนกันคือขนาดของกระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรจะมี
ผลมาจากขนาดของตัวต้านทานรวมภายในวงจรที่มีค่าเท่ากัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Setyani [7] ที่พบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบขนานและ
อนุกรมจะมีค่าความต้านทานรวมภายในวงจรเท่ากัน นอกจากผู้วิจัย
ยังพบว่ามีนักเรียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม NU ซึ่งตอบผิดและไม่สามารถ
อธิบายค าตอบได้เลยคิดเป็นร้อยละ 18.80 ของนักเรียนทั้งหมด จึง
เห็นได้ชัดนักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจใน
ประเด็นเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่น เนื่องจากนักเรียนเข้าใจผิดว่าความต้านทาน
รวมของวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานมีค่าเท่ากันจึง 

ท าให้ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้ารวมของทั้งสองวงจรมีค่า
เท่ากันด้วย 

ประเด็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (MC) ล าดับถัดมาคือประเด็น

ที่ 4 เรื่องปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายใน
วงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบขนานคิดเป็นร้อยละ 58.13 
แบ่งเป็นร้อยละของนักเรียนในระดับ PU (ร้อยละ 11.62) และระดบั 
AC (ร้อยละ 46.51) โดยเหตุผลในการเลือกตอบของนักเรียนเป็น
แนวทางเดียวกันว่ากระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจรแบบขนาน ณ จุด
ต้นขณะที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่ามากกว่ากระแสไฟฟ้ารวม ณ 
จุดปลายขณะที่เข้าหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่
นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากเนื่องจากนักเรียนมีความ
เข้าใจว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงแล้วจะถูกใช้ไปท าให้กระแสไฟฟ้าขาออกมีค่าลดลงจาก
เดิมซึ่งงานวิจัยของ Setyani [7] ก็พบเหตุผลการให้ค าตอบของ
นักเรียนในลักษณะเดียวกัน 

การที่นักเรียนมีความเข้าใจว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน
ภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแล้วจะถูกใช้ไป ท าให้กระแสไฟฟ้าขา
ออกมีค่าลดลงจากเดิมยังส่งผลมายังประเด็นความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในประเด็นที่ 3 เรื่อง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านตัวต้านทานภายในวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม ใน
ประเด็นนี้นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (MC) น้อยที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 23.26 โดยมีนักเรียนในระดับ PU (6.97%) และในระดบั 
AC (16.29%) โดยนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความเข้าใจว่ากระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากันแต่ไม่เท่ากับกระแสไฟฟ้า
รวมภายในวงจร และกระแสไฟฟ้าภายในวงจรแบบอนุกรมที่ผ่านตัว
ต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าไม่ เท่ากัน โดยตัวต้านทานที่ ได้รับ
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนจะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
มากกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผิดและมีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก แสดง
ให้เห็นว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละและจ านวนของนักเรียนที่จัดกลุ่มความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของHaidar and Abraham [8]  

ประเด็น
ความเข้าใจ 

ข้อสอบ 
ข้อที ่

ร้อยละและความถีข่องนกัเรียนในกลุม่ระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ 

SU 
MC 

NU 
PU AC TOTAL 

1 1 41.86 (18) 23.25 (10) 30.23 (13) 53.48 (23) 4.66 (2) 

2 
2 16.27 (7) 6.97 (3) 58.13 (25) 65.11 (28) 18.80 (8) 
3 13.77 (6) 6.97 (3) 60.46 (26) 67.43 (29) 18.80 (8) 

TOTAL 15.02 (13) 6.97 (6) 59.21 (51) 66.18 (57) 18.80 (16) 
3 4 76.74 (33) 6.97 (3) 16.29 (7) 23.26 (10) 0.00 (0) 
4 5 37.20 (16) 11.62 (5) 46.51 (20) 58.13 (25) 4.67 (2) 
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ประเด็นเรื่องปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายใน
วงจรทั้งวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานด้วย 

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือประเด็นที่ 1 เรื่อง
การไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัวพบว่ามีนักเรียน               
อยู่ในกลุ่มความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (MC) คิดเป็นร้อยละ 53.48   
ซึ่ งเป็นล าดับที่  3 ของประเด็นทั้งหมดที่ผู้วิจัยท าการส ารวจ 
ประกอบด้วยนักเรียนที่อยู่ในระดับ PU คิดเป็นร้อยละ 23.25 และ
ระดับ AC ร้อยละ 30.23  โดยเหตุผลในการตอบค าถามของนักเรยีน
ทั้งสองกรณีเป็นไปแนวทางเดียวกันคือสายไฟมีความต่างศักย์ตก
คร่อมบริเวณเท้านกจึงเกิดกระแสไฟฟ้าไหลและช็อตตัวนกซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ Setyani [7] ได้ส ารวจไว้เช่นกัน ในกรณีนี้
เป็นการอธิบายเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานหนึ่ง
ตัวซึ่งกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าขณะเข้าและออกจากตัวต้านทาน
หนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากันซึ่งจากการส ารวจพบว่าประเด็นนี้ยังส่งผลต่อ
ประเด็นที่ 3 และ 4 เรื่องปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว
ต้านทานภายในวงจรที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานอีกด้วย 

จากการส ารวจความเข้าใจของนักเรียนแสดงให้เห็นว่าข้อสอบ 
วัดความเข้าใจ FEDC ซึ่งเป็นข้อสอบแบบ 2 ระดับ คือคือปรนัยเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องและอัตนัยเพื่ออธิบายเหตุผลประกอบการเลือกตอบ
สามารถท าการคัดกรองนักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดย
ละเอียดจึงท าให้เห็นถึงเหตุผลของนักเรียนที่ท าให้เกิดความเข้าใจ       
ที่คลาดเคลื่อนและสามารถน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้ดีมากยิ่งข้ึน 

 

6. บทสรุป 
จากการส ารวจความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง
การไหลของกระแสภายในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ข้อสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจ านวน 5 ข้อ แบ่งเป็น 4 
ประเด็นความเข้าใจที่ต้องการศึกษา โดยประเด็นที่นักเรียนมีความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือปริมาณของกระแสไฟฟ้ารวมภายใน
วงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน (66.18% ของ
นักเรียนทั้งหมด) และมีประเด็นเรื่องปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
ตัวต้านทานภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบขนาน การไหล
ของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัว และปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านตัวต้านทานภายในวงจรไฟฟ้าที่ต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรม คิดเป็นร้อยละ 58.13 53.48 และ 23.26 ของนักเรียน
ทั้งหมดตามล าดับ จากการให้เหตุผลของนักเรียนพบว่านักเรียน         
มีความเข้าใจว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานแล้วจะถูกใช้ไป
ท าให้ตัวต้านทานที่อยู่ ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟได้รับกระแสไฟฟ้าที่
มากกว่าซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างร้ายแรงและส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวขั้นต้น ดังนั้นการเรียนการ

สอนและชุดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการเรียนรู้และ
แสดงให้ เห็นภาพของกระแสไฟฟ้าที่ ไหลภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่ งจ าเป็น เพื่อลดความเข้า ใจ                
ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนและส่งผลให้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวมถึงน าองค์ความรู้เรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงท่ีถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในอนาคต 
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การส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน 
 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทีม่ีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 

The Opinions of Chomsurang Upatham High School Mattayomsuksa 6 Students Program  
in Arts-Chinese Language towards Chinese Professional and Academic Aptitude Test 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)  2) เพ่ือส ารวจความยาก-ง่ายของเนื้อหา
ข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 และน าไปเป็นแนวทางการจัดติววิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) ในปีต่อไป 3) เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอนในการปรับปรุงเนื้อหา
และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ติว PAT 7.4 (ภาษาจีน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทั้งหมด 61 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบ
ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.56) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าศัพท์ ส านวน ด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง ด้านสัทอักษร ด้าน
ความรู้ทั่วไป ด้านอักษรจีน ด้านการเขียน ด้านการอ่าน และด้านการสนทนา (�̅�= 3.74 3.72 3.63 3.58 3.58 3.54 3.34 
และ3.28 ตามล าดับ) ด้านข้อมูลทั่วไปมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.65) 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเนื้อหา
ข้อสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สามารถเรียงล าดับความยาก-ง่ายได้ดังนี้  1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง                
2. ค าศัพท์และส านวน 3. อักษรจีน 4. ความรู้ทั่วไป 5. การเขียน 6. การอ่าน 7. การสนทนา 8. สัทอักษร 3) ข้อเสนอแนะ
การท าวิจัย คือ นักเรียนควรมีการเตรียมตัว ศึกษาวิธีการท าข้อสอบให้ดีมากกว่านี้ ส่วนครูผู้สอนควรมีการวางแผนออกแบบ
และศึกษาข้อสอบก่อนที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และในด้านการออกข้อสอบควรมีการปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน  
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายศิลป์-ภาษาจีน  ข้อสอบความถนัดทางภาษาจีน          
(PAT 7.4) 
 

ABSTRACT 
 The aim of this research is to 1) The Opinions of Chomsurang Upatham High School Mattayomsuksa 
6 Students Program in Arts-Chinese Language towards Chinese Professional and Academic Aptitude Test. 
(PAT 7.4) 2)  Survey Hard-Easy Subject matter Chinese Professional and Academic Aptitude Test. (PAT 7.4) 
apply Cram for an examination Chinese Professional and Academic Aptitude Test (PAT 7.4) next year. 3) 
The this research apply teaching teacher Chinese Professional and Academic Aptitude Test (PAT 7.4) 
Subject. The Population Purposive sampling is Two classroom Chomsurang Upatham High School 
Mattayomsuksa 6 Students Program in Arts-Chinese Language  61 person. The research instrument is The 
Opinions towards Chinese Professional and Academic Aptitude Test (PAT 7.4) Survey questionnaries. 
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The research result finds that ; 1)  The Opinions of Chomsurang Upatham High School Mattayomsuksa    
Students Program in Arts-Chinese Language towards Chinese Professional and Academic Aptitude Test. 
(PAT 7.4) was at high level (�̅�= 3.56) Consider of each aspect, Vocabulary and Aphorism, Grammar, Phonetic 
Alphabet, General Knowledge, Chinese Character, Writing, Reading, Talking ( �̅�= 3.74 3.72 3.63 3.58 3.58 
3.54 3.34 and 3.28) general date (�̅� = 3.65) 2) Survey Hard-Easy Subject matter Chinese Professional and 
Academic Aptitude Test. (PAT 7.4) apply Cram for an examination Chinese Professional and Academic 
Aptitude Test (PAT 7.4) next year. The Conclude is Grammar, Vocabulary and Aphorism, Chinese Character, 
General Knowledge, Writing, Reading, Talking, Phonetic Alphabet. 3 )  The research suggestion is 3.1)  each 
students; students nice prepare and study Chinese Professional and Academic Aptitude Test. (PAT 7.4) 
means 3.2)  each teacher; teacher conspire and teach nice prepare. 3.3)  each Test; rectify subject matter 
test be appropriate Mattayomsuksa 6 Students knowledge. 
Keywords; Opinions, Mattayomsuksa 6 Students Program in Arts-Chinese Language, Chinese Professional 
and Academic Aptitude Test. (PAT 7.4) 
 
บทน า 

ภาษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารมา
ตั้งแต่ในยุคอดีตกาล นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสาร
แล้ว ภาษาก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ช่วยในการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งมนุษย์ทุกคนต้อง
เรียนรู้และถ่ายทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ซึ่งงานวิจัยของยุพิน 
จันทร์เรือง [1] ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาเป็นปัจจัยในการแสดงความคิดที่
ส าคัญ มนุษย์เราสามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้งอีกด้วย ปัจจุบันภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นภาษาที่ส าคัญ
และมีความจ าเป็นอย่างมากต่อชีวิตของมนุษย์ เห็นได้จากการที่มี
ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนทางการค้า และเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาษาจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ภาษาต่างประเทศท่ีได้รับความนิยม และมีความส าคัญรองลงมาจาก
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้เข้ามามีอิทธพิลต่อสังคมและชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะว่าในปัจจุบันภาษาจีน
กลายเป็นภาษาที่มีคนไทยใช้จ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่า
จะเป็นการติดต่อสื่อสารทางด้านการค้าและธุรกิจ หรือการ
ติดต่อสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยว ก็ล้วนแต่มีภาษาจีนเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น จึงท าให้ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมา
เรียนรู้ภาษาจีนกันมากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยของ SUN LIYUN [2] ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยมีการเปิดการเรียนการสอนกันอย่าง
กว้างขวาง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการน าการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาจีนบรรจุลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2544 
เป็นต้นมา จึงท าให้โรงเรียนในระดับช้ันประถมและมัธยมศึกษาได้มี
                                                 
1ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมี
ลักษณะในทางบวก เช่น ความชอบ ความนิยม ความสนใจ หรืออาจเป็น
ลักษณะไปในทางลบ 

การเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเต็มรูปแบบขึ้น หนึ่งในนั้นก็
คือ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มี
การเปิดการเรียนการสอนสายวิชาศิลป์ -ภาษาจีน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยทางโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้มีการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด 
อ่านและเขียนให้กับนักเรียน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประวัติศาสตร์
จีนหรือศิลปวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
เป็นระดับช้ันที่ต้องมีการน าความรู้ทางด้านภาษาจีนท่ีเรียนมาตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 ไปสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาจีนเพื่อ
ใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หนึ่งในการสอบที่ส าคัญของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน คือ การสอบวิชา
ความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT 7.4 ) ที่ทางสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สทศ.[3] ได้จัดขึ้น ซึ่งจะ
เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความถนัดทางภาษาจีน ที่วัดศักยภาพ
ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อที่จะให้นักเรียนที่สอบวิชาความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT 
7.4 ) น าผลคะแนนที่ได้ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ทางด้านภาษาจีนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่ งทางโรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสอบวิชาความ
ถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT 7.4 ) โดยการบรรจุรายวิชาติว PAT 
7.4 ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สายศิลป์-ภาษาจีน โดยมีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 
คาบ อีกทั้งในช่วงก่อนการสอบวิชาความถนัดทางด้านภาษาจีน 
(PAT 7.4 ) 1 เดือน ทางโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ก็ยังได้มีการจัด
ติว PAT 7.4 เพิ่มเติมให้กับนักเรียนอีกด้วย                                                                               

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ส ารวจเกี่ยวกับความ
คิดเห็น1ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน 
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โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางด้าน
ภาษาจีน PAT 7.4 (ภาษาจีน) ในปีการศึกษา 2562 เป็นหัวข้อการ
วิจัยที่น่าสนใจและเพื่อน าผลของการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนและหลักสูตรภาษาจีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยเฉพาะในด้าน
ของออกแบบเนื้อหาเพื่อจะน ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ติว PAT จีน และการจัดติว PAT 7.4 
(ภาษาจีน) ให้แก่นักเรียนท่ีจะสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 
7.4)  ในปีต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ที่มีต่อข้อสอบ
วิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 

2. เพื่อส ารวจความยาก-ง่ายของเนื้อหาข้อสอบวิชาความถนัด
ทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 และน าไปเป็นแนว
ทางการจัดติวสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ในปีต่อไป 

3. เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับ
ครูผู้สอน ในการปรับปรุงเนื้อหาและน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ติว PAT 7.4 (ภาษาจีน) 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายศิลป์-
ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 448 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-
ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 61 คน แบ่งเป็น นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จ านวน 37 คน และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ที่มีต่อข้อสอบวิชา
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) โดยมาจากการประมวลความคิด
จากผู้วิจัย และตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดยการหาค่าความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
14 มกราคม พ.ศ. 2562 – 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและเลือกหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ คือ ส ารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 61 คน 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปในการสอบวิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) ในด้านของวันเวลาในการจัดการสอบและ
จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ โดยสอบถามจากนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีนและครู โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงเนื้อหาและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาติว PAT 7.4 
(ภาษาจีน) และน าไปเป็นแนวทางการจัดติวสอบวิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วิชา 

ความถนัดทางภาษาจีน  (PAT 7.4) ปกีารศึกษา 2562 และน าข้อมูล
ที่ได้ศึกษาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อสอบ สามารถสรุปและแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วน คือ 1) ค าศัพท์
และส านวน 2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 3) สัทอักษร 4) ความรู้
ทั่วไป 5) อักษรจีน 6) การเขียน 7) การอ่าน 8) การสนทนา โดย
ข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) มีจ านวนข้อทั้งหมด 
100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาการสอบ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

4. ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของข้อสอบวิชาความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) จากหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง   

5. น าเนื้อหาของข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน มาศึกษา
และวิเคราะห์รวมทั้งสรุปผลออกมาเป็นตาราง 

6. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนเฉลี่ยข้อสอบวิชาความถนัด
ทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2561 

7. สร้างเครื่องมือในการท าวิจัย คือ แบบส ารวจความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 
7.4) โดยในแบบส ารวจจะแบ่งออกเป็นท้ังหมด 4 ตอน โดยประกอบ
ไปด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ให้
นักเรียนเรียงล าดับความยาก-ง่าย ของเนื้อหาในข้อสอบวิชาความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 ให้เขียนเรียงตาม
ระดับความยาก-ง่ายโดยใช้ตัวเลข 1- 8 ในการเรียงล าดับ ตาม
ความคิดของนักเรียน โดยให้เขียนเรียงล าดับความยาก-ง่าย วิธีการ
คือ ใช้ตัวเลข 1-8 เรียงล าดับตามความคิดเห็นชองนักเรียน ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)  
ในปีการศึกษา 2562 ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิด ให้นักเรียนตอบ
ค าถามต่อไปนี้ตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียน 

8. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าน าเครื่องมือในการวิจัย คือแบบ
ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
ศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทีม่ีต่อข้อสอบวิชาความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ไปส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน
หลังจากที่ได้ท าการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน  PAT 7.4 ปี
การศึกษา 2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562  

9. น าแบบส ารวจความคิดเห็นส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ซึ่ง
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นักเรียนตอบเสร็จแล้วมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย 
และค่าร้อยละ เพื่อเป็นการรวบรวมผลการวิจัย  

10.  น าผลของการวิจัยมาสรุป อภิปรายผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย  
1.หลังจากที่ผู้วิจัยส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน  (PAT 7.4)                    
ผลการส ารวจคือ ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชา
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 3.56) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้  

ด้านความรู้ท่ัวไป > ด้านการอ่าน > ด้านการสนทนา > ด้าน
ไวยากรณ์และโครงสร้าง > ด้านการเขียน > ด้านอักษรจีน > 

ด้านสัทอักษร > ด้านค าศัพท์และส านวน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับได้ดังต่อไปนี้ (�̅�= 3.74 3.72 3.63 3.58 
3.58 3.54 3.34 และ3.28 ตามล าดับ) ส่วนความพึงพอใจด้านข้อมูล
ทั่วไปมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.65) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่ มาก และมีบางข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง แต่เมื่อน าตัวเลขค่าเฉลี่ยมาเทียบกับ
เกณฑ์การแปรผลแล้วพบว่า กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ ปาน
กลาง แท้จริงแล้วส่วนใหญ่มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีค่าตัวเลขใกล้เคียง
กับเกณฑ์ มาก                                                       

 2. จากการที่ผู้วิจัยส ารวจผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้
นักเรียนเรียงล าดับความยาก-ง่าย ของเนื้อหาข้อสอบความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สามารถเรียงล าดับความยาก-ง่ายตามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง  2. ค าศัพท์และ

ส านวน  3. อักษรจีน  4. ความรู้ทั่วไป  5. การเขียน  6. การอ่าน                 
7. การสนทนา  8 สัทอักษร สามารถสรุปตามตารางได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความยาก-ง่ายของเนื้อหาข้อสอบความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 

จากตารางที่ 2 พบว่า การสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 
7.4) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเนื้อหาในส่วน
ของไวยากรณ์และโครงสร้างมีความยากมากที่สุด และเนื้อหาใน
ส่วนสัทอักษรมีความง่ายมากท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลออกเป็นไป
ทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลในการวิจัยในครั้งนี้
สามารถน าไปแนวทางและน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาติว PAT 7.4  และการจัดติว PAT 7.4  ได้
เป็นนอย่างดี อีกท้ังยังสามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ครูผู้สอน
รายวิชาภาษาที่จะสามารถน าไปเป็นตัวช่วยในการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไปในอนาคต 

อภิปรายผลการวิจัย                                                                          
1. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สาย

ศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) โดยรวมแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค าศัพท์และ
ส านวน ด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง ด้านสัทอักษร ด้านความรู้
ทั่วไป ด้านอักษรจีน ด้านการเขียน ด้านการอ่าน และด้านการ
สนทนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยมากกับข้อ
ค าถามในแบบส ารวจของผู้วิจัย  

2. จากท่ีผู้วิจัยส ารวจความยาก-ง่ายของเนื้อหาข้อสอบวิชาความ
ถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ปีการศึกษา 2562 และน าไปเป็นแนว
ทางการจัดติวสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ในปีต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการให้นักเรียนเรียงล าดับความยาก-
ง่าย ของเนื้อหาข้อสอบความถนัดทางภาษาจีน  (PAT 7.4) ปี
การศึกษา 2562 ตามความคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับตามความยาก-ง่ายจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 
(ความคิดเห็น) 

ด้านข้อมูลทั่วไป 3.65 73% มาก 
ด้านค าศัพท์และส านวน 3.28 65.6% ปานกลาง 
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง 3.58 71.6% มาก 
ด้านสัทอักษร 3.34 66.4% ปานกลาง 
ด้านความรู้ทั่วไป 3.74 74.8% มาก 
ด้านอักษรจีน 3.54 70.8% มาก 
ด้านการเขียน 3.58 71.6% มาก 
ด้านการอา่น 3.72 74.4% มาก 
ด้านการสนทนา 3.63 72.6% มาก 

รวม 3.56 71.2% มาก 

ผลการวิเคราะห์ความยาก-ง่าย 
ของเน้ือหาข้อสอบความถนัดทางภาษาจีน 

(PAT 7.4) 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง 22 17.6% 
2. ค าศัพท์และส านวน 17 13.6% 
3. อักษรจีน 16 12.8% 
4. ความรู้ทั่วไป 12 9.6% 
5. การเขียน 14 11.2% 
6. การอ่าน 16 12.8% 
7. การสนทนา 15 12% 
8. สัทอักษร 13 10.4% 

รวม 125 100% 
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 ไวยากรณ์และโครงสร้าง > ค าศัพท์และส านวน > อักษรจีน  > 
ความรู้ทั่วไป > การเขียน > การอ่าน > การสนทนา > สัทอักษร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่า 
เนื้อหาในด้านของไวยากรณ์และโครงสร้างมีความยากมากที่สุด     
ซึ่งเป็นเพราะว่านักเรียนยังเกิดการสับสนในการใช้ไวยากรณ์  
นอกจากนี้เนื้อหาในส่วนไวยากรณ์และโครงสร้างที่น ามาออกสอบ
บางอย่างนักเรียนยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน          
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะต่อครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน 

ครูผู้สอนควรมีการวางแผนและออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนทุกด้านตามผังการสร้างข้อสอบ 
(Test Blueprint) ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) โดยครูผู้สอน
จะต้องมีการสอนเน้นไปท่ีเนื้อหาส่วนท่ีนักเรียนคิดว่ายากท่ีสุดไปง่าย
ที่สุด ซึ่งได้แก่ เนื้อหาไวยากรณ์และโครงสร้าง > ค าศัพท์และ
ส านวน > อักษรจีน  > ความรู้ทั่วไป > การเขียน > การอ่าน >          
การสนทนา > สัทอักษร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถ
น าไปปรับใช้ในการสอบในครั้งต่อไปได้อย่างเต็มที่  และจากผล
ส ารวจของงานวิจัยท าให้ครูผู้สอนควรมีการสอนเน้นไปที่เนื้อหาใน
ด้านของไวยากรณ์และโครงสร้างเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่นักเรียนลง
ความคิดเห็นว่า เป็นเนื้อหาส่วนที่ยากที่สุดมีจ านวนข้อมากที่สุดใน
ข้อสอบ  

ส าหรับด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง ซึ่งถือเป็นด้านท่ีมีความยาก
ที่สุด ดังนั้นทางผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ และก าหนดขอบเขตของเนื้อหาทางด้าน
ไวยากรณ์และโครงสร้างที่ออกในข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน 
(PAT 7.4) เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจจะศึกษา
จากหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นในส่วนของข้อสอบ
วิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ที่ทาง สทศ.[3] ได้เผยแพร่
เอาไว้ 

2. ครูผู้สอนน าเนื้อหาในด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคมา
จัดล าดับความสัมพันธ์ และจัดส าดับความยาก-ง่าย โดยให้นักเรียน
เรียนรู้ในส่วนที่ง่ายไปหาส่วนที่ยาก เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 

3. ครูผู้ควรมีการจัดหากิจกรรมการเรียนรู้เข้ามาสอดแทรกใน
การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนรู้ เพราะว่าในการสอนเนื้อหาในด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง
ประโยคเป็นเนื้อหาที่ยาก ถ้านักเรียนเรียนรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะ
ท าให้นักเรียนนั้นเข้าใจเนื้อหาได้อยาก 

4. เวลาที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนนั้น ควรมีการประเมิน
สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนด้วย ถ้าหากครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนโดยไม่สนใจนักเรียน อาจจะท าให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้สึก
ไม่อยากท่ีจะเรียนรู้ 

 
2. ข้อเสนอแนะต่อตัวนักเรียน 

1. นักเรียนควรมีการเตรียมตัวในการสอบให้ดีมากกว่าเดิม ถ้า
หากคิดว่าความรู้ที่เรียนรู้ภายในห้องเรียนไม่เพียงพอก็ให้นักเรียนไป
หาความรู้เพิ่มเติมและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. นักเรียนควรมีการศึกษาวิธีการท าข้อสอบและศึกษาตัว
ข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร มีเนื้อหามีอะไรบ้างก่อนถึงวันท่ีสอบจริง 

3. นักเรียนควรที่จะมีการฝึกท าข้อสอบวิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4) ให้มากๆ เพื่อประเมินศักยภาพทางความรู้ของ
ตัวเองก่อนถึงวันท่ีสอบจริง 
3. ข้อเสนอแนะในการออกข้อสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน 
(PAT 7.4) 

ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการสอบให้มีความเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการยึด
เอาเนื้อหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนมาออกในข้อสอบโดยขอบเขตเนื้อหาในการออกสอบควร
อยู่ใน HSK ระดับ 3-4 หรือเป็นไปตัวช้ีวัดช้ันปีและสาระการเรียนรู้
ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1- ม.6) 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ช่วย
สนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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เขียนภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ในเขต
การศึกษา 8,” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยานิพนธ,์ 2530.   

[2] SUN LIYUN, “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูล บ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา,” หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, วิทยานิพนธ์, 
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[3] สทศ .  ( 5  มี น าคม  2562 ) .  การสอบ PAT. สื บค้ นจาก
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ 
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Chinese program Valaya Alongkorn Rajabhat University Students By Practice Skill 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนโดยใช้สื่อการ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ 2) ศึกษาแนวทางแก้ไขการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนโดยใช้สื่อการ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนทั้งหมด 4 ช้ันปี รวมทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งสามารถแบ่งได้ประชากรในการวิจัยคือ 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ 1,2 และ 4 จ านวน 58 คน และประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ Pre-test และ 
Post-test การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน และสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์  
              ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการทดสอบก่อนการใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในการท าแบบทดสอบมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดเท่ากับ 58.1% (�̅� 1.72)  (S.D. 0.9) แต่เมื่อมีการใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เบาในรูปแบบออนไลน์แล้วท าแบบทดสอบมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดลดลงถึง 25.3% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 32.8% (�̅�3.04) (S.D. 0.8) ซึ่งกล่าวได้ว่า
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ และท าแบบทดสอบ(Post-test) ท าให้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดน้อยลง 2) ผลการวิจัยหลังจากให้ประชากรในการวิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้งานสื่อการ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์และท าแบบทดสอบ (Post-test) การอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการ
อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน พบว่าประชากรในการวิจัย และประชากรกุล่มตัวอย่าง มีค่าร้อยละข้อผิดพลาดในการท า
แบบทดสอบ (Post-test) การอ่านออกเสียอินเสียงเบาในภาษาจีนร้อยละเท่ากับ 31.7% (�̅� 3.14) (S.D. 0.4) 
ค าส าคัญ : แนวทางการแก้ไข, การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบา, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to:  1)  compare the learning achievement in reading Pinyin phonetic 
pronunciation in Chinese language by using the medium of reading pronunciation skills in an online format 2)  study 
solutions for reading aloud Pinyin, a light voice in Chinese language, using media to practice reading skills in pronunciation 
of light in an online format.  The sample group used in this research was students of the Faculty of Education.  Chinese 
branch Valaya Alongkorn Rajabhat University In the royal patronage of a total of 4 years, a total of 78 people, which can 
be divided into research populations Students of the Faculty of Education Department of Chinese Language, Year 1, 2 
and 4, Number 58, and Population Sampling, which is the Faculty of Education The 20 year Chinese branch of the year, 
the research tools are the Pre-test and the Post-test. The pinyin pronunciation is pronounced in Chinese. And media for 
reading light pronunciation skills in an online format 
              The results of the research were as follows: 1) The test results before using the media, the practice of reading 
light pronunciation skills in the online format of the sample population in the test, the error percentage was 58. 1% 
(�̅�1.72) (SD 0.9) But when using the medium of reading light pronunciation skills in an online format, the error percentage 
was reduced by 25. 3% , which is equal to 32. 8% ( �̅�3. 04)  ( SD 0. 8)  which can be said that after the sample group The 
media try to practice reading aloud softly in an online format. And post-test, causing the sample population to have less 
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error percentage 2) Research results after providing the research population And sample population Try to use the media 
to practice reading skills in pronunciation of light in an online format and do a post- test, reading light pronunciation in 
Chinese to correct errors, reading phonetic phonetic pronunciations, sound in language.  China Found that the research 
population And sample population There is a percentage error in the post- test.  The light- weight reading in Chinese is 
31.7% (�̅� 3.14) (S.D. 0.4). 
Keywords: Solutions Reading pronunciation, pinyin sounds, Chinese students 
 

บทน า 
          ภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจการคมนาคมด้านสังคม และเทคโนโลยี ท าให้มี
ประเทศต่างๆ เข้ามาร่วมท าการค้ากับจีนส่งผลให้ภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงท าให้ภาษาจีนเป็น
ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อสื่อกันในด้านของการค้าและการ
ลงทุนจากนานาประเทศในงานวิจัยของนพาพร บ ารุงศิลป์ [1] กล่าว
ว่า การเรียนภาษาจีนเทียบเท่ากับการรู้ภาษาท่ีคนกว่าพันล้านคนท่ัว
โลกใช้กันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาธารณประชาชนจีน จึงท าให้
ภาษาจีนกลางได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันประเทศจีน
ได้เปิดประเทศมากข้ึนจากเดิมท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ท าธุรกิจข้ามประเทศมีมากข้ึน ส่งผลให้แนวโน้มของการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพทางด้านภาษาจีนมีผู้สนใจมากขึ้น  

งานวิจัยของวรรณิดา ถึงเเสง [2] กล่าวว่า ปัจจุบันใน
ประเทศสาธารณร ัฐประชาชนจ ีนใช ้ระบบ   汉语拼音方案        

(สัทอักษรภาษาจีน)  หรือที่เรียกว่า “ระบบ Pinyin” ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้อักษรโรมันในการออกเสียงตัวอักษร และส่วนหนึ่งของงานวิจัย 
ตุลยนุสรญ์ สุภาษา [3] กล่าวว่า ในปีพ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีความทันสมัย
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอนการออกเสียงได้น าวิธีการ
ทางสัทศาสตร์หรือที่เรียกในภาษาจีนว่า “พินอิน” (拼音) มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน   ซึ่งสะดวกในการจดจ ามากกว่าระบบการ
ออกเสียงเดิมที่เรียกในภาษาจีนว่า “จู้อิน” (注音)นอกจากนี้การ
เรียนการสอนภาษาจีนยังต้องเรียนรู้ระบบเสียงในภาษาจีน ซึ่ง
งานวิจัยของวรรณิดา ถึงเเสง [4]กล่าวว่า ในการเรียนภาษาจีน
นอกจากต้องเรียนระบบเสียงพินอินแล้ว ยังต้องเรียนเสียงวรรณยุกต์
ภาษาจีนที่ใช้ในการผันเสียง ซึ่งการแสดงเครื่องหมายแทนเสียง
วรรณยุกต์ในการเขียน Pinyin จะต้องเขียนเครื่องหมายก ากับไว้บน
สระ  

จากข้างต้นท าให้ทราบถึงความส าคัญในการเรียนระบบพิน
อินและการผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนและเนื่องด้วยการอ่านออก
เสียงภาษาจีนมีการผันเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งสามารถเกิดข้อผิดพลาดใน
การอ่านออกเสียงได้ การผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน หรือ(声调)มี
ด้วยกันท้ังหมด 4 เสียง ดังต่อไปนี้ 第一声 เสียงที ่1  第二声 เสียง

                                                 
1 การอ่านออกเสียง หมายถึง  การพูดหรือการอ่านภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือ ค าใดค าหนึ่ง หรือ 
เสียงใดเสียงหนึ่งถูกเปล่งออกมา เป็นวิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปล่งเสียงค าของภาษาใดภาษา
หนึ่งออกมา 

ที่ 2  第三声 เสียงที่ 3  第四声 เสียงที่ 4 และมีเสียงชนิดพิเศษที่
เรียกว่า เสียงเบา (轻声) ซึ่งเป็นเสียงที่เปล่งออกมาต่อจากพยางค์
ก่อนหน้าอย่างกระช้ันชิด มีลักษณะการออกเสียงสั้นและเบากว่า
เสียงท่ัวไป จากการที่ผู้วิจัยหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ
อ่านออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีนที่
เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (percentage) จากการส ารวจพบว่ามี
ข้อผิดพลาดใน1การอ่านออกเสียงเบา (轻声) โดยการส ารวจในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยน าค าศัพท์ HSK ระดับ 1-4 ที่เป็นเสียงเบา จ านวน 50 ค า มา
จัดท าแบบทดสอบ (Pre-test) การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน
เสียงเบาในภาษาจีน ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คนได้ท า 
และเมื่อผู้วิจัยน าแบบทดสอบมาสรุปผล พบว่า มีค่าร้อยละ
ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนเสียงเบาใน
ภาษาจีน เท่ากับ 58.1% ซึ่งถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ อีกท้ังยังเป็นปัญหา
ในการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนอีกด้วย 

          ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาในการอ่านออกเสียงสัทอักษร
ภาษาจีนเสียงเบาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จึง
คิดที่จะจัดท าวิจัย การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษร
ภาษาจีนเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาจีน  โดยใช้ใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเสียงผ่านสื่อฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์  อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาใน
ภาษาจีนได้ถูกต้องมากขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนในการ

อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนโดยใช้สื่อการฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการอ่านออกเสียงสัทอักษรพิน
อินเสียงเบาในภาษาจีนโดยใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบา
ในรูปแบบออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
      วิธีการด าเนินงานของผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน เพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบา 

2.  สร้ างเครื่ องมือในการวิจัยก่อนการแก้ ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน 
คือ แบบทดสอบ (Pre-test)  การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียง
เบาในภาษาจีนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบข้อที่
ถูกต้องที่สุด ซึ่งใช้งานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.30-
12.00 น. ในแบบทดสอบ (Pre-test)  จะใช้ค าศัพท์ภาษาจีนที่เป็น
เสียงเบา（轻声）ทั้งหมด 50 ค า 50 ข้อ โดยผู้วิจัยมีการสุ่มเลือก
จากค าศัพท์ใน HSK ระดับ 1-4 โดยที่ใช้งานกับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
ช้ันปีที่ 3 จ านวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษาชาย 2 คน 
นักศึกษาหญิง 18 คน  

5. น าแบบทดสอบ (Pre-test) การอ่านออกเสียงสัทอักษร
พินอินเสียงเบาในภาษาจีนท่ีใช้งานกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการ
วิจัยไปให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อส ารวจและหาข้อผิดพลาดใน
การอ่านออกเสียงสัทอัการพินอินเสียงเบาในภาษาจีน 

6. น าแบบทดสอบ (Pre-test) การอ่านออกเสียงสัทอักษร
พินอินเสียงเบาในภาษาจีนที่ใช้งานกับประชากรกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาค่าร้อยละข้อผิดพลาด 

7. น าผลที่ได้จากแบบทดสอบ (Pre-test) การอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนที่ใช้งานกับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาแนวทางในการสร้างสื่อการฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

8. สร้างเครื่องมือในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน คือ สื่อการฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ และแบบทดสอบ 
(Post-test) การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนที่
ผู้วิจัยจะใช้แบบทดสอบหลังจากที่ประชากรในการวิจัย และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เบาในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โดยแบบทดสอบการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนจะมีค าศัพท์ภาษาจีนท่ีเป็น
เสียงเบา（轻声）ทั้งหมด 30 ค า โดยผู้วิจัยมีการสุ่มเลือกจาก
ค าศัพท์ใน HSK ระดับ 1-4 

9. น าสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์ให้ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ 1,2 และ 4 จ านวน 58 คน ประกอบด้วย 

นักศึกษาชาย 5 คน นักศึกษาหญิง 53 คน และประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ทดลองใช้งาน และท าแบบแบบทดสอบ (Post-test) การ
อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนหลังจากที่ใช้งาน
สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อย
แล้ว มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด ซึ่ง
ใช้งานเมื่อวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30-16.00น ใน
แบบทดสอบ (Post-test)  จะใช้ค าศัพท์ภาษาจีนที่ เป็นเสียงเบา
（轻声）ทั้งหมด 30 ค า 30 ข้อ โดยผู้วิจัยมีการสุ่มเลือกจาก
ค าศัพท์ใน HSK ระดับ 1-4  

*หมายเหตุแบบทดสอบการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน
เสียงเบาในภาษาจีนทั้ง  2 ชุดนี้ จะมีการสุ่มเลือกค าศัพท์แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  ที่มีค าศัพท์ และจ านวนของ
ค าศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการคัดเลือก
ค าศัพท์ และท าแบบทดสอบ อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรในการ
วิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างจดจ าข้อที่ถูกต้องในแบบทดสอบอัน
เก่ามาตอบในแบบทดสอบอันใหม่ 

10. น าแบบทดสอบ (Post-test)  การอ่านออกเสียงสัท
อักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนที่ท าหลังจากการใช้งานสื่อการฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ของประชากรในการ
วิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาค่า
ร้อยละข้อผิดพลาด 

11. น าผลของการวิจัยที่ได้จากแบบทดสอบการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนทั้ง Pre-test และ Post-
test มาสรุปผล อภิปรายผล และเสนอข้อเสนอการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาใน
รูปแบบออนไลน์ (Google Site) 

 

 

https://
sites.google.com/view/krupeemew/%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81*

ลิงค์และคิวอาร์โค็ดในการใช้งานเว็บไซต์ 

เนื้อหาในเว็บไซต์สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาใน
รูปแบบออนไลน์ (Google Site) ประกอบด้วย 

1. หน้าแรกของเว็บไซต์ โดยจะมีแถบเมนูทั้งหมด 4 แถบ 
ด้วยกัน โดยจะให้ผู้ที่ใช้งานเข้าไปเรียนรู้โดยการเรียงล าดับแถบเมนู
ในการเรียนรู้ตามในเว็บไซต์ โดยเริ่มจาก แถบเมนูแนะน าเว็บไซต์ 
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แถบเมนูเรียนรู้ค าศัพท์ แถบเมนูฝึกทักษะและเกมการเรียนรู้ และ
แถบเมนูแบบทดสอบ 

2. แถบเมนูแนะน าเว็บไซต์ จะเป็นการแนะน าข้อมูลทั่วไป
ของผู้จัดท าเว็บไซต์ และวิธีการใช้งานเว็บไซต์ 

3. แถบเมนูเรียนรู้ค าศัพท์ ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด
ค าศัพท์เสียงเบาโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์
โหลด และสามารถเปิดวีดีโอเพื่ออ่านออกเสียงตามได้ 

4. แถบเมนูฝึกทักษะและเกมการเรียนรู้ ให้ผู้ใช้งานสแกน
คิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าสู่  Quizlet  ซึ่งในนั้นจะรวบรวม
เกมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีน ในแต่ละส่วนจะมี
วิธีการเล่นดังต่อไปนี ้

4.1 Flashcards เป็นค าศัพท์ให้คลิกเพื่อฟังเสียงพร้อมกับ
ความหมาย 

4.2 Learn ให้จับคู่ค าศัพท์เสียงเบาในภาษาจีนท่ีได้ยินเข้า
กับพินอินท่ีปรากฏด้านล่าง 

4.3 Write ให้ดูค าศัพท์ที่ปรากฏและเขียนพินอินให้ถูกต้อง  

4.4 Spell ให้ฟังเสียงค าศัพท์และเขียนพินอินให้ถูกต้อง 

4.5 Test ให้ดูค าศัพท์ที่ปรากฏและเขียนพินอินให้ถูกต้อง 

4.6 Match ให้จับคู่ค าศัพท์กับพินอินให้ถูกต้อง 

4.7 Gravity ให้ดูค าศัพท์ที่เลื่อนหล่นลงมาพร้อมกับเขียน
พินอินให้ถูกต้อง 

5. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบา
ในภาษาจีน ให้ทุกคนท าหลังจากเรียนรู้ค าศัพท์ ท าฝึกทักษะและเล่น
เกมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบความรู้หลังจากท่ีใช้
งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ไปแล้ว 

สรุปผลการวิจัย  
            1. ผลการทดสอบก่อนการใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในการท า
แบบทดสอบมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดเท่ากับ 58.1% (�̅�1.72)  (S.D. 
0.9) แต่เมื่อมีการใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์แล้วท าแบบทดสอบมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดลดลงถึง 25.3% 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 32.8% (�̅�3.04) (S.D. 0.8) ซึ่งกล่าวได้ว่าหลังจาก
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาใน
รูปแบบออนไลน์ และท าแบบทดสอบ(Post-test) ท าให้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดน้อยลง 

 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการท าแบบทดสอบ     
(Pre-test and Post-test) การอ่านออกเสียงเบาในภาษาจนี
ของประชากรกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน ์
 

   
      2. ผลการวิจัยหลังจากให้ประชากรในการวิจัย และประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาใน
รูปแบบออนไลน์และท าแบบทดสอบ (Post-test) การอ่านออกเสียง
เบาในภาษาจีนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการอ่านออกเสียงสัทอักษรพิน
อินเสียงเบาในภาษาจีน พบว่าประชากรในการวิจัย และประชากรกุ
ล่มตัวอย่าง มีค่าร้อยละข้อผิดพลาดในการท าแบบทดสอบ (Post-
test) การอ่านออกเสียอินเสียงเบาในภาษาจีนร้อยละเท่ากับ 31.7% 
(�̅�3.14) (S.D. 0.4) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของการท าแบบทดสอบ 
(Post-test) การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาใน
ภาษาจีนของประชากรในการวิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ 
 
แบบทดสอบ จ านวน

คน 
จ านวน       

ข้อ
ทั้งหมด 

จ านวนข้อ
ที่ผิดพลาด 

�̅� S.D
. 

แบบทดสอบ
Post-test 

78 คน 
คนละ 
30 ข้อ 

2,340 ข้อ 
(100%) 

744 
(31.7%) 

3.14 0.4 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้

1. ผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนก่อนและหลังการใช้สื่อ
การฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าร้อยละข้อผิดพลาดในการท าแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนก่อนการแก้ไข
ปัญหาและหลังการแก้ไขปัญหาโดยการใช้โดยใช้สื่อการฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์แล้ว โดยก่อนการแก้ไขปัญหามี

แบบทดสอบ จ านวน
คน 

จ านวน       
ข้อทั้งหมด 

จ านวนข้อ
ที่ผิดพลาด 

�̅� S.D. 

แบบทดสอบ
Pre-test 

20 คน     
คนละ      
50 ข้อ 

1,000 ข้อ 
(100%) 

581 ข้อ 

(58.1

%)     

1.72 0.9 

แบบทดสอบ 
Post-test 

20 คน     
คนละ      
30 ข้อ 

600 ข้อ 
(100%) 

197 ข้อ 
(32.8%) 

3.04 0.8 
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ค่าร้อยละข้อผิดพลาดเท่ากับ 58.1% (�̅�1.72)  (S.D. 0.9) แต่เมื่อมี
การแก้ไขปัญหาแล้วมีค่าร้อยละข้อผิดพลาดลดลงถึง 25.3% ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 32.8% (�̅�3.04) (S.D. 0.8)  ซึ่งกล่าวได้ว่าหลังจากที่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ และท าแบบทดสอบ(Post-test) การ
อ่านออกเสียงเบาในภาษาจีน ท าให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อย
ละข้อผิดพลาดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าสื่อการฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพิน
อินเสียงเบาในภาษาจีนได้จริง  

 2. ผลการวิจัยหลังจากให้ประชากรในการวิจัย และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้งานสื่อการฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเบาในรูปแบบออนไลน์และท าแบบทดสอบ (Post-test) การ
อ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีน พบว่าประชากรในการวิจัย 
และประชากรกุล่มตัวอย่าง มีค่าร้อยละข้อผิดพลาดในการท า
แบบทดสอบ (Post-test) การอ่านออกเสียอินเสียงเบาในภาษาจีน
ร้อยละเท่ากับ 31.7% (�̅�3.14) (S.D. 0.4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
จัดท าสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ใน
การท าวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพต่อทั้งประชากรในการวิจัย และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด
ในการการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาในภาษาจีนได้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการส่งเสริม
ความรู้ในด้านของการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาใน
ภาษาจีนให้เรานั้นได้รู้เรียนหลักและวิธีการในการออกอ่านออกเสียง
เบาในภาษาจีนอย่างไรให้ถูกต้อง และในสื่อการฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ยังมีฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบา
ในหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบที่เป็นการฝึกออกเสียง รูปแบบ
แบบฝึกหัด และรูปแบบของที่เป็นเกมฝึกทักษะกาเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
ผู้ที่เข้าไปทดลองใช้งานได้รับทั้งความเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไป
พร้อมๆกันอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ในด้านของการจัดท าสื่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เบาในรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัยควรมีการเลือกใช้โปรแกรมในการสร้าง
และออกแบบเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการรวมถึงเป้าหมายของประชากรในการวิจัย ให้มากกว่านี้  
เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
การวิจัยในครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่  อีกทั้งผู้วิจัยคิดว่าควรมี
การศึกษาหาข้อมูลในการสร้างสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์แบบ
ใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ในการต่อยอดงานวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ช่วย
สนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

เอกสารอ้างอิง 
[1] นภาพร บ ารุงศิลป์, “การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน

ออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5,” หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลักสูตรและการ
สอนวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์, 
วิทยานิพนธ,์ 2560.   

[2] วรรณดิา ถึงแสง, “การศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนกับส านวน
ไทยท่ีมีค าบอกอวัยวะ “ตา”,” อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน บัณฑิตวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วิทยานิพนธ,์ 2545.  

[3] ตุลยนสุรญ์ สุภาษา, “การศึกษาปัญหาการออกเสียง ภาษาจีน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่,”  สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ 
ภาควิชาภาษาและการ สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ
, วิทยานิพนธ,์ 2560.  

[4] วรรณิดา ถึงเเสง, “ระบบเสียงในภาษาจีน,” ภาษาจีนเบื้องต้น
1.8-15, พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
187ภาคบรรยาย
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนแบบ Active Learning งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยทดสอบก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศท 
0011213 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จ านวน 38 คนได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สมมติฐานของการวิจัยคือผลการทดสอบของ
ผู้เรียนหลังจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สูงกว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 และความพึง
พอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว พบว่า ผลการเรียนผ่านเกณฑ์เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ: Active Learning, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
 

Abstract 
The present study aimed to to develop learning achievement in the ASEAN language for communication course 

and the satisfaction questionnaire was distributed of students towards teaching and learning management according to 
Active Learning Approach. This research is an experimental research with a single sample group by pre- and post-test 
(One Group Pretest-Posttest Design). The sample group is the second year students in the field of logistics management 
who have enrolled in the Thai language course GE 0011213 ASEAN language communication for 38 people from a 
specific selection. The research hypothesis is that the test results of the learners after the Active Learning course are 
higher than before. Learning achievement through criteria of more than 80 percent and the satisfaction of learners is at 
a high level. The tools used in the research were lesson plans that taught Active Learning. Achievement pre- and post 
test, and questionnaires measuring student satisfaction.  
 The research found that: The post-test results were significantly higher than before learning at the level of .05 
in accordance with the assumptions that are significant,  As well as from assessing academic achievement at the end of 
the semester. Found that the grades passed the criteria were satisfactory The average student satisfaction is at the 
highest level.   
Keywords: Active Learning, achievement, ASEAN language for communication. 
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1. บทน า  
ปัจจุบันการเรียนการสอนของประเทศไทยนับว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ผู้สอนจะเป็นศูนย์กลางของ
ห้องเรียน เป็นผู้ให้ความรู้ ผู้ถ่ายทอด ผู้บรรยายหลักเสียส่วนใหญ่ 
กลายเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) เพราะถือว่าผู้เรียน
เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการพัฒนา ผู้เรียนชาวไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
นี้ได้ผันบทบาทของตัวเองมาเป็นทั้งผู้สอน และผู้ เรียนในเวลา
เดียวกัน กล่าวคือเด็กๆ เยาวชนหันไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อออนไลน์ สื่อการสอนต่างๆ มากขึ้น แล้วน ามาถ่ายทอดหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมิต้องรอให้ครูหรือผู้สอนมา
บรรยายให้ฟัง ขณะเดียวกันเขาเหล่านั้นเป็นผู้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพิ่มมาก
ขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าของ
เครื่องมือสื่อสารจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ และสามารถไขข้อข้องใจหรือ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสดังที่เราพบเห็นการใช้
โทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้ หากผู้สอนยังยึดติดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิม ส่งผลให้บรรยากาศในช้ันเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ผู้เรียนเกิดทัศนคติด้านลบต่อการจัดการเรียนรู้ และ
ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญของรายวิชานั้นๆ มากพอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนย่อมไม่เป็นไปตามที่ผู้สอน
คาดหวังฉะนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และการจัดการเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบัน หันกลับมาจากการเป็นผู้ถ่ายทอด ผู้บรรยายเพียง
อย่างเดียว มาเป็นผู้ที่สามารถช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาของตนเองให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการ
น าเนื้ อหาในบทเรียนที่ มี ความยาก มีจ านวนมากหลายบท 
โดยเฉพาะรายวิชาภาษาต่างประเทศด้วยแล้ว ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ทั้งค าศัพท์ การออกเสียง หลักภาษา และกลวิธีการเขียนไป
พร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง
สื่อสารจริง เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคงทนถาวร สามารถใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หรือ
ทราบกันดีในอีกหลายช่ือ อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (คู่มือการ
จัดการเรียนรู้  Active Learning (AL) for HuSo at KPRU คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558)  หรือการเรียนรู้เชิงรุก อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า และ
คณะ[7] หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ[1] 
เป็นการจัดการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง หากเราพิจารณาถึงแนวคิดการสอนนี้แล้วจะพบว่า แท้ที่
จริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ผูกผันมากับ
การเรียนการสอนของการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคสมัยที่ผู้เรียนทุกคนเข้า
ศึกษาในระดับประถมศึกษา เรื่อยมาจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา แนว
ทางการสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้ เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้เรียนได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ หลักการจัดการ

สอนแบบ Active Learning จะเป็นการน ากลวิธีการสอน รวมถึง
กิจกรรมที่ผู้เรียนมีสว่นร่วมหลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนในบทเรียนปกติ อาทิ การแก้ไขปัญหา การ
มอบหมายโปรเจกต์ การลองผิดลองถูก การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ของตนเองและเพื่อนร่วมช้ัน การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การ
ฝึกสนทนาในสถานการณ์จ าลอง หรือการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมหรือรูปแบบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติทักษะการสื่อสารต่างๆ กระตุ้นการคิด 
วิเคราะห์ และการน าความรู้ไปใช้ที่หลากหลาย เป็นการฝึกฝนและ
ทบทวนความรู้ให้อยู่อย่างคงทน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นแนวทางการสอนที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับทุกศาสตร์สาขาวิชา และทุกระดับ
การศึกษา อาทิ เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ[1] น าไปใช้กับผู้เรียนใน
ช้ันเรียนวิชาทักษะการคิด นารีนารถ กลิ่นหอม[2] น าไปใช้ในช้ัน
เรียนวิชาภาษาจีนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา หรืออนุสิษฐ์ พันธ์
กล่ า และคณะ[7] น าไปใช้กับการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เป็นต้น ผลการน าไปใช้ปรากฏว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยนั้นได้เป็นอย่างดี แม้ว่ากระบวนการน าการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มาใช้ในช้ันเรียนจะพบอุปสรรคอยู่
บ้าง แต่สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์หรือทักษะของผู้เรียนพัฒนาขึ้นได้ 
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จึงเล็งเห็น
โอกาสในการน าแนวทางการจัดการสอนแบบ Active Learning นี้
เข้ามาใช้ในช้ันเรียน สาเหตุหลักคือการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning สอดคล้องกับลักษณะ เนื้อหา และจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนที่ดี 
และในระยะเวลาช่วง  3 ปีที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสารจะพบว่าแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดสอน
รายวิชานี้จะมีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน
มาก ทั้งที่เนื้อหารายวิชานี้เน้นทักษะภาคปฏิบัติ เนื้อหาเป็นการ
สื่อสารภาษาอาเซียนพื้นฐาน ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญมาก เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยสมมติฐานของการวิจัยนี้
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อย
ละ 80 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อจากการจัดการสอนอยู่ใน
ระดับมาก หวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นงานที่สะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถน าแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนนี้ไปการพัฒนาการเรียนวิชาอื่นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา 
 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางการสอนแบบ Active Learning 
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3.ขอบเขตการวิจัย  
   3.1 สมมตฐิานการวิจัย 
       ผลการทดสอบของผู้ เรียนหลังจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning สูงกว่าก่อนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
         งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงทดลองกับผู้ เรียนหรือกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design) จากการศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม และค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาใน
รายวิชาทักษะการคิด รหัสวิชา 11-024-112 ด้วยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (Active Learning) ของเดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ [1] 
บทความวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของวัฒนา หงสกุล [5] และรูปแบบการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของสมพร โก
มารทัต เสน่ห์ เดชะวงศ์ [6] จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้
        ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม      

    การจัดการเรียน                          1.ผลสัมฤทธ์ิทาง  
  การสอนด้วยแนวคิด                          การเรียน     

    Active Learning                          2.ความพึงพอใจของ 
    ในวิชาภาษาอาเซียน                     กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ 
    เพื่อการสื่อสาร                            การเรียนการสอน 
    ภาคเรียนท่ี 2/61                         แบบ Active Learning 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยคือนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 

ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 52 คนจากการ
รวบรวมข้อมูลในระบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาการจัดการ         
โลจิสติกส์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
จ านวน 38 คนได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างนี้เป็นนักศึกษาที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ ส่วนผู้เรียนที่เหลืออีก 14 
คนเป็นอาจารย์ท่านอื่นรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน จึง
ไม่ได้น ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.4.1 แผนการสอนในรายวิชา ภาษาอาเซียนเพื่อการ

สื่อสารตามแนวคิดการสอนแบบ Active Learning จ านวน 13 
สัปดาห์ แผนการสอนในรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารนี้
จัดท าขึ้นตามจุดมุ่งหมายรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา 
โดยน าแนวการสอนแบบ Active Learning เข้ามาใช้ในแต่ละชั่วโมง
เรียนทั้งสิ้น 13 สัปดาห์ รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละสัปดาห์ มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แผนการสอนในรายวิชา ศท 0011213 ภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสารที่จัดการสอนตามแนวทาง Active Learning 
สัปดาห ์
(ช่ัวโมง) 

หน่วย/บท/หัวข้อ 
กิจกรรมการสอนแบบ 

Active Learning 
2 
(3) 

บทท่ี 1 เรียนรู้ชื่อ
ประเทศในอาเซียน 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์  
- การใช้แผนผังความคิด  

3 – 4 
(6) 

บทที่  2 การทักทาย
พ้ื น ฐาน  การกล่ าว
ทั ก ท า ย ใน ภ า ษ า
อาเซียน การเลือกใช้
ค าทักทายที่ ถูกต้อง 
เหมาะสม 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- ยกตัวอย่างวิธีการคิด  
การหรือใช้กรณีศึกษา 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

5 – 6 
(6) 

บทที่ 3 การกล่าวลา
แ ล ะ ก า ร ก ล่ า ว
ขอบคุณ  การกล่ าว
ขอบคุณ กล่าวลาใน
ภาษาอาเซียน เรียนรู้
วัฒนธรรม การใช้ค า
ขอบคุณและกล่าวลา
ตามสถานการณ์  

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- เทคนิคคูค่ิด  
(Think Pair Share) 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

7 – 8 
(6) 

บทท่ี 4 การแนะน า
ตนเอง ค าศัพท์และ
รูปประโยคการแนะน า
ตนเอง เรียนรู้การ
แนะน าตนเองในภาษา
อาเซียน 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- ยกตัวอย่างวิธีการคิด  
การหรือใช้กรณีศึกษา 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

10-11 
(6) 

บทท่ี 5 การถามอายุ 
การนับเลขในภาษา
อาเซียน 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

12 
(3) 

บ ท ที่  6 ก า ร บ อ ก
สัญ ช า ติ  ก ารต อ บ
ค าถามในแต่ละภาษา
อาเซี ยน  เรี ยน รู้ ช่ื อ
เมืองเพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

13-14 
(6) 

บทที่  7 การสนทนา
ในชีวิตประจ าวัน 
การถามทาง การถาม
ตอบพ้ืนฐาน 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ 
- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

15 
(3) 

แสดงบทบาทสมมติ 
ทดสอบหลังเรียน 

- กาสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสาร 

ผู้วิจัยได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าแนวคิดการ
สอนแบบ Active Learning หลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ แต่ในทุก
สัปดาห์ผู้วิจัยได้เลือกการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นประสบการณ์ 
และการสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารเป็นแนว
ทางการสอนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหารายวิชา
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ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาที่สอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติทักษะต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เทคนิคการสอน
แบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะทาง
ภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะร่วมกัน ผู้สอน
ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 3.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความรู้ ความช านาญในการใช้ภาษาอาเซียนใน
การสื่อสาร รวมถึงวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียน
ของผู้ เรียนรายบุคคลลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เนื้ อหาในแบบทดสอบ
ครอบคลุมเนื้อหาในบทเรียนในรายวิชานี้ แบบทดสอบก่อนเรียน
จัดท าขึ้นเพื่อวัดความรู้ ภูมิหลังด้านการใช้ภาษาอาเซียนของ
นักศึกษา แบบทดสอบหลังเรียนใช้เพื่อวัดและประเมินความรู้ของ
ผู้เรียนหลังจากศึกษาเนื้อหาในวิชาภาษาอาเซยีนเพื่อการสือ่สาร โดย
การสอนแบบ Active Learning การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
ประเภทแบบทดสอบ ผู้วิจัยให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอาเซียนทั้ง
อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ผู้เช่ียวชาญพิจารณาให้คะแนน ถ้าดัชนี IOC ที่ค านวณได้มี
ค่า 0.50-1.00 แสดงว่าข้อค าถามสามารถน ามาใช้ได้ แต่หากต่ ากว่า 
0.50 ค าถามนั้นต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข ผลการตรวจสอบค่า IOC 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.68 จากนั้นน าไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ผล
ระหว่าง 0.50-0.80 และค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40-0.70 หา
ได้จากการสุ่มผู้เรียนที่เคยศึกษารายวิชาภาษาอาเซียนจ านวน 15 
คนให้ทดลองท าแบบทดสอบฉบับน้ี 

 3.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารตามการสอนแบบ 
Active Learning แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท ผู้วิจัยก าหนดคะแนนของค าตอบแต่ละข้อดังนี้ 

ให้  5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
ให้  4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
ให้  3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
ให้  2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
ให้  1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช้ันปี เพศ ระยะเวลาและ
ประสบการณ์การเรียนภาษาอาเซียน ตอนที่  2 แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 หัวข้อคือ 1. ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอนแบบ Active 
Learning 2. ก า ร น า ค ว าม รู้ ห ลั ง เรี ย น ไป ใช้ ใน ก า รสื่ อ ส า ร               
3. กระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมตามแนวคิดการสอน
แบบ Active Learning ในแต่ละสัปดาห์ และ 4. ความพึงพอใจใน
ภาพรวม รวม 20 ข้อ ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 
ก าหนดไว้ดังน้ี (ราตรี นันทสุคนธ์ [4]) 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 มีความพึงพอระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก 
             ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  มคีวามพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจระดับน้อย 

        ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ผู้ที่สอนรายวิชา
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร และผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ผลการตรวจสอบคุณภาพของผู้เช่ียวชาญได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแล้ว จึงก าหนดขั้นตอนการวิจัยให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในวิชา          
ศท 0011213 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1: แนวปฏิบัติ ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัตใินแต่ละสัปดาห์ และการประเมินผลการ
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อม ให้ความร่วมมืออีกทั้งยังเป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีผู้เรียนมีสิทธิรับทราบ 

ขั้นตอนท่ี 2: ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน  
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต่ละสัปดาห์ ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  
ขั้นตอนที่ 4: จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่วาง

ไว้ พร้อมทั้งจัดให้มีการวัดและประเมินความรู้ของผู้เรียนผ่านการ
ทดสอบย่อย จัดกิจกรรมประสบการณ์ลงมือใช้ภาษาอาเซียนสื่อสาร 

ขั้นตอนท่ี 5: เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนครบท้ัง 13 สัปดาห์แล้ว 
จึงทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

ขัน้ตอนที่ 6: น าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบ เพื่อประเมินความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน รวมถึงน าผลการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ สรุปผล 

ขั้นตอนที่  7: จัดท ารายงานผลการวิจัย น าผลคะแนน 
ข้อเสนอแนะของผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
 
5. ผลการวิจัย 
    5.1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือ
การสื่อสาร ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

การ
ทดสอบ 

N 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย S.D. t* P 

ก่อนเรียน 38 40 17.61 5.48 
20.02 .05 หลังเรียน 38 40 32.11 4.49 

* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 จากผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 2 พบว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีผลการทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสารหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาภาษาอาเซยีนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
ระดับผลการเรียน A B+ B C+ C D+ D E รวม 

จ านวน (คน) 17 6 1 4 5 2 2 1 38 
ร้อยละ 44.74 15.79 2.63 10.53 13.16 5.26 5.26 2.63 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ตามที ่
ตั้งสมมติฐานไว้ มีนักศึกษาเพียง  1 คนเท่านั้นท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่าน 
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้ 
5.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning  
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning 

รายการประเมิน (รายด้าน) ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู้ที่ ได้จากการเรียน
แบบ Active Learning 

4.58 0.24 มากที่สุด 

2. การน าความรู้หลังเรียนไป
ใช้ในการสื่อสาร 

4.52 0.28 มากที่สุด 

3. กระบวนการออกแบบและ
จัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
สอนแบบ Active Learning  

4.45 0.36 มาก 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.50 0.25 มาก 
ผลเฉลี่ย 4.51 0.28 มากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่าความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
พึงพอใจมากต่อการน ารูปแบบการเรียนนี้มาใช้ในช้ันเรียน หาก
พิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าด้านที่ผู้เรียนพึงพอใจมาก
ที่สุดคือด้านความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
การสอนแบบ Active Learning และด้านท่ีผลการประเมินน้อยที่สุด
คือกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมตามแนวคิดการสอน
แบบ Active Learning แต่ละสัปดาห์  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มี
ประเด็นส าคัญที่ต้องน ามาอภิปราย ดังน้ี 

1) ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อ
การสื่อสารที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีผลการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้ง
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
แล้ว พบว่าผลการเรียนผ่านเกณฑ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ความพึงพอใจ

ของผู้เรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนจะพบว่าการน าแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในช้ัน
เรียนรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารมีผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจ 
การออกแบบกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ Active เปลี่ยนบทบาทจากผู้ฟัง ผู้ชมมา
เป็นผู้แสดงหลัก สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีในบทเรียน ท้ังค าศัพท์ 
หลักภาษา  ตัวอักษร และการออกเสียงมาใช้สื่อสารได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชานี้ สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียน
แบบ Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
อีกทั้งยังเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ บูรณาการทักษะการสื่อสารที่ตนมีทั้งด้านการฟัง   การพูด  
การอ่าน และการเขียนมาใช้สื่อสารโต้ตอบกัน แม้จะเป็นเพียงการ
สื่อสารในช้ันเรียนกับเพื่อนหรืออาจารย์ผู้สอน แต่นับว่าเป็นก้าว
ส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ประสบผลส าเรจ็
มากขึ้น เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ผู้เรียนสามารถสอบผ่านได้มากกว่าร้อยละ 80 แตกต่างจากใน
ช่วงแรกของผู้วิจัยรับผิดชอบสอนรายวิชานี้ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เลือกใช้จะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ผู้เรียนจะได้รับความรู้ และ
ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จะท าให้ผู้เรียนซึมซับ
ความรู้ และตระหนักถึงการน าไปใช้สื่อสารที่ถูกต้องด้วยตนเอง มิใช่
การเรียนรู้ผ่านการท่องจ า ผลการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้
ย่อมคงทนถาวรมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนา หงสกุล 
[5] ที่กล่าวสนับสนุนลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์จึงจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และผลการวิจัยของ
นนทลี พรธาดาวิทย์ [3] ที่ระบุว่ากิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น  

2) งานวิจัยนี้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนระยะยาว
จนกระทั่งผู้เรียนศึกษาสิ้นภาคการศึกษา แล้วจึงให้ผู้เรียนประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงประเมินความรู้ 
ทักษะต่างๆของตนเองด้วยตามกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจ ารายวิชาที่ปฏิบัติอยู่แล้วทุกภาคการศึกษา ซึ่งผลการประเมิน
เป็นที่ น่ าพึ งพอใจ นับว่าเป็นจุด เด่นของงานวิจัยนี้ คื อการมี
ประเมินผลที่ เกิดกับผู้ เรียนในระยะยาว และประเมินผลที่
หลากหลายด้าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
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Learning ที่น ามาใช้ในรายวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารนี้เน้น
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้การประสบการณ์จริง ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้ลงมือสื่อสารด้วยตนเอง ผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ช คอยแนะน า 
ส่งผลให้บรรยากาศในช้ันเรียนไม่ตึงเครียด ไม่น่าเบื่อ ผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งฝึกให้
ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย แต่
ปัญหาที่ผู้สอนพบในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนคือผู้เรียน
จ านวนหนึ่งไม่กล้าแสดงออก เขินอาย และกลัวสื่อสารผิด เนื่องจาก
ตนเองไม่มีความรู้พื้ นฐานในภาษาอาเซียนที่ศึกษา ส่งผลให้
บรรยากาศในช้ันเรียนไม่น่าสนใจนัก และตัวผู้เรียนเองขาดโอกาสใน
การสื่อสาร ไม่มีส่วนร่วมในช้ันเรียนเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนารีนารถ กลิ่นหอม [2] ที่ ระบุว่าจากผลการ
สัมภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุกพบว่าหากผู้เรียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนหรือ
มีพื้นฐานเพียงระดับต้น ท าให้ผู้สอนมุ่งส่งเสริมและฝึกฝนด้านการใช้
ทักษะทางภาษาจีนเพียงอย่างเดียว จึงไม่สอดคลองกับจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ด้วย ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกจับคู่
สนทนากับเพื่อนสนิทก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเพื่อน และเพิ่มจ านวน
สมาชกิท่ีเข้ามาสื่อสารให้มากข้ึน  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลการวิจัยที่ได้จากการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้สนับสนุนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการะบวนการจัดการ
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ ได้สื่อสารจริง เรียนรู้ข้อผิดพลาดจาก
สถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา บทบาทสมมติช่วยพัฒนาทักษะการ
สื่อสารได้ดี เหล่านี้ล้วนมาจากการเรียนการสอน Active Learning  

 
7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     7.1 ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผู้เรียนต้อง Active 
มิใช่ผู้สอนเพียงอย่างเดียว เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญของรายวิชา 
ค านึงถึงจุดมุ่งหมายรายวิชา เนื้อหา ออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ แนวทางปฏิบัติกิจกรรมใหชั้ดเจน  

 7.2  ประเมินผลระยะยาว เก็บสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างต่อเนื่อง ประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อน าไปพัฒนา 
      7.3 ผู้สอนต้องค านึงถึงช่วงวัย และระดับความสามารถของ
ผู้เรียน เลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ยาก เริ่มจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าสื่อสาร กล้าแสดงออก และเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยกันหาความรู้ แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นส าคัญ 

7.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควรศึกษารูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
อื่นๆ อาจจะใช้การเปรียบเทียบ หรือสอนควบคู่กันไป รวมถึง

น าไปใช้กับรายวิชาอื่น อีกทั้งควรเน้นการท าวิจัยที่เป็นการทดลอง
กับผู้เรียนกลุ่มอื่น หรือผู้เรียนกลุ่มเดิม แต่ในรายวิชาอื่น เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องด้วย 
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ผลของการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   

The effect of using TGT teaching and learning techniques that affect learning 
achievement. Advanced Computer Programming 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ TGT ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และ 

2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  35 คน ได้จาก
การสุ่มแบบเจาะจง   

พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ TGT ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  และมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี วิธี
เรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้รองลงมาคือสาระส าคัญของวิธีการเรียนรู้ครอบคลุมและชัดเจน และการจัดล าดับของวิธีเรียนเป็นข้ันตอนมีความ
ต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ,การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study TGT learning achievement in advanced computer 
programming courses and 2) to evaluate students' satisfaction with teaching and learning management The target group 
is information technology students. Department of information technology Enrolled in advanced computer 
programming courses In the second semester of the academic year 2018, 35 people were randomly selected 
 Found that students have TGT learning achievement in advanced computer programming courses After 
studying higher than before Significantly at the level of 0.05 and satisfied with the highest level of learning management 
When classified by category, the average order is as follows: Learning method is suitable for learning, followed by the 
essence of the learning method, comprehensive and clear. And the order of the method of learning is a continuous 
process 
Keywords : achievement , TGT method, Advanced Computer Programming 
 
1. บทน า 
 การเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์           
ขั้นสูง เป็นวิชาที่สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี ในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาองค์ประกอบ
ของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ เช่น คลาส ออบเจ็กต์ 
แอททริบิวส์ เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม เป็นต้น 
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ เช่น 
การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส์ การเขียนโปรแกรมบนระบบ
เว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ชนิดพกพา เป็นต้น 
การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน ไลบรารีฟังก์ชัน และ เอพีไอ ของ
ภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ให้ 
โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เกษมสันต์ จากโพชน์ [1] ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1เรื่องสมการบัญชีและการวิเคราะห์
รายการค้าโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
ผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนรายวิชาบัญชี
เบื้องต้น 1 เรื่องสมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ TGT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ของปีการศึกษา 
2557 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.14 จะท าให้เห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจใน
การใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT สูงกว่าวิธีการสอนโดยการใช้แบบ
ฝึกปฏิบัติ  
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 ซึ่งสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง จะมีปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
ของนักศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Team 
Game Tournament) เป็นเทคนิคหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือ แต่
เพิ่มเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย เหมาะส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในจุดประสงค์ที่ มีค าตอบถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
องค์ประกอบของ TGT เริ่มจากการสอน เป็นการน าเสนอความคิด
รวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่ อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดใน
รูปแบบของการอภิปรายต่อมาจะมีการจัดทีม เป็นขั้นตอนการจัด
กลุ่ม ในการเตรียมความพร้อมและ ความเข้มแข็งให้สมาชิก และท า
การแข่งขัน ซึ่งมักใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนมาในแผนการสอน 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ในรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ขั้นสูง เพื่ อให้ ได้ผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ TGT เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ TGT 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ TGT ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     นักศึ กษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณ ะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  จ านวน 35 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ 
      3.2.1  แผนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง     
      3.2.2 กรณีตัวอย่าง เรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน น ามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีต้องการสอน   
      3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอน 
 

4. วิธีการพัฒนา 
4.1 ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
4.2 ศึกษาหลักการ วิธีการสอน ทฤษฎีการสอน และรูปแบบ

กิจกรรมโดยใช้เทคนิค TGT (Team Game Tournament)ในการ
แก้ปัญหา 

4.3 ศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน เวลาส าหรับ
จัดการเรียนการสอน หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางเพื่อสร้าง
แผนการสอน และออกแบบทดสอบ 

4.4 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4.5 อธิบายแผนการสอนและกิจกรรมให้นักศึกษาทราบ เพื่อเป็น
การเตรียมผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจ ในเนื้อหาที่ เรียนและเพื่อ
ด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน ได้ 8 กลุ่ม และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
จับสลากโจทย์ปัญหาต่างๆ และสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ให้ 

4.6 นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะท าการสร้างและประดิษฐ์เกมส์ตามที่
จับสลากได้ โดยข้อก าหนดของแต่ละเกมส์จะต้องมีคะแนนเกมส์ละ 
10 คะแนน 
 
 4.7 ในแต่คาบเรียน มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน อธิบายเนื้อหา
เพื่อให้ทราบและเข้าใจ แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาทดสอบ
กับเกมส์ที่ได้สร้างไว้ โดยแต่ละกลุ่มจะได้เล่นเกมส์เพียงกลุ่มละ 7 
ครั้งเท่านั้น (โดยเกมส์ของตนเองจะไม่ได้เล่น) แล้วท าการบันทึก
คะแนนในการเล่นแต่ละครั้งไว้  
 4.8 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นการ
สรุปเนื้อหาสาระจากเกมส์และการอภิปรายสิ่งที่ได้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
6. การเก็บข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลเป็นการรวบรวมคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีเกณฑ์การให้คะแนนของการเก็บรวบรวม 
โดยถ้านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ตอบถูกจะได้                  1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 
7. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน  

7.2 ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล  ห าค่ า เฉ ลี่ ย  (X)               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบที             
(t-test Dependent) การวิเคราะห์ความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมาย 
8. ผลการวิจัย 

ผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดลองการใช้
เทคนิค TGT (Team Game Tournament) ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 
(Pre-test) กับคะแนนสอบหลังเรียน (Post-test) โดยการทดสอบ
ค่า t (test) ปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ก่อน-หลัง จ านวน k x S.D. t 

โครงสร้างควบคุม 
ก่อนเรียน 35 คน 10 ข้อ 4.20 1.135 

3.411 
หลังเรียน 35 คน 10 ข้อ 6.80 1.398 

การวนซ้ า 
ก่อนเรียน 35 คน 10 ข้อ 4.10 1.792 

2.872 
หลังเรียน 35 คน 10 ข้อ 6.20 0.632 

ข้อมูลชนิด อะเรย ์
ก่อนเรียน 35 คน 10 ข้อ 3.20 1.316 

3.940 
หลังเรียน 35 คน 10 ข้อ 6.50 1.433 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายดังตาราง 2 

ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง มีเกณฑ์  การวัดคะแนนเฉลี่ย 
ก าหนดไว้ดังน้ี 
     ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย   
          มากที่สุด    4.21 – 5.00 
          มาก   3.41 – 4.20 
          ปานกลาง  2.61 – 3.40  
        น้อย   1.81 – 2.60  
        น้อยที่สุด  1.00 – 1.80 
 
 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   

ล าดับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

X S.D. แปลผล 
1 ความสอดคล้องของวิธีเรียนกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา

ตามแผนการเรียน 
4.02 0.831 มาก 

2 การจัดล าดับของวิธีเรียนเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง 4.45 0.503 มากที่สุด 
3 สาระส าคญัของวิธีการเรยีนรู้ครอบคลุมและชัดเจน 4.55 0.5.3 มากที่สุด 
4 วิธีเรียนเหมาะสมกับการเรยีนรู ้ 4.60 0.810 มากที่สุด 
5 กิจกรรมในวิธีเรียนช่วยให้ท่านเข้าใจเนื้อหาไดด้ีขึ้น 4.20 0.405 มาก 
6 น าวิธีเรียนไปใช้ประโยชนไ์ด ้ 4.00 0.816 มาก 
7 ได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์จากวิธีเรียน 4.10 0.900 มาก 
8 วิธีเรียนมีความน่าสนใจและมีความหลากหลาย 4.20 0.405 มาก 
9 เอื้อต่อการเรียนรู ้ 4.15 0.735 มาก 
10 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT 4.20 0.405 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.632 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุดทุกรายด้าน เมื่อจ าแนกราย
ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  วิธี เรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
รองลงมาคือสาระส าคัญของวิธีการเรียนรู้ครอบคลุมและชัดเจน การ
จัดล าดับของวิธีเรียนเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ที่สุด 

9 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ 
TGT ใน ราย วิ ช าก าร เขี ย น โป รแ ก รม ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ขั้ น สู ง               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ อารียา ทองโปร่ง [3] ได้ศึกษา
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เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยชุดฝึกทักษะ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ เท ค นิ ค  TGT                
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางปู ผลการหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
และการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายพบว่า  ชุดฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( E1)และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์          
(E2)  เท่ากับ  87.08/84.77 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.71 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  ผลการเปรียบเทียบทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนโดยชุดฝึกทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ พบว่า  คะแนนทักษะวัดการอ่านการเขียน สูงกว่าก่อน
เรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
คะแนนพัฒนาร้อยละ 37.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 25 
ผลการศึกษากระบวนการท างานกลุ่มพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการศึกษาเจตคติต่อ
การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับการศึกษาของเกษมสันต์ จากโพชน์ [1] ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1เรื่อง
สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
TGT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 3.82 หลังเรียน 8.14 มีผลที่ดีขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 
ดังนั้นจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้าวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของ
นักเรียนระดับ ปวช . 1/13 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของปีการศึกษา 
2556 มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  8.03 และการวิจัยในเรื่องการ
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง
สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
TGT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ของปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.14 
จะท าให้เห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจ ในการใช้เทคนิคการสอน
แบบ TGT สูงกว่าวิธีการสอนโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุภาณี ค าภาษี พิศมัย ศรีอ าไพและกมล ตราชู [2] 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
บวกลบระคน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
SSCS พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การบวกลบ
ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่า
เท่ากับ 79.43/77.58 และ78.17/76.96 ตามล าดับ 2) ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแผนการจัดการเรยีนรู้ดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ SSCS เรื่องการบวกลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ 0.6533 และ 

0.6631 หรือคิดเป็นร้อยละ65.33 และ 66.31 ตามล าดับ และ 3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกลบระคน การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS ไม่แตกต่าง
กัน แต่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอน              
ที่หลากหลาย และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีที่หลากหลาย ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

10.1 ควรมีการน าผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ โดยเน้นการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

10.2 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน 
เมื่ออาจารย์อาศัยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเทคนิคการใช้ใบงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชามิติทางสังคมและ
จริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการใช้ใบงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน  
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์        
2) ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษาให้ความ
สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเข้าศึกษา และเรียนรู้ได้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคใบงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้และด้านท าความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

 
ค าส าคัญ :   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, ใบงาน, มิติทางสังคมและจรยิธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์   
 

Abstract 
  The objectives of this research were 1) to study of learning achievement in the course of Social and ethical 
dimensions for Computer scientists using Techniques of using job sheet Method, 2) to examine students learning 
behaviors in the course of Social and ethical dimensions for Computer scientists by using job sheet, and   3) to study 
students’ satisfaction towards learning with the job sheet. The samples were 30 third-year students who studied the 
course of Social and ethical dimensions for Computer scientists in the second of semester academic year 2019. The 
samples were selected by the purposive sampling technique. The research instruments were 1) a lesson plan, 2) 
learning activity sheets, 3) an achievement test, and 4) a student satisfaction evaluation. Statistics used in data analysis 
include standard percentage, remaining and t-test dependent. 

The research findings showed that the 1. There was a statistically significant difference between the students’ 
learning achievement before and after using techniques of job sheet teaching method at the .05 level. 2. Students were 
interested in learning activities. They were enthusiastic to participate in class both learning with theory and practice 
section efficiently. 3. The students’ satisfaction towards learning with the job sheet, in overall, was at highest level. 
When considering each aspect, it was found that the two aspects were at the content is more suitable for learning and 
understanding of content.  

 
Keywords:  Learning Achievement, Job Sheet, Social and ethical dimensions for computer scientists 
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1. บทน า 
 เนื่องจากได้รับผิดชอบในการสอน วิชา วท 6001218 มิติทาง

สังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์  ในระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาช้ันปี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยในระหว่างที่ด าเนินการสอน
พบว่านักศึกษาบางคนไม่สามารถท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบและ
ข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่
นักศึกษาบางคนเรียนรู้ได้ช้าและมีความสามารถในการเรียนรู้ มีพื้น
ฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน 

ใบงาน หมายถึงเอกสารที่ก าหนดรายละเอียดของงานและล าดับ
ขั้นการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย  วิธีการเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม 
กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ ซึ่งการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรู้แบบใช้ใบงาน  จึงเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม ที่จะน ามาใช้ในปัจจุบัน โดยจะเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ:2542) [1] โดยการเรียนรู้จริงด้วย
การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือกระท าด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ 
และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาวจนศาสดา 1 
เรื่อง หลักอิสลาม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปีที่ 1 สาขาวจนศาสดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
ปีการการศึกษา 2558 ของศิรินภา วงษ์สุริยะ [2] ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน จ านวน 
20 คน โดยภาพรวมนักเรียนสอบได้คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.0 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 ซึ่งพบว่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และทุกคนมีพัฒนาการขึ้น 

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย จึงเป็นแรงจูงใจให้ 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสอนโดยใช้ใบงานในรายวิชา วท 6001218 มิติ
ทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์  มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือศึกษา 
ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติจริงจากการใช้ใบงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะและความช านาญในการเรียน ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น   
โดยก าหนดให้นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการสอนเสร็จ ได้ให้นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้เทคนิคการใช้ ใบงาน ใน

รายวิชา วท 6001218 มิติ ทางสั งคมและจริยธรรมส าหรับนั ก
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา วท 6001218 )
ใช้ใบงานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 2.3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน รายวิชา วท 6001218 มิติทาง
สังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียน รายวิชา 
วท 6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์                 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วท 
6001218 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์  ปี
การศึกษา 2/2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

 
3.2 เคร่ืองมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ใช้
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย  

3.2.1 แผนการสอนวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนัก
คอมพิวเตอร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

3.2.2 ใบงาน จ านวน 10 ใบงานที่ เน้นการฝึกปฏิบัติ  ให้เกิด
ทักษะและความช านาญ  

3.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
3.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจานวน 3 คน 
พิจารณา เพื่ อน ามาวิ เคราะห์หาค่ าดั ชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และปรับปรุงแบบทดสอบ
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.89  

3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการใช้ใบงาน
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
3.3 การเก็บข้อมูล 

3.3.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ  

3.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน  น าคะแนนของนักศึกษา จาก
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แบบทดสอบก่อนเรียน มาด าเนินการวิเคราะห์เพื่อใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน  ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดย
มีกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  

3.3.2.1) การสรุปสาระส าคัญหลังเรียน (End of Class 
Query) ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญที่ได้เรียนในแต่ละบทเรียนลง
สมุดบันทึก  

3.3.2.2) กรณีศึกษา (Case Study) อาจารย์ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่ก าลังศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ 
และอภิปรายเนื้อหาภายในห้องเรียน  

3.3.3) ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 10 ใบงานที่ เน้น
การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติทางสังคมและจริยธรรม
ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ  
3.4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

สถิติที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยนาผล
ที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก  
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย  
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากท าคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pre-Test) และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-
Test) แล้วน าเอาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเปรียบเทียบกัน 

2.วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและแยกตามรายด้านโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ T – Test (Independent Samples) 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังจากการใช้ใบงาน โดยวัดผลจากการหาค่า
คะแนนรายบุคคล และค่าเฉลี่ยรวม จานวน 2 ครั้ง คือการทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบแบบทดสอบหลังเรียน ของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และ    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test 

3.ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบ
สอนแบบใบงาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการ แจกแจงความถี ่
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าหลักคะแนนแบบ 

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ในรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ใบงานส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม โดยน าเสนอผล ดังนี ้ 
4.1. ผลการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชามิติทางสังคม
และจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้ใบงาน ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงดังตารางที ่1  

 

 *การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช้ใบงาน          
       
 
4.2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา มิติทางสังคม
และจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชามิติทางสังคมและ
จริยธรรมโดยใช้ใบงานส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยใช้เทคนิค
การใช้ใบงาน โดยน าคะแนนของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียน 
มาด าเนินการวิเคราะห์เพื่อใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการใช้ใบงาน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  

4.2.1 การสรุปสาระส าคัญหลังเรียน (End of Class Query) ให้
นักศึกษาสรุปสาระส าคัญที่ได้เรียนในแต่ละบทเรียนลงสมุดบันทึก  

4.2.2 กรณีศึกษา (Case Study) อาจารย์ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่ก าลังศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ และอภิปราย
เนื้อหาภายในห้องเรียน 

 โดยพบว่านักศึกษาให้ความสนใจ ตั้งใจในการจัดกิจกรรม มี
ความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติตามงานในใบงานได้อย่างครบถ้วน 
 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

N 

คะแนน 
ก่อนทดลอง 

คะแนนหลัง
ทดลอง 

 
t 

X  S.D. X  S.D. 
30 12.45 2.82 19.65 2.95 19.48* 
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4.3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ใบงาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงดังตารางที ่2 
           
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เทคนิค การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ใบงาน ) ของนักศึกษาช้ันปีที่  3 สาขาวิชา     
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
จากตารางที่ 2  ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา

ช้ันปีที่  3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เรียนรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนัก
คอมพิวเตอร์ข้อที่ ได้ค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจสูงสุด คือเนื้อหา
เหมาะสมกับการเรียนรู้  ( X  = 4.37, S.D. = 0.48)  โดยมีความ  
พึงพอใจอันดับรองลงมาคือท าความเข้าใจเนื้อหา  ได้ ง่ายขึ้น            
( X  = 4.35, S.D. = 0.45)  นอกนั้นมีค่าระดับมากที่สุด และ
โดยรวมเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ  ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยรวม 
( X  = 4.27 , S.D. = 0.43)   

 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังต่อไปนี ้ 

 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชามิติ
ทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่  2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

จะเห็นได้ว่านักศึกษา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ  .05 สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ             
วีระชัย ทะจันทร์ [3] ได้ท าการศึกษาการใช้ใบงานส าหรับพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2  สาขางานการ
บัญชี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.  ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักศึกษา
สาขาบัญชี มีคะแนนเฉลี่ย 40.55 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 
46.45 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย พบว่าแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรี ย น สู งก ว่ าก่ อ น เรี ย น  แ ล ะ ส อด ค ล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ช อ ง            
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม [4] ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างใบงานการ
ทดลองวิชาการเขียนคอมพิวเตอร์ 1 ด้วยภาษา C  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสู ง (ปวส .)  สาขางานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า  ใบงานการทดลองวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 
ด้วยภาษา C ที่ สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.87/81.25 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์สมมุติฐานการวิจัย   

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากระบวนการการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้
ใบงาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะหรือกระบวนการต่างๆ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการ
เรียนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการดีขึ้น   

 
6. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
      6.1.1 ได้ต้นแบบในการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ใบงานส าหรับนักศึกษา  ซึ่งสามารถน าไปวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป   

      6.1.2 สามารถน าไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
นักศึกษาในการเรียนวิชาอื่นๆได้  

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  
      6.2.1 การน าเทคนิคการใช้ใบงานควรมีการศึกษาและ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้การ
น าไปใช้กับผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
ผู้เรียนดีขึ้น  

       6.2.2 ในการปฏิบัติใบงานผู้สอนควรดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการใช้เทคนิคการ
ใช้ใบงานช่วยให้นักศึกษามีทักษะดีขึ้น 

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
        6.3.1 ควรมีการพัฒนาเทคนิคการใช้ใบงาน  เพื่อให้

นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น  
        6.3.2 ควรท าการวิจัยร่วมกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
 
 
 
 

รายการ X S.D. 
ความหมาย 

ความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา    

1.ท าความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  4.35 0.45 มากที่สุด 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมากขึ้น  

4.25 0.40 มากที่สุด 

3.เรื่องที่ เรียนมีความน่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์  

4.32 0.42 มากที่สุด 

4.เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ 4.37 0.48 มากที่สุด 
5.ได้เรียนรู้อย่างอิสระ  4.29 0.42 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
6. น าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.26 0.43 มากที่สุด 
7. ได้รับความรู้และสาระที่เป็น
ประโยชน์ 

4.19 0.42 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ    
8.  มีความน่าสนใจและมีความ
หลากหลาย 

4.20 0.47 มาก 

9.  ความต่อเนื่องของเนื้อหา 4.34 0.42 มากที่สุด 
10. กระตุ้นให้ เกิดความอย่าง
เรียนมากขึ้น  

4.15 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.43 มากที่สุด 
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7. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

เทคนิคการใช้ใบงานรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับ    
นั กคอมพิ ว เตอร์  นี้ ส า เร็ จลุ ล่ วงด้ วยดี ด้ วยความกรุณ าของ                   
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ     
ผศ .ดร .สัมฤทธ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ให้ค าช้ีแนะและแนะแนวทางในการ
ด า เนิ น งาน วิ จั ย  และขอขอบ คุณ สถาบั น วิ จั ย และพัฒ น า    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยละ
น าเสนอผลงานวิจัย 
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ความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 

 Student’s Conceptual Knowledge in The Context of Mathematics  
Problem Solving Classroom 

 
บงกช นิ่มตระกูล 1 จันทนา วรรณพันธุ์ 2 และ สุดาภรณ์ ภู่แพร 3 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

1 E-mail: b.nimtrakul@hotmail.com; 2E-mail: cw_chantana@hotmail.com; 3E-mail: ordinary_555@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 

และ 2) ศึกษาวิธีการสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง                    
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดถนนแค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 15 คน                            
ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการคูณ และการหาร จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ที่จัดท าขึ้นภายใต้ความ
ร่ วมมื อ ระหว่ า ง  Center for  Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba 
ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความรู้เชิงมโนมติทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความรู้ เชิงมโนมติจากสถานการณ์ปัญหาแรกไปยังสถานการณ์ปัญหาสุดท้าย และ               
2) นักเรียนเกิดแนวคิด 3 รูปแบบ คือแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนวิธีการโดยปราศจากมโนมติ แนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับขั้นตอนวิธีการ
ด้วยมโนมติที่สับสนหรือไม่มีความชัดเจน และแนวคิดที่ใช้มโนมติและวิธีการที่ถูกต้องซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ท าให้เกิดสร้างความรู้เชิงมโนมติ 
ค าส าคัญ ช้ันเรียนคณติศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปญัหา ความรู้เชิงมโนมติ 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to investigate the scores of students ‘conceptual knowledge in 

mathematics and 2) to study the process to build students ‘conceptual knowledge in mathematics. The target group 
consisted of 15 grade 2 students in the academic year 2018 of Wat-tha-khon-care school , Lopburi Province under the 
context of mathematics problem solving classroom in multiplication and division learning unit from mathematics textbook 
for grade 2 (vol 2) collaboratively conducted between Center for Research on International Cooperation in Educational 
Development (CRICED), University of Tsukuba, Japan and Center for research in Mathematics Education, Faculty of 
Education, Khon Kaen University, Thailand. 

The findings are: 1) the students ‘conceptual knowledge in mathematics has increased by considering the scores 
of students ‘conceptual knowledge in mathematics are higher from the first problem situation to the last problem 
situation and 2) students has 3 ideas include prioritize without meaning type, Prioritize procedure with confused or 
ambiguous meaning type and Secure procedure and meaning type, students use the idea of the secure procedure and 
meaning type to build conceptual knowledge in mathematics. 
Keywords: mathematics problem solving classroom, conceptual knowledge 
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1.  บทน า 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542    
ซึ่งมีผลท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นวาระส าคัญของชาติ 
และการปฏิรูปการเรียนรู้นับว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาใน
ครั้งนี้ [1] แต่โรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นความรู้ ใน
เนื้อหาวิชา และการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเท่านั้น 
ประกอบกับการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย เฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่ ไ ด้ จากการทดสอบโดยไม่ ได้ เน้นที่
กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน [1] จากที่ผ่านมา 
ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะพัฒนาการสอนของตนเอง            
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าครูยังขาดนวัตกรรมที่จะน ามาพัฒนาการสอน 
โดยครูส่วนมากยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมๆ เน้นการสอน           
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและมองข้ามกระบวนการเรียนรู้และทัศนคติ
ของผู้เรียนที่จะน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ [2] 
 ช้ันเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นช้ันเรียนที่พิจารณา              
การจัดการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นการบูรณาการระหว่างเนื้อหา 
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน                
โดยครูจะพยายามให้ผู้เรียนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคิด ทางคณติศาสตร ์          
ที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ [2] นอกจากนี้ช้ันเรียน 
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหายังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
หรือวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย โดยวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย           
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่แค่แบบฝึกหัด แต่ต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้รับอิสระในการท ากิจกรรมและการคิด             
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ และ         
มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย [1] หลังจากการแก้ปัญหา
ในช้ันเรียน คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ครูจะเปิดโอกาส           
ให้ผู้เรียนได้แสดงและอธิบายแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับวิธีการ            
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ด้วย 
 มโนมติทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับ           
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะความส าเร็จทางการเรียน
คณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจในมโนมติที่ถูกต้องในสิ่งที่              
ได้เรียนรู้ หากว่าผู้เรียนมีมโนมติทางคณิตศาสตร์ที่ดีและถูกต้องแล้ว            
ก็จะสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีด้วยเช่นกัน  
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงต้องสอน            
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมาย เข้าใจในโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์สามารถ
อธิบายได้  ความรู้ลักษณะนี้เรียกว่า “ความรู้เชิงมโนมติ (Conceptual 
knowledge)”[3] ยกตัวอย่างในการเรียนเรื่องการหาร เมื่อผู้เรียน       
ได้พบกับสถานการณ์ปัญหา“มีกระดาษอยู่ 8 กล่องๆ ละ 10 แผ่น              
จะแบ่งกระดาษทั้งหมดให้เด็ก 20 คนๆ ละเท่าๆ กัน เด็กแต่ละคนจะได้
กระดาษคนละกี่แผ่น” ผู้เรียนทุกคนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และ
หาผลลัพธ์ได้ คือ 80 ÷ 20 = 4 แต่สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว            
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความยุ่ งยากในการค านวณ          
หาค าตอบเมื่อตัวตั้งและตัวหารมีค่ามากๆ แล้วจึงใช้กฎการหาร            
ที่ได้เรียนไปแล้วมาเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปที่ ง่าย                
ต่อการคิดค านวณ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะแสดงกระบวนการคิดค านวณที่

ได้ประโยคการหารที่ผลลัพธ์เป็น 4 หลายๆ ประโยค แต่ถ้ามองใน 
อีกด้านหนึ่ง ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในมโนมติที่เกี่ยวกับกฎของการ
หารจะสามารถบอก ได้ว่าประโยคสัญลักษณ์แต่ละประโยคที่ได้ 
มาแทนประโยคสัญลักษณ์เดียวกัน ในความเป็นจริง ผู้เรียนอาจ 
รู้วิธีการคิดค านวณหาประโยคสัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปอย่างง่ายของ
ประโยคสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ได้ แต่ไม่เข้าใจมโนมติของการเท่ากัน 
ของประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองดังกล่าว ในท านองเดียวกันผู้ เรียน 
อาจเข้าใจมโนมติของการเท่ากันของประโยคสัญลักษณ์ แต่ไม่ทราบ
วิธีการหาประโยคสัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปอย่างง่ายของประโยคสัญลักษณ์ 
ที่ก าหนดให้ได้สอดคล้องกับที่ Wertheimer [4] ที่กล่าวว่า ผู้เรียน           
มีความสามารถในการด าเนินการทางเลขคณิตโดยอาศัยความรู้            
ที่เกี่ยวกับวิธีการคิดค านวณเพื่อมุ่งไปสู่การหาค าตอบ แต่มีความเข้าใจ
เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของวิธีการเหล่านั้น 
 แนวคิดที่ใช้มโนมติและวิธีการที่ถูกต้อง (Secure procedure and 
meaning type) เป็นรูปแบบการคิดทางคณิตศาสตร์ ในการหา
ค าตอบที่สะท้อนถึงการใช้วิธีการที่มีมโนมติที่เหมาะสมมาสนับสนุน
รูปแบบคิดลักษณะนี้จะส่งผลให้เกิดการสร้างความรู้เชิงมโนมติ [5] 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการสร้างความรู้เชิงมโนมติของ
ผู้เรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยผ่าน 
รูปแบบการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อส ารวจความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของ            
ช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
 2.2 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความรู้ เ ชิงมโนมติของนักเรียน            
ในบริบทของช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดวิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็น
วิธีการสอน ของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ [6] ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่  
 1) ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  
     ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยเริ่มต้นด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่คุ้นเคยเพื่อทบทวนความรู้ เดิมที่นักเรียนได้เรียนรู้มา               
ก่อนหน้า และน าเสนอสถานการณ์ปัญหาเป้าหมายเพื่อให้เกิด            
การสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่ อาศัยสื่อหลักเป็น   
ตัวน าเสนอสถานการณ์ปัญหาประกอบการเล่าเรื่อง 
 2) ขั้นการเรียนรูด้้วยตนเองของนักเรียน  
     นักเรียนด าเนินการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลในสถานการณ์
ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย และด าเนินการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มในสถานการณ์
ปัญหาเป้าหมาย 
 3) ขั้นอภิปรายร่วมกันทั้งช้ันเรียน  
     ในขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีเมื่อนักเรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
และอาจไม่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา การอภิปรายร่วมกัน
ภายในกลุ่มย่อยในเบื้องต้นอาจท าให้นักเรียนได้ค้นพบ แนวทางที่
ถูกต้องในการแก้ปัญหา หรือการที่มีโอกาสได้รับฟังและแลกเปลี่ยน
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แนวคิดกับเพื่อนคนอื่นๆ ในช้ันเรียนก็จะท าให้นักเรียนได้ ย้อนกลับ
ไปนึกถึงความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อน ามาแก้ไขวิธีการของตนเองได้ 
 4) ขั้นการสรุปเพื่อเชื่อมโยงความคิด  
     ภายหลังจากที่นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน        
ครูจะมีบทบาทในการที่จะต้องสรุปแนวคิดที่อาจเป็นแนวคิด            
ที่กระจัดกระจายให้เป็นแนวคิดที่มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ชัดเจน  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยอาศัยคะแนนการวัด 
มโนมติทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาจากคะแนนการวัดมโนมติทาง
คณิตศาสตร์ของ อัมพร  ม้าคะนอง [7] และศึกษาวิธีการสร้างความรู้
เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยการพิจารณาจากการเช่ือมโยง
ระหว่างคะแนนความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแสดงออกมา 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดถนนแค อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 32 คน   
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดถนนแค อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 15 คน โดยใช้การจับฉลาก 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยการ
สร้างช้ันเรียนให้เป็นช้ันเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ใช้วิธีการ
แบบเปิดเป็นวิธีการสอน และอาศัยสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด            
เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น               
3 กลุ่ม ให้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นรายกลุ่ม   โดย
ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง  
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

คาบที่   กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 สถานการณ์ปัญหา “เฮฮาปารต์ี้” 
2 ทบทวนและท าแบบฝึกหดั 
3 สถานการณ์ปัญหา “แบ่งลูกอมอยา่งไรดี” 
4 ทบทวนและท าแบบฝึกหดั 
5 สถานการณ์ปัญหา “แบ่งคุกกี้อย่างไรดี” 
6 ทบทวนและท าแบบฝึกหดั 

 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 4.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  
  1) สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 3 สถานการณ์ปัญหา 
  2) แผนการจัดการเรียนรู้ สร้างโดยผู้วิจัยในหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การคูณ และการหาร จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ที่จัดท าข้ึน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Center for Research on International 
Cooperation in Educational Development (CRICED), University 

of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 4.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
  ผู้วิจัยได้น าสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 3 สถานการณ์
ปัญหาส่งให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษา
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของการใช้ภาษา และความสอดคล้องกับบริบทของ          
ช้ันเรียนไทย 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4.1 การส ารวจความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คะแนนการวัดมโนมติทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามา         
จากคะแนนการวัดมโนมติทางคณิตศาสตร์ของอัมพร ม้าคะนอง [7]            
ดังตาราง 
ตารางที่ 2 คะแนนการวัดมโนมตทิางคณิตศาสตร ์
 

คะแนน/ ระดับ พฤติกรรมที่แสดงออก 
2/ ถูกต้องสมบรณู ์ ตอบค าถาม โดยอ้างอิง ทฤษฎีบท กฎ 

หรือสูตร ที่ใช้ในการตอบค าถามนี ้
อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 

1/ ถูกต้องบ้างบางส่วน ตอบค าถามโดยอ้างอิงทฤษฎีบท กฎ 
หรือสูตร ที่ใช้ในการตอบ ค าถามนี้ 
ไม่ครบถ้วน 

0/ ไม่ถูกต้อง ไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีบท กฎ หรือสูตร
ในการตอบค าถาม 

 4.4.2 กรอบแนวคิดกลไกของหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่  ท าให้เกิด
แนวคิดที่หลากหลายของ Isoda [5]  ประกอบด้วย 3 แนวคิด ดังนี ้
  1)  แนวคิดที่ ให้ความส าคัญกับขั้นตอนวิธี การโดย
ปราศจากมโนมติ 
  2)  แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนวิธีการด้วยมโนมติ 
ที่สับสนหรือไม่มีความชัดเจน  
  3)  แนวคิดที่ใช้มโนมติและวิธีการที่ถูกต้อง 
 4.4.3 กรอบแสดงการเช่ือมโยงระหว่างคะแนนที่ใช้วัดมโนมติ
ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความรู้เชิงมโนมติ 
 
ตารางที่ 3 กรอบแสดงการเช่ือมโยงระหว่างคะแนนที่ใช้วัดมโนมติ
ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความรู้เชิงมโนมติ 
 

คะแนน/ระดับ แนวคิดที่ทางคณิตศาสตร์ 
ที่นักเรียนแสดงออกมา 

2 / ถูกต้องสมบูรณ ์ แนวคิดที่ใช้มโนมติและวิธีการ  
ที่ถูกต้อง 

1 / ถูกต้องบ้างบางส่วน แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอน
วิธีการด้วยมโนมติทีส่ับสนหรือไมม่ี
ความชัดเจน 

0 / ไม่ถูกต้อง แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอน
วิธีการโดยปราศจากมโนมต ิ
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1  
 เพื่อส ารวจความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียน
คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
 
ตารางที่ 4  คะแนนเฉลี่ยความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์แยกตาม
สถานการณ์ปัญหา 
 

       สถานการณ์ปัญหา คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 2) 

สถานการณ์ปัญหา “เฮฮาปาร์ตี”้        
สถานการณ์ปัญหา “แบ่งลูกอมอยา่งไรดี” 
สถานการณ์ปัญหา “แบ่งคุกกี้อย่างไรดี”      

1.50 
1.55 
1.95 

 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความรู้เชิงมโนมติที่เพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ปัญหาแรกไปยังสถานการณ์ปัญหาสุดท้าย  
5.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียนคณิตศาสตร์          
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
 จากการศึกษาการสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบท
ของช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลงานของนักเรี ยนในแต่ละสถานการณ์ปัญหาเริ่มต้นจาก
สถานการณ์ปัญหาที่ง่ายไปสู่สถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1    สถานการณ์ปญัหา “เฮฮาปารต์ี”้ 

 

 สถานการณ์ปัญหา “เฮฮาปาร์ตี้” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน
มองเป็นความเป็นกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
นักเรียนมีแนวคิดในการแก้ปัญหา ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2   วิธีการคิดของนักเรียนท่ีได้คะแนนความรูเ้ชิงมโนมติ 2 

 

 จากรูปที่ 2 นักเรียนใช้วิธีการจัดกลุ่มแอปเปิ้ลโดยการย้าย            
แอปเปิ้ล 1 ผล จากจานที่มี 4 ผลไปอยู่ในจานที่มีแอปเปิ้ล 2 ผล           
ท าให้มีแอปเปิ้ลในแต่ละจานเป็นจ านวนเท่ากันซึ่งจะท าให้เห็นว่า            
มีแอปเปิ้ล 3 จาน ๆละ 3 ผล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลุ่ม และ
ใช้วิธีการบวกจ านวนแอปเปิ้ลในแต่ละจานเพื่อหาจ านวนแอปเปิ้ล
ทั้งหมด 

 
 

รูปที่ 3 วิธีการคิดของนักเรียนท่ีไดค้ะแนนความรูเ้ชิงมโนมติ 0 

 
รูปที่ 4    สถานการณ์ปญัหา “แบ่งลูกอมอย่างไรดี” 

 

 สถานการณ์ปัญหา “แบ่งลูกอมอย่างไรดี” เป็นสถานการณ์
ปัญหาการหารแบบหาจ านวนสมาชิกในกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักเรียนเช่ือมโยงแนวคิดเรื่องความเป็นกลุ่ม จากมโนมติเรื่องการคูณ
ไปสู่แนวคิดเรื่องการแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน นักเรียนมีแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5    วิธีการคิดของนักเรียนที่ได้คะแนนความรูเ้ชิงมโนมติ 2 
 

 จากรูปที่ 5 นักเรียนใช้การแบ่งลูกอมให้กับลูก 4 คน ๆ ละ 1 เม็ด 
แบ่งแบบนี้จนกว่าลูกอมจะหมด ลูกแต่ละคนจะได้ลูกอมคนละ            
3 เม็ด น าไปสู่มโนมติเรื่อการหารแบบหาจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
 

 
รูปที่ 6   สถานการณ์ปญัหา “แบ่งคุกกี้อย่างไรดี” 

 

 สถานการณ์ปัญหา “แบ่งคุกกี้อย่างไรดี” เป็นสถานการณ์ปัญหา
การหารแบบหาจ านวนกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเช่ือมโยง
แนวคิดเรื่องการแบ่งกลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกในกลุ่ม
เท่ากันไปสู่การหาจ านวนกลุ่มเมื่อสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนเท่ากัน 
นักเรียนมีแนวคิดในการแก้ปัญหา ดังรูปที่ 7 และ 8 
 

 
รูปที่ 7   วิธีการคิดของนักเรียนท่ีได้คะแนนความรูเ้ชิงมโนมติ 1 

จากรูปที่ 7 นักเรียนทราบว่าเด็กแต่ละคนต้องได้คุกกี้            
คนละ 4 ช้ิน ซึ่งก็คือจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นนักเรียนจึงแบ่งคุกกี้
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ครั้งละ 4 ช้ิน ให้กับเด็กแต่ละคนจนคุกกี้หมด และมีเด็กที่ได้รับคุกกี้
คนละ 4 ช้ินจ านวน 3 คน 

 
รูปที่ 8   วิธีการคิดของนักเรียนท่ีได้คะแนนความรูเ้ชิงมโนมติ 2 

 

จากรูปที่ 8 นักเรียนทราบว่าเด็กแต่ละคนต้องได้คุกกี้คนละ 
4 ช้ิน จึงใช้วิธีการลบออกครั้งละ 4 จนผลลัพธ์จากการลบเป็น 0 โดย
จ านวนครั้งท่ีลบคือจ านวนเด็กที่ได้รับคุกกี้ 

จากการพิจารณาผลงานของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนที่ได้
คะแนนความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 0, 1 และ 2 คะแนน 
โดยนักเรียนได้คะแนนมโนมติทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น ถ้าน าคะแนน
ที่ใช้วัดมโนมติทางคณิตศาสตร์มาเปรียบเทียบกับแนวคิด  ทาง
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแสดงออกมา จะพบว่านักเรียนที่ได้คะแนน
ความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ 0 คะแนน จะหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหาได้แต่จะไม่สามารถบอกหรืออธิบายหลักการ                
ที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ นักเรียนท่ีได้คะแนนความรู้เชิงมโนมติทาง
คณิตศาสตร์ 1 คะแนน จะหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้         
แต่บอกหรืออธิบายหลักการที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ไม่สมบูรณ์ 
นักเรียนที่ได้คะแนนความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์  2 คะแนน  
จะหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้แต่บอกหรืออธิบายหลักการ 
ที่น าไปสู่การหาค าตอบได้อย่างสมบูรณ์ 
 จากการพิจารณาวิธีแก้ปัญหาของนักเรียนดังกล่าวสามารถสร้าง
เป็นโมเดลการสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของ            
ช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ดังภาพ 
 

 
รูปที่ 9 โมเดลการสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในบริบทของ
ช้ันเรียนคณติศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหา 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 1) ข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 

     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบริบทของช้ันเรียน
คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น สังเกตจากคะแนนมโนมติทาง
คณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน   
 2) ข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2  
 ได้โมเดลการสร้างความรู้เชิงมโนมติของนักเรียนในในบริบทของ 
ช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยรูปแบบ 
ของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 1) อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 
     ในการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบริบทของ
ช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีต่อความรู้            
เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การคูณและการหาร  
พบว่าคะแนนความรู้เชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ [6] ที่กล่าวว่า ช้ันเรียนท่ีเน้นกระบวนการ
แก้ปัญหายังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย โดยวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
สิ่งที่ไม่ใช่แค่แบบฝึกหัด แต่ต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้รับอิสระในการท ากิจกรรมและการคิด เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างหลากหลาย 
 2) อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
     การแสดงให้เห็นถึงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์จะได้คะแนนมโนมติทางคณิตศาสตร์ 0 คะแนน 1 
คะแนน และ 2 คะแนน ถ้าเปรียบเทียบคะแนนมโนมติทาง
คณิตศาสตร์ กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนแสดงออกมา 
นักเรียนสามารถเขียนแสดงให้เห็นถึงมโนมติทางคณิตศาสตร์  โดย
นักเรียนที่ได้ 0 คะแนน จะมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอน
วิธีการโดยปราศจากมโนมติ นักเรียนท่ีได้ 1 คะแนนจะมีแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับขั้นตอนวิธีการด้วยมโนมติที่สับสนหรือไม่มีความ
ชัดเจนส่วนนักเรียนที่ได้ 2 คะแนนจะมีแนวคิดที่ใช้มโนมติและ
วิธีการที่ถูกต้อง จากการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
จากช้ินงานของนักเรียนและน าไปสู่การสร้างโมเดลการสร้างความรู้
เชิงมโนมติของนักเรียนในในบริบทของช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ Isoda (1996) ที่พบว่า 
นักเรียนที่ใช้แนวคิดที่ใช้มโนมติและวิธีการที่ถูกต้องจะค านึงถึง              
มโนมติที่อยู่ภายใต้ขั้นตอนวิธีการนั้นๆ 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
   1) ควรสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีคิด          
ที่หลากหลาย 
   2) ครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์ในการจัดล าดับแนวคิด
ของนักเรียน  
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6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1) ในแต่ละเรื่องควรใช้สถานการณ์ปัญหามากกว่า 1 
สถานการณ์ปัญหา เพื่อความชัดเจนของผลการวิจัย 
   2) ควรให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการสอนโดยวิธีการ
แบบเปิด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบ Infinity Knowledge Model (IK) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนด้านความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ก่อนกับหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ 
IK ในการจัดการเรียนการสอน และ 2) ศึกษาความคงทนด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอน
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย หลังจากใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ท่ีเรียนวิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้คือ แผนจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ IK Model วิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ก่อนกับหลังเรียนจากการใช้รูปแบบ IK ใน
การจัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
8.33 หลังเรียนเท่ากับ 10.05 และ 2) ความคงทนด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย หลังใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์พบว่าผู้เรียนมีความรู้สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ค าส าคัญ : Infinity Knowledge Model (IK), วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1, แนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย 
 

Abstract 
This study was a part of the research on the practice of Infinity Knowledge Model (IK) in teaching and learning 

management for the higher graduates of Rambhai Barni Rajabhat University.  This research aimed to develop an innovation 
for solving problems of learning and teaching process in terms of knowledge with the objectives to: 1) compare the 
results of learning achievement on various concepts, practices and approaches of English Teaching Methodology before 
and after using IK model in the teaching process and 2) study level of knowledge sustainability on various concepts, 
practices and approaches of English Teaching Methodology after using IK model in learning and teaching process. The 
samples were 55 third-year English program students, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University, who 
studied English Teaching Methodology 1 in the first semester of the academic year 2018.  The instruments were the 
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teaching plan of English Teaching Methodology 1 and a pre-test and a post-test on knowledge achievement of the 
students.  The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and One-Way Repeated Measure ANOVA.  
The results found that: 1) the results of learning achievement on various concepts, practices and approaches of English 
Teaching Methodology before and after using IK model in the teaching process showed that after learning the graduates 
had higher knowledge than before learning with statistical significance at the .05 level.  In which the mean before learning 
was 8.33 and after learning was 10.05 and 2) the level of knowledge sustainability on various concepts, practices and 
approaches of English Teaching Methodology after using IK model in learning and teaching process showed that after two 
weeks of learning the graduates had higher knowledge than after leaning with statistical significance at the .05 level. 
Keywords : Infinity Knowledge Model (IK), English Teaching Methodology 1, various concepts, practices and approaches 
of English Teaching Methodology 
 

1. บทน า  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย RBRU ซึ่ง R : Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง องค์กร และสังคม B : Best คือ ความเป็นเลิศของบุคลากร 
ความรอบรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพและความเป็น
มืออาชีพ R : Relationship คือ การมีสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดการ
ท างานเป็นทีม และ U : Unity คือ ความเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ เกิดความอยากเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้
มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการแร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดท าโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีเป้าหมาย
คือการยกระดับคุณภาพบัณฑิตโดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ซึ่งการด าเนินงานโครงการกระบวนทัศน์การเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยังได้น าแนวคิดจาก พ.ร.บ การศึกษา พ.ศ. 
2542 [6] และแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 มาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอน เริ่มต้นจากการก าหนดนโยบาย
ระดับมหาวิทยาลัย การสนับสนุน การกระตุ้น และการส่งเสริม 
จากผู้บริหารระดับคณะ น าไปสู่การค้นพบแนวปฏิบัติใหม่ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ งประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ ใน 
รายวิชาปฏิบัติและบรรยาย Infinity Knowledge Model (IK) เป็น
หนึ่งกลุ่มวิจัยของโครงการกระบวนทัศน์การเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยกลุ่ม IK Model เป็นกลุ่มงานวิจัยในรายวิชา
บรรยาย ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สอน (Teacher)  ความรู้ 
(Knowledge) และ ผู้เรียน (Student) เกิดเป็น “สายธารแห่งการ
เรียนรู้” โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน  
ขณะเดียวกันเมื่อผู้เรียนได้รับความรู้แล้วน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
สะท้อนผลของการปฏิบัติกลับมาสู่ผู้สอน เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ร่วมกันภายใต้เส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด โดยมีเส้นทางการ
หมุนเวียนองค์ความรู้เป็นรูปเลข 8 หรือ Infinity ซึ่งเป็นข้ันตอนของ
การสร้างความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม IK Model  ด าเนินการ
โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีหลักการที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
การก าหนดการวางแผนตามเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ในแผนการเรียนรู้ 
มคอ 3 ซึ่งผู้สอนจะก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  โดยใช้
กิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชาเพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านความรู้ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย ก่อนกับหลังเรียนจากการใช้รูปแบบ IK ในการจัดการ
เรียนการสอน และ 2) ศึกษาความคงทนด้านผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเรื่องแนวคิด หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย หลังจากใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษา คือ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ที่เรียนวิชา
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 ใน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 55 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเง่ือนไขในการเลือก คือ 
เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ1  
ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนปฏิบัติการสอน 
2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ IK 
Model รายวิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 บทที่ 1 เรื่อง แนวคิด 
หลักการวิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษที่หากหลาย ได้จาก
การศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ คัดเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอักกฤษ (5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี [10] แนวคิด ทฤษฏี IK Model และวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัย น าแผนบริหารการสอนประจ าบทที่สร้ างขึ้นไปให้
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คนพิจารณาหาค่าความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) เก็บรวบรวมผลการพิจารณาเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแผนการบริหารประจ าบทกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตาม
สูตรของ โรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน (Rowinelli and Hambleton, 
1977 อ้างถึงใน ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และ สุทัศน์ นาคจั่น, 2558 
: 1677 [1]) ซึ่งค่า IOC ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (>.5) และ  2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยทดสอบก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 
1 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนหลังจาก
ใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน และทดสอบหลังผ่านการ
ทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์เพื่อวัดระดับความคงทนของผลการเรียนรู้ 
หลังจากใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยสร้างข้อสอบแต่ละข้อให้
สอดคล้องกับทั้งวัตถุประสงค์และระดับพฤติกรรมที่ต้องการ วัดด้าน
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน 
และการสังเคราะห์ ตามทฤษฏีของ เบญจมิน บลูม (Benjamin 
Bloom, 1956 อ้างถึงใน ปรินดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน [5], รุ่งฟ้า 
กิติญานุสันต์ [8] และ ทิศนา แขมมณี [3]) น าแบบทดสอบไปให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อพิจารณา            ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-

1.00 (>0.5 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา) จากนั้นแก้ไขข้อค าถามตาม
ค าแนะน าของผู้ เ ช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษที่ผ่านการเรยีนรู้
ในเนื้อหานั้นมาแล้วจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและ
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบตามสูตรของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson อ้างถึงใน ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ 
และ สุทัศน์ นาคจั่น [1]) ซึ่งค่าความยากง่ายขอบแบบทดสอบอยู่
ระหว่าง 0.4-0.6 (อยู่ในช่วง 0.2 – 0.8 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา) 
ส่วนค่าความเช่ือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.81 (เข้าใกล้ 1.0 แสดงถึง
คุณภาพด้านความเช่ือมั่น) (สมนึก ภัททิยธนี [9]) 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าข้อมูลที่ ได้ จากการศึกษามาวิ เคราะห์ด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) 
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ด้วยรูปแบบ IK โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และร้อยละ (Percentage) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน ใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ 3) วัดระดับความคงทนผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ตามกรอบ TQF หลังจากการใช้รูปแบบ IK ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ้ า (One-Way Repeated Measure ANOVA) 

 
3. ผลการวิจัย  
3.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ตามกรอบ TQF ด้วยรูปแบบ IK  

จากตารางที่ 1 พบว่าสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.33 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.65 

ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.05 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 50.25 

 
ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลในภาพรวมของการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF จ าแนกตามระยะเวลาการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

ด้านของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ 

ด้านความรู ้
(20), n = 55 คน 

8.33 3.03 41.65 10.05 2.42 50.25 

***หมายเหต ุค่าที่อยู่ใน ( ) คือคะแนนเต็มในแต่ละพฤติกรรม 
 

3.2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนหลังจากใช้
รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน  

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้รายวิชาวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษ 1 พบว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.33 
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.03 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.05 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.42 และหลังเรียน 2 
สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.38 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.85 
 

ตารางที่ 2 สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนด้านความรู้ก่อนเรียน หลังเรียน และหลัง
เรียน 2 สัปดาห์ ด้วยวิธีการสอนแบบ IK 
 

ระยะรวบรวม
ข้อมูล 

 SD 

ก่อนเรียน 8.33 3.03 

หลังเรียน 10.05 2.42 
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หลังเรียน 2 
สัปดาห ์

11.38 2.85 

 
3.3 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนด้านความรู้ตามกรอบ 
TQF จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ IK  
 จากตารางที่ 3 พบว่าการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
และหลังเรียน และศึกษาความคงทนด้านความรู้หลังจากเรียนด้วย
วิธีการการสอนแบบ IK โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน หลังเรียนและหลังจากเรียนรู้ไป
แล้ว 2 สัปดาห์ ด้วยวิธีการสอนแบบ IK สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้ า  (one way repeated 
measure ANOVA) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 พิจารณาในแถวของ Wilks' Lambda ซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยใช้
โดยทั่วไป (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน [2]) ผลการพิจารณาพบว่าค่า F 
เท่ากับ 29.86 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าต ่ากว่าระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด (.05) หมายความว่าคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
ขั้นตอนต่อไปต้องท าการเปรียบเทียบรายคู่เพื่อพิจารณาว่าคะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ช่วงระยะเวลาใดที่แตกต่างกันบ้าง โดยคู่ที่ท าการ
เปรียบเทียบได้แก่ 1) ก่อนเรียนกับหลังเรียน 2) ก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 2 สัปดาห์ และ 3) หลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่ของ Bonferroni เพราะ
เป็นวิธีที่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ดี (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
[2]) ผลการเปรียบเทียบรายคู่น าเสนอในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ระยะ 
 

Effect Value F Hypothesis df Error df p-value 

time 

Pillai's Trace 0.53 29.86 2 53 0.00 

Wilks' Lambda 0.47 29.86 2 53 0.00 

Hotelling's Trace 1.13 29.86 2 53 0.00 

Roy's Largest Root 1.13 29.86 2 53 0.00 
***หมายเหต ุ n = 55, one-tailed  และก าหนด = 0.05 
 
ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบรายคูข่องคะแนนเฉลี่ยดา้นความรู้ทั้ง 3 ระยะ 
 

คู่ระยะเวลาที่เปรียบเทียบ Mean Difference Std. Error p-value 

หลังเรียน ก่อนเรียน 1.73 0.47 0.00 

หลังเรียน 2 สัปดาห ์ ก่อนเรียน 3.06 0.49 0.00 

 หลังเรียน 2 สัปดาห ์ หลังเรียน  1.33 0.20 0.00 
***หมายเหต ุ one-tailed  และก าหนด = 0.05 
 
 

 จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้  1) 
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างก่อนกับหลังเรียนมีความแตกต่าง
กัน (พิจารณาจากค่า p-value ต ่ากว่าระดับนัยส าคัญก าหนดไว้ 
.05) หมายความว่า นักศึกษามีความรู้หลังจากเรียนด้วยรูปแบบ IK 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างก่อนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์มีความ
แตกต่างกัน (พิจารณาจากค่า p-value ต ่ากว่าระดับนัยส าคัญ
ก าหนดไว้ .05) หมายความว่า นักศึกษามีความรู้หลังจากเรียนด้วย
รูปแบบ IK ไปแล้ว 2 สัปดาห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างหลัง
เรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์มีความแตกต่างกัน (พิจารณาจากค่า 

p-value ต ่ากว่าระดับนัยส าคัญก าหนดไว้ .05) หมายความว่า 
นักศึกษามีความรู้หลังจากเรียนด้วยรูปแบบ IK ไปแล้ว 2 สัปดาห์
สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บ่งบอกถึง
ระดับความคงทนของความรู้) 
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ภาพที่ 1  ต าแหน่งคะแนนเฉลี่ยดา้นความรูท้ั้ง 3 ช่วงเวลา โดย 
Time 1 คือ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน Time 2 คือ คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน และ Time 3 คือ คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน 2 สัปดาห ์
 
4. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้รูปแบบ IK ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบ TQF สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้ 
4.1 ผลสัมฤทธิ์  ด้านความรู้ตามกรอบ TOF ของนักศึกษา  
หลังจากใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ก่อนเรียนร้อยละ 41.65 หลังเรียนร้อยละ 50.25 แสดงว่า
วิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ IK ที่ผู้วิจัยได้น าไปบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 สามารถส่งเสริม
ผลการเรียนรู้แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติ  ทฤษฏีการสอน
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ยึดตามแนวคิดรูปแบบ IK ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนไปต่อยอดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง น าความรู้ที่สร้างขึ้นมานั้น
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง และน าไป
ทดลองใช้จริงเพื่อทดสอบทฤษฏีแนวคิดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาว่า
สามารถใช้ได้จริง ในสถานการณ์จริงหรือไม่ แล้วน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เกิดสายธารแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ระหว่างองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ส่วนคือ ผู้สอน ผู้เรียน และ 
องค์ความรู้  
 ผลที่ได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นคือผู้เรียนสามารถต่อ
ยอดสร้างรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ 10 รูปแบบและ
น าไปทดลองใช้สอนจริงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สอน
ด้วยระบบทางไกล โดยทุกรูปแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
สื่อสารการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
สนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่และ 
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% โดยน าข้อมูลประสบการณ์ที่ได้รับ
มาน าเสนอหน้าช้ันเรียนในรูปแบบการบันทึกวีดีโอทัศน์ การสอน 
และน าข้อมูลที่ได้มาเขียนสะท้อนกระบวนการจัดการที่ได้ลงมือท า
จริงทั้งหมด ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ IK 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการเรียนการสอนบรรยายโดยการพูด บอก เล่า 

อธิบายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลตามแนวคดิ 
หลักการของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ IK ได้ เพราะ
การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวบ่อยๆ อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย การฟังเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผู้ฟังลืมเนื้อหาที่เรียน
ได้ง่าย นอกจากนั้นการสอนแบบบรรยายยังเป็นการสอนแบบ
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางจึงไม่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
การพัฒนาทักษะพิสัยในช้ันสูงให้กับผู้เรียนได้ เพราะผู้เรียนมี
บทบาทในกระบวนการจัดการเรียนการสอนน้อย (ทิศนา แขมมณี. 
2544 [4]) การจะบรรลุผลตามหลักการของ IK Model ได้ จะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริ ง เพื่อให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม น าไปใช้จริงในสถานการณ์จริง เกิดทักษะ
การสังเกตุ  การเก็บข้อมูล การวิ เคราะห์ การน าข้อมูลมา
แลกเปลี่ยน อารีย์ ธรรมโคร่ง [12] อธิบายไว้ว่าการจัดการเรียนที่
แปลกใหม่และท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้นที่จะเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะช่วย
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนจากในช้ันเรียนออกสู่ประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนได้ ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างแท้จริง ท า
ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
เกิดการแลกเปลี่ยน สะท้อนความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
4.2 ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนหลังจากใช้รูปแบบ IK ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ IK ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้เรื่อง แนวคิด หลักการ 
วิธีปฏิบัติ ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ของผู้เรียนให้
สูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาไม่ได้สูงขึ้น
ทุกคน บางคนมีผลการเรียเรียนรู้เท่ากันระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง บางคนมีผลการเรียนรู้ลดลงหลังการทดลอง 
จากการสังเกตการท าแบบทดสอบของนักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท าข้อสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่ไม่ได้มีผลต่อการ
ประเมินผลการศึกษา นอกจากนั้นแบบทดสอบที่ เป็นแบบปรนัย
แบบเลือกค าตอบ (Multiple Choices) เป็นข้อสอบที่วัดได้แค่ 
passive skills ไม่เหมาะที่จะใช้วัด active skills ด้านความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ การเสนอแนวคิด หรือทักษะการเขียนของผู้เรียน 
(อลิสา วานิชดี ละคณะ. 2551 [11]) นอกจากน้ีข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกค าตอบเป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสในการเดาค าตอบของผู้สอบ
ไ ด้  (Kim Walker & McHale, 2007 แ ล ะ  Reshetar แ ล ะ 
Melican, 2010 อ้างถึงใน รุ่งนภา แสนอ านวยผล และคณะ [7]) 
ท าให้ผู้เรียนอาจเดาค าตอบในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน อีกทั้งแบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดผู้เรียนที่มี
ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษน้อยอาจเดาค าตอบในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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4.3 ระดับความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
หลังจากการใช้รูปแบบ IK ในการจัดการเรียนการสอน 2 
สัปดาห์ 
 พบว่าผู้เรียนมีความรู้สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ IK ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้เรื่อง แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติ 
ทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 
และท าให้เกิดความคงทนของผลการเรียนรู้หลังการทดลอง 
อย่างไรก็ตามผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาไม่ได้สูงขึ้นทุก
คน บางคนมีผลการเรียนรู้เท่ากันระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง บางคนมีผลการเรียนรู้ลดลงหลังการทดลอง ทั้งนี้จาก
การสังเกตุการท าข้อสอบของผู้เรียนเกิดจากปัญหาเช่นเดียวกันกับ
ที่ได้อภิปรายไว้ในข้อ 4.2 ข้างต้น 

 เนื่องจากลักษณะเนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ยาก 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงเป็นที่มาในการน า IK 
Model มาช่วยแก้ไขปัญหา แต่ด้วยเป็นนวัตกรรมที่พึ่งสร้างขึ้น
ผู้วิจัยยังขาดความช านาญในการใช้นวัตกรรม ซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป อีกประการ คือ เนื่องจาก IK Model 
เป็นวิธีการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ใน
กระบวนการเรียนรู้ระหว่าง ผู้สอน และผู้เรียน ที่มีการไหลเวียน
ขององค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปและมี
การพัฒนาต่อไปได้ ดังนั้นผู้เรียนอาจจะยังไม่พัฒนาโดยฉับพลัน
และต้องใ ช้ เวลาในการพัฒนาความสามารถของตนตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล  

  
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ คือ รูปแบบการ
สอน IK Model เหมาะส าหรับรายวิชาที่เน้นการบรรยาย ดังนั้น
ผู้สนใจควรน าไปสอนให้ตรงกับลักษณะของวิธีการสอน 
 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ผู้ที่สนใจควรน า
วิธีการสอนแบบ IK Model ไปศึกษาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ โดย
ควรขยายระยะเวลาในการทดลองให้นานมากขึ้นหรืออาจใช้
แผนการทดลองกลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (Time-
Series Design) เพื่อดูระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในส่วน
ของกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดให้การท าแบบทดสอบการ
เรียนรู้ก่อนและหลังเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การศึกษาเพื่อกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนให้ความส าคัญต่อการท า
แบบทดสอบ เพิ่มการจัดท าข้อสอบปรนัยแบบเติมค า เพื่อวัดด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิด หรือทักษะการเขียน
ของผู้เรียน เพิ่มการจัดท าข้อสอบปรนัยแบบถูกผิด และแบบจับคู่
เพื่อสร้างความหลากหลายของ รูปแบบการประเมิน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 จ านวน 202 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดความฉลาด
ทางสังคม มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาครูมีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาครูมีระดับคะแนนการตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.34 เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ การรู้คิดทางสังคม อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 
และการมีทักษะทางสังคม อยู่ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47  
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางสังคม, นักศึกษาครู 
 

Abstract 
  The purpose of this research was: 1) to study the social quotient for Education students at Rambhai Barni 

Rajabhat University. The sampling of the research was freshman Education student has 202 students. They were derived 
from multi-stage sampling. Data collection by using a social quotient scale that the overall reliability was 0.91. The 
statistics of this research were percentage, mean and standard deviation. The results revealed that education students 
were the overall level of social quotient is at a high level with a mean of 3.01 and standard deviation of 0.35. When 
considered in each aspect, it was found that the first, Education students were level of social awareness at a high level 
with a mean of 3.17 and standard deviation of 0.34 followed by social thinking at a medium level with a mean of 2.96 
and standard deviation of 0.40 and social skills at a medium level with a mean of 2.89 and standard deviation of 0.47. 
Keywords : Social Quotient, Education students  
 
 

1. บทน า 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม แต่บางคนก็มี
ปัญหาในการเข้าสังคม ไม่สนใจบุคคลหรือสังคมที่อยู่รอบข้าง โดย
ปกติแล้วบุคคลควรมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น เช่น ครอบครัว ญาติพี่
น้อง เพื่อน ซึ่งกลุ่มเพื่อนถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะบุคคล
ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม โดยเฉพาะการเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
แต่ปัจจุบันองค์กรในระดับต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับความฉลาด
ทางสังคมหรือเอสคิว (SQ) เข้าไปด้วย (ปาณิศา คงสมจิตต์, 2559) 
[1] โดยความฉลาดทางสังคมนั้นเป็นความสามารถในการเข้ากับผู้อื่น 
และท าให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือ  ผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อความต้องการและประโยชน์ของผู้อื่น  มี
ความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ซึ่งความฉลาด
ทางสังคมเป็นความฉลาดที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความส าเร็จใน
ชีวิต Goleman (2006 : pp. 4-12) [2]  ได้เสนอแนวคิดว่า ความ

ฉลาดทางสังคม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านที่  1 
องค์ประกอบในการรับรู้ผู้อื่น หรือการตระหนักรู้ทางสังคม (Social 
Awareness) ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 
(Primal Empathy) การเช่ือมต่อความรู้สึกกับผู้อื่น (Attunement) 
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic Accuracy) และการรู้คิดทาง
สังคม (Social Cognition) ด้านที่ 2 องค์ประกอบในการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น หรือการเอื้ออ านวยทางสังคม (Social Facility) ประกอบด้วย  
การติดต่อสื่อสารที่สอดคล้อง (Synchrony) การแสดงออกของ
ตั ว ต น  (Self-Presentation) ก า ร โน้ ม น้ า ว  ( Influence) แ ล ะ          
การห่วงใยใส่ใจผู้อื่น (Concern) (กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์, 2557 : 
หน้ า  3 ) [3]  ดั งนั้ น ความฉลาดทางสั งคม จึ งป ระกอบด้ วย
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ 
การรู้ จั กตน เอง และการมี ความ เป็ นอยู่ ที่ ดี  กล่ าวคื อ  เป็ น
ความสามารถที่จะสร้างและรักษาความพึงพอใจในความสัมพันธ์ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่มีความหมายเป็นสิ่งตอบแทนและ
ท าให้มีความสุขได้  รวมถึงการควบคุมความคาดหวังทางบวกที่
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เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันในสังคม  ซึ่งผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ได้ดีนั้นจะเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีความสุข
และพึงพอใจในชีวิต จึงควรเริ่มพัฒนาความฉลาดทางสังคมตั้งแต่
วัยรุ่น เพราะวัยรุ่น เป็นวัยที่ ต้องเรียนรู้พฤติกรรมกลุ่ม  และ               
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยลด             
ความขัดแย้ง และเพิ่มความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นนิสิต
เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องเรียนรู้ถึงมิตรภาพในการร่วมมือและ
การเคารพซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้พฤติกรรม
กลุ่มและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อนิสิตมี
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมจะท าให้ได้รับประสบการณ์ในเชิงบวกเกิด
ความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่
เหมาะสม พอประมาณ มีคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ท าให้จิตใจเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวได้  จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจในสังคมได้อย่างปกติสุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ปาริชาติ  เทพอารักษ์ และอมรา 
วรรณ  ทิวถนอม, 2550 : หน้า 12 – 13) [4]  ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็น
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามที่คุรุสภาก าหนดและเป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงควรมีการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
เริ่มต้นตั้งแต่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ยังเป็น
วัยรุ่นเป็นวัยที่พัฒนาการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา ดังนั้นนักศึกษาครู
จึงต้องมีการปฏิสัมพันธ์ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียน และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้
ผู้ วิจั ยจึ งสนใจศึกษาความฉลาดทางสั งคมของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   ที่ศึกษาอยู่ ในปี
การศึกษา 2561จ านวน 410 คน  แบ่งเป็น 10 สาขาวิชา 
 3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครู ช้ันปีท่ี 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จ านวน 202 คน ได้มา
จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
     การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2561 

 3.4 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร  คื อ  นั กศึ กษ าครู  ช้ั น ปี ที่  1 คณ ะครุ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 410 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู  ช้ันปีที่  1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 202 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage sampling) ซึ่งมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Yamane (1973 : p. 725) [5] 
     4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 
ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู  
    4.3 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบวัดความฉลาดทางสังคม  ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตใช้
เครื่องมือวิจัยของอาจารย์ ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์ เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2561  โดยมี เนื้ อหาแบ่ งเป็น  3 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้ทางสังคม องค์ประกอบที่ 2 การรู้
คิดทางสังคม  และองค์ประกอบที่ 3 การมีทักษะทางสังคม  โดย
ลักษณะแบบวัดความฉลาดทางสังคมเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยที่สุด น าแบบ
วัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
( Validity ) โ ด ย ก า ร ห า ค่ า  IOC (  Index of Objective 
Congruence) มีค่าตั้งแต่ 0.50 – 1.00  น าแบบวัดไปทดลองใช้ 
(Try out) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก และหาค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 และน าแบบวัดไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง  
   4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
    ระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลแต่ละ
ด้าน ดังนี้  ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.00 – 4.00  หมายถึง นักศึกษามี
ความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง  ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 – 
2.99  หมายถึง  นักศึกษามีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับปาน
กลาง  และระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99  หมายถึง นักศึกษามี
ความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับต่ า 

5. ผลการวิจัย 
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 การศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู  มหาวิทยาลยั ราชภัฏร าไพพรรณี ไดผ้ลการวิจัย ดังนี้ 
5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู   
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษา
ครู   มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ร า ไพ พ รรณี  ที่ ป ระกอบ ด้ วย  3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการตระหนักรู้ทางสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  การรับรู้ผู้อื่น  การเข้าใจผู้อื่น  การเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น  องค์ประกอบด้านการรู้คิดทางสังคม  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  

การรู้คิดในพฤติกรรม  การมีข้อสนเทศทางสังคม  การตัดสิน
สภาพการณ์ทางสังคม  และองค์ประกอบด้านการมีทักษะทางสังคม  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  การแสดงออกทางสังคม  การแสดงออกทาง
อารมณ์  การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  โดยท าการวิเคราะห์
ค่ า เฉ ลี่ ย  แ ล ะ ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ า น   ดั งต า ร า งที่  1

ตารางที่ 1 ระดับผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู  จ าแนกตามองค์ประกอบโดยรวม  
 

ความฉลาดทางสังคม X  S.D ระดับ 
1. การตระหนักรู้ทางสังคม 3.17 0.34 สูง 
2. การรู้คิดทางสังคม 2.96 0.40 ปานกลาง 
3. การมีทักษะทางสังคม 2.89 0.47 ปานกลาง 
ความฉลาดทางสังคมโดยรวม 3.01 0.35 สูง 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
จ าแนกตามการตระหนักรู้ทางสังคม     
 นักศึกษาครูมีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตาม 
การตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ในระดับสูง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.34 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษาครูมีระดับคะแนนการรับรู้ผู้อื่น อยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 เป็นอันดับ 1 
รองลงมาคือ  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.20  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41  และการเข้าใจผู้อื่นอยู่
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.55 ดังตารางที่ 2  
 

 
 
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตามการตระหนักรู้ทางสังคม 
 

การตระหนักรู้ทางสังคม X  S.D ระดับ 
1. การรับรูผู้้อื่น 3.31 0.45 สูง 
2. การเข้าใจผู้อื่น 2.94 0.55 ปานกลาง 
3. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.20 0.41 สูง 

รวมเฉลี่ย 3.17 0.34 สูง 
 
5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
จ าแนกตามการรู้คิดทางสังคม     
 นักศึกษาครูมีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตาม  
การรู้คิดทางสังคม  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษาครูมีระดับคะแนนการตัดสินสภาพการณ์ทางสังคม อยู่
ระดับสูงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.40 เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ การมีข้อสนเทศทางสังคม อยู่
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.58  และการรู้คิดในพฤติกรรม อยู่ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58  ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
ตารางที่ 3 ระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตามการรู้คิดทางสังคม 
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การรู้คิดทางสังคม X  S.D ระดับ 
 1. การรู้คิดในพฤติกรรม 2.70 0.58 ปานกลาง 
2. การมีข้อสนเทศทางสังคม 3.07 0.58 สูง  
3. การตัดสินสภาพการณ์ทางสังคม 3.08 0.40 สูง  

รวมเฉลี่ย 2.96 0.40 ปานกลาง 
 
5.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางสังคมของนักศกึษาครู
จ าแนกตามการมีทักษะทางสังคม 
 นักศึกษาครูมีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตามการ
มีทักษะทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.89  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษาครูมีระดับคะแนนการแสดงออกทางสังคม อยู่ระดับสูงมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.05  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 เป็น

อันดับ 1 รองลงมาคือ การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม อยูร่ะดบั
ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.58  และการแสดงออกทางอารมณ์  อยู่ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70  ดังตารางที่ 4

 
ตารางที่ 4 ระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมจ าแนกตามการมีทักษะทางสังคม 
 

การมีทักษะทางสังคม X  S.D ระดับ 
1. การแสดงออกทางอารมณ ์ 2.67 0.70 ปานกลาง 
2. การแสดงออกทางสังคม 3.05 0.43 สูง 
3. การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 2.80 0.58 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.89 0.47 ปานกลาง 

    สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ นักศึกษาครูมีระดับคะแนนความ
ฉลาดทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.01 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษาครูมีระดับคะแนนด้านการตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ระดับสูง 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.34  โดย
ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมรายข้ออยู่ในระดับสูง  
ยกเว้นข้อการเข้าใจผู้อื่น อยู่ระดับปานกลาง  มีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55  ส่วนด้านการรู้คิดทาง
สังคม อยู่ระดับปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.40  โดยส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความฉลาด
ทางสังคมรายข้ออยู่ในระดับสูง  ยกเว้นข้อการรู้คิดในพฤติกรรม อยู่
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.58  และด้านการมีทักษะทางสังคม อยู่ระดับปานกลาง  มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47  โดย
ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมรายข้ออยู่ในระดับปาน
กลาง ยกเว้นข้อการแสดงออกทางสังคม อยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.05  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 
 
6. การอภิปรายผล 
 การศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  จ านวน 202 คน  พบว่า มีระดับคะแนน            
ความฉลาดทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษางานวิจัยของธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน (2558 : หน้า 87) [6]  

ได้ศึกษาความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยเป็นนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 616 คน พบว่า 
นิสิตคณะสังคมศาสตร์  หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความฉลาดทาง
สังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65  เป็นไปตามทฤษฎีของ Albrecht (2006) [7] 
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Thorndike (1936) [8] ที่กล่าวไว้ว่า  
ความฉลาดทางสังคม (social intelligence)  คือ ความสามารถใน
การปรับตัวเข้าสังคมและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
สามารถปรับอารมณ์จิตใจให้เข้ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย 
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ  พบว่า  องค์ประกอบการตระหนักรู้
ทางสั งคม อยู่ ในระดับสู ง  โดยมีความฉลาดทางสั งคมด้ าน          
การตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.34 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมี ความสามารถรับรู้ผู้อื่น สามารถท าความเข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น และเข้าใจสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น  
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เป็นเพศหญิง  ซึ่ง
เพศหญิงเป็นเพศที่อ่านอารมณ์และเดาความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีกว่า
เพศชาย ดังค ากล่าวของ Ruble (1983 อ้างถึงใน ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้ม
สิน, 2558 : หน้า 95) [9] กล่าวว่าเพศหญิงมีลักษณะการรับรู้
ความรู้ สึ กของผู้ อื่ น   ความรอบคอบ  ความคิดสร้างสรรค์                   
การแสดงออกทางอารมณ์  ความสามารถในการปรับตัวกับผู้อื่น           
มีอารมณ์สุนทรีย์  อารมณ์อ่อนไหว  สามารถหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่น  
มีน้ าใจ  สุภาพอ่อนโยน  ระเบียบเรียบร้อย  อดทน  มีความเมตตา
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กรุณา  เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าเพศชาย  ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประภาศ ปานเจี้ยง (2556 : หน้า 458) [10] ที่ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ค ว าม ฉ ล าด ท างอ ารม ณ์ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่า นักศึกษาเพศหญิง               
มี ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ในภาพรวมสู งกว่า เพศชาย                    
ส่วนองค์ประกอบด้านการรู้คิดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมอยู่
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ ากับ  0.40 และองค์ประกอบด้านการมีทักษะทางสังคม มี              
ความฉลาดทางสังคมอยู่ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.47 แสดงให้เห็นว่า ด้านที่มี           
ความฉลาดทางสังคมอยู่ระดับปานกลาง ควรสนับสนุนให้นักศึกษามี
ความฉลาดทางสังคมในระดับที่สูงขึ้น ผู้ปกครองควรมีส่วนใน             
การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มี โอกาสได้พัฒนา              
ความฉลาดทางสั งคมทั้ งในและนอกมหาวิทยาลัย  ส าหรับ
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษามี
พฤติกรรมกล้าแสดงออก มีภาวะผู้น า รู้จักการท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รวมถึงมีการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กันมีการจัดโครงการที่ เป็นการพัฒนาความฉลาดทางสังคม 
นอกจากนี้ควรมีการส ารวจนักศึกษาที่มีระดับความฉลาดทางสังคม
ต่ าและจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ  
อาทิเช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  บทบาท
สมมติ  สถานการณ์จ าลอง  และการศึกษานอกมหาวิทยาลัย             
เป็นต้น 
 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากผลวิจัยสามารถน าผลที่ ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน         
การก าหนดแนวทางที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาครู  โดยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลวิจัยไปใช้ 
     จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมีระดับคะแนนการรู้คิดทาง
สังคมและการมีทักษะทางสังคม อยู่ ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมด้าน
การรู้คิดทางสังคมและการมีทักษะทางสังคม เพื่อให้นักศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนความฉลาดทางสังคมให้มีระดับคะแนนมากขึ้นและมี
ความยั่งยืนต่อไป  
7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 7.2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ควรมีสัดส่วนระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงให้ใกล้เคียงกันกับสัดส่วนของประชากร 
     7.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ 
เด็กปฐมวัย ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 120 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาความ
ฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยผลการวิจัย พบว่า  หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนการประเมินโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t=65.41, p=.00)ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและด้านการมีระเบียบวินัย (t=20.34,21.13, p=.00) แสดงว่า การพัฒนาความฉลาดทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความฉลาดทางสังคมสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ความฉลาดทางสังคม, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
This study aims to development of social intelligence in early childhood in the 21st century. The sample size 

of the sample was 120 (Purposive Sampling). A Guide to Developing Early Childhood Social Development Patterns, The 
results of the study showed that the posttest scores were significantly higher at the .01 level (t = 65.41, p = .00). 
discipline (t = 20.34,21.13, p = .00) indicates that the development of social intelligence of early childhood Encourage 
early childhood education with higher social intelligence. 
Keywords :Development, Social Intelligence and young children. 
 
 

1. บทน า 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสยุคโลกาภิวัตน์และการเข้า

สู่ ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ประชากรโลกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม 
ยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้
พรมแดน เนื่องจากส่งผลให้อารยะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เข้ามา
ใกล้ชิดกันมากข้ึน กระแสโลกท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจึงขยายตัวครอบคลุม
ไปทั่วโลก ดังนั้นทุกมิติทางสังคมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
ขณะเดียวกันการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นคริสต์ศตวรรษแรกของ
คริสต์สหัสวรรษที่ 3 และเป็นคริสต์ศตวรรษปัจจุบัน เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100  
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
นี้ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองโลก จึงต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเช่ือมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่
เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันก็
สามารถติดต่อกันได้ภายในระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาที เนื่องจากมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น สิ่งต่างๆ ที่เคยเป็นอุปสรรคในอดีต ทั้ง
การเดินทาง การติดต่อไปมาหาสู่กันและกัน ก็ได้เลือนหายไปจน
กลายเป็นโลกไร้พรมแดน ดังปรากฏในปัจจุบัน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สังคมไทยได้รับผลกระทบ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติทางสังคมที่คาดการณ์ได้ยาก ดังนั้น
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 จึงได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศ
ด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ )[1] จะ เห็ น ได้ ว่ าสั งคม ไทย ในอดี ต เป็ น สั งคม ที่ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามยึดโยงคนไทยให้เป็น
ปึกแผ่น คุณลักษณะของคนไทยได้รับการหล่อหลอมให้รักอิสระ มี
วิถีชีวิตเรียบง่ายมีความอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและมี
หลักค าสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ทว่าสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการด ารงชีวิตประจ าวันและ
การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความเป็นวัตถุนิยมให้ความส าคัญ
กับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลงมุ่งหารายได้เพื่อสนองความ
ต้องการบริโภคการช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลงความมีน้ าใจไมตรีลด
น้อยลงแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น ขาดความสามัคคีไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นขาดการยึดถือประโยชน์สว่นรวมมุง่แต่ประโยชน์ส่วน
ตน ดังนั้นการเสริมสร้างทุนสังคมได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง ซึ่ง
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือ การสร้างให้เกิดขึ้นในวัยเด็กปฐมวัย 
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ตั้งแต่ช่วงวัยแรกเริ่มของชีวิต คือช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ถือ
เป็นวัยทองของชีวิต และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการวางรากฐานของชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่เด็กเกิดการ
เรียนรู้ดีที่สุดและมากที่สุด เป็นวัยที่สามารถอบรมบ่มเพาะและ
พัฒนาสิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะความ
ฉลาดทางสังคมที่ดีด้านต่างๆ ให้กับเด็กนั้น จ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมสั่งสอนจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู จนกลายเป็นลักษณะ
นิสัยตั้งแต่ในวัยเริ่มต้นของชีวิต เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการ
ด ารงชีวิต เพราะหากพื้นฐานของเด็กมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้ว วัย
ต่อมาตลอดชีวิตของเด็ก ก็ย่อมจะด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม 
เป็นชีวิตที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคม (อัชรา เอิบสุขสิริ) [2] 
 การพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย จึงเป็นการ
พัฒนาให้เด็กมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้จากภายใน 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลอื่นมาก ากับ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด จะมีใคร
เห็นหรือไม่ก็ตาม เด็กก็สามารถด ารงตนอยู่ ในค่านิยมดีงามได้
ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะพัฒนาขึ้นจากการได้รับการ
อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับมีแบบอย่างที่ดีให้เด็ก
เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ดังนั้นเด็กที่มีความฉลาดทางสังคม จะ
ตระหนักรู้ว่าตนต้องท าอะไรและท าอย่างไร ซึ่งเด็กจะตัดสินใจได้เอง
ว่าอะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ เพราะเหตุใด ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ ฟรอยด์ (Freud) นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ เช่ือว่า เป็น
กระบวนการสร้างจิตส านึก (Conscious) ของเด็กอันเกิดจากการ
ถ่ายทอดปลูกฝังคุณลักษณะทางสังคม จากบิดาหรือมารดาโดยผ่าน
การเลียนแบบ ขณะเดียวกันพีอาเจต์ (Piaget) [3] เช่ือว่า จริยธรรม
เป็นกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงถึงความเช่ือฟัง
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรอืเป็นแต่ค าสั่งสอนของบิดา มารดา หรือ
ผู้ใหญ่จะเป็นเรื ่องที ่ดี ซึ ่งโคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้พัฒนาแนวคิด
ของพีอาเจต์สร้างเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมใน
วัยเด็ก (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2553: 166-172)[4] โดยเชื่อ
ว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กจะเป็นไปตามล าดับขั้น
พัฒ นาการ การรับ รู้ท างสั งคมและบทบาททางสั งคมจะมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก และเด็กจะมี
จริยธรรมขั้นสูงได้นั้น จะต้องสามารถรับรู้ทางสังคมในระดับสูงก่อน 
และอีริกสัน (Erikson)[5] เชื่อว่า ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
จะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางสรีระ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งนั้น (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2553: 
96)[4] แต่จะมีอิทธิพลไปในรูปใดก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เด็กจะได้รับ
อิทธิพลมา  ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางสังคมให้เกิดขึ้นในเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นการหล่อหลอม กล่อมเกลาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้ติดเป็นนิสัยที่ดีแก่เด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการสร้างสิ่งดีงามให้
เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้โดยมีแบบอย่างที่ดีให้เด็กประพฤติปฏิบัติ
ตาม และเด็กสามารถตัดสินใจเลือกกระท าสิ่งต่างๆ ที่ดีงามได้ด้วย
ตนเอง 
 ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย จึงเป็น
การสร้างจิตส านึกอันดีงามให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งความฉลาดทางสังคม
เป็นพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด ด้วยการมี
ระ เบี ยบวินั ยที่ ทั้ งต่อตน เองและผู้ อื่ น  จะเห็ น ได้ ว่ารูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีการเช่ือมโยงซึ่ง
กันและกัน ไม่สามารถแยกออกจากการได้  ขณะเดียวกันความฉลาด
ทางสังคม เป็นทักษะทางสังคม(Social Skill) ซึ่ งมนุษย์ทุกคน
จ าเป็นต้องมีเพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ตามล าพัง หรืออยู่คนเดียว
ได้ จ าเป็นต้องมีเพื่อน มีญาติพี่น้อง มีเพื่อนฝูง มีกลุ่มสังคม เป็น
สมาชิกของชุมชน อยู่ในสังคม มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อการ
ด ารงชีวิต และเนื่องจากมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่สังคมเล็กๆ 
ในครอบครัว ขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคมที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นทุกกลุ่ม
สังคมจึงต้องมีการติดต่อสื่อสาร สัมพันธ์กันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน 
ดังนั้นจึงต้องอาศัยทักษะทางสังคมได้แก่ทักษะในการด ารงชีวิต
ร่ วมกั บผู้ อื่ น ในสั งคม  (Social Living Skills) และทั กษะทาง
กระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) นอกจากนั้น ทักษะทาง
สังคม ยังเป็นการเรียนรู้ทางสังคมของแต่ละบุคคลที่ได้เรียนรู้ ทักษะ 
ค่านิยม วัฒนธรรม แรงจูงใจ และบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อให้
เหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันในสังคม (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 
2553: 125) [4]  ซึ่งหากเด็กมีความฉลาดทางสังคม ก็จะสามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  และการมีระเบียบวินัยที่ดี
ต่อตนเองและส่วนร่วม จะช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองในกลุ่ม  รู้จักการควบคุมตนเอง
และปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย อันน าไปสู่ความส าเร็จ
ของชีวิตต่อไปในอนาคต 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่
ก าลังศึกษาช้ันอนุบาล 1 และ 2ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราที่ได้จากการเลือกโรงเรียน
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 60 คน รวม 120 คน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21และแบบประเมินคุณลักษณะความฉลาด
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
2.3 เนื้อหาที่ศึกษา 
 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางสังคมเด็กปฐมวัย ความหมายและ
ความส าคัญ คุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
พฤติกรรมความฉลาดทางสังคมด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21และตัวแปรตาม ได้แก่ ความฉลาด
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมีระเบียบ
วินัยต่อตนเองและผู้อื่น 

2.5 วิธีด าเนินการด าเนินวิจัย 
 2.5.1ระยะที่ 1  
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  2.5.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยได้แก่ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสันเพียเจต์โคลเบิร์กและเฟอร
เบลรวมทั้งการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  2.5.1.2 วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  2.5.1.3 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาความ
ฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าเอกสารคู่มือ
รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบก่อนน าไปทดลองใช้ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่างๆ ของคู่มือฯ 
ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบประเมิน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ข อ ง เ นื้ อ ห า  IOC ( Index of Item-Operational Definition 
Congruence) และพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ 
ข้อใดมี IOC น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญอย่างไม่เป็น
ทางการเพิ่มเติม เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ความเหมาะสมของ
คู่มือฯ ได้ครบทุกข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 และผู้วิจัยได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้ ปรับวิธีการเขียนข้อค าถามให้สั้นและ
มีความกระชับมากข้ึน 
 2.5.2 ระยะที ่2  
 2.5.2.1การศึกษาระดับคะแนนความฉลาดทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองและในกลุ่ม
ควบคุมผู้วิจัยได้น าคะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
จ านวน 24 ข้อ ที่แบ่งเป็นรายด้านคือด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จ านวน 
12 ข้อ และด้านมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่นจ านวน 12 ข้อ รวม 
24 ข้อ ที่ได้จากการประเมินก่อนและหลังการทดลองทั้งในกลุ่ม
ทดลองและในกลุ่มควบคุม จ านวน 60 คน รวมเป็น 120 คน  มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2.5.2.2. การเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผู้วิจัยน าคะแนนความ
ฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยรายด้าน คือด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
จ านวน 12ข้อด้านการมีระเบียบวินัย จ านวน 12 ข้อ และโดยรวมที่
ได้จากการประเมินก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและใน
กลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบนัยส าคัญของความ
แตกต่างเฉลี่ย โดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample หาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson) และในกรณีที่พบว่าค่า t 
มีนัยส าคัญทางสถิติ จะค านวณค่าขนาดส่งผล (Effect Size) โดยใช้
สูตรขนาดส่งผลของCohen’s d 
  2.5.2.3การเปรียบเทียบคะแนนความฉลากทางสังคมและ
อารมณ์ของเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผู้วิจัยน า
คะแนนทักษะทางสังคมรายด้าน คือด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จ านวน 
12 ข้อและด้านการมีระเบียบวินัย จ านวน 12 ข้อและโดยรวมที่ได้
จากการประเมินก่อนได้รับการจัดกิจกรรมทั้งของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อดูความเท่าเทียมกัน ด้วย
การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างเฉลี่ย โดยใช้ t-test แบบ 
Independent Sample 
 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปที1่กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย ได้รูปแบบ
การพัฒนาความฉลาดทางสังคมเด็กปฐมวัย และจากการบูรณาการ
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย สรุปได้ว่าสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยเด็ก โดยเฉพาะในวัยทารก อีริกสัน 
(Erikson)[5] ถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญของพัฒนาการในวัยต่อไป 
ดังนั้นเด็กวัยทารกต้องมีผู้เลี้ยงดูที่คอยเอาใจใส่ และสนองความ
ต้องการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นความไว้วางใจเป็น
รากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ เด็กที่ขาดความไว้วางใจ
จะกลายเป็นคนท่ีชอบก้าวร้าว ตีตัวออกจากสิ่งแวดล้อม ถ้าเด็กไม่ได้
รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอเด็กก็จะปกปิด ไม่ไว้วางใจและมักมอง
โลกในแง่ร้าย เมื่อเด็กอยู่ในวัยอายุ 2-3 ปี เด็กเริ่มที่อยากเป็นอิสระ 
เป็นตัวของตัวเอง และเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมหลายอย่างที่ก าหนดโดย
สังคม ฉะนั้น พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องรักษาความสมดุล ช่วยเด็ก
ให้เป็นอิสระ พึ่งตนเอง คอยอธิบายให้เด็กเข้าใจ ว่าสิ่งไหนท าได้ ท า
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ความฉลาดทาง
สังคมของเด็ก
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การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
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ไม่ได้ พ่อ แม่  ให้ เด็กมีอิสระ ท าอะไรด้วยตนเอง เมื่อเด็กอายุ
ประมาณ  3 -5 ปี  เด็กจะมีความริ เริ่ มท าอะไรด้ วยตนเอง มี
จินตนาการ การเล่นส าคัญมากในขั้นนี้เพราะจะท าให้เด็กมีความสุข
และสนุกสนานซึ่งผลการศึกษาระดับคะแนนความฉลาดทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองและในกลุ่ม
ควบคุมดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการ
ทดลอง 

ทักษะทางสังคม K 
ก่อนการทดลอง 

M SD แสดงออก 
กลุ่มควบคุม (n=60) กิจกรรมตามปกติของโรงเรียน 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 12 10.23 3.21 มีคนอื่นบอก 
การมีระเบียบวินัย 12 12.56 2.54 มีคนอื่นบอก 

รวม 24 22.79 6.25 มีคนอื่นบอก 
กลุ่มทดลอง (n=60) กิจกรรพัฒนาความฉลาดทางสังคม 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 12 12.10 3.28 มีคนอื่นบอก 
การมีระเบียบวินัย 12 13.84 4.73 เป็นบางครั้ง 

รวม 24 25.94 8.01 เป็นบางครั้ง 
 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 1 พบว่า ก่อนการทดลอง ในกลุ่มควบคุม
โดยเฉลี่ยรวมแล้วเด็กมีความฉลาดทางสังคม  (M=22.79)แสดงเมื่อมี
คนอ่ืนบอกและแยกรายด้านโดยเฉลี่ยเป็นดังนี้คือ ด้านการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น (M=10.23) และด้านการมีระเบียบวินัย (M=12.56) เด็กแสดง
ได้เมื่อมีคนอื่นบอกส่วนในกลุ่มทดลองโดยเฉลี่ยรวมแล้วเด็กมีความ
ฉลาดทางสังคม (M=25.94)แสดงได้โดยด้วยตนเองเป็นบางครั้งและ
แยกรายด้านโดยเฉลี่ยเป็นดังนี้คือ ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (M=
12.10)  เด็กแสดงได้เมื่อมีคนอื่นบอก และด้านการมีระเบียบวินัย 
(M=13.84) เด็กแสดงได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
 

 
 

รูปที ่2 คะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2คะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการ
ทดลอง 

ทักษะทางสังคม 
หลังการทดลอง 

M SD แสดงออก 
กลุ่มควบคุม (n=60) กิจกรรมตามปกติของโรงเรียน 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 14.34 3.08 เป็นบางครั้ง 
การมีระเบียบวินัย 13.52 2.40 เป็นบางครั้ง 

รวม 27.86 4.16 เป็นบางครั้ง 
กลุ่มทดลอง (n=60) กิจกรรพัฒนาความฉลาดทางสังคม 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 16.48 3.85 เป็นส่วนใหญ ่
การมีระเบียบวินัย 15.31 3.67 เป็นส่วนใหญ ่

รวม  31.79  6.84 เป็นส่วนใหญ ่
 

 ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 พบว่า หลังการทดลอง ในกลุ่มควบคุม
โดยเฉลี่ยรวมแล้วเด็กมีทักษะทางสังคม (M=27.86)แสดงได้ด้วย
ตนเองเป็นบางครั้งและแยกรายด้านโดยเฉลี่ยเป็นดังนี้คือ ด้านการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น (M=14.34) ด้านการมีระเบียบวินัย(M=13.52) 
แสดงได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง ส่วนในกลุ่มทดลองโดยเฉลี่ยรวม
แล้วเด็กมีทักษะทางสังคม (M=31.79)แสดงได้ด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (M=16.48) และด้านการมีระเบียบวินัย
(M=15.31) แสดงได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 

 
 

รูปที ่3 คะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง 
 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย
รายด้านและโดยรวมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทาง
สังคมรายด้านท้ังสองด้านและโดยรวมที่ได้จากการประเมินก่อนการ
จัดการเรียนรู้จากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t= 2.93 และ 1.81) แสดงว่า หลัง
การจัดการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีความฉลาดทางสังคมโดยรวม
และรายด้านทุกด้านสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยรายด้านและโดยรวมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลังการทดลอง 
 

ทักษะทางสังคม 
คะแนนแตกต่าง 

t df Sig. 
M SE 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.94 .57 2.93 23 .00 
การมีระเบียบวินัย 2.43 .22 1.81 23 .00 

รวม 5.37 1.40 4.74 23 .00 
  

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง3พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาด
ทางสังคมรายด้านทั้งสองด้านและโดยรวมที่ได้จากการประเมินก่อน
การจัดการเรียนรู้จากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t= 2.93 และ 1.81) แสดงว่า ก่อน
การจัดการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมโดยรวมและรายด้านทุกด้านของ
เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองกับในกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 
4. อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยจะเห็นได้ว่าสังคมไทยปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา 
และเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ดังนั้นเด็กไทยจึงควรพัฒนาไปใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ได้ รวมทั้งวิธีการจัดการเรียน
การสอนของครูเพื่อปลูกคุณลักษณะที่ดีงาม จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส าหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมากและอาจกล่าวได้ว่าการ
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยนั้น เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ตลอดชีวิต เป็นความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลกับโอกาสที่มีอยู่ในสังคม จากโอกาสที่ได้รับเด็กจะ
พัฒนาตนเองไปสู่ขั้นต่อไป ท้ังนี้ช่วงเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญเป็น
พิเศษ แต่มิได้หมายความว่าช่วงวัยอื่นๆ จะไม่ส าคัญ หรือไม่มีสิ่งใดที่
จะเอื้อต่อพัฒนาการของบุคคลนั้นได้อีก เพียงแต่ในช่วงปฐมวัยสมอง
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสร้างอย่างรวดเร็ว นอกจากการมี
สุขภาพแข็งแรง มีอาหารเหมาะสมเพียงพอแล้ว ยังต้องอาศัย 
ประสบการณ์การเรียนรู้กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสม เด็กจึง
จะมีพื้นฐานที่มั่นคงส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นต่อๆ 
ไป 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ในกลุ่ม
ควบคุมหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติของโรงเรียนแล้ว
เด็กปฐมวัยมีคะแนนการประเมินความฉลาดทางสังคมโดยรวมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางสังคม ย่อม
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและเรียนรู้บทบาทของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางคมของเด็กปฐมวัย เป็นการพัฒนาให้
เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านและโรงเรียน 
รู้จักการให้และการรับ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มีความอดทนรอ

คอยได้ตลอดจนเป็นการสร้างความซื่อสัตย์ให้กับตนเองและผู้อื่น ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่ดีของเด็กในศตวรรษที่ 21ซึ่ง
สอดคล้องกับปฬาณี ฐิติวัฒนา [6] ที่อธิบายว่าการปลูกฝังระเบียบ
วินัยพ้ืนฐาน ถือเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางสังคม 
ของการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม จุดมุ่งหมายข้อนี้ท าให้บุคคลยอมรับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนด แม้ว่าอาจจะฝืนใจหรือไม่ก็ตาม 
ระเบียบวินัยจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่บุคคลถูกขัดเกลาให้ประพฤติ
ปฏิบัติตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิต ในกิจกรรมประจ าวันการขัดเกลาทาง
สังคมยังสั่งสอนให้รู้จักมารยาทสังคม เช่น การกราบไหว้ การทักทาย 
การรู้จักท าความสะอาด ดังนั้น จุดมุ่งหมายในการปลูกฝังระเบียบ
วินัยพื้นฐาน ผู้ใหญ่จึงควรท าเป็นแบบอย่าง มีความสม่ าเสมอ และมี
ความยืดหยุ่น อย่างมีเหตุผล เพราะพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นผลต่อ
บุคลิกภาพของเด็กอย่างมาก  
 นอกจากนั้นการก าหนดบทบาทในสังคมรวมทั้งทัศนคติต่างๆ ที่
เข้ากับบทบาทนั้นๆ บุคคลจะได้รับการอบรมให้รู้ระเบียบสังคม 
ตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิตในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น ลักษณะการ
วางตัวให้มีพฤติกรรมอย่างไรจึงจะเกิดผลดีกับบุคคลอื่น ที่ เขามี
ความสัมพันธ์ด้วยและถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นต้นว่า คน
ไทยส่วนใหญ่จะเริ่มสอนบุตรหลานของตนเมื่อเริ่มรู้ความ ให้รู้จัก 
“สวัสดี” หรือ “สาธุ” กับผู้ ใหญ่ ขณะเดียวกันก็จะบอกเล่าถึง
สถานภาพของผู้ใหญ่เหล่านั้นด้วยว่าท่านคือใคร ต้องวางตัวอย่างไร 
ด้วยการอบรมในลักษณะที่สอนให้เด็กสะสมความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของตัวเขาและคนอื่นทีละเล็กทีละน้อยนี้เอง ผู้เรียนรู้จึงรับสิ่งต่างๆ 
เข้าไว้ และประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่ขัดเขิน ถูกต้องตามกาลเทศะ
เมื่อเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ท าให้เด็กปฐมวัยเกิดความฉลาดทางสังคม
เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วย 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางสังคมให้เกิดกับ
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ  (ฉบับที่  3) พุทธศักราช 2553 มาตรา4 ที่กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรู้ท าให้เกิดความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม
ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน จะท าให้ เด็ก ได้รับ
ประสบการณ์ตรง ท าให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
และการที่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้ามาร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จึง
เป็นโอกาสดีในการสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน 
เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างคาดหวังว่า โรงเรียนจะท า
หน้าที่ อบรมสั่ งสอนเด็กให้ เจริญ เติบ โตเป็ นพลเมืองที่ ดี ของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคตและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 
 ดังนั้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจึงควรก าหนดเป้าหมายแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็ก
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ปฐมวัย ด้วยการท าความเข้าใจและกระตุ้นให้ครูเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสังคมที่ดี เพราะจะเป็นการ
วางรากฐานให้เด็กและเป็นการสร้างทุนมนุษย์ท่ีดีต่อไปในอนาคต 
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ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ป ี
Satisfaction of Teachers and parents to the Development Organic Farming for  

Children aged 5-6 years. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียมดินและน้้าส้าหรับแปลงสาธิตปลูกพืชผักปลอดสาร 2) การจัดการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็ก และ 3) การปฏิบัติจริง และความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง จ้านวน 10 คน ที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากสุดเท่ากับ 4.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : แปลงเกษตรสาธิตส้าหรับเด็ก, เกษตรอินทรีย์, การเรียนรู้, การพึ่งตนเอง 
 

Abstract 
  The purposes of this study were to Development Model of Organic Farming to Promote Self- help Skill learning 
for Children aged 5-6 years. Consists of 3 steps: 1) soil and water preparation for the vegetable-free vegetable 
demonstration plot 2) the management of organic farming demonstration To promote learning, self-reliance skills of 
children and 3) actual practice, And the opinions of 10 teachers and parents towards the development model of organic 
agriculture demonstration With the overall average score of 4.61, a standard deviation of 0.72, And the Most satisfied. 
Keywords: Vegetable plot for children, Organic farming, learning and Self- help Skill  
 
 

1. บทน า 
 การท้าเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน มีความส้าคัญอย่างมากต่อ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายต้องการ
พัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตของชีวิต ทั้งอาหารพัฒนาสมอง และ
พืชผักผลไม้ปลอดสาร เป็นต้น  เด็กจึงควรได้รับประทานอาหารที่สด 
สะอาดปลอดสารต่าง ๆ  และหากเด็กได้เรียนรู้การท้าเกษตรอินทรีย์
ด้วยตนเอง ก็จะท้าให้เด็กเห็นรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ รวมทั้ง
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยส่งเสริมให้แด็ก
เกิดการเรียนรู้ทักษะอันน้าไปสู่ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไปใน 
อนาคต นอกจากน้ันการท้าเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นการน้อมน้าค้าสอน
พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด้ารัสที่พระราชทาน 
แก่คณะผู้น้าสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคมเมื่อวันที่  10 
พฤษภาคม 2521 ว่า “การอาชีพเพาะปลูกนี้มีความส้าคัญมาก 
เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ถ้าเรามีการ
เพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม
หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องท้ากสิกรรม” และ พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของสถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2525 “พืชผลที่
ได้มานั้น เมื่อน้าไปบริโภคเป็นอาหาร ท้าให้ได้พลังแรงมาท้างาน เมื่อ
น้าออกจ้าหน่าย ก็ท้าให้เกิดผลทางเศรษฐกิจขึ้นทั้งแก่ผู้ซื้อและผู้ผลิต 
คือ ผู้ซื้อย่อมน้าไปท้าผลประโยชน์ให้งอกเงยต่อไปได้ ผู้ผลิตก็ได้เงิน
ทองมาจับจ่ายใช้สอยยังชีพ รวมทั้งซื้อหาปัจจัยส้าหรับสนับสนุนการ
ผลิตของตน ให้เกิดผลหมุนเวียนเพิ่มพูนขึ้น” (ศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ศูนย์ประเมินผล ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พระบรมราโชวาท) [1]  
 นอกจากนั้นการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นการน้อมน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งแต่ 
ในวัยเด็ก ให้ได้รับภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปในอนาคต และการลงทุนเพื่อ
พัฒนาเด็กให้มีทักษะการพึ่งพาตนเองที่ดีในวันนี้ จะส่งผลให้การ
วางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในวันข้างหน้าเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นปรัชญาที่ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถน้อมน้ามาเป็นหลักใน
การด้าเนินชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ด้าเนิน
ชีวิตตามสายกลางอย่างพอเพียง ไม่โลภ ไม่ประมาท ให้รู้จักความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี บนพ้ืนฐานของความ
รอบรู้ และมีคุณธรรม ดังนั้น หากโรงเรียนและครู รวมทั้งผู้ปกครอง
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และชุมชน ทุกภาคส่วนของสังคม ได้น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพหรือการเรียนการสอน
ของตนเองก็จะท้าให้เกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่ เกิดขึ้น 
นอกจากนั้นครูปฐมวัยยังได้เป็นผู้มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งในการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะความพอเพียงให้แก่เด็ก และเป็นผู้มีบทบาท
ส้าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ซึ่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นทางเลือกหนึ่งส้าหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กปฐมวัย ให้มีต้นทุนชีวิตที่ดี และมีทักษะการพึ่งพาตนเอง
ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการท้าเกษตรอินทรีย์จึงเป็นเกษตรที่มีความ
ยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง เพื่อความผาสุขด้านสุขภาพกาย
และใจท่ีเป็นรูปธรรมส้าหรับเด็กอย่างแท้จริง 
 ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ส้าหรับเด็ก 
จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้การท้าเกษตรอินทรีย์ด้วย
ตนเอง โดยมีครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่าง และ
คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อน้าพาให้เด็กประสบความส้าเร็จใน
การท้ากิจกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่
ก้าลังศึกษาช้ันอนุบาล อายุระหว่าง  5-6 ปี ของโรงเรียนส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ้านวน 1 โรงเรียน  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผู้ปครองที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
พึ่งตนเอง ของเด็กอายุ 5-6 ปี  

2.3 วิธีด าเนินการด าเนินวิจัย 
 2.3.1 รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
  1) เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชด้ารัส และพระบรมราโชวาท
เนื่องในพระราชพิธีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ-
ราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
  2) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งเรื่องดิน และน้้า 
  3) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน 
  4) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
 2.3.2 ศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ ตลอดจนคุณลักษณะการ
พึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย  
 2.3.3 สร้างและประเมินคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจของ
ครูและผู้ปครองที่มีต่อการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเอง ของเด็กอายุ 5-6 ป ี

 2.3.4 เลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยเป็นโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา จ้านวน 1 
โรงเรียน  
 2.3.5 ด้าเนินการวิจัยโดยจัดเตรียมพื้นที่เพื่อก้าหนดเป็นแปลง
สาธิตเกษตรอินทรีย์ ส้าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้สนามเด็กเล่นเก่าของ
โรงเรียน และให้เด็กปลูกพืชผักปลอดสารตามรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งใช้ระบบน้้าหยดจากขวดน้้าดื่ม เพื่อปลูกฝังความพอเพียง
ให้กับเด็กปฐมวัย 
 2.3.6 ให้ครูและผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
พึ่งตนเอง ของเด็กอายุ 5-6 ปี  
 2.3.7 น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลที่ได้ 
 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
3. ผลการวิจัย 

การเตรียม ดิน น้้า ส้าหรับแปลงสาธิต     
ปลูกพืชผักปลอดสารส้าหรับเด็ก 

เตรียมพื้นท่ี/จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนรู้สา้หรับเด็ก 

 

ลงมือปฏิบัตจิริง 

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มี 
ต่อการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอนิทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเอง ของ
เด็กอายุ 5-6 ป ี

การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพ่ึงตนเอง 

ของเด็กอายุ 5-6 ปี 
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 3.1 ผลการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะการพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ  
  3.1.1 การจัดเตรียมดินและน้้าส้าหรับแปลงสาธิตปลูกพืชผัก
ปลอดสารส้าหรับเด็กอายุ 5-6 ป ีดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  
  3.1.2 การจัดการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 
  31.3 การปฏิบัติจริง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 
 3.2 ความความพึงพอใจของครูและผู้ปครองที่มีต่อการพัฒนา
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเอง 
ของเด็กอายุ 5-6 ปี ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 1 การเตรียมดินและน้้าส้าหรับแปลงสาธิตปลูกพืชผักปลอด
สารส้าหรับเด็กอายุ 5-6 ป ี

 
  

 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า  การจัดเตรียมดินและน้้า
ส้าหรับแปลงสาธิตปลูกพืชผักส้าหรับเด็กอายุ 5-6 ป ีประกอบด้วย 
4 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพลิกหน้าดิน  ขั้นตอนท่ี 2 โรยวัสดุ
ส้าหรับปลูกพืชรวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่าง  ๆ 
ขั้นตอนท่ี 3 พรวนดิน ขั้นตอนที่ 4 การคลุมดิน ส้าหรับวิธีการดูแล
รักษาแปลงปลูกพืชผัก สามารถดูแลรักษา โดยหลังจากพืชผักมี
อายุได้ 10-15 วัน ให้ฉีดให้ธาตุอาหารพืชทางใบด้วยน้้าหมัก
ชีวภาพหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทุก ๆ 3 วันต่อครั้ง โดยมีส่วน
น้้าหมักชีวภาพกับน้้าสะอาด 1 ต่อ 500 (ประเวช เช้ือวงษ์) [2] 
หลังจากนั้นให้เด็กสังเกตการเจริญเติบโตของต้นพืช และรดน้้า
แปลงผักอย่างสม่้าเสมอ 

 

ขั้นตอน 
การจัดเตรียมดินและน้ าส าหรับแปลง

สาธิตปลูกพืชผักส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี 
วิธีการ 

ขั้นตอนท่ี 1 ท้าการพลิกหน้าดินด้วยจอบ เสียม 
หรือรถพรวนดิน จากนั้นปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ 7 -10 วัน เพื่อให้แสงแดด
ท้าลายไข่แมลงและศัตรูพืชที่อยู่ในดิน 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ดินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ   

ขั้นตอนท่ี 2 โรยแกลบด้ า  โดยใ ช้อัตราส่วน  1 
กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ขุยมะพร้าว 
1 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร และมูล
สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น มูลวัว มูลหมู มูลไก่ 
และมูลไส้เดือน เป็นต้น ในอัตราส่วน  
1 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร และ กรณี
ดินมีค่า pH เป็นกรด ให้โรยปูนขาว 1 
กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

ขั้นตอนท่ี 3  ใช้จอบ เสียม หรือรถพรวนดินคุกเคล้า
ดินและพรวนดินกลบ ให้ทั่วทั้งแปลง 
และสามารถผสมใบไม้แห้ง เพื่อช่วยให้
ให้ดินร่วนซุยไม่จับกันเป็นก้อนแข็ง 

ขั้นตอนท่ี 4 คลุมด้วยฟางข้าวให้หนาเพื่อป้องกัน
แสงแดดส่องถูกพื้นดิน และรดน้้าให้
ความช่ืนทุก ๆ วันในเช้าจนครบ 7 วัน
ก่อนปลูกพืชผัก (พอดีกับการเพาะต้น
กล้าได้ครบ 7 วัน) 

 
 
 
 
ตารางที่ 2 การจัดการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี 
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ล าดับ
ขั้นตอน 

การจัดการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพ่ึงตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี 

1 การเตรียมดินและอุปกรณส์้าหรับเพาะปลูกพืชผักปลอดสาร 

     
  

2 การจัดเตรียมสภาพแวลล้อมก่อนท้าแปลงสาธิตเกษตรอินทรย์ส้าหรบัเด็กปฐมวัย 

     
 

3 การจัดเตรียมพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรียส์้าหรับเด็ก 

      
 

4 แปลงสาธิตเกษตรอินทรยี์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ป ี

    
 

 
 ผลการวิเคราะห์ตารางที ่2 พบว่า  การจัดการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี 
เริ่มจากการเตรียมดินและอุปกรณ์ส้าหรับเพาะปลูกพืชผักปลอดสาร จากนั้นจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ออกแบบเตรียมพื้นที่ และ
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ส้าหรับเด็ก โดยครูเป็นต้นแบบในการท้ากิจกรรม 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 การปฏิบตัิจริงและพฤติกรรมที่ปรากฏของเด็ก 
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การปฏิบัติจริง พฤติกรรมที่ปรากฏของเด็ก 

 

 

1. เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท้าแปลงผักปลอด
สาร และเรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้้า และปุ๋ยอินทรีย์ 
2 .  เ ด็ กล งมื อปฏิ บั ติ กิ จก ร รมด้ ว ยคว าม
สนุกสนานโดยไม่รู้สึกเบื่อ ตื่นเต้นและสนใจการ
สอนของครูอย่างมีความสุข 
3. เด็กลงมือหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ การเกษตร 
ดินและปุ๋ ยอินทรี ย์ โ ดยไม่ รู้ สึ กขยะแขยง 
โดยเฉพาะปุ๋ยมูลวัว เด็กสามารถหยิบจับได้ทุก
คนอย่างตื่นเต้น สนุกสนานและมีความสุข 
4. เด็กตั้งใจท้ากิจกรรมเกษตรอินทรีย์เป็นอย่าง
ดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ และได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น 
ฟางข้าว และขวดพลาสติก เป็นต้น  
5. เด็กมีสมาธิในการท้ากิจกรรม โดยเฉพาะการ
ใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ 
ด้วยตนเองและได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
6. เด็กแต่ละคนให้ความร่วมมือในการท้า
กิจกรรมเป็นกลุ่มท้าให้ เกิดการเรียนรู้การ
ท้างานเป็นกลุ่ม 

 
 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ในการปฏิบัติจริง พบว่า เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท้าแปลงผักปลอดสาร และเรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน 
น้้า และปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยความสนุกสนานโดยไม่รู้สึกเบื่อ สามารถหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ การเกษตร โดยไม่รู้สึกขยะแขยง  โดยเฉพาะการ
หยิบจับมูลวัว  เด็กแต่ละคนตั้งใจท้ากิจกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรู้จักคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางข้าว และขวดพลาสติก เป็นต้น และแต่ละคนมีสมาธิในการ
ท้ากิจกรรม ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตลอดจนเด็กให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมเป็นกลุ่มท้าให้เกิดการ
เรียนรู้การท้างานเป็นกลุ่ม 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของครูและผูป้กครองที่มีต่อการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรยี์ เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของ
เด็กอายุ 5-6 ป ี
 

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองท่ีมีต่อการพัฒนา
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์  

ระดับความพึงพอใจ 
  SD แปลความหมาย 

ข้อที ่ 5 4 3 2 1    
1. 9 1 0 0 0 4.90 0.59 มากที่สุด 
2. 7 2 1 0 0 4.60 0.82 มากที่สุด 
3. 3 7 0 0 0 4.30 0.68 มาก 
4. 8 1 1 0 0 4.70 0.71 มากที่สุด 
5. 7 1 2 0 0 4.50 0.52 มาก 
6. 9 1 0 0 0 4.90 0.81 มากที่สุด 
7. 5 3 2 0 0 4.30 0.53 มาก 
8. 7 2 1 0 0 4.60 0.61 มากที่สุด 
9. 9 1 0 0 0 4.90 0.62 มากที่สุด 
10. 5 4 1 0 0 4.40 0.87 มาก 

รวม 4.61 0.72 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ตารางที ่4 พบว่า ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง จ้านวน 10 คน ที่มีต่อการพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากสุดเท่า 4.61 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์นี้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการพึ่งตนเอง
ของเด็กอายุ 5-6 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. อภิปรายผล 
 4.1 การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการพึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี พบว่า ในแต่ละขั้นตอน
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะการพึ่งตนเอง ได้แก่ การเตรียม
ดินและอุปกรณ์ส้าหรับเพาะปลูกพืชผักปลอดสาร โดยครูเป็น
ต้นแบบในการท้ากิจกรรม รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ผสมผสานกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม รู้จักคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้จากการท้าเกษตรกรรม 
เช่น ฟางข้าว และสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ขวดพลาสติก เป็นต้น 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ส้าหรับเด็กมีประโยชน์
และมีคุณค่าต่อเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยไม่น่าเบื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ (กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ) [3] ที่กล่าวว่า วัยเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
เด็กปฐมวัยมีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ หากเด็กปฐมวัย
ได้รับการตอบสนองหรือได้รับประสบการณ์ที่ดีเหมาะสมตั้งแต่วัย
เริ่มต้นของชีวิต จะส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก็จะเป็นไป
อย่างเต็มศักยภาพ  
 4.2 ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง จ้านวน 10 คน ที่มีต่อ
การพัฒนาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
พึ่งตนเองของเด็กอายุ 5-6 ปี พบว่า ครูและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเด็ก
ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ดังนั้นเด็กจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
ส่งผลให้สามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 416 คน ได้มาด้วยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
เครจซี และมอร์แกน และใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างมีสัดส่วนตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ 
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบปลายเปิด (Open ended form) มีค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  1) การมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51)  2) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.48) และ            
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (rXY = .825) เป็นไปตาม      
สมมติฐานการวิจัย 

 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, การมีส่วนร่วม, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  

Abstract 
The purpose of research were to study level of participation and operation internal quality assurance in school 

of school administrators and teachers’ opinions under secondary educational service area office 33 and to investigate 
relationship between participation and operation internal quality assurance in school of school administrators and 
teachers’ opinions under secondary educational service area office 33. The sample consisted of 416 school administrators 
and teachers. They were selected by using a table of Krejcie & Morgan. A stratified random sampling technique were also 
employed according to school size. The instrument used in this study was a 3-part Questionnaire including checklist, 
rating scale and Open ended form with its reliability value of 0.981. The data were analyzed by the following statistics 
i.e., percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by using Pearson Correlation Coefficient. The 
research results revealed that : 1)  The opinions of school administrators and teachers on participation under secondary 
educational service area office 33 were also found at a high level ( X = 3.51) . 2)  The opinions of school administrators 
and teachers on operation internal quality assurance in school under secondary educational service area office 33 were 
also found at a moderate level ( X  = 3.48) and 3) The relationship between participation and operation internal quality 
assurance in school under secondary educational service area office 33 was overall found positively at the statistical 
significant level of .01 and it was also discovered at a very high level ( rXY = .825) . This was consistent with a hypothesis 
set. 

 
Keywords : Relationship, Participation, Operation Internal Quality Assurance 
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บทน า 
 การด าเนินงานในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการจัดการศึกษา ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน การก าหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 
2560 – 2564) ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมุ่ง
เสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเชิงบูรณาการกับหน่วยงานโดย
ยึดพื้นที่เป็นหลัก รวมถึงก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา      
ในการน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนภายในอีก   
20 ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการ [1] 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัด
การศึกษา ได้ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยการกระจายอ านาจการบริหารไป
ยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมี
อ านาจเป็นนิติบุคคล ท าให้เกิดความคล่องตัวและมีความรวดเร็วใน
การด าเนินงานมากขึ้น อีกทั้งต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่
ก าหนดไว้ในหมวด 6  เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้ปกครอง ครูและบุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ [2]    
 ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
[3] ด้วยการให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในแบบมี
ส่วนร่วมใน 6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  2) การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3)  การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และ 6) จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  โดยให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนปฏิบัติงาน อาจมีส่วนร่วมในการ
วางแผน  การตัดสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งจะท า
ให้เกิดการท างานเป็นทีมที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน มีความรักความสามัคคี  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ลดความขัดแย้ง ลดการ
ต่อต้านจากฝ่ายปฏิบัติ ได้มีโอกาสร่วมท างาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ลดปัญหาในการท างาน ท าให้งานส าเร็จได้รวดเร็ว เพราะความ
ร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่าย นอกจากนี้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยัง
ท าให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา แสดงถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วย จันทรานี  สงวนนาม [4] 
  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
สุรินทร์ มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ผ่านมายังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ขาดความ
ร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาด
การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก อันท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในคุณภาพ
และได้มาตรฐานของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพ โดยพบว่าผลการประเมินภายนอกรอบสาม พ.ศ. 
2554 - 2558  ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน  85 โรงเรียน มีสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินจ านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.71 และโรงเรียนที่
ไม่ผ่านการประเมินจ านวน  30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.29 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 [5] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญ และถือเป็นงานหลักที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลให้    
การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 
 2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านการมีส่วนร่วมศึกษาจาก
แนวคิดและหลักการ ของ ธร สุนทรายุทธ [6] ถวิล  เกษสุพรรณ์  [7] 
ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ [8] เมตต์  เมตต์การุณ์จิต [9] จินตวีร์  
เกษมศุข [10] เจริญ  ราชโสภา  [11] ประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง [12] 
Cohen & Uphoff [13]  Shadid et. al. [ 14]  แ ล ะ ด้ า น ก า ร
ด า เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาจาก
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 [15] กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .  2553 [16] และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
[3] สรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน  3,496 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
85 คน และครู จ านวน 3,411 คน  
    กลุ่มตัวอย่างได้จากประชากรโดยก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างตาม
ตาราง เครจซี และมอร์แกน [17] แล้วท าการสุ่มแบบช้ันภูมิอยา่งมี
สัดส่วนตามขนาดโรงเรียน ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 416 คน จ าแนก
เป็นผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 70 คน และคร ูจ านวน 346 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และผ่านการทดลอง
ใช้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)   
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open ended form) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการส่งแบบสอบถาม
ผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมกับแนบซองติดดวงตราไปรษณีย์ และจ่า
หน้าซองถึงผู้วิจัย หากไม่ได้รับแบบสอบถามกลับในระยะเวลาที่
ก าหนด จะไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ท าให้ได้รับคืนทั้งหมดที่
ส่งไป จ านวน 416 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจก
แจงความถี่และร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 2. ศึกษาการมีส่วนร่วมและการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และ จัดอันดับข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ความเรียง 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์  
ภัทราพร  เกษสังข์ [27]  
 0.81 ขึ้นไป  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก  
 0.61 – 0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 0.41 –0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 0.21 – 0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างน้อย 
 0.01 – 0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับน้อย 
 0  หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง  
 และก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปผลการวิจัยได้ 
ดังนี ้

การมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 
2. การตัดสินใจ  
3. การด าเนินการ  
4. การประเมินผล 
 
 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา   
  2. การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
  3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
      การจัดการศึกษา  
  4. การประเมินผลและตรวจสอบ 
      คุณภาพการศึกษา  
  5. การติดตามผลการด าเนินการ  
  6. การรายงานผลการประเมินตนเอง 
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 1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ รองลงมา 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
 2. ผลการศึกษาการด า เนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
รองลงมา คือ ด้านการรายงานผลการประเมินตนเอง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยรวมมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและ 
              การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 

การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ

ภายใน 

การมีส่วนร่วม 

1. 
กา

รว
าง

แผ
น 

2. 
 ก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 

3. 
กา

รด
 าเน

ินก
าร

 

4. 
กา

รป
ระ

เม
ินผ

ล 

รวม 

1. การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา  

.730** .653** .284** .661** .765** 

2. การจัดท าแผน 
พัฒนาสถานศึกษา 

.503** .553** .266** .534** .612** 

3. การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา   

.533** .510** .176** .533** .576** 

4. การประเมินผล
และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

.704** .650** .287** .712** .774** 

5. การติดตามผล 
การด าเนินการ 

.575** .612** .187** .609** .653** 

6. การรายงานผล 
การประเมินตนเอง 

.513** .485** .157** .462** .532** 

รวม .750** .731** .285** .740** .825** 
 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก อาจเนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ก าหนดใหทุ้กภาคส่วนมา
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยการกระจายอ านาจการบริหารไป
ยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมี
อ านาจเป็นนิติบุคคล ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินของ
สถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นบุคลากรภายใน
สถานศึกษา จึงมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจมีส่วน
ร่วมในทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาจมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ตัดสินใจ การด าเนินการ หรือการประเมินผล ภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เดือนเพ็ญ ยลไชย [18] ที่ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 
พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัชตา  กาญจนโรจน์ [19] ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า 
การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องจาก การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อจาก
กระบวนการวางแผน  เป็นการน าแผนงานที่ก าหนดไว้ไปร่วมกันท า 
โดยมีการเตรียมการ การสนับสนุนทรัพยากร การประสานงาน การ
ขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือ การพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
อย่างเป็นระบบจะต้องมีการท างานด้วยการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ตามความสามารถ และความช านาญของแต่ละบุคคล ท าให้การ
ท างานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บุรพร  ก าบุญ และ ชลกนก โฆษิตคณิน [20] ที่
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบว่า บุคลากร
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัชตา  กาญจนโรจน์ [19] ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับ
มาก  
 2. การศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจาก 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา 
ปรับปรุงให้สถานศึกษามีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกัน 
การจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและเป็นการสร้างสรรค์การศึกษาให้
เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมนึก  นครวงศ์ [21]  ที่ศึกษาเรื่อง 
สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กานต์สินี วาดวงศ์ [22] ทีศ่ึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการประกัน
คุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  พบว่า การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อาจเนื่องจาก แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เปรียบเสมือนเข็มทิศ ช้ีทางการท างาน เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายมี
เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานที่ไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้น การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จึงควรปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และให้
ความช่วยเหลือแก่ บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กาญจนา  วงศ์ธิมารัตน์ [23]  ที่ศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
แสงมณี  วงศ์คูณ [24] ที่ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่
ในระดับมาก   
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับสูงมาก และรายด้าน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อาจเนื่องจาก การมีส่วนร่วมมีความส าคัญ และจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การด าเนินงานของ
สถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกงาน และทุก
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา โดย
เฉพาะงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานหลัก
และถือเป็นกลไกส าคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุนันท์ ถึงสุข และ คณะ [25] ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.87 และยังสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง และ สุเมธ งามกนก [26]  
ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ ดังนี ้
    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน 
    2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรม หรือศึกษาดูงาน ด้าน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจและเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของบุคลากร  
     3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ใน
การด าเนินงานของของบุคลากรในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการ
กระจายภาระงานให้ทุกคนมามีส่วนในการด าเนินงาน และ
ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นภารกิจปกติของสถานศึกษา  
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
 2.  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านการการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีเรียน
ด้วยสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 
ค าส าคัญ : สื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้, วิดีโออินโฟกราฟฟิก, การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop video infographic for learning about basic internet usage 

for students in Matthayom 2 students at Woradit Witthayaprasuit School 2) compare student achievement before and 
after learning with video infographic for learning and 3) study the satisfaction of students learning with video infographic 
for learning. The target group used in the research was 22 Matthayom 2 students of Woradit Witthayaprasuit School. 
The research tool comprised 1) video infographic for learning about basic internet usage 2) quality assessment form 3) 
learning achievement test and 4) satisfaction assessment form. The statistics used in the research were mean, standard 
deviation and paired samples t-test. 

The research findings were as follows: 1) video infographic for learning had the overall quality at a high level 
with a mean of 4.13 and a standard deviation of 0.25 2) the learning achievement of students posttest was higher than 
before learning at the statistical significance level of .05 and 3) students were satisfied with the video infographic for 
learning at a high level with a mean of 4.18 and a standard deviation of 0.33. 
Keywords: Media for learning, Video infographic, Basic internet usage 
 
 
 

1. บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางเพื่อการศึกษา พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี [1]   
และการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนในปัจจบุันน้ีต้องมีความทันสมัยและ 
เท่าทันเทคโนโลยีในโลกยุค 4.0 ที่ครูไม่ใช้ศูนย์กลางของการเรียนรู้

อีกต่อไป แต่เป็นนักเรียนที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการเรียนโดยมีครู
เป็นเพียงโค้ชที่คอยให้ค าปรึกษาและให้การช่วยเหลือ [2] การน าสื่อ
เทคโนโลยีในรูปแบบวิดีโอมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้นด้วยภาพ 
เสียงดนตรีประกอบที่น่าสนใจและน่าติดตาม ท าให้นักเรียนไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียนในเนื้อหาท่ีครูสอน [3] 
 อิ น โฟ ก ราฟิ ก  ( Infographic) ห รื อ อิ น ฟ อร์ เม ชัน กราฟิ ก 
(Information Graphic) เป็นการน าเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่มีความ
ซับซ้อนด้วยภาพ ให้สามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็วชัดเจน และยัง
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ช่วยให้ผู้อ่านเกิด ความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่
ได้รับ ท าให้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมและ
สามารถมาประยุกต์เป็นสื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ [4]  
 วิดีโออินโฟกราฟฟิก (Video Infographic) เป็นอินโฟกราฟิก
รูปแบบหนึ่ งที่ เป็นการน าภาพอินโฟกราฟิกมาอยู่ ในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย 
สื่อสารด้วยภาพและเสียงที่แสดงเนื้อหาสรุปใจความส าคัญได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่ งสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร เช่น ปัจจุบันที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
จึงต้องการประหยัดเวลาในการรับรู้สารสนเทศโดยใช้ระยะเวลาน้อย
ที่สุด วิดีโออินโฟกราฟิกจึงตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สารสนเทศใน
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการจดจ าได้ง่ายที่สุดใน
ระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถจดจ าได้ในระยะยาว [5] 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในการพัฒนา
สื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อเสริมในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2    
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ โดยใช้ในบทเรียนเรื่องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ใช้เป็นสื่อเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนที่มี
ความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่ เรียนในหนังสือหรือ
เอกสารที่เน้นการบรรยายเนื้อหาสาระเป็นภาพนิ่งและตัวหนังสือ  
ซึ่งสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกนั้นประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงบรรยาย เสียงดนตรีบรรเลง ตัวการ์ตูนและภาพประกอบที่มี
สีสันที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
และง่ายต่อการจดจ าเนื้อหาที่เข้าใจได้ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาในสื่อการ
เรียนรู้ที่อยู่ตรงหน้า ผู้เรียนท่ีเรียนค่อนข้างอ่อนก็สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจได้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ในช้ันเรียนจนน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึนตามมาอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2   
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียนที่ เรียนด้วยสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมา 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
  
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 428 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ คัดเลือกโดย
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 22 คน 

3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.1 สื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ สื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก 
ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
3.2.4 แบบประเมินคุณภาพของ สื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกที่พัฒนาขึ้น 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้
แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 
3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.1 การวางแผน โดยก าหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ผู้สอนได้ท า
การสอนโดยวิธีการอธิบายเนื้อหาตามหนังสือเรียนทางผู้วิจัยจึงได้
จัดท าสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
3.3.2 การวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะก าหนดปัญหาโดยจะท าการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ภายในหนังสือเรียนเพื่อจัดสัดส่วนของเนื้อหาให้
เหมาะสมกับนักเรียนเพราะการสร้างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกช่วยสอน
จะเน้นการจดจ าภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสัน การบรรยาย ข้อความ
กระชับ เข้ าใจ ง่าย ซึ่ งจะใช้การบรรยายประกอบด้วยเสี ย ง  
รูปภาพเคลื่อนไหวและดนตรีประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจและท า
ให้ นั ก เรียนรู้ สึ กผ่ อนคลาย การวิคราะห์ นั ก เรียนโดยผู้ วิจั ย
ท าการศึกษาสังเกตข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ถึงระดับ
ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานความสนใจต่อการเรียนรู้ 
3.3.3 การออกแบบ การจัดท าสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกจะต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นหลังจาก
ได้ข้อมูลมาแล้วจะจัดท าโครงร่างสื่อเป็นสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก 
3.3.4 การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น ขนาดของความละเอียดอยู่ท่ี 1280 × 720 ดังรูปที ่1-7  
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รูปที่ 1 หน้าน าเสนอก่อนเข้าเนื้อหา 

 

 
รูปที ่2 หน้าน าเข้าเนื้อหาเรื่องที ่1 

 
รูปที่ 3 หน้าน าเข้าเนื้อหาเรื่องที่ 2 

 

 
รูปที ่4 หน้าน าเข้าเนื้อหาเรื่องที่ 3 

 

 
รูปที ่5 หน้าน าเข้าเนื้อหาเรื่องที ่4  

 

 
รูปที่ 6 หน้าน าเข้าเนื้อหาเรื่องที ่5 

 

 
รูปที ่7  หน้าสรุปเนื้อที่เรียน 

 
3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1) ตรวจสอบคุณภาพสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต เบื้ องต้น ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2         
โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น 
 2) ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพจากผู้เ ช่ียวชาญ (IOC) ซึ่งจะทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 3) ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิก โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อค าถามที่ใช้ใน
แบบสอบถาม 
3.3.6 การน าไปใช้และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ตรวจสอบคุณภาพของสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  โดยจัดการเรียนการสอนตามแผน
จัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ในขั้นน ามีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อดู
ความรู้เบื้องต้นของนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น ขั้นการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนพื้นฐานความรู้
เดิม จากนั้นให้นักเรียนศึกษาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนทั้งช้ันเรียน และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน 2) ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันทั้งช้ันเรียน โดยนักเรียนในช้ันเรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันตามประเด็นที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 3) ขั้นทดสอบย่อย 
นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล 4) คิดคะแนน
ความก้าวหน้า ผู้สอนตรวจผลการสอบของนักเรียน แล้วน าคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนของช้ันเรียน  5) ชมเชยนักเรียนที่มี
คะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดท าคะแนนได้ดีกว่าตอนทดสอบก่อน
เรียน จะได้รับค าชมเชย 
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 2) ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  และ 
น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี้ [6] 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก     
เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  โดยผู้วิจัยขอน าเสนอ
ผลการวิจัย ดังน้ี 
4.1 ผลการการประเมินคุณภาพสื่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 3.93 0.42 มาก 
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.33 0.31 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.13 0.25 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ พบว่า มีคุณภาพ
สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.13, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณา
รายด้านของข้อค าถาม พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมากมีค่า (x ̅= 4.33, 
S.D. = 0.31) และรองลงมา คือ ด้านเนื้อหาอยู่ ในระดับมาก         
(x ̅= 3.93, S.D. = 0.42) ตามล าดับ 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบที่มผีลต่อการพัฒนาสื่อวิดโีออินโฟ
กราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

*p < .05 t(.05, df 21) t = 1.72 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบที่มีผลต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 โดยมีค่า t ที่ค านวณ
ได้  12.71 และมีค่ า t จากตารางมีค่ า 1.72 แสดงว่าหลังจาก 
การเรียนด้วยสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อสื่อวิดีโอ 
อินโฟกราฟิก เร่ือง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น แสดงดังตาราง
ที ่3 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อวิดีโอ
อินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาในสื่อเข้าใจง่าย 4.00 0.62 มาก 
2. เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน 4.27 0.83 มาก 
3. เนื้อหาเรียงเป็นล าดับขั้นตอน 4.36 0.85 มาก 
4. เสียงบรรยายและเสียง
ประกอบมีความเหมาะสม 

4.09 0.75 มาก 

6. การเช่ือมโยงบทเรยีนไปยัง
ส่วนต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม 

4.14 0.77 มาก 

7. การวางรูปแบบหน้าจอ 
มีความเหมาะสม 

4.55 0.60 มากที่สุด 

8. การใช้ภาพการ์ตูนประกอบมี
ความเหมาะสม 

4.23 0.81 มาก 

9. สื่อมีสีสันท่ีสดใสเหมาะสมกับ
บทเรียนที่น าเสนอ 

3.82 0.85 มาก 

10. เสยีงดนตรีประกอบสื่อท า
ให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น 

4.23 0.75 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.18 0.33 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
สื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก  (x ̅= 4.18, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาล าดับของ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า หัวข้อการวางรูปแบบหน้าจอมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ  (x ̅= 4.55, S.D. 
= 0.60) รองลงมาคือ หัวข้อเนื้อหาเรียงเป็นล าดับขั้นตอนอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 4.36, S.D. = 0.85) และหัวข้อสื่อมีสีสันที่สดใส
เหมาะสมกับบทเรียนที่น าเสนออยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.82, S.D. = 
0.85) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก 
เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
5.1 ผลการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก พบว่า ผู้ เช่ียวชาญให้
ความเห็นว่าสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิกท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยมีการด าเนินการสร้างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้ และผ่าน

การ
ทดสอบ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม x ̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 
22 

20 9.86 2.49 
12.71* 0.00 

หลังเรียน 20 16.05 2.52 
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กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและได้ผ่านการ
ปรับปรุงตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่เน้นในเรื่องเนื้อหาและ
กราฟิกมีทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียงดนตรีและเสียง
บรรยายประกอบ เพื่อสร้างความน่าสนใจของสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงท าให้สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกที่ได้ถูก
ปรับปรุงแก้ไขน้ันมีคุณภาพที่มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับณัฐกร สงคราม 
[7] กล่าวว่า การใช้เสียงจะใช้ในการน าเสนอบทเรียน ให้น่าสนใจ
เสียงพูดใช้เพื่อเสริมการช่วยเหลือ เสียงดนตรีช่วยเพิ่มความเร้าใจ
และบรรยากาศในการน าเสนอเนื้อหา เสียงประกอบฉากช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ การปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ควบคุม  การใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิกที่พัฒนาขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้
พัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกที่มีลักษณะให้นักเรียนสามารถจดจ าได้
ง่าย โดยมีภาพที่มีสีสันสวยงาม มีเสียงบรรยายประกอบ มีการจัด
วางภาพให้ดูเหมาะสมกับสิ่งที่น าเสนอ ตลอดจนมีเสียงเอฟเฟกต์
ประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และยังมีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ
เนื้อหาที่ท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกไม่เครียด เมื่อนักเรียน
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จึงท าให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้
และสามารถจดจ าเนื้อหาต่างๆ ได้มากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน 
มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และสามารถจดจ า
เนื้อหาบทเรียน เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้มาขึ้น      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนิช ทองดี และคณะ [8] ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การผลิตแอปพลิเคช่ันแบบสื่อวิดีทัศน์อินโฟกราฟิกแบบ
ช้ีน าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 แล้วยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชรา วาณิชวศิน [9] พบว่า ร้อยละ  94.99 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความน่าสนใจ  
ความเข้าใจและการจดจ าให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวสามารถ
น าสื่อวิดีโอโฟกราฟิก เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ไปใช้
เป็นสื่อให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนต่อไป  
5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟฟิก เรื่อง 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการเรียนอย่างครบถ้วนและสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟฟิกมีภาพประกอบท่ีมีสีสันสดใส มีเสียงพากย์ที่มีความน่าสนใจ
ดึงดูดนักเรียน และมีการเรียนการสอนที่เหมาะสมเมื่อนักเรียนได้
เห็นภาพที่คมชัดและเข้ากับเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาอยู่ท าให้นักเรียน
ได้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน
และสามารถน าสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกกลับมาทบทวนความรู้ได้ตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับปิยะฉัตร พรหมมา [10] ที่กล่าวว่า 
รูปแบบของข่าวสารที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การใช้ข้อความหรือ
ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีบรรเลง และภาพวีดิโอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยากร อ้นแก้ว และศศิมา นิธิศักดิ์เสถียร 
[11] ที่ ได้พัฒ นาสื่ อวิดิ โออิน โฟกราฟิ ก เรื่ อง วัฏจั กรน้ าจาก

ภาพเคลื่อนไหวแบบสตอปโมชันประเภทเปเปอร์แอนิ เมชัน
ผลการวิจัย พบว่า สื่อที่ผลิตได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมากเช่นกัน สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ใกล้ เคี ย งกั นว่ าสื่ อวิดี โออิน โฟกราฟิ ก  เรื่ อ งวัฏ จั กรน้ า จาก
ภาพเคลื่อนไหวแบบสตอปโมชันประเภทเปเปอร์ แอนิเมชัน มีความ
พึงพอใจในระดับดี แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ตรงกัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
6.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีใดๆ นั้น ผู้สอนควร
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้รับความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง และให้ค าแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิด 
6.2 ควรน าสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองหาค่า
ประสิทธิภาพกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่นเพื่อใช้ผลการวิจัยให้กว้างมากขึ้น 
6.3 ควรมีการสร้างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกในเนื้อหาอื่นๆ และในกลุ่ม
สาระวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
6.4 ควรมีการน าเอาสื่ออินโฟกราฟฟิกไปใช้ในการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบสื่อระหว่างสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
กับสื่อการสอนอื่นๆ 
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ค ำศัพท์พืน้ฐำนที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตำมมำตรำ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ควรรู้ 
จำกหนังสือเรียนภำษำพำที และหนังสือเรียนวรรณคดีล ำน ำ ฉบับกระทรวงศึกษำธิกำร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ควรรู้จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ฉบับกระทรวงศึกษาธิการจากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียน    
วรรณคดีล าน า ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ค ามาตราตัวสะกดแม่กก กลุ่มที่           
ค ามาตราตัวสะกดแม่กด กลุ่มที่ 3 ค ามาตราตัวสะกดแม่กน และกลุ่มที่ 4 ค ามาตราตัวสะกดแม่กบ ซึ่งข้อมูลที่ได้แบ่งเป็น   ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
จากหนังสือเรียนภาษาพาที พบข้อมูลค าในมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สรุปได้ว่า ข้อมูลในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามีทั้งหมด 
 43 ค า ส่วนที่   จากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า พบข้อมูลค าในมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สรุปได้ว่า ข้อมูลในมาตราตัวสะกดที่        
ไม่ตรงตามมาตรามีทั้งหมด  00 ค า เมื่อน าข้อมูลค าศัพท์ในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี   มาเปรียบเทียบเพื่อหาค าความซ้ าของค าศัพท์เหมือนกันออก      
ค าศัพท์พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทั้งสิ้น 393 ค า ท าให้การจ าแนกกลุ่มค าศัพท์ภาษาไทย
ส าหรับส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความแน่นอนและท าให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีมาตรฐานอย่างชัดเจนมากข้ึน กล่าวคือ 
ค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราที่ควรทราบมีจ านวนทั้งสิ้น 393 ค า ค าศัพท์ดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 4 มาตรา คือ            
แม่กก ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย ข ค ฆ พบ  5 ค า แม่กด ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ  ต ถ ท ธ ศ ษ ส พบ 197 ค า               
แม่กน ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย ญ ณ ร ล ฬ พบ 141 ค า และแม่กบ ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย ป พ ฟ ภ พบ 30 ค า ในการจัดจ าแนกค าศัพท์จะท าให้
นักเรียนง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและไม่สับสนในการอ่านสะกดค า 
ค ำส ำคัญ : ก าหนดศัพท์พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา, ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

Abstract 
 This research is aimed to determine the basic vocabulary with spelling that does not meet the section 
for grade 4  students, they should know from Phasaphatee and Wannakhadeelumnum Textbook Version 
Ministry of Education. This research, the researchers divided the data into 4 groups. Group 1 Words with k 
final consonants, Group   Words with d final consonants, Group 3 Words with n final consonants, Group 4 
Words with p final consonants which the information is divided into   parts: part 1 Phasaphatee textbook 
Found the word information in the section, the spelling does not meet the section. Part   from the book 
of the Wannakhadeelumnum Textbook Found the word information in the section. The spelling does not 
meet the clause. It can be concluded that the information in the spelling section is not in accordance with 
section  00 words in total. Basic vocabulary with spelling that does not meet the section for students in 
grade 4 , there are a total of 393  words. Making the classification of Thai vocabulary groups for Grade 4 
students have certainty and makes teaching and learning Thai language more standardized. That is, the 
basic terminology that contains the spelling that is not in accordance with the note. It can separate in 4 
group. Group 1 Words with k final consonants, Group   Words with d final consonants, Group 3 Words with 
n final consonants and Group 4 Words with p final consonants. 
Keywords:  Basic vocabulary with spelling that does not meet, Section for Grade 4 Students 
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1. บทน ำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  551 ได้
ก าหนดให้กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิด
และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติเนื่องจากเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่า
ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดปื 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,  551: 37) [1]  ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในปัจจุบันไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้
เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต และ
ปัญหาของสังคม เน้นการสอนภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของ
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังต้องสอนภาษา
เพื่อพัฒนาความคิดผู้เรียนที่มีความคิดจะต้องมีประสบการณ์และ
ประมวลค ามากพอที่จะสร้าง ความคิดให้ลึกซึ้ง และคิดได้อย่างชาญ
ฉลาดรอบคอบ 
    แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-Net ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่า
พอใจ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน
และน าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบผลงานเชิง
สร้างสรรค์ และน าเสนอ เขียน สื่อสารแนวคิดของตนเองให้ผู้อื่น
เข้าใจ ซึ่งเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมเข้าสู่สังคมยุค Thailand 4.0  
ซึ่งปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง จากการ
ส ารวจพบว่ามีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ มีจ านวนประมาณ  5,000 –  6,000 คนทั่วประเทศ
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ย้ายถิ่นฐานของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กติดตามมากับพ่อแม่ที่เป็น
แรงงานต่างด้าว หรือเด็กชาติพันธุ์ ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
หลัก การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการท าให้
เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไป
เรียนวิชาอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบาย “ปี  558 เป็นปีปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะต้องก าหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
สื่อสารได้ ก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้กับกระทรวง
ทราบเป็นระยะ สิ่งแรกที่จะต้องท าก็คือ ท าให้เด็กทุกคนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาอ่านออกเขียนได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านและเขียน 
นี่ คื อ หั ว ใ จ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน เร่งรัด และพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(บัลลังก์ โรหิตเสถียร,  561) [4] 
    ปัญหาที่พบได้บ่อยในการเรียน คือ การอ่านและสะกดไม่ตรง 
ตามมาตรา เนื่องจากในภาษาไทยมาตราตัวสะกด หมายถึง   
พยัญชนะท้ายค าหรือพยางค์ที่ท าหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตาม
มาตราต่าง ๆ ทั้งหมด 8 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด 
แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว ซึ่งมีมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงรูป ซึ่งจะมี
ตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันและออกเสียงเหมือนตัวสะกด
เดียวกัน 4 แม่ คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือ
แม่กก ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัด
อยู่ในมาตรากดหรือแม่กด ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ใน
มาตรากนหรือแม่กน และถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่ในมาตรา
กบหรือแม่กบ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ,  553) [9] จึงท าให้
ผู้เรียนเกิดความสับสนและเป็นปัญหาในการอ่านและสะกดค า
ตามมา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลกรณีมีนักเรียน    
ที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง 
อ่านจับใจความไม่ได้  แต่มี ไม่ถึง 1% ของนักเรียนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด โดยได้มอบหมายให้ส านักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาหาวิธีการเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งจะ
เน้นการน าศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการแก้ปัญหา โดยจะ
พยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพื่อให้เด็กท่ีจะจบช้ันประถมศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา  561 ต้องอ่านออก อ่านคล่องและจับใจความได้
ทุกคน (บุญรักษ์ ยอดเพชร,  561) [5] 
    ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะก าหนดค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่
ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ควรรู้         
จากหนังสือเรียนภาษาพาที[2] และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า [3]       
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย ส าหรับผู้สอนและนักเรียนสามารถทราบศัพท์พ้ืนฐาน
ม า ต ร า ตั ว ส ะ ก ด ที่ ไ ม่ ต ร ง ต า ม ม า ต ร า ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และสามารถแยกหมวดค าศัพท์ตามมาตรา
ตัวสะกดค าศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อสามารถอ่านได้ถูกต้องและ 
เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ตามนโยบายของชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพื่อก าหนดค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ควรรู้จากหนังสือเรียนภาษา
พาที และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ระยะเวลาจากวันที่ 9 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 561 
ดังนี ้
1. ส ารวจเอกสาร หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย   
 . ก าหนดโครงร่างและเนื้อหาของการวิจัย ดังน้ี    
  .1 บทน า 
  .  ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
  .3 เก็บข้อมูลค าศัพท์พื้นฐานภาษาไทยมาตราตัวสะกดที่         
ไม่ ตรงตามมาตราส าหรับนัก เ รี ย น ช้ันประถมศึกษาปีที่  4              
จากหนังสือเรียนภาษาพาทีและหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า        
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  
  .4 วิเคราะห์และก าหนดค าศัพท์พื้นฐานภาษาไทยมาตรา
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า      
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  
  .5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
3. เก็บข้อมูลค าศัพท์พื้นฐานภาษาไทยมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือเรียน
ภ า ษ า พ า ที  แ ล ะ ห นั ง สื อ เ รี ย น ว ร ร ณ ค ดี ล า น า  ฉ บั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์  
4. วิเคราะห์ค าศัพท์โดยการจ าแนกความถี่ของค าที่มีมาตราตัวสะกด
ที่ไม่ตรงตามมาตรา จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียน        
วร รณคดี ล าน า  ฉบั บกระทรวงศึ กษาธิ ก า ร  ของนั ก เ รี ยน                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
5. สังเคราะห์ค าศัพท์ที่มีมาตราตัวสะกดที่ ไม่ตรงตามมาตรา       
จากหนังสือเรียนภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า        
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดค าศัพท์พื้นฐานภาษาไทย
มา ต ร า ตั ว ส ะ กด  ที่ ไ ม่ ต ร ง ต า ม ม า ต ร า  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
6. น าค าศัพท์ที่ได้มาจัดหมวดหมู่ค าที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา  
7. เขียนรายงานการวิจัยตามโครงร่างและเนื้อหาของการวิจัย 
 
4. ผลกำรวิจัย  
    การก าหนดศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ ไม่ตรงตามมาตรา     
ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือเรียนภาษาพาที
[ ] และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า [3] ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ          
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อก าหนดศัพท์พื้นฐานที่มีตั วสะกดที่               
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  4            
จากหนังสือเรียนภาษาพาที [2] และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า [3]      
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้แบ่งข้อมูล        
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ค ามาตราตัวสะกด แม่กก กลุ่มที่          ค า
มาตราตัวสะกดแม่กด กลุ่มที่ 3 ค ามาตราตัวสะกด แม่กน และกลุ่ม
ที่ 4 ค ามาตราตัวสะกด แม่กบ ซึ่งข้อมูลที่ได้แบ่งเป็น   ส่วน    มี
รายละเอียดดังนี้  
 
 

ส่วนท่ี 1 จากหนังสือเรียนภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ส่วนท่ี   จากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
    การวิเคราะห์มูลค าศัพท์พื้นฐานค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่    
ไม่ตรงตามมาตรา เพื่อก าหนดค าศัพท์พื้นฐานส าหรับนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การหาค าศัพท์ จากความถี่
จ านวนครั้งท่ีพบค าศัพท์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
    ตารางกลุ่มที่ 1 ค ามาตราตัวสะกด แม่กก ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย ข 
ค ฆ 
    ตารางกลุ่มที่   ค ามาตราตัวสะกดแม่กด ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย จ 
ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ  ต ถ ท ธ ศ ษ ส 
    ตารางกลุ่มที่ 3 ค ามาตราตัวสะกด แม่กน ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย 
ญ ณ ร ล ฬ 
    ตารางกลุ่มที่ 4 ค ามาตราตัวสะกด แม่กบ ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย  
ป พ ฟ ภ 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลค าศัพท์ส่วนที่ 1 จากหนังสือเรียน
ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จ านวนค าศัพท์พื้นฐานที่มี
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา  ทั้งสิ้น  43 ค า 
ส่วนท่ี   จากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
    การวิเคราะห์มูลค าศัพท์พื้นฐานค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกด       
ที่ไม่ตรงตามมาตรา เพื่อก าหนดค าศัพท์พื้นฐานส าหรับนักเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลค าศัพท์ส่วนที่   
จากหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จ านวน
ค าศัพท์พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา  ทั้งสิ้น  00 ค า   
    เมื่อน าข้อมูลค าศัพท์ในส่วนที่ 1 และส่วนที่   มาเปรียบเทียบ
เพื่อหาค าความซ้ าของค าศัพท์ที่ เหมือนกันออกแล้ว ค าศัพท์    
พื้ นฐานที่ มี ตั วสะกดที่ ไ ม่ ตรงตามมาตรา  ส าหรับนัก เ รี ยน                                      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทั้งสิ้น 393 ค า 
จากตารางที่  1 ค ามาตราตัวสะกด แม่กก สรุปได้ว่า พบค าศัพท์
พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา เช่น ประมุข เมขลา เลข สุข 
สุนัขโชค เทคโนโลยี นาค บริโภค บุคคล ประโยค ภาค มัคคุเทศก์ 
ยุค ยูคาลิปตัส โรค ลัคนาม วิโยค วรรค สามัคคี อัคคี อียุปต์ 
อุปการะ อุปสรรค เมฆ เป็นต้น 
จากตารางที่    ค ามาตราตัวสะกด แม่กด สรุปได้ว่า พบค าศัพท์
พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา เช่น ทัศนา ทิศ เทศน์ 
โทรทัศน์  นิราศ บรรยากาศ ปริศนา ประกาศ  
กระดาษ โทษ บุรุษ ประดิษฐ์ พิเศษ พิษ จ ารัส ดาบส นราธิวาส 
โบสถ์ มัสยิด ยูเนสโก รส วาสนา ไวรัส ศาสดา ศาสตร์ สัตย์ สัตว์ 
โสต สวัสดิ์ สัมผัส โสมนัส อิสลาม อัสดร โอกาส โอรส เป็นต้น 
ตารางที่  3 ค ามาตราตัวสะกด แม่กน สรุปได้ว่า พบค าศัพท์พื้นฐาน
ที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา เช่น กตัญญู การุญ กูญชร ขวัญ 
ครวญ เจริญ ชาญ ช านาญ กัณฑ์ เกณ์ ค านวณ ทวีคูณ ทัณฑฆาต 
บริเวณ บัณฑิต โบราณ กร การ การณ์ กินนร กุมาร เกษียร เขมร 
ควร โจร เณร อุดร กมล กระมล กาล กังวล กุศล โกวัล เกื้อกูล นวล 
บันดาล บุคคล ผล กาฬ ทมิฬ 
จากตารางที่  4 ค ามาตราตัวสะกด แม่กบ สรุปได้ว่า พบค าศัพท์
พื้นฐานท่ีมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา เช่น ทวีป บาป สรุป อิปริตร 
อุปสรรค เคารพ ชีพ ทิพย์ ทรัพย์ เทพ โทรศัพท์ พิภพ พายัพ ภพ 
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ภาพ มหรสพ มหัพภาค ศัพท์ สภาพ สินธพ อพยพ อาชีพ กราฟ 
กอล์ฟ เสิร์ฟ ลาภ ปรารภ เป็นต้น 
    ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่นักเรียนควรรู้และสามารถอ่านออก เขียนได้ 
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอน 
 
5. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่ องการก าหนดศัพท์พื้นฐานที่มี ตั วสะกดที่             
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4            จาก
หนังสือเรียนภาษาพาที [ ] และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า [3]        
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การจ าแนกกลุ่มค าศัพท์ภาษาไทย
ส าหรับส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความแน่นอน และ
ท าให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีมาตรฐานอย่างชัดเจนมากข้ึน จึง
สมควรที่ครูภาษาไทยและนักเรียนต้องศึกษาและเรียนรู้ค าศัพท์
เหล่านี้เพื่อให้ง่ายติอการเรียนเนื้อหา เหมาะแก่การน าไปฝึกอ่าน     
ฝึกเขียน ฝึกออกเสียงค าให้คล่องแคล่ว 
    จ า ก ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ก น ก ล า ง  ส า ห รั บ                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จะต้องอ่านและสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
    ไพรินทร์ พึ่งพงษ์ (2556: 29) [6] สรุปการอ่านสะกดค าดังกล่าว
สรุปได้ว่า การอ่านสะกดค ามีความส าคัญต่อการเรียนรู้และเป็นเรื่อง
จ าเป็นมากส าหรับผู้เริ่มเรียน เพราะการอ่านสะกดค าที่ถูกจะช่วยให้ 
ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน ผู้เรียนรู้จักค า
ต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้ผู้เรียนใช้ค าต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง 
     ลุนา  ศรีกุตา (2553: 19 ) [8] สรุปการเขียนสะกดค าไว้ว่า         
การเขียนสะกดค ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และ
ความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบัน เพราะการเขียนสะกดค าที่ถูกจะ
ช่วยให้ผู้เขียน อ่านและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง สื่อความหมายได้แจ่ม
ชัดและมีความมั่นใจในการเขียนท าให้ผลงานที่เขียนมีคุณค่าเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังอาจจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพการศึกษาของบุคคลนั้น
อีกด้วย 
     อรทัย  นุตรดิษฐ  ( 540: 10) [10] สรุปการเขียนสะกดค าไววา        
“การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค าใดค าหนึ่งอันประกอบดวย 
พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวสะกดและตัวการันตได้ถูกต้อง    
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่งค าศัพท์พื้นฐานที่มี
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราที่ควรทราบมีจ านวนทั้งสิ้น 393 ค า 
ค าศัพท์ดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 4 มาตรา คือ แม่กก ได้แก่      
ค าที่สะกดด้วย ข ค ฆ พบ  5 ค า แม่กด ได้แก่ ค าที่สะกดด้วย จ ฉ 
ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ  ต ถ ท ธ ศ ษ ส พบ 197 ค า แม่กน ได้แก่    ค า
ที่ สะกดด้ วย ญ ณ ร ล ฬ พบ 141 ค า  และแม่กบ ได้ แก่                  
ค าที่สะกดด้วย  ป พ ฟ ภ พบ 30 ค า 
    ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้จากการเก็บข้อมูล (Retention Theory) 
ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ที่จะเก็บข้อมูล และเรียกข้อมูลที่เก็บเอาไว้กลับคืนมา ทั้งนี้รวมถึง
รูปแบบของข้อมูล ความมากน้อยของข้อมูล จากการเรียนรู้ขั้นต้น
แล้วน าไปปฏิบัติ ดังนั้น ในการจัดจ าแนกค าศัพท์จะท าให้นักเรียน
ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและไม่สบสนในการอ่านสะกดค า 

    ดังนั้นในการเรียนการสอนของนักเรียนที่จะพัฒนาเรื่องการอ่าน
ออกเขียนได้ จะต้องรู้วงศ์ค าศัพท์ให้มากเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     1.1. ศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน ามาเป็นแม่แบบพื้นฐาน   
ในการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะการอ่าน 
การเขียน ของผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ได้ 
     1. . ผู้สอนภาษาไทยสามารถน าค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกด
ที่ไม่ตรงตามมาตรา มาพัฒนาสื่อการสอน เรื่องค าศัพท์ที่มีตัวสะกดที่
ไม่ตรงตามมาตรา ค าศัพท์ท่ีมีตัวการันต์  
ค าศัพท์ที่มีภาษาต่างประเทศ 
    2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
        ค าศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไป
จัดท าพจนานุกรรมส าหรับเด็กได้ เป็นค าศัพท์พื้นฐานท่ีจะน าไปสร้าง
แบบฝึกทักษะได้ และพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนได้ 
 
7. กิตติกรรมประกำศ  
    วิจัยการก าหนดศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือเรียนภาษาพาที
และหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ          
เล่มนี้  ส า เร็จลุล่ วงได้ด้วยดี  ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์                  
ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
ด้วยความ เอาใจใส่ยิ่ง และแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้งานออกมาลุล่วงสมบูรณ์ด้วยดี 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างสูง              จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
    ขอขอบพระคุณอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่าน ที่ได้อบรม
สั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง     
ในความกรุณาเป็นอย่างสูง    
    ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทุกท่าน   
ที่ได้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าวิจัย ที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงไว้ในการท าวิจัย และขอขอบพระคุณ
พ่อและแม่ ผู้คอยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของผู้วิจัย        
โดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ และระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและการใช้ภาษาในข้อค าถาม 2) แบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาในข้อค าถาม และ3) แบบประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่าน และชุดฝึกทักษะการเขียน และ2) ผล
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 4.86, S.D = 0.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ  ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ จ านวน 2 ข้อ พบว่า ด้านความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 4.87, S.D = 0.10 และความเป็นไปได้ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 4.87, S.D = 
0.21  
ค าส าคัญ:  แนวทางการแก้ปัญหา, แบบฝึกทักษะการอ่าน, แบบฝึกทักษะการเขียน, อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

 
Abstract 

The purposes were 1 ) develop reading and writing skills For grade 1  and 2 ) students to find the effectiveness of 
reading and writing skills training For grade 1  students, the sample group used in the research is 1 5  experts and experts. The 
research methodology is divided into 2  phases: Phase 1 , education and analysis, and Phase 2  design and development. The 
tools used in the research were 3 items: 1) Check the appropriateness of the content and the use of the language in question 2) 
The content consistency check form and the use of the language in question Practice reading and writing skills Statistics used in 
data analysis were mean and standard deviation. The results of the research were as follows: 1) The results of the development 
of reading and writing skills For students in grade 1 , 2 sets of reading and writing skills are practiced, including reading skill sets. 
And writing skills training sets and 2) the results of the effectiveness of reading and writing skills training For grade 1 students, all 
aspects are at the highest level. With an average of  = 4.86, S.D = 0.08, when considering each item with the highest mean of 2 
items, found that the appropriateness of the reading and writing skills training with an average of  = 4.87 , S.D = 0.10 and the 
possibility of reading and writing skills with an average of  = 4.87, S.D = 0.21 
Keywords: Guidelines for problem solving, reading skills training, writing skills training, unreadable writing 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553 ได้กล่าวถึง การ
จัดการศึกษากับกระบวนการอ่านและกระบวนการเรียนรู้ไว้ในมาตรา 4 
โดยระบุไว้ความว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การ

สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สภาพ
สังคมและปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต และในมาตรา 
24(3) และ(5) ได้ระบุไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้การอ่านและเกิดความ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
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บรรยากาศ สภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ [1] 
 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัย
รักการอ่านซึ่งจะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 ที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ด้วยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์
ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้
ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการอ่านในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 ทักษะการอ่านจึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการ
พัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมการอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้าน
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งอาทิ  การอ่านมี
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันกล่าวคือการอ่านเป็นสื่อกลางของการ
เรียนรู้ ผู้อ่านมากย่อมรู้มากและถ้านา ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม สังคมนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควร
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์ วัยจึงเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้การอ่านมี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้กล่าวคือการอ่านเป็นหัวใจของการจัด
กิจกรรมทั้ งหลายในการเรียนการสอนและมีความส าคัญยิ่ งต่อ
ความส าเร็จ การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดี
รากฐานการอ่านของเด็กกจ็ะดีขึ้นด้วย  
 ส่วนทักษะการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ใช้
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจออกมาเป็นอักษรเพื่อสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคลซึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เขียน และถือว่าเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้
อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้การเขียนยังเป็นทักษะพื้นฐานในการแสดงออกที่
ส าคัญในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชา เพราะต้องอาศัยการจัดบันทึก
เพื่อรวบรวมหรือสรุปเรื่องราวท่ีได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาเรียบเรียงเป็น
องค์ความรู้ใหม่แล้วบันทึกไว้เพื่อความคงทนในการเรียนรู้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2] 
 ดังนั้นทักษะการอ่านและการเขียนต่างก็เป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกัน
และกันกล่าวคือผู้ที่เขียนถูกต้องชัดเจนก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การอ่านด้วยเช่นกัน ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนต่างก็มีส่วน
สัมพันธ์กันอย่างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะ

ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นักเรียนใช้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
ของบทเรียน ผลการเรียนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน
และในขณะเดี่ยวกันการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ก็ต้องอาศัยทักษะ
การเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย การเขียนค าที่ถูกต้องจะ
ช่วยให้การสื่อความหมายถูกต้องมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเขียนค าหรือ
เขียนประโยคผิดก็จะท าให้การสื่อความหมายผิดไปด้วยเช่นกันดังที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2] ได้กล่าวไว้ว่า การ
อ่านออกและการเขียนได้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน 
การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนครูผู้สอน จึงต้องให้ความส าคัญ
และพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และใช้
การเขียนสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบกับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีของโลกได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านวัตถุและด้านวิทยาการซึ่งส่งผลให้สภาพของสังคม
กลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร คนในยุค นี้จึงจะต้องอ่านและเขียน
เพิ่มมากขึ้นเพราะการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งจะท าให้เป็นผู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ 
 ทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็นปัญหาส าคัญในการจัด
การศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558 
พบว่า นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้เฉลี่ยร้อยละ 9.70 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [2]  ส าหรับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ในปี
การศึกษา 2561 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนปกติ
เข้าสอบทั้งหมด 3,758 คน ผลการประเมินการอ่านออกเสียงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 การอ่านรู้เรื่อง
อยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 คน การ
เขียนค าอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74 
การเขียนเรื่องอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.89 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 [3] 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ
ยุ ท ธ์ ศ าสต ร์ ก ารพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ของมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาหาสาเหตุของปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืนใน
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดท าเป็นกระบวนการส าหรับ
ใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพ
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนให้นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ต้องอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่าง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

วิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Hypothetical Population) ที่
ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน โดยการค านวณจาก
สูตรของทาโร่ยามาเน่ วิเชียร เกตุสิงห์ [4]   
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และส่วนที่ 2 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ มี
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ านวน 1 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่  1 แบบสัมภาษณ์ความคาดหวังและความต้องการให้
เกิดขึ้นในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้องการให้เกิดขึ้นใน
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ส่วนที่  2 เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพของ
แบบเรียน จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและการใช้
ภาษาในข้อค าถาม มีลักษณะของแบบตรวจสอบเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบ
ตรวจสอบเท่ากับ 0.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้    

ชุดที่ 2 แบบตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาและการใช้
ภาษาในข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective congruence: IOC) อยู่ ใน ระห ว่ า ง 
0.80 - 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบตรวจสอบเท่ากับ 
0.97 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

ชุดที่ 3 แบบประเมินสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และ
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
3.3 ตัวแปรในการศึกษา 

3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ

อ่านและการเขียน  
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

3.4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and Analysis) ข้อมูล
พื้นฐานในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ.2560 

3.4.2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 
โครงร่างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ใช้ระยะเวลาตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

3.4.3 การประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 
3.4 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ในครั้งนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย โดยสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และประมวลเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเรื่องการอ่าน
และการเขียนสะกดค าที่มสีระประสม กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีแนวทางในการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and Analysis) และระยะที่ 2 การ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) รายละเอียดมี
ดังนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and Analysis) 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ผู้วิจัยท าการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยโรงเรียนพระ
อินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าหน้าที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คาดหวังให้เกิดขึ้นในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ร ะ ย ะ ที่  2  ก า รอ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า  ( Design and 
Development) เป็นการออกแบบและพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
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อ่านและการเขียน ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแบบฝึกทักษะให้
สอดคล้องกับผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 1 แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การยกร่างแบบฝึกทักษะทักษะการ
อ่านและการเขียน ส่วนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน และส่วนที่ 3 การปรับปรุงร่างแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน 
 
5. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่าง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากบทสัมภาษณ์ความคาดหวัง
และต้องการให้เกิดขึ้นในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย และข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในแบบ
ฝึกทักษะ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ลักษณะส าคัญของ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนจะต้องมีลักษณะส าคัญดังนี้ 1.1) 
ด้านหลักสูตร แบบฝึกทักษะต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามสาระ
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เนื้อหาสาระดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรทั้ง 5 
สาระ นอกจากนี้แบบฝึกทักษะจะต้องมีเนื้อหาสาระมีปริมาณมากหรือ
น้อยเหมาะสมกับช่ัวโมงเรียนที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 1.2) 
ด้านเนื้อหาสาระ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนจะต้องมีการ
น าเสนอเนื้อหาสาระที่ถูกต้องตามหลักวิชาในสาขานั้น ๆ เนื้อหามี
ความทันสมัยมีปริมาณมากน้อยพอเหมาะแก่การที่จะให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 1.3) การน าเสนอ
เนื้อหาในแบบฝึกทักษะจะต้องเสนอเนื้อหาสาระทั้ง 5 สาระ โดย
แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเหมาะสม การเรียงล าดับ
เนื้อหาสาระจะต้องมีความเหมาะสมตามหลักวิชาและธรรมชาติของ
การเรียนรู้ นอกจากนี้ในการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละเรื่องจะต้องมี
ความสอดคล้องกันระหว่างหัวข้อเรื่องและเนื้อหาด้วย 1.4) ด้านการ
ส่งเสริมทักษะ เนื้อหาสาระที่น าเสนอในแบบฝึกทักษะจ าเป็นที่จะต้อง
ชัดเจนและง่ายต่อการที่ผู้เรียนจะท าความเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่
ยากเกินไป และ1.5) ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบฝึกทักษะ โดยชี้แนะผู้เรียนให้ท าความเข้าใจขณะอ่านและเขียน 
และช่วยช้ีแนะครูผู้สอนซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จัดท าแบบฝึกทักษะ
และผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ข้อเสนอแนะในการ
สร้างหรือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ครูผู้สอนมี

ข้อเสนอแนะดังนี้ 2.1) ควรส ารวจความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างและพัฒนาแบบฝึก
ทักษะ หากผู้วิจัยมีข้อมูลความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแล้ว
จะท าให้วางแผนการสร้างแบบฝึกทักษะได้ดีและมีประสิทธิภาพ 2.2) 
ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระด้วยความรอบคอบ และ
ตรวจสอบให้รอบด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 2.3) ควรมีการ
น าเสนอที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภทใน
ปัจจุบันมีการน าเสนอเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม
ในแบบฝึกทักษะ เช่น การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลที่เป็น
ภาพเคลื่อนไหวหรือความรู้เสริมอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือน าเสนอในรูปแบบ
ของแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นต้น 2.4) ควรมีการน าต้นฉบับของแบบฝึกทักษะไปตรวจสอบ
คุณภาพ เช่น ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา หรือการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง และ2.5) 
ควรส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะได้มีโอกาสศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะผ่านการอบรม สัมมนา หรือ
การส่งเสริมกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจสร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนความต้องการให้เกิดขึ้น
ในแบบฝึกทั กษะการอ่านและการเขี ยน ส าหรับนั กเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1) ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ความเห็นว่ารูปของแบบฝึกทักษะต้องมีลักษณะ
ที่น่าสนใจ ทั้งการออกแบบปก ขนาดของเล่ม และขนาดของตัวอักษร
ควรมีเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน 2) การเข้าปกและเล่มแบบ
ฝึกทักษะควรมีความแข็งแรงทนทาน 3) กระดาษที่ใช้จัดท าแบบฝึก
ทักษะความเป็นกระดาษที่มีคุณภาพมีส่วนประกอบครบถ้วนตาม
ประเภทของแบบฝึกทักษะ 4) การพิมพ์อักษรในแบบฝึกทักษะควร
ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดหน้าและการใช้ภาพประกอบในแบบฝึก
ทักษะต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ 5) แบบฝึกทักษะควรมีสีสันสวยงาม
เหมาะสมกับวันของผู้เรียน 6) ควรมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของผู้เรียนด้วย 7) ขนาดและปริมาณของรูปภาพที่ใช้
ประกอบในแบบฝึกทักษะนั้นนั้นควรมีความสอดคล้องกับเรื่องในแบบ
ฝึกทักษะ และ8) รูปแบบการจัดวางภาพประกอบในแบบฝึกทักษะนั้น
จะต้องสัมพันธ์กับตัวอักษรและข้อความไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 

ส่วนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

  
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล   S.D 

1. ความถูกต้องของแบบฝึกทักษะ 4.85 0.10 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะ 4.87 0.10 มากที่สุด 

3. ความเป็นไปได้ของแบบฝึกทักษะ 4.87 0.21 มากที่สุด 

4. ความเป็นประโยชน์ของแบบฝกึทักษะ 4.84 0.18 มากที่สุด 
รวมเฉลีย่ 4.86 0.08 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียน พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ๆ ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีจ านวน 2 ข้อ คือ ด้านความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และด้านความเป็นไปได้ของแบบฝึกทักษะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพด้านความถูกต้องของแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน (ของผู้เชี่ยวชาญ) 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล   S.D 

1. เนื้อหาของแบบฝกึทักษะมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

 
4.88 

 
0.35 

 
มากที่สุด 

2. เนื้อหาสาระที่แสดงในแบบฝกึทักษะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 

 
4.88 

 
0.35 

 
มากที่สุด 

3. เนื้อหาในแต่ละแบบฝึกมีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์พื้นฐาน
ของผู้เรียน 

 
 

4.50 

 
 

0.53 

 
 

มากที่สุด 
4. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละแบบฝึกพอเหมาะ
กับระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 
4.88 

 
0.35 

 
มากที่สุด 

5. การเรียงล าดับในแต่ละแบบฝกึเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

6. การเรียบเรียงเนื้อหาในแบบฝึกทักษะมี
ความถูกต้อง 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลีย่ 4.85 0.10 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง
ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจ านวน 2 ข้อ คือ การเรียงล าดับในแต่ละแบบฝึก
เป็นไปตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
และการเรียบเรียงเนื้อหาในแบบฝึกทักษะมีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมของแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน (ของผู้เชี่ยวชาญ) 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล   S.D 

1. ขนาดตัวหนังสือในแบบฝกึทักษะมี
ความเหมาะสมกับวยัของผู้เรียน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

2. ส านวนภาษาที่ใช้ในแบบฝึกทักษะมี
ความถูกต้องตรงตามหลักการใช้ภาษาทีด่ี 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

3. แบบฝึกทักษะมีค าอธิบายศัพท์ให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

4. กิจกรรมในแบบฝึกทกัษะมีความ
เหมาะสม 

 
4.75 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

5. แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม 4.63 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลีย่ 4.87 0.10 มากที่สุด 

 

จากตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเหมาะสม
ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจ านวน 3 ข้อ คือ ขนาดตัวหนังสือในแบบฝึก
ทักษะมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
ส านวนภาษาที่ใช้ในแบบฝึกทักษะมีความถูกต้องตรงตามหลักการใช้
ภาษาที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และแบบฝึกทักษะมีค าอธิบายศัพท์
ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4  ผลการหาประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ของแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน (ของผู้เชี่ยวชาญ)  

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล   S.D 

1. แบบฝึกทักษะนี้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 0.35 มากที่สุด 
2. แบบฝึกทักษะนี้สามารถยอมรับได ้ 4.88 0.35 มากที่สุด 
3. แบบฝึกทักษะนี้มีความเป็นไปได้ที่
หน่วยงานที่เกีย่วข้องจะน าแบบฝึก
ทักษะนี้ไปใช้เป็นแบบอย่าง 

 
 

4.88 

 
 

0.35 

 
 

มากที่สุด 
4. แบบฝึกทักษะนี้เป็นไปได้ที่จะ
น าไปใช้เป็นแนวปฏบิัติตามขั้นตอน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
5. แบบฝึกทักษะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
4.75 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลีย่ 4.87 0.21 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้
ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจ านวน 
1 ข้อ คือ แบบฝึกทักษะนี้เป็นไปได้ที่จะน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.00 
 
ตาราง 5 ผลการหาประสิทธิภาพด้านความเป็นประโยชน์ของแบบ
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน (ของผู้เชี่ยวชาญ) 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล   S.D 

  1. การด าเนินงานตามแบบฝกึทักษะนีม้ี
ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

 
 

4.88 

 
 

0.35 

 
 

มากที่สุด 
  2. การน าแบบฝกึทักษะนี้ไปใช้ใน
สถานศึกษาจะท าให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

 
 

4.88 

 
 

0.35 

 
 

มากที่สุด 
  3. การด าเนินการตามแบบฝึกทกัษะนีม้ี
ความชัดเจนและผลที่ได้จากการด าเนินการ
ตามแบบฝึกทกัษะในแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 

4.75 

 
 
 

0.46 

 
 
 

มากที่สุด 
  4. ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามแบบฝึก
ทักษะนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะด้านอื่น ๆ ตอ่ไป 

 
 

4.88 

 
 

0.35 

 
 

มากที่สุด 
รวมเฉลีย่ 4.84 0.18 มากที่สุด 
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 จากตาราง 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเป็น
ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ๆ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจ านวน 3 ข้อ คือ การด าเนินงาน
ตามแบบฝึกทักษะนี้มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 การน าแบบฝึกทักษะนี้ไปใช้ใน
สถานศึกษาจะท าให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และการด าเนินการตามแบบฝึก
ทักษะนี้มีความชัดเจนและผลที่ได้จากการด าเนินการตามแบบฝึก
ทักษะในแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ตามล าดับ 
 
6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่าง
ยั่ ง ยื น :  ก ร ณี ศึ ก ษ า โร ง เรี ย น พ ร ะ อิ น ท ร์ ศึ ก ษ า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยน าข้อสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ท าให้ได้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน จ านวน 2 ชุด 
ได้แก่ ชุดที่ 1ชุดฝึกทักษะการอ่านค าพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันไม่
น้อยกว่า 600 ค า ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้ 1) ค าคล้องจอง 2) 
ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 3) ค าที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา 4) ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า และ5) ค า
ที่มีอักษรน า และ ชุดที่ 2 ชุดฝึกทักษะการเขียนค าพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า 600 ค า ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้ 1) 
ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2) ค าพื้นฐานในบทเรียน 3) ค าคล้องจอง 
และ4) การเขียนประโยคง่าย ๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน แบ่งออกเป็น 16 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  1) ปกหน้า 2) ปกใน 3) ภาพประกอบ 4) ค าน า 5) 
ค าแนะน าหรือค าช้ีแจงในการใช้แบบฝึก 6) สารบัญ 7) แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 8) ใบความรู้  9) ตัวอย่ าง 10) แบบฝึกทักษะ 11) 
แบบทดสอบหลังเรียน 12) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 13) เฉลย
แบบฝึกหัด 14) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 15) บรรณานุกรม และ
16) ปกหลัง ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน จึงด าเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and Analysis) 
แ ล ะ ร ะ ย ะ ที่  2 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า  (Design and 
Development) ซึ่งผลจากการด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบฝึก
ทักษะในแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษาหารือและขอค าแนะน า
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญโดยตลอด นอกจากนั้นยังได้ให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ได้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังที่ฉันทนา การสะอาด [5] ได้ศึกษาเรื่อง
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใช้
แผนการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 1 ชุด ชุดการสอนให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 1 ชุด แบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 6 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา เทพ
ชุมพล [6] ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
โดยใช้หนังสือประกอบการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง 
การประสมสระเดี่ยว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 40 คน พบว่า 
แบบฝึกทักษะมีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
บทเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะในสิ่งที่ได้เรียนมาเป็นการตอกย้ าซ้ า
ทวน อีกทั้งยังได้พัฒนาความคิด สติปัญญา ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นเพราะชุดฝึก/แบบฝึกมีค าช้ีแจงที่เข้าใจ
ง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นจนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง มีรูปแบบที่หลากหลายให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และไม่ท าให้เกิดการเบื่อหน่าย อีกทั้งยังสามารถ
สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาท่ียากให้ง่ายทั้งนี้เพราะชุดฝึก/แบบฝึก
มีภาพประกอบ และรูปแบบที่เร้าใจ และเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
เหมาะกับวัยและระดับความสามารถของนักเรียน ช่วยเสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง และเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาโครงร่างแบบฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและส่วนประกอบของ
แบบฝึกทักษะ หลังจากการตรวจสอบแล้วผู้วิจัยได้น ากลับมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการสอน
ร่วมกันประเมินประสิทธิภาพของแบบเรียนอีกครั้ง พบว่า แบบฝึก
ทักษะมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับมากที่สุด ดังนี้ 1) 
หน้าปกมีคุณภาพดี กล่าวคือมีชื่อแบบฝึกทักษะตรงกับเนื้อหาภายใน
เล่มพร้อมออกแบบหน้าปกของแบบฝึกทักษะมีสีสันสวยงาม ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่าช่ือหน้าปกของแบบฝึกทักษะที่ชัดเจนเพื่อจะสื่อ
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ภายในแบบฝึกทักษะ 2) กระดาษ
ที่ใช้ในการจัดพิมพ์แบบฝึกทักษะมีคุณภาพดี กล่าวคือในแบบฝึก
ทักษะที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดท าแบบฝึกทักษะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพ
ดีมีความหนา ช่วยให้รูปเล่มแบบฝึกทักษะมีความน่าสนใจ และมี
รูปภาพในแบบฝึกทักษะชัดเจน 3) รูปเล่มของแบบฝึกทักษะมี
คุณภาพดี กล่าวคือแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน มีขนาด A4 
หรือขนาด 21 x 29.5 เซนติเมตร ตามรูปเล่มมาตรฐานทั่วไป 
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ลักษณะในการออกแบบเป็นแนวตั้งท่ีผู้เรียนสามารถหยิบจับและเปิด
อ่านได้สะดวกผู้วิจัยได้แยกแบบฝึกทักษะออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ 
ชุดฝึกทักษะการอ่าน จ านวน 1 เล่ม และชุดฝึกทักษะการเขียน 
จ านวน 1 เล่ม ทั้งสองเล่มมีแยกระดับความยากง่ายต่างกัน และท า
ให้แบบฝึกทักษะแต่ละเล่มไม่หนาจนเกินไป 4) ภาพประกอบที่ใช้ใน
แบบฝึกทักษะมีคุณภาพดี กล่าวคือภาพประกอบมีส่วนส าคัญช่วยท า
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจเนื้อหา
ในแบบฝึกทักษะมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้ภาพสีทั้งหมดในแต่ละแบบฝึก 
5) เนื้อหาในแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
ผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้เพิ่มเติมค าอธิบายในแต่ละแบบฝึกให้มากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจด้วยตนเองได้ก่อน อีกทั้งผู้วิจัย
ได้เพิ่มเนื้อหาในแบบฝึกทักษะที่ผู้ เรียนสนใจให้มากขึ้น และ6) 
แบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกมีคุณภาพดี โดยผู้วิจัยได้เพิ่มเติมแบบฝึกหัด
ท้ายแบบฝึกให้มีความหลากหลายในแต่ละทักษะ เพื่อช่วยในการ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนดังที่ รัศมี ประทุมมา [7] ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนด ารงสินอุทิศ 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนด ารงสินอุทิศมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 91.85/86.33 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์  80/80 
ผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของชนมณี แก้วพิกุล [8] ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ภาษาไทยจากบทเพลงไทย
ลูกทุ่ง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ภาษาไทยจากบทเพลงไทย
ลูกทุ่ง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่  3 มีประสิทธิภาพ 
87.13/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 และผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์  ภาษาไทยจากบทเพลงไทยลูกทุ่ง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียน ตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and development) ผู้วิจัยแบ่งระยะการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 ระยะ ๆ ที่  1การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and 
Analysis) และ ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development) จนได้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน จ านวน 
2 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้เชียวชาญก่อนน าไปใช้
จริงในระยะที่ 3 ต่อไป  
   
 

8. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
 1. การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ผู้ที่
สนใจควรศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนการสอน และ
หลักการสร้างแบบฝึกทักษะให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้แบบฝึก
ทักษะที่มีคณุภาพเหมาะสมกับการน าไปใช้ 
 2. การสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกทักษะ ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องหรือกิจกรรมท้าย
บทเรียนและอื่น ๆ 
 3. การพัฒนาแบบฝึกทักษะนั้น ควรมีการปรึกษาและขอ
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
 4. เมื่อสร้างแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพแล้วในข้ันต่อไป ควร
น าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นต่อไป  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา และ2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้สาระการอ่านและการ
เขียน 2) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน 3) แบบฝึกอ่านสะกดค า 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียน และ5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย Mean และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation และสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระต่อกัน t - test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การอ่าน
และการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
 = 27.94, S.D = 2.05 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 
16.30, S.D = 1.91 และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.64 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 2.84, S.D = 0.35 
ค าส าคัญ:  การอ่านและการเขียน, แบบฝึกทักษะ, ผลการใช้แบบฝึกทักษะ 
 

Abstract 
The purposes were 1) compare the reading and writing achievement of primary school students and 2) to study the 

opinions of primary school students towards teaching and learning management using reading and writing skills training The 
sample groups used in the research were 33 Prathom Suksa 1 students. The tools used in the research were 5 items: 1) Learning 
management plan, reading and writing 2) Writing skill enhancement practice 3) 4) Reading and writing achievement test and 5) 
Questionnaire for opinions on teaching and learning management using reading and writing skills training. The statistics used in 
data analysis were mean and standard deviation and t-test dependent. The results of the research were as follows: 1) Reading 
and achievement results Writing of Prathom Suksa 1 students before and after teaching and learning by using reading and writing 
skills training after learning was significantly higher than before learning at the 0 .0 1  level. Of reading and writing achievement 
scores Of students after learning has an average of  = 27.94, S.D = 2.05 which is higher than the mean score of achievement in 
reading and writing Of students before learning, which has an average value of  = 16.30, SD = 1.91 and an average increase of 
11.64 Reading and writing Of the grade 1 students with a high level of overall image With an average of  = 2.84, S.D = 0.35 
Keywords: Reading and writing, skill training, skill training results 
 
1. บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบันเห็นความส าคัญของการอ่านและการเขียนมาก
ขั้นจึงก าหนดให้ใช้ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนมาเป็น
เกณฑ์ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของประเทศ ประเทศใดที่มีสถิติ

การอ่านมาก แสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้ามาก ซึ่งประเทศไทยได้
ตระหันกีดถึงความส าคัญของการอ่านและการเขียน รัฐบาลไทยจึงได้
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสถิติการอ่าน
และเขียนของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนักเรียนในการศึกษา
ภาคบังคับซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
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การอ่านและการเขียนจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศเนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
แสวงหาค าตอบในสิ่งที่มนุษย์ต้องการช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนา
ความรู้ความคิด สติปัญญา สร้างความบันเทิง เสริมประสบการณ์
ชีวิตอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ยิ่งอ่านยิ่งเขียนมาก ยิ่งมี
ความรู้มาก สร้างโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับชีวิตมาก 
เพราะมีองค์ความรู้ เป็นต้นทุนที่จะต่อยอดเป็นก าไรชีวิตในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรื่อง 
ก้าวทันเทคโนโลยีตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจากรายงานสถิติการอ่านการเขียนหนังสือ
ของประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ.2556 
พบว่าประชากรไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นจากการ
ส ารวจครั้งก่อน (พ.ศ.2554) กล่าวคือในระดับก่อนประถมศึกษามี
อัตราการอ่าน ร้อยละ 74.6 ประถมศึกษา ร้อยละ 83.5 มัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 90.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 93.2 สถิติรวม
การอ่านหนังสือของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือ
ร้อยละ 81.8 มีผู้ไม่อ่าน ร้อยละ 18.2 คิดเป็นจ านวนสูงถึง 11.3 
ล้านคน ส านักงานสถิติแห่งชาติ [1] แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาเรื่องการอ่านอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายล้วน
ตระหนักและหาหนทางแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
 นอกจากทักษะการอ่านที่มีความส าคัญแล้วการเขียนก็เป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญดังที่วรรณี โสมประยูร [2] กล่าวว่า การ
เขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคล
ออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ
และเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคล โดยถือวาเป็นการ
แสดงออกถึงภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมได้อักวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ผดุง อารยะวิญญู [3] ได้กล่าวว่า
การเขียนเป็นทักษะที่สูงที่สุดในกระบวนการทางภาษา เป็นการ
แสดงออกถึงแนวความคิดของผู้เขียน โดยผู้เขียนจะต้องน าค าใน
ภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
ตลอดจนเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง หากสะกดผิดความหมายของ
ค าผิดไปด้วย การเขียนให้มีความถูกต้องนั้นจะต้องใช้การฝึกฝนใน
การสะกดค า เนื่องจากการเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นที่จะ
เขียนให้เป็นประโยคหรือเรื่องราวต้องเริ่มจากการฝึกสะกดค าให้
ถูกต้องก่อน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการเขียนมีบทบาทใน
การด าเนินชีวิตของคนเรามากข้ึน การเขียนที่จะประสบความส าเร็จ
นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เช่น การสะกดค าให้ถูกต้อง 
การเว้นวรรคตอนถูกต้องและจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะท าให้เกิด
ทักษะ 
 การศึกษาปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้ เกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
โรงเรียน เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้กับผู้เรียน
โดยตรง ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลในสถานศึกษาใน 
ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนส่วน

ใหญ่ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 18 โรงเรียน ผู้วิจัยเลือก
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษา ตั้งอยู่ต าบล
พยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท าให้ได้ทราบว่า
โรงเรียนยังคงประสบปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียน
ไม่ได้ของนักเรียนบางส่วน โดยเฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากได้ทราบลักษณะปัญหาของ
นักเรียนจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่
ออกของนักเรียนได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นกุลมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะเห็นว่าอยู่ในช่วงวัย
เริ่มพัฒนาการอ่านและน่าจะมีปัญหาการอ่านมากกว่าระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบกับเห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ยังมีอยู่น้อย ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบลักษณะปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
พัฒ นาพื้ นที่ ต ามยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อก าหนดแนวทางขจัดปัญหาการอ่านไม่อก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนแก่สถานศึกษา และตอบสนองนโยบายด้าน
การศึกษาของชาติที่มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีด้านทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและช่วย
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กเพื่อพัฒนาตนให้เจริญเติบโตเป็น
พลเมืองไทยท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์
ศึกษา (กล่อมสุกลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียด
ดังนี้     
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 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
ต าบลพะยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 รวม 2 ห้องเรียน ห้องละ 33 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 66 คน ซึ่งจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ  
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
ต าบลพะยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง คือ ห้อง ป .1/2 มีนักเรียน
จ านวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 4.2  ด้านตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  4.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
   4.2.2 ตัวแปรตาม คือ   
    4.2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียน 
    4.2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
 4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สาระการอ่านและสาระ
การเขียนสะกดค าที่มีสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระ
อินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 4.4 ระยะเวลา 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 ช่ัวโมง ตาม
ตารางเรียนปกติของทางโรงเรียน โดยเริ่มด าเนินการทดลองตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสิ้นสุดการทดลองวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 ทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรณีศึกษาโรงเรียนพระ
อินทร์ศึกษา (กล่อมสุกลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบมีกลุ่มทดลอง
หนึ่ งกลุ่มมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group 
Pretest - Posttest Design) Tuckman [4]  ซึ่ ง ก า ร วิ จั ย ไ ด้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียน 
  1.2 ก าหนดระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 
    2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้สาระการอ่านและสาระการ
เขียน ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน คือผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา และผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าผลการ
พิจารณามาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของ
ลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้คือมีค่าตั้งแต่ 3.5 โดยมีค่าระดับ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 4.00 สูงสุดเท่ากับ 5.00 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.00 แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
    2.1.2 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 
ท่าน คือผู้ เช่ียวชาญด้านวิธีสอน ผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าผลการพิจารณามาหาค่าเฉลี่ย โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับได้คือมีค่าตั้งแต่ 3.5 โดยมีค่าระดับของแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ต่ าสุดเท่ากับ 3.00 สูงสุดเท่ากับ 5.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่าแบบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียนมีความเหมาะสม 
    2.1.3 แบบฝึกอ่านสะกดค าให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ
ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แล้วน าผลการพิจารณามาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้คือมี
ค่าตั้งแต่ 3.5 โดยมีค่าระดับของแผนการจัดการเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 
4.00 สูงสุดเท่ากับ 5.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกอ่าน
สะกดค ามีความเหมาะสม 
    2.1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการ
เขียน มี 2 แบบ คือ 1) แบบทดสอบปรนัย 2) แบบทดสอบอัตนัย 
(กานอ่านสะกดค า) จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนชุดเดียวกัน ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน คือผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาและความ
เหมาะสมของตัวเลือกเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ น าผลการ
พิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5   ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบปรนัยต่ าสุด
เท่ากับ 0.80 สูงสุดเท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 อยู่ในระดับ
มาก ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ  0.07 แสดงให้ เห็ นว่ า
แบบทดสอบปรนัยมีความเหมาะสม 
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    2.1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนให้ผู้เช่ียวชาญ 5 
ท่าน คือผู้ เช่ียวชาญด้านวิธีสอน ผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าผลการพิจารณามาหาค่าเฉลี่ย โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับได้คือมีค่าตั้งแต่ 3.5 โดยมีค่าระดับของแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ต่ าสุดเท่ากับ 3.00 สูงสุดเท่ากับ 4.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการทดลอง 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. รูปแบบการทดลองการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
แ บ บ  One Group Pretest-Posttest Design Tuckman [4]  มี
รูปแบบการทดลองดังตารางต่อไปนี้ 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

จากตารางสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 T1  คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
 T2  คือ  การทดสอบหลังเรียน 
 X   คือ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียน 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิ การอ่านและการเขียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
  1. โดยใช้มาตรประมาณค่า 
  2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 
6. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรณีศึกษาโรงเรียนพระ
อินทร์ศึกษา (กล่อมสุกลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุป
ผลการวิจัยดังนี ้
 6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

รูป 
แบบ 

ผล 
สัมฤทธิ ์

N G   S.D t sig 

T1 ก่อน 33 30 16.30 1.91 - 44.68 - 0.00 
หลัง 33 30 27.94 2.05 

T2 ก่อน 33 30 15.94 2.82 - 51.83 - 0.00 
หลัง 33 30 27.76 2.29 

รวม 2 
แบบ 

ก่อน 33 30 32.15 3.94 - 69.69 - 0.00 
หลัง 33 30 55.67 3.53 

 จากตารางที่  1 คะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งวัดจากแบบทดสอบปรนัยหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ของ
นักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  = 27.94, S.D = 2.05 ซึ่ งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียน
ก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย  = 16.30, S.D = 1.91 และมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 11.64 
 คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน ที่วัดจากแบบทดสอบแบบอัตนัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านและการ
เขียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  = 27.76, S.D = 2.29 ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของ
นักเรียนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย  = 15.94, S.D = 2.82 และมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.58  
 6.2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่  2 ผลการวิ เค ราะห์ ความคิ ด เห็ นของนั ก เรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน 

รายการ   S.D แปลผล 
1. วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมกับเนื้อหา 2.97 0.17 มาก 
2. วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมกับเวลาในแต่
ละคร้ัง 

 
2.82 

 
0.39 

 
มาก 

3. วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

 
2.67 

 
0.47 

 
มาก 

4. วิธีสอนที่ครูผู้สอนท าบทเรียนง่ายขึ้น 2.85 0.36 มาก 
5. วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้นักเรียนมคีวาม
กระตือรือร้นอยากเรียนรู ้

 
2.91 

 
0.29 

 
มาก 

6. วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนน่าเรียน 

 
2.88 

 
0.33 

 
มาก 

7. วิธีการสอนที่ครูผู้สอนใช้ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้ 

 
2.91 

 
0.29 

 
มาก 

8. วิธีการสอนที่ครูผู้สอนใช้ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กลา้ท า 

 
2.85 

 
0.36 

 
มาก 

9. วิธีการสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและเพือ่น ๆ 

 
2.82 

 
0.39 

 
มาก 

10. วธิีการสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้เกิดทักษะ
การอ่านและการเขียนได้ดีขึ้น 

 
2.82 

 
0.39 

 
มาก 

เฉลี่ย 2.84 0.35 มาก 
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 จากตาราง 2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 2.84, 
S.D = 0.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ นักเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งเมื่อเรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่
หนึ่งวิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
พบว่า ด ้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 2.97, S.D = 0.17 
ล าดับที่สองมีสองข้อ คือ วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ วิธีการสอนที่ครูผู้สอนใช้ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  = 2.91, S.D = 
0.29 และประเด็นที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ วิธีสอน
ที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  = 2.67, S.D = 
0.47 ตามล าดับ 
 

6. อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายผลตามประเด็นดังนี ้
 6.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการ
เขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
การอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนิษฐา มหาวงศ์ทอง [5] ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตพบว่า ปัจจัย
ด้านครอบครัว เพื่อนสถานศึกษา/ห้องสมุด และแหล่งอื่น ๆ อยู่
ระดับปานกลางทุกปัจจัย ทั้งนี้เมื่อน ามาจัดล าดับปัญหา พบว่า
ปัญหาการอ่านล าดับแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) คือปัญหาจากครอบครัว ซึ่งเป็น
ปัญหาเนื่องจากขาดสื่อการอ่านที่บ้านเพราะครอบครัวมีรายได้น้อย 
ค่าเฉลี่ย (  = 3.32) และขาดการปลูกฝังให้รักการอ่านจาก
ครอบครัว ค่าเฉลี่ย (  
= 3.02) ส่วนปัญหารองลงมาคือปัญหาจากสื่อในการอ่าน ซึ่งเป็น
ปัญหาในการอ่านเนื่องจากสื่อที่ต้องการอ่านมีราคาแพง ท าให้ขาด
สื่อในการอ่าน มีค่าเฉลี่ย (  = 3.26) ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่ครอบครัวมีรายได้น้อยด้วยส่วนหนึ่ง และสื่อที่ต้องการอ่านไม่
ดึงดูดใจให้อยากอ่านด้วยอีกส่วนหนึ่งมีค่าเฉลี่ย (  = 3.05) ท าให้
นักเรียนไม่สนใจในการอ่านเท่าที่ควร ทั้งนี้ครอบครัวมีส่ วนส าคัญ
มากต่อการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านแก่เดก็ แต่พบว่ามีเด็กจ านวนมาก
ในสังคมไทยที่ยังขาดโอกาสในการอ่านสืบเนื่องจากครอบครัวมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อหนังสือให้บุตรหลานได้อ่าน แต่ปัญหานี้ก็
ยังพอมีทางออกด้วยการหาหนังสือจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งไม่กระทบกับ
รายได้ของครอบครัวมาให้นักเรียนไดอ้่าน เช่น จากห้องสมุดโรงเรยีน 
ห้องสมุดชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ของการอ่านปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ก็จะส่งผลให้
เด็กเห็นความความส าคัญของการอ่านและมีพัฒนาการด้านทักษะ
การอ่านได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หากผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของ
การอ่านก็เป็นการยากท่ีจะท าให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน นอกจากนี้

ปัญหาเรื่องเวลาในการอ่าน เมื่อแยกรายข้อพบว่าเป็นปัญหา
เนื่องจากไม่มีเวลาอ่าน เพราะสนใจท ากิจกรรมอื่นมากกว่า ค่าเฉลี่ย 
( = 3.09) และมีเวลาอ่านน้อยลงเพราะต้องท าการบ้าน/ช่วยงาน
ทางบ้าน ค่าเฉลี่ย ( = 3.04) การสนใจท ากิจกรรมอื่น ๆ เช่น ดู
โทรทัศน์ดูหนังฟังเพลง เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ไม่
เต็มที่เพราะมีกิจกรรมอื่น ๆ มาแทรกซ้อนมากมายล าดับต่อมาคือ
ปัญหาจากตัวนักเรียนเมื่อแยกรายข้อพบว่าเป็นปัญหาจากสุขภาพไม่
ดี มีค่าเฉลี่ย (  = 3.16) อ่านไม่เข้าใจสรุปเนื้อหาไม่ได้ ค่าเฉลี่ย (
 = 3.94) ไม่ชอบอ่าน ค่าเฉลี่ย (  = 2.99) และอ่านไม่ออก 
ค่าเฉลี่ย ( = 2.63) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักเรียนในระดับมากจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขโดยความร่วมมือ
จากครูและผู้ปกครอง และปัญหาจากโรงเรียน เมื่อแยกรายข้อ 
พบว่า เป็นปัญหาเนื่องจากไม่มีสื่อที่ต้องการอ่านในห้องสมุดโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย ( = 3.95) และต้องท ากิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ่อยครั้ง
ท าให้อ่านได้น้อยลง ค่าเฉลี่ย ( = 2.82) นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของไพจิตต์  สายจันทร์ [6] ได้ศึกษาปัจจัยด้านปัญหาใน
การอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน ในสังกัด
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดคือไม่มี
สิ่งที่ต้องการอ่าน ปัญหาเนื่องจากไม่มีสื่อที่ต้องการอ่านในห้องสมุด
โรงเรียน สามารถแก้ไขได้โดยการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ตรง
กับความต้องการของเด็กและมีราคาไม่แพงมากมาจัดตั้ งไว้ที่
ห้องสมุด ส่วนการที่นักเรียนต้องท ากิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ่อยครั้ง
ท าให้อ่านได้น้อยลง โรงเรียนควรจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อต่อการอ่านหนังสือให้มาก
ขึ้น และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างเพียงพอจนเกิด
นิสัยรักการอ่านในที่สุด 
 6.2 ผลการวิเคราะห์คิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 2.84, S.D 
= 0.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งเมื่อเรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง วิธี
สอนที่ครูผู ้สอนใช้เหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า 
ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  = 2.97, S.D = 0.17 ล าดับที่สอง
มีสองข้อ คือ วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
อยากเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีครูผู้สอนใช้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  = 2.91, S.D = 0.29 และประเด็น
ที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ วิธีสอนที่ครูผู้สอนใช้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  = 2.67, S.D = 0.47 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Partridge [7] ได้ท าการศึกษาเพื่ อ
ก าหนดเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยวิธีการศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 15 
นาทีของทุกวันตลอด 10 สัปดาห์  การเก็บข้อมูลใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบประเมินเจตคติต่อการอ่าน พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทความที่อ่านเพิ่มขึ้น ช้ีให้เห็นว่า
เจตคติต่อการอ่านของนักเรียนปรับปรุงดี เป็นการพัฒนาการอ่านได้
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ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Schulz [8] ได้ท าการศึกษาเพื่อ
อธิบายและเปรียบเทียบนิสัยการอ่านและเจตคติของนักเรียนและ
ผู้ปกครองในโรงเรียนช้ัน 1 และโรงเรียนช้ันอื่น ๆ เครื่องมือมี 2 
ฉบับ คือแบบสอบถามผู้ปกครองและสอบถามนักเรียน พบว่า
นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียน ช้ัน 1 อ่านหนังสือน้อยกว่า
นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนช้ันอื่น ๆ และนักเรียนและ
ผู้ปกครองในโรงเรียนช้ัน 1 มีหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนช้ันอื่น ๆ  ซึ่ งบ่งช้ีว่าการจัด
ประสบการณ์การอ่านที่บ้านมีผลกระทบต่อความพร้อมและ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอนผู้เรียนจะ
สามารถอ่านและเขียนสะกดค านัน้ได้ถูกต้อง แสดงว่าแบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนมีความสมัพันธ์กับการอ่านและการเขียนสะกด
ค าใน  ระดับสูงและแบบฝึกที่ดีนั้นจะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  การสร้างแบบฝึกทักษะที่ดีสามารถน ามา
แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ จากผลการวิจัยใน
ครั้งนี้พบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถท าให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจเรื่องที่อ่านและเขียน และนักเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับดีกับการเรียนลักษณะนี้  จึงถือว่าเหมาะสมที่จะน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้ก าหนด
นโยบายควรก าหนดมาตรการด าเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการ
อ่านและการเขียนต่อสถานศึกษาและสาธารณชนทราบอย่างท่ัว ถึง 
  1.2 สถานศึกษาในฐานะผู้น านโยบายเข้าสู่ภาคปฏิบัติควร
ประกาศนโยบายต่อครูและผู้ปกครองนักเรียนท่ีรับทราบอย่างท่ัวถึง 
   1.3 สถานศึกษาควรน านโยบายเข้าสู่ภาคปฏิบัติ โดย
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้การ
ปฏิบัติติดตามนโยบายบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  ควรวิ จั ย เพื่ อ ศึ กษ าผลการน า ผ ลการวิ จั ย ไป เป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัยครั้งนี้สู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับสถานศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative 
Research) 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำ 1) ระดับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  2) ระดับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก และ 4) กลยุทธ์กำร
ระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี  
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรและครูโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1-3   รวม
ทั้งสิ้นจ ำนวน 214 คน ได้มำโดยกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608)  วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์  และสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม มีค่ำควำมเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ำกับ .96 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่ำถดถอยพหุคูณ  
ผลกำรวิจัย  พบว่ำ 1)  กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก  2.) กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดย
ภำพรวมและรำยด้ำน อยู่ในระดับมำก  3)  กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก มีควำมสัมพันธ์
กันทำงบวก ในระดับมำก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  และ 4)  กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ 
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
ประกอบด้วย  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนเงินทุนหรืองบประมำณ ด้ำนแหล่งเรียนรู้ ด้ำนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง  ด้ำนบุคคล  และด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี ร่วมกันพยำกรณ์ได้ร้อยละ 91.10 เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบมำตรฐำน คือ   Z´y = .611X6+ .442X1 + 
.251X5 + -.179X4 + -.128 X2 + 360X3 
ค าส าคัญ : กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ, กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
 

Abstract 
  The purposes of this research were to study 1) the level of strategies of small schools’ educational resource mobilization; 2.) 
the level of quality of small schools; 3) the relationship between strategies of educational resource mobilization and quality of small 
schools; and 4) the strategies of educational resource mobilization affecting the quality development of small schools under Chonburi 
primary educational service area office.  The research samples size selected by  Krejcie and Morgan table  and  simple random 
sampling  were 214 school administrators and teachers under Chonburi primary educational service area office 1, 2, and 3.  The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearson product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research results were as follows: 1. the 
level of strategies of small schools’ educational resource mobilization, as a whole, was at a high level ranking by mean scores from high 
to low: person, management, land and buildings, and learning resources. 2. the level of quality of small schools, as a whole and each 
aspect, was at a high level ranking by mean scores from high to low: promoting the participation of all sectors in educational 
management, creating strength and readiness to be a juristic person of educational institutions, developing quality and educational 
standards, and effective and sustainable administration. 3. the relationship between strategies of educational resource mobilization and 
quality of small schools under Chonburi primary educational service area office was a high positive correlation (rxy=.819) with the 
statistical significance of .05 4. the strategies of educational resource mobilization affecting the quality development of small schools 
under Chonburi primary educational service area office were management, capital and budget, learning resources, land and buildings, 
person, and material and technology. The predictive equation could be written in form of standard scores as Z´y = .611X6+ .442X1 + 
.251X5 + -.179X4 + -.128 X2 + 360X3. 
Keywords: Educational resource mobilization, quality development of small schools 
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1. บทน า 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก ำหนดบทบัญญัติไว้ในหมวด 8 
ทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำมำตรำ 58 ให้มีกำรระดมทรัพยำกร 
และกำรลงทุนด้ำนงบประมำณกำรเงินและทรัพย์สินทั้งจำกรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอื่น
และต่ำงประเทศ มำใช้จัดกำรศึกษำคือให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ โดยอำจจัดเก็บภำษี เพื่อกำรศึกษำได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดและให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคม
อื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ บริจำคทรัพย์สิน และทรัพยำกรอื่นให้แก่สถำนศึกษำ และมีส่วน
ร่วมกับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น 
ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในกำร
ระดมทรัพยำกรดังกล่ำว โดยกำรสนับสนุนกำรอุดหนุนและใช้มำตรกำร
ลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น[1] 
 ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรวิเครำะหสภำพแวดลอม กำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเลก็จำกสภำพบรบิทดำนสงัคมเศรษฐกิจ กำรเมือง และ
อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงพบว่ำโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีแนวโนมปรับเปลี่ยนขนำดเปนโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มมำก
ขึ้นอยำงตอเนื่องสภำพแวดล้อมภำยนอก พบว่ำ 1. ด้ำนผู้รับบริกำรเป็น
โอกำสต่อกำรพัฒนำ คือผู้ปกครอง พรอมส่งบุตรหลำนใหเรียนในโรงเรียนดี
มีคุณภำพ กำรเขำสูประชำคมอำเซียนสงผลใหเกิดกำรเคลื่อนย้ำยของ
ประชำกรวัยเรียนจำกประเทศเพื่อนบำน สูโรงเรียนบริเวณชำยขอบ หรือ
โรงเรียนที่ใชแรงงำนจำกตำงชำติมำก ดำนอุปสรรคประชำกรวัยเรียนที่เปน 
สัญชำติไทยมีแนวโนมลดลงทุกป ผูปกครองนิยมสงบุตรหลำนไปเรียนใน
โรงเรียนที่มี ช่ือเสียงและโรงเรียนเอกชน สงผลใหโรงเรียนในชุมชนมี       
แนวโนมปรับขนำด เปนโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้น 2. ดำนกำรเมืองและ
นโยบำย มีโอกำสตอกำรพัฒนำคือ นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็กมีควำมต่อเนื่อง ก ำหนดให้มีกำรควบรวมโรงเรียนมีแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรที่ยึดหลักกำรมีสวนรวมและกำรกระจำย
อ ำนำจ สงเสริมและสนับสนุนใหน ำเทคโนโลยีมำใชในกำร จัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสงผลใหโรงเรียนขนำดเล็กสวนใหญได
พัฒนำอยำงตอเนื่อง ดำนอุปสรรค รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนนิติ
บุคคลตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจเป็นรูปแบบเดียวกันทุกโรงเรียนไม
สอดคลองกับบริบทโรงเรียนขนำดเล็ก นโยบำย และแนวทำง [2] 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชลบุรีสรุปผลกำรติดตำมประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของจังหวัดชลบุรีและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมพบปัญหำส ำคญั
หลำยประกำร เช่น 1. ผลกระทบของโลกำภิวัฒน์กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม
เป็นไปอย่ำงรวดเร็วผู้เรียนเกิดค่ำนิยมใหม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยท ำงำนไม่เป็น
ขำดระเบียบวินัยไม่เคำรพกฎหมำย 2. ประชำกรวัยเรียนลดจ ำนวนลงอย่ำง
ต่อเนื่องท ำให้มีสถำนศึกษำขนำดเล็กเพิ่มขึ้นส่งผลตอ่กำรบริหำรจัดกำรและ
ไม่คุ้มทุนท ำให้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลลดลง 3. ผู้ปกครองมีค่ำนิยม
ส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนโรงเรียนยอดนิยมหรือมหำวิทยำลัยที่มีช่ือเสียงและ  

4. ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจท ำให้อัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นและค่ำครองชีพสูงขึ้น
ตำมมำด้วยผู้ปกครองมีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยส่งผลถึงปัจจัย
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำของนักเรียน [3] ปัญหำอุปสรรคที่ค้นพบในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กพบว่ำปัญหำที่ส ำคัญสุดคือปัญหำด้ำน
งบประมำณที่ไม่เพียงพอและจ ำนวนครูที่ไม่ครบช้ันรวมถึงกำรที่บุคลำกรมี
ภำระงำนไม่ต่ำงจำกโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่ซึ่งมีจ ำนวนบุคลำกรมำกกว่ำท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพเป็นไปด้วยควำม
ยำกล ำบำกโรงเรียนต้องมีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่ยึดหลัก 
PDCA และบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตลอดจนกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำเพื่อให้โรงเรียนประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำตรงตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว[้4] 
 จำกปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเป็น
ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ขนำดเล็กและจ ำเป็นต้องมีกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเงินทุน
หรืองบประมำณบุคคลวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
แหล่งเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้ตำม
มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดภำยใต้กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำง
จ ำกัดจึงถือเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญที่สถำนศึกษำต้องมีกลยุทธ์ในกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรวิจัยที่เน้น
ศึกษำในด้ำนสภำพปัญหำหรือควำมต้องกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมถึงสภำพปัจจุบัน และปัญหำกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ แต่ยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกล
ยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำมำกนัก ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษำเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ส ำหรับน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอันจะน ำไปสู่กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำได้ส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ต้องยึดหลักที่มีควำมเป็นไปได้
ได้รับกำรยอมรับและมีควำมเหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี โดยมุ่งให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1,2 และ 3 สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำง
ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษำระดับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน
ขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษำระดับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
 2.3 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
 2.4 เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกแนวคิดของ พัชรกฤษฎิ์ 
พวงนิล [5] ภำนุมำศ เฉลยนำค [6] นำรี ขวัญอ่อน [7] วรวุฒิ แสงนำก [8] อำรี 
ขรรค์ชัย [9] เนตรนภำ กันธะวงค์ [10] อ ำพล รำวกลำง ประกอบด้วย กลยุทธ์
กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน คือ (1) ด้ำนเงินทุนหรือ
งบประมำณ (2) ด้ำนบุคคล (3) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี (4) ด้ำนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง (5) ด้ำนแหล่งเรียนรู้ (6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 2. กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ผู้วิจัยศึกษำจำกแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก พ.ศ. 2558–2561 ของส ำนักนโยบำยและแผนกำร
ศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร กรอบแนวคิดในกำรวิจัยประกอบด้วย (1) สร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ (2) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (3) กำรบริหำรจัดกำรที่
มีประสิทธิภำพและยั่งยืน (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในกำรเป็นนิติ
บุคคลของสถำนศึกษำ (5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหำรและครูโรงเรียน
ประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ใน
จังหวัดชลบุรี ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 64 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 478 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรและครูโรงเรียน
ประถมศึกษำขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำใน
จังหวัดชลบุรี ปีกำรศึกษำ 2561 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 214 คน ได้มำโดยวิธี
ก ำหนดขนำดกลุ่ มตั วอย่ ำงจำกตำรำงเครจซี่ และมอร์แกน  กำรเทียบ
บัญญัติไตรยำงศ์ และกำรสุ่มอย่ำงง่ำย  ( simple  random sampling) 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 แบบสอบถำมกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ในจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบ 
สอบถำมตรวจสอบรำยกำร (check list) ได้แก่ เพศ ระดับกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และต ำแหน่งหน้ำที ่
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก               
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ 
 3.4 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      1. ศึกษำหลักกำร แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำ  และกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก จำกหนังสือ 
เอกสำร บทควำมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
แบบสอบถำม 
       2. ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำจัดอันดับ 5 
อันดับ แบบลิเคิร์ท และแบบสอบถำมชนิดเลือกตอบ (check list) 
        3. สร้ำงแบบสอบถำมฉบับร่ำง โดยน ำค ำนิยำมศัพท์เฉพำะตำมตัวแปร
ที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นข้อมูลในกำรสร้ำงแบบสอบถำม น ำแบบสอบถำมที่สร้ำง
เสร็จแล้วเสนออำจำรย์ประธำนที่ปรึกษำ วิทยำนิพนธ์และกรรมกำร เพื่อ
ตรวจสอบ แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข  

    4. น ำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชำญตรวจสอบ
ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC ควำม
ถูกต้องของภำษำและปรับปรุงข้อค ำถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ 
จ ำนวน 5 ท่ำน และปรับปรุงข้อค ำถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ 
    5. น ำแบบสอบถำมที่ทดลองใช้มำหำค่ำควำมเช่ือมั่น (reliability) ของ
เครื่องมือโดยหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coeficient) ของครอนบำค [17] 
ได้ค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ .96 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เพื่อขออนุญำต
เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว ้
 2. ผู้วิจัยส่งหนังสือเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แล้วน ำหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่
ได้ก ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูลต่อไป 
 3. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำม 2 ลักษณะ คือ ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และ
ส่งผ่ำนตู้รับ-ส่งเอกสำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ ส ำหรับกำรเก็บแบบสอบถำมคืนนั้นผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมด้วยตนเองและให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็กส่งคืนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 
ในตู้รับ-ส่งเอกสำร 
 4. น ำแบบสอบถำมที่รวบรวมได้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวิธีทำงสถิต ิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำเร็จรูป ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 4.1 วิเครำะห์ข้อมูลกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้
กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 4.2 วิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 4.3 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 4.4 วิเครำะห์กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อ                   
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ในกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องจำก
แบบสอบถำมด้วยกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Stepwise 
 

5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับกลยุทธ์การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ปรากฏผลดังตาราง 1 
 ตำรำง 1 ค่ำเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลยุทธ์กำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี ในภำพรวมและรำยด้ำน 
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กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ   

 

n = 214 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ด้ำนเงินทุนหรืองบประมำณ  4.16 .62 มำก 5 
2. ด้ำนบุคคล  4.22 .55 มำก 1 
3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 4.17 .60 มำก 4 
4. ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  4.18 .57 มำก 3 
5. ด้ำนแหล่งเรียนรู้  4.15 .56 มำก 6 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  4.19 .59 มำก 2 

เฉลี่ยรวม 4.18 .55 มาก  
 
 จำกตำรำง 1 พบว่ำ กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำก ( X = 4.18) เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อยรำยด้ำน คือ 
ด้ำนบุคคล ( X = 4.22) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ( X = 4.19) และ
ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ( X = 4.18) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในล ำดับ
สุดท้ำยคือ ด้ำนแหล่งเรียนรู้ ( X = 4.15) 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชลบุ รี 
ปรากฏผลดังตาราง 2 
 

 ตำรำง 2 ค่ำเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัด
ชลบุรี โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
 

กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
n = 214 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 4.16 .61 มำก 4 
2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 4.18 .55 มำก 3 
3. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
    และยั่งยืน 

4.11 .59 มำก 5 

4. สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในกำร 
    เป็นนิติบุคคลของสถำนศึกษำ 

4.19 .58 มำก 2 

5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใน 
    กำรจัดกำรศึกษำ 

4.25 .71 มำก 1 

เฉลี่ยรวม 4.18 .55 มำก  
 

 จำกตำรำง 2 พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี โดยภำพรวมและรำยด้ำน โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.18) เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อยรำย
ด้ำน คือ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ                
( X = 4.25) รองลงมำ คือ สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในกำรเป็นนิติ
บุคคลของสถำนศึกษำ ( X = 4.19) และพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ( X = 4.18) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในล ำดับสุดท้ำย คือ กำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน ( X = 4.11) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 

 

ตำรำง 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
 

มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05 
 จำกตำรำง 3  พบว่ำกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกับกำร
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก ในระดับมำก              
(rxy= .819) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
 

ตำรำง 4  ผลกำรวิเครำะห์กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี ในภำพรวม 
 

ตัวแปร b S.E.b β t sig 
ค่ำคงที่ (Constant) .355 .077 - 4.600 .000 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (X6) .575 .037 .611 4.723 .000* 

ด้ำนเงินทุนหรืองบประมำณ 
(X1) 

.394 .044 .442 15.514 .000* 

ด้ำนแหล่งเรียนรู้ (X5) .247 .046 .251 5.406 .000* 

ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (X4) -.173 .051 -.179 -3.424 .000* 

ตำรำง 4 (ต่อ) 
ตัวแปร b S.E.b β t sig 
ด้ำนบุคคล (X2) -.128 .043 -.128 -2.982 .004* 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
(X3) 

.356 .054 .360 3.022 .008* 

ค่ำคงที่ (a) = .355      
R = .970,  R2 = .911,  S.E.est =.13881,  F= 8.891,  P = .000 
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y 

X1 1.00        

X2 .901* 1.00       

X3 .914* .873* 1.00      

X4 .908* .891* .944* 1.00     

X5 .881* .826* .852* .891* 1.00    

X6 .814* .754* .780* .963* .887* 1.00   

X .960* .927* .949* .972* .943* .902* 1.00  

Y .882* .778* .818* .859* .816* .842* .819* 1.00 
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 จำกตำรำง 4 พบว่ำ กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำ คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (X6) ด้ำนเงินทุนหรือ
งบประมำณ (X1) ด้ำนแหล่งเรียนรู้ (X5) ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (X4) ด้ำน
บุคคล (X2) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี (X3) แสดงว่ำ กำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำทั้ง 6 ด้ำน สำมำรถร่วมกันท ำนำย กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี              
ได้ร้อยละ 91.10 
สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
ý  = a + bx 
ý= .363 + .575X6+ .394X1 + .247X5  -.173X4  -.128X2 + .356X3 
สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้  
Z ý = .611X6+ .442X1 + .251X5 -.179X4  -.128 X2 + 360X3 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก โดยเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสำมอันดับแรก 
คือ ด้ำนบุคคล รองลงมำ คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในล ำดับสุดท้ำยคือ ด้ำนแหล่งเรียนรู้  
 2. ระดับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี โดยภำพรวมและรำยด้ำน โดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสำมอันดับ
แรก คือ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ รองลงมำ 
คือ สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในกำรเป็นนิติบุคคลของสถำนศึกษำ 
และพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในล ำดับ
สุดท้ำย คือ กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 3. กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกับกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัด
ชลบุรี พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก ในระดับมำก (rxy= .819) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 4. กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัด
ชลบุรี คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (X6) ด้ำนเงินทุนหรืองบประมำณ (X1) ด้ำน
แหล่งเรียนรู้ (X5) ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (X4) ด้ำนบุคคล (X2) ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี (X3) แสดงว่ำ กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง 6 
ด้ำน สำมำรถร่วมกันท ำนำย กำรพัฒนำ คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 91.10 
 

7. อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อ           
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี มีประเด็นส ำคัญสำมำรถอภิปรำยได้ดังนี ้
 1. กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรวุฒิ แสงนำก (2555, หน้ำ 182-197)           
[8], สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เนตรนภำ กันธะวงค์ [10], ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี ได้มีนโยบำย วำงแผนแม่บท
หรือแผนปฏิบัติกำรหลักส ำคัญขององค์กร ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน

ระยะยำว รวมทั้งใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
โดยท ำให้ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันที่ยั่งยืน รวมถึงได้น ำสิ่งต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ โดยมีองค์ประกอบ
พื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ ข้อมูล สำรสนเทศ 
เทคโนโลยีรวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพซึ่งทรัพยำกรเหล่ำนี้
สถำนศึกษำทุกระดับสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ [12] 
 2. กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เจือจันทร์ โกยกอบเกียรติ  [13] และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปัญญำ แก้วเหล็ก [14] ทั้ งนี้อำจเนื่องมำจำก 
ผู้บริหำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี                
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนไม่ได้เป็นแค่กำร
น ำนโยบำยใหม่มำใช้ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กำร หรือกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรสอนของครูเท่ำนั้น แต่เป็นกำรที่โรงเรียนกลำยเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ ซึ่งบุคลำกรในโรงเรียนเข้ำร่วมในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรวิเครำะห์
ถึงควำมก้ำวหน้ำและผลจำกกำรพัฒนำรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้ำหมำย
และวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กำร 
 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำกับกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำใน
จังหวัดชลบุรี พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก ระดับมำก สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ภคพร บุญเคล้ำ [15] สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทวี วำจำสัตย์
[16] ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี ได้ให้ควำมส ำคัญ เกี่ยวกับวิธีกำรหรือแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ในด้ำนนโยบำยเชิงรุกก ำหนด
วัตถุประสงค์ในกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณอย่ำงเหมำะสม โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน จัดท ำโครงกำรเพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมำณ ขอรับกำรบริจำคเงินจำกผู้มีจิตศรัทธำ ชุมชน และ
แหล่งเงินทุน ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  อย่ำงหลำกหลำย พัฒนำบุคลำกรและสร้ำง
ทีมงำนด้ำนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อเป็น                   
ผู้ประสำนงำนที่ดี อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศำสตร์และศิลป์ในกำรระดม
เงินทุนและงบประมำณกับผู้รู้และเครือข่ำยกำรพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงมี
กำรสร้ำงควำมศรัทธำและควำมเช่ือมั่นต่อชุมชน มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประชุมวำงแผนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดท ำโครงกำร กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร และแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ
ติดตำมและประเมินผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 4. กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในจังหวัดชลบุรี 
ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนเงินทุนหรืองบประมำณ ด้ำนแหล่งเรียนรู้ 
ด้ำนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ด้ำนบุคคล ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับ ภคพร บุญเคล้ำ [15] ทั้งนี้เนื่องมำจำก กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน เพรำะโรงเรียน
นั้นเป็นแหล่งสร้ำงควำมศรัทธำและควำมเช่ือมั่นต่อชุมชนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ซึ่งผู้บริหำรนั้นเปี่ยมไปด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน มีกำร
ประชุมวำงแผนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำโครงกำรและแผนปฏิบัติกำร
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ของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงมีกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรเรียนรู้ของชุมชน
และในโรงเรียน รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมให้ครูนักเรียนและชุมชนร่วมกันใช้และ
แสวงหำแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมในกำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่ำง
เหมำะสมจึงส่งผลให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบได้มำตรฐำน และมี
ประสิทธิภำพ 
 

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรศึกษำองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี 
 2. ควรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ ด้ำนแหล่งเรียนรู้ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำใน
จังหวัดชลบุรี และ เขตกำรศึกษำอื่นๆ   
 3. ควรศึกษำ แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
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การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 3M  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 
The Development of 3M Teaching Model to Improve  

Early Childhood Life Skills in Communication. 
 

ศุภกาญจน์  เสมียนรัมย์ 
 

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงเรียนเทศบำล 2 “อิสำณธีรวิทยำคำร”  สังกัดกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองบรุีรัมย์ 

 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำย 1) เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย และ 2) 

เพื่อศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย ด ำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น  4  
ระยะผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรสอนแบบ  3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำร ของเด็กปฐมวัย ตำมควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญ มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.58 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.50 และประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำกที่สุด 2) ผลกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยตำม
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.68 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.47 และประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
3) กำรศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยท่ีได้รับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M มีทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำร หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 4) ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย ตำมควำมคิดเห็น
ของครูปฐมวัย มีค่ำเฉลี่ยรวมกันเท่ำกับ 4.37 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.05 และประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำก 
ค าส าคัญ : พัฒนำรูปแบบ, ทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำร, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
  The purposes of this research were 1) to develop the 3M teaching model to improve the early childhood life 
skills in communication and 2) to study the effectiveness of the 3M teaching model to improve the early childhood life 
skills in communication. This research was divided into four phases:  The results of this research were found that                   
1 ) The results of creating the 3M teaching model to improve the early childhood life skills in communication were in 
accordance with the opinions of experts with the total mean at 4 .5 8 , standard deviation at 0 .5 0  with the most 
appropriate level.  2) The results of the evaluating the appropriateness of the learning activity plan were in accordance 
with the concept of the 3M teaching model to develop life skills in communication of the early childhood according to 
the opinions of experts, with  the total mean at  4.68, the standard deviation at 0.47 with the most appropriate level.               
3 )  The study of the effectiveness of the 3 M teaching model to improve life skills in communication of the early 
childhood organizing the learning activities according to the 3M teaching method and having the life skills in 
communication after the experiment was higher than before the experiment with the statistical significance at the level 
of 0.05.  and 4) The results of the expansion of the use of 3M teaching model to improve life skills in communication of 
the early childhood were in accordance with the opinions of early childhood teachers with a total mean at 4.37 , and 
standard deviation to 0.05 with a very appropriate level. 
Keywords :  The Development Model,  Life Skills in Communication   
 
1.  บทน า 
 ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่ส ำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็น
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต กำรเผชิญปัญหำและเป็นทักษะที่
ช่วยให้สำมำรถอยู่รอดได้อย่ำงปกติสุขในสังคมปัจจุบัน ทักษะชีวิตนั้น
ปรำกฏอยู่ในบุคคลทุกช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด แต่จะมีทักษะเฉพำะที่
แตกต่ำงกันในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนำกำร วุฒิภำวะ กำร
อบรมเลี้ยงดู และกำรเรียนรู้ของบุคคลนั้น 

 สังคมในศตวรรษที่ 21  เป็นสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  
ด้ ำนอย่ ำงรวด เร็ วทั้ งท ำงด้ ำน เศรษฐกิ จ  สั งคม  วัฒ นธรรม 
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และกำรสื่อสำร ซึ่งส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
วิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคม และส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยและเยำวชนเป็นอย่ำงมำก ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้
เสนอแนวคิดในกำรพัฒนำมนุษย์ให้สำมำรถด ำรงชีวิตในยุคแห่งกำร
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เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดีนั้น จ ำเป็นต้องพัฒนำให้มนุษย์มีศักยภำพ
ในกำรเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึง
เป็นสิ่งที่ส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะผู้มีทักษะชีวิตจะมีควำมมั่นคงทำง
อำรมณ์สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ  มีศักยภำพ
ในกำรเรียนรู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
ทักษะดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับกำรปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย   
(กันตวรรณ มีสมสำร.  2558 : 15)  นอกจำกนี้ สมพร  อินทร์แก้ว 
(2558 : 6)  ได้กล่ำวว่ำ เด็กปฐมวัยคือเวลำทองแห่งกำรเสริมสร้ำง
ทักษะชีวิต ผลกำรศึกษำยืนยันว่ำช่วงชีวิตในวัยเด็กโดยเฉพำะเด็ก
แรกเกิดถึง 6 ปี หำกเด็กได้ซึมซับสิ่งใดแล้ว สิ่งนั้นมักจะจดจ ำอยู่ใต้
จิตส ำนึก  กลำยเป็นบุคลิกภำพประจ ำตัวบุคคลนั้นไปช่ัวชีวิต  สมอง
ของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำงมำกมำย  
เปรียบเสมือนฟองน้ ำที่จะซึมซับสิ่งต่ำง ๆ  ที่ได้เรียนรู้อย่ำงรวดเร็ว
ในทำงตรงกันข้ำมหำกเด็กได้รับกำรเรียนรู้และบ่มเพำะคุณลักษณะ
ทำงลบตั้งแต่วัยเด็กเล็กก็จะเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำทักษะชีวิตใน
วัยต่อมำ เพรำะจะต้องตำมแก้ไขนิสัย  และควำมเคยชินท่ีไม่ดีต่ำง ๆ  
ซึ่งยำกยิ่งต้องใช้หรือควำมอดทนมำกขึ้น 
 กำรพัฒนำเด็กให้มีทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำก
เพรำะจะช่วยให้เด็กสำมำรถเลือกตัดสินใจที่เหมำะสมมีวิจำรณญำณ
ในกำรคิดและแก้ปัญหำตลอดจนรู้ทันอำรมณ์สำมำรถควบคุมอำรมณ์
และพฤติกรรมของตนเองได้  และจำกสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นท ำให้เกิด
ปัญหำเกี่ยวกับทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย คือปัญหำเด็กขำดทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำร เด็กสื่อสำรควำมคิดควำมรู้สึกและควำมต้องกำรของ
ตนเองได้ไม่ดีเท่ำที่ควรเนื่องจำกเด็กขำดโอกำสในกำรสื่อสำรหรือมี
โอกำสปฏิสัมพันธ์กันในโลกแห่งควำมเป็นจริงน้อยลง   
 ทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรหมำยถึง  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ
หรือค ำพูดและท่ำทำงเพื่อแสดงออกถึงควำมคิดและควำมรู้สึกของ
ตนเอง  เช่นกำรแสดงควำมคิดเห็นควำมต้องกำร  กำรช่วยเหลือ กำร
ปฏิเสธ  และทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรท ำงำนของสมองในระดับสูง ดังที่ กำลินสกี้ (Galirsky. 2010 : 
94)  ได้ช้ีให้เห็นว่ำแม้เด็กยังเล็กอยู่แต่เด็กก็เรียนรู้หน้ำที่ของภำษำซึ่ง
จะสังเกตเห็นได้จำกกำรที่เด็กใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ในชีวิตประจ ำวัน  เช่น เด็กใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรแสดงควำม
ต้องกำร  ใช้ภำษำเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้อื่น  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
แสดงควำมรู้สึกส่วนตัวค้นหำข้อมูล  คิดจินตนำกำร  และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์  นอกจำกนี้  แอปสตีน  (Epstein. 2014 : 100)  ได้
กล่ำวว่ำ กำรพูด กำรฟัง  กำรอ่ำน และกำรเขียนของเด็กนั้นพัฒนำไป
พร้อมกัน มิใช่เกิดขึ้นตำมล ำดับ อีกทั้งควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
และภำษำที่บ้ำนของเด็กแต่ละคนก็จะส่งผลต่อพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ภำษำของเด็กด้วยเช่นกัน  และในส่วนกำรรู้หนังสือ หมำยถึง 
ควำมรู้และทักษะที่สะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำร
เขียน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้กำรอ่ำนและกำร
เขียนของบุคคล  นอกจำกนี้กำรรู้หนังสือยังครอบคลุมทักษะ
กระบวนกำรอื่น ๆ  ซึ่งมีผลต่อควำมสำมำรถและพัฒนำทักษะทำง
ภำษำของเด็ก ได้แก่ ทักษะพื้นฐำนในกำรเขียน กำรฟังเพื่อควำม
เข้ำใจและกำรมีแรงจูงใจในกำรอ่ำน (ยศวีร์  สำยฟ้ำ.  2557 : 1) 

 จำกเหตุผลดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำกำรพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำร
สื่อสำรของเด็กปฐมวัยนับเป็นจุดมุ่ งหมำยที่ส ำคัญของกำรจัด
กำรศึกษำ เนื่องจำกจะช่วยให้ เด็กใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรใช้ภำษำประกอบด้วยกำรใช้
ภำษำในกำรแสดงควำมต้องกำรของตนเอง  กำรใช้ภำษำในกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และกำรรู้หนังสือประกอบด้วยมีทักษะพื้นฐำนใน
กำรเขียน  กำรมีทักษะพื้นฐำนในกำรอ่ำนให้เหมำะสมกับวัย  ดังนั้น  
กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะพัฒนำรูปแบบกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก คือ แนวคิดและทฤษฎีกำรเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย  มำสร้ำงเป็นรูปแบบกำรสอนแบบ เพื่อพัฒนำทักษะ
ชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยซึ่งรปูแบบน้ีจะเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย  จัดกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

2. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย 
 2.  เพื่อศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรได้แก่ 1) ผู้เช่ียวชำญด้ำน
กำรศึกษำและผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2) เด็กปฐมวัยที่
ก ำลังเรียนอยู่ช้ันปฐมวัยปีท่ี  1  โรงเรียนเทศบำล 2 “อิสำณธีรวิทยำ
คำร”  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2561  จ ำนวน  5  ห้องเรียน  
จ ำนวน  100  คน  และ 3) ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติกำรสอนอยู่ ใน
ระดับช้ันปฐมวัยปีที่  1 จ ำนวน 3 โรงเรียน  จ ำนวน 12 คน  ซึ่งเป็น
โรงเรียนในสังกัดกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ในภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2561  

ส่วนกลุ่ มตัวอย่ำง คือ  1) ผู้ เช่ียวชำญด้ ำนกำรศึกษำและ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย  2) เด็กปฐมวัยที่ก ำลังเรียนอยู่ช้ัน
ปฐมวัยปีที่  1  โรงเรียนเทศบำล 2 “อิสำณธีรวิทยำคำร”  สังกัดกอง
กำรศึกษำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ จ ำนวน 1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 คน  
และ 3) ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติกำรสอนอยู่ในระดับช้ันปฐมวัยปีที่  1 
จ ำนวน 3 โรงเรียน จ ำนวน 12 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกอง
กำรศึกษำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ ในภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2561  
ที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)   
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบ่ง
ออกเป็น  4  ระยะ คือ  

ระยะที่  1  กำรสร้ำงรูปแบบกำรสอนแบบ  3M  โดยศึกษำและ
วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนท่ีน ำมำพัฒนำรูปแบบ  
 ระยะที่  2  กำรสร้ำงเครื่องมือประกอบกำรใช้รูปแบบกำรสอน
แบบ 3M  ประกอบด้วยแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
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กำรสอนแบบ 3M  และกำรประเมินทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของ
เด็กปฐมวัย 
 ระยะที่ 3 กำรทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  

-  ด ำเนินกำรทดลองใช้ครั้งที่  1  กับเด็กปฐมวัยก ำลัง
เรียนช้ันปฐมวัยปีที่  1  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 1 ห้องเรียน 
จ ำนวน 20 คน  

-  ปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำไปทดลองใช้ครั้งที่  2  กับเด็ก
ปฐมวัยก ำลังเรียนช้ันปฐมวัยปีที่  1  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเดิม จ ำนวน  
1  ห้องเรียน จ ำนวน  20  คน  

-  หลังจำกนั้นประเมินทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของ
เด็กปฐมวัยกับกลุ่มตัวอย่ำงก่อนกำรทดลอง (Pretest)  และหลังกำร
ทดลอง (Posttest)  โดยใช้แบบประเมินทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำร
ของเด็กปฐมวัย  

-  จำกนั้นน ำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  ที่ปรับปรุง
พัฒนำแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง คือ เด็กปฐมวัยก ำลังเรียนอยู่ช้ัน
ปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบำล 2 “อิสำณธีรวิทยำคำร” สังกัดกอง
กำรศึกษำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ภำคเรียนที่  1               
ปีกำรศึกษำ  2561 จ ำนวน  1  ห้องเรียน จ ำนวน 20 คน  ที่ผู้วิจัย
เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  เพื่อท ำกำรทดลอง 
 ระยะที่  4  กำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  โดยครู
ปฐมวัยที่ปฏิบัติกำรสอนในระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี  1  โรงเรียนในสังกัด
กองกำรศึกษำเทศบำลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวนครู 12 คน ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2561  ที่
ผู้วิจัยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) อบรมครูปฐมวัย 1 
วัน และทดลองใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เป็นระยะเวลำ 1 
สัปดำห์ 
 
5. ผลการวิจัย 
 1.  ผลกำรสร้ำงแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยตำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญมี
ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ  4.58  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  0.39  และ
ประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 2.  ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
ของเด็กปฐมวัยตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ  
4.56  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.36  และประเมินให้มีค่ำ
ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 3.  กำรศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  มีทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .05 
 4.  ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  
เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย  ตำมควำม
คิดเห็นของครูปฐมวัยมีค่ำเฉลี่ยรวมกันเท่ำกับ  4.37  ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ  0.16  และประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสม
มำก 

6. อภิปรายผล 
 1.  ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรสอนแบบ 3M เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย ตำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ
ประเมินให้มีควำมเหมำะสมมำก ทั้งนี้เนื่องมำจำกรูปแบบกำรสอน
แบบ 3M ได้รับกำรพัฒนำขึ้นภำยใต้กำรสังเครำะห์ ทฤษฎี แนวคิด 
และหลักกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพัฒนำกำรและหลักกำร
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังที่ ทิศนำ แขมมณี  (2547 : 221 – 222)  
ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรสร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนองค์ประกอบที่ส ำคัญ
มีปรัชญำ หลักกำร แนวคิด ควำมเช่ือต่ำง ๆ  กระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนและเทคนิคกำรสอนต่ำง ๆ จะช่วย
ให้สภำพกำรเรียนกำรสอนนั้นเป็นไปตำมทฤษฎี หลักกำร แนวคิดที่
ยึดถือได้ซึ่งได้รับกำรพิสูจน์ทดสอบหรือยอมรับว่ำมีประสิทธิภำพ
สำมำรถใช้เป็นแบบแผนในกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เฉพำะของรูปแบบน้ัน ๆ และรูปแบบกำรสอนแบบ 3M ที่พัฒนำขึ้นมี
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ข้ันกระตุ้น
ควำมสนใจ (Motivation = M1)  ขั้นตอนที่  2  ขั้นปฏิบั ติกำร 
(Manipulation = M2) แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่  3  ขั้ น ก ำ ร ข ย ำ ย ผ ล  
(Multiplication = M3) 
 2.  ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำร
สื่อสำรของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
รูปแบบกำรสอนแบบ 3M มีทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรหลังกำร
ทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05ที่
ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจำกรูปแบบกำรสอบแบบ 3M ที่ผู้วิจัย
พัฒนำขึ้นมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน
ช่วยให้เด็กปฐมวัยสำมำรถท ำกิจกรรมได้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถ
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรได้จริงนับตั้งแต่ขั้นกระตุ้นควำม
สนใจ (Motivation = M1)  ด้วยกำรกระตุ้นควำมสนใจให้เด็กได้คิด
สะท้อนสิ่งที่คิดกระตุ้นให้เด็กได้ตอบค ำถำม  พบว่ำ เด็กสนใจ สื่ อ 
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ  และสถำนกำรณ์มำกระตุ้นควำมสนใจส่งผลให้
เด็กมีกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกมำยเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็นและ
พยำยำมแสวงหำควำมรู้เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์หรือ
เรื่องนั้น ๆ สอดคล้องกับเจนเซ่น (Jensen.  2008 : 134)  ที่กล่ำวว่ำ 
สมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อรับรู้ว่ำเรื่องที่เรียนมีควำมหมำยต่อควำมอยู่
รอดหรือควำมจ ำเป็นต่อตนเองและมีกำรเชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ที่
มีอยู่ก่อนเพื่อให้สิ่ งที่ ได้ เรียนรู้มีควำมสมบูรณ์   ขั้นปฏิบัติกำร 
(Manipulation = M2)  เด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำย ได้แก่ กิจกรรมกำรทดลอง ศิลปะทั้งกำรวำดภำพระบำย
สี  กิจกรรมประกอบอำหำร และกำรศึกษำนอกห้องเรียน กิจกรรม
เหล่ำนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยเป็นอย่ำงดี ผลของกำรเรียนรู้ท ำให้
สมองสร้ำงโครงสร้ำงควำมรู้ และจัดอันดับควำมรู้อย่ำงมีควำมหมำย 
พร้อมถ่ำยโยงไปสู่สิ่งเร้ำใหม่เพื่อเพิ่มพูนโครงสร้ำงควำมรู้ที่มีอยู่เดิม
อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นคนยิ่งเรียนยิ่งควำมรู้งอกงำม (กุลยำ  ตันติผลำ
ชีวะ.  2545 : 21)  และขั้นกำรขยำยผล (Multiplication = M3)  
เด็กสำมำรถน ำเสนอผลงำนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อเป็นกำร
ทบทวนผลกำรเรียนรู้และสรุปผลกำรเรียนรู้ได้ที่ เป็นเช่นนี้อำจ
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เนื่องจำกครูได้จัดกิจกรรมที่เด็กได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นอกจำกนี้
กำรที่ครูจัดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กเป็นกำรสนองควำมควำม
ต้องกำรของเด็ก  ดังที่  ซี เฟลท์   และบำเบอร์  (Seefeldt and 
Barbour.  1994 : 220)  ก ล่ ำ ว ว่ ำ   สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ก ร ะ ตุ้ น
ประสบกำรณ์เด็กควรเลือกสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่ดีกำรสร้ำงเสริมให้
เด็กร่วมมือกัน  สื่อสำรกัน  เรียนรู้และท ำงำนร่วมกันเป็นส ำคัญ 

3.  ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย ตำมควำมคิดเห็น
ของครูปฐมวัยประเมินให้มีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำกที่ผลกำรวิจัย
เป็นเช่นนี้อำจเนื่องมำจำกผู้วิจัยได้พัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  
อย่ำงเป็นข้ันตอนส่วนแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำร
สอนแบบ 3M  เป็นกำรจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำรที่สอดแทรกกำร
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรในหน่วยกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  2560  และมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำร
ท ำกิจกรรมและตัวอย่ำงค ำถำมที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับ
ซี เฟลท์  และบำเบอร์   (Seefeldt and Barbour.  1994 : 183)  
กล่ำวว่ำในกำรเลือกใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนหรือปรับใช้รูปแบบ
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพนั้นครูต้องสำมำรถวำงแผนกำรสอนแต่ละ
เรื่องและสำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนรู้และเข้ำใจกลวิธีในกำรน ำเสนอ
เนื้อหำให้เข้ำถึงเด็ก นอกจำกนี้กิจกรรมในแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติสิ่งต่ำง ๆ  ที่เด็กเรียนรู้ด้วย
กำรลงมือกระท ำแบบ Active Learning  ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยโดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ที่ให้เด็กได้ริเริ่มตัดสินใจด้วย
ตนเองโดยมีครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่
เรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรอยู่
ตลอดเวลำ   
 

7. สรุปผลการวิจัย 
1. ผลกำรสร้ำงแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำน

กำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีค่ำระดับ
ควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 

2.  ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
ของเด็กปฐมวัยตำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญมีค่ำระดับควำม
เหมำะสมมำกท่ีสุด 

3.  กำรศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  เพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  มีทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง 

4.  ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  
เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัย  ตำมควำม
คิดเห็นของครูปฐมวยัมีค่ำระดับควำมเหมำะสมมำก 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการสอนแบบ 3M ไปใช้ 

8.1.1  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยควรน ำทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยมำก ำหนดเป็นคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของกำรศึกษำปฐมวัย เนื่องจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ทักษะชีวิต
ด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยสำมำรถพัฒนำได้ด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสม 

8.1.2  สถำนศึกษำควรมีกำรใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 3M  ด้วย
กำรน ำมำจัดกำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้พัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องจนเกิด
เป็นพฤติกรรมที่ดี 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

8.2.1  ควรน ำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  ไปใช้ประเมินทักษะ
ชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรกับเด็กปฐมวัยในทุกระดับชั้นที่มีอำยุ  3 -4 ปี,  4 
– 5 ปี และ 5 – 6 ปี  ตำมล ำดับเพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรของเด็กปฐมวัยที่มีอำยุแตกต่ำงกัน 

8.2.2  ควรน ำรูปแบบกำรสอนแบบ 3M  ไปพัฒนำตัวแปรอื่น ๆ  
เช่นทักษะชีวิตด้ำนอำรมณ์  ทักษะชีวิตด้ำนสังคม และทักษะชีวิต
ด้ำนควำมคิด เป็นต้น 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
Guidelines for the development of academic administration to raise national 
test results basic. Education institutions under the office of Kamphaeng Phet 

primary educational service area 1 
  

อุมาพร เชิดนอก1  และ ประจบ  ขวัญม่ัน2 
 

1นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

1 Email : Umapornkoy8@gmail.com ; 2Email : Krujob60@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจ านวน 264 คน ผู้เช่ียวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่ ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X =3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา รองลงมา คือ 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านที่เป็นปัญหามากที่สุดได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3. แนวทาง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ มีดังนี้ 1) การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาครู 2) การจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
ร่วมกันภายในองค์กร 3) สอนโดยน าข้อสอบของส านักทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) มาให้นักเรียนฝึกท าโดยท าเป็น
ประจ า 4) สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 5) นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กตามกระ
บวกการวิจัย 7) จัดล าดับเนื้อหาความอยากง่ายของหลักสูตรให้เหมาะสมกับช้ันเรียน 8) บูรณาการเนื้อหาวิชาที่ใช้ทดสอบ ให้เข้ากับหลักสูตร
ท้องถิ่น  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ/การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) / แนวทางพัฒนา 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the state and problems of academic administration to raise the basic 
national level test (O-NET) of schools under the Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1. 2) To find 
ways to develop academic administration to upgrade the basic national level test of educational institutions under the 
Office of Primary Education Area Kamphaeng Phet. The sample group consisted of 264 school administrators and academic 
teachers. The experts were 17 persons. The tools used in the research were questionnaires, type, estimated value Semi-
structured interview Statistics used in data analysis are mean ( X ) standard deviation (S.D) .  Content analysis Frequency 
distribution The results of the research were as follows: 1 .  The overall academic administration condition was at a high 
level ( X =3.57). When considering each aspect, it was found that The highest average aspect is the selection of textbooks 
for use in educational institutions, followed by the development and use of educational technology media. 2. Academic 
administration problems The most problematic areas are Research to improve the quality of education in educational 
institutions, followed by the development or implementation of opinions and development of local curriculums. 3 . 
Guidelines for the development of academic administration are as follows. 1 )  Using the PLC process for teacher 
development 2) Organizing meetings to create understanding in co-creating courses within the organization. 3) Teaching 
by taking the examination of the National Basic Education Testing Office (O-NET) for students to practice regularly.  
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4) Create a network for teaching and learning development. 5) Supervision, follow up regularly and continuously.  
6) Promote the learning process of children according to research. 7) Arrange the content  
Keywords: academic administration / upgrading, basic national test results (O-NET) / development guidelines 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคน และ
สังคม ให้มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดขอบข่ายการบริหารงาน
ในสถานศึกษาไว้ 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหาร
งบงานประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งถือ
ว่าเป็นหน้าที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้จากการ
บริหารงานวิชาการและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษา ได้จ าแนกการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน ได้แก่ 
การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะ
แนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หน้า 29-31) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
–2564) ด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย พบว่า อยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นโดยมี
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ในปี 2551 เป็น 9.3 ปี ในปี 2558 แต่
เมื่อพิจารณาคะแนนผลการท าสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในปี 2558 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ. (องค์การ
มหาชน)  ได้ท าการวิ เ คราะห์ผลคะแนนสอบ ( O-NET)  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาระ พบว่า วิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 52.98 รองลงมาคือ วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.58 
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 41.22 วิชาคณิตศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 34.59 และในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมต่ า
กว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาระ พบว่า วิชา
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 46.58 รองลงมาคือ วิชา
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 39.12 วิชาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.13 และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 36.34 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ก ากับดูแลโรงเรียน จ านวน 205 
โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) พบว่า มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 - 2560 มีค่าเฉลี่ยลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ไม่มีรายวิชาใดที่มีคะแนน
เฉลี่ยถึงร้อยละ 50 โดย มีคะแนนเฉลี่ย 43.60  41.90 และ 38.41 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2560 พบว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ วิชา
ภาษาไทย 44.99 คณิตศาสตร์ 37.04วิทยาศาสตร์ 38.56 และ
ภาษาอังกฤษ 33.06 (รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1) 
  จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ของ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
   ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
จ านวน 205 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 410 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  

จ านวน 264 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan.1970: pp 608)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการในครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่านประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990,pp.202-204) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั่งฉบับอยู่ที ่0.95  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าหาคา่เฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1   

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเช่ียวชาญทางการบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 17 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารสานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป จ านวน 8 ท่าน 2. ครู
วิชาการในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป จ านวน 5 ท่าน 3. 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จ านวน 4 ท่าน 
 

เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้นตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) และแจกแจงความถี่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) โดยภาพรวมมีสภาพ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีสภาพปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้าน
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  ( X =3.79) 
รองลงมา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

( X =3.75)  และ ด้านที่มสีภาพการบริหารงานวิชาการ ข้อที่มี
สภาพปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ( X =3.28) 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของสถานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ 1 ด้านที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รองลงมา ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ด้านท่ีมีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการ
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O–NET)  ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่  การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 มีดังนี ้1) การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนา
ครู 2) การจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน
ภายในองค์กร 3) สอนโดยน าข้อสอบของส านักทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) มาให้นักเรียนฝึกท าโดยท า
เป็นประจ า 4) สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 5) นิเทศ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กตามกระบวกการวิจัย 7) จัดล าดับเนื้อหาความอยากง่ายของ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับช้ันเรียน 8) บูรณาการเนื้อหาวิชาที่ใช้
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ให้เข้ากับหลักสูตรท้องถิ่น  
 

อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) มีสภาพระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และฉบับแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2)  พ .ศ .2545 ก าหนด
สาระส าคัญให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ประกอบกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต1 มีนโยบาย 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ จึง
ท าให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างจริงจัง การบริหารงาน
วิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามที่หลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับ อภิชิต 
สุภรัมย์  (2555,หน้า  ก) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี พบว่า โดยรวมและราย
ด้านส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ 
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สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง  
 2.ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    
พบว่า ที่มีปัญหามากที่สุด 5 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาหรือ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ปัญหาด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และปัญหาด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา มีปัญหาร้อยละ 46.40 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความช านาญ และงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการท าวิจัยขาดผู้เช่ียวชาญในการช้ีแนะการท าการวิจัย 
สอดคล้องกับ ศดวรรษ อัยรา (2557,หน้า 76) ได้ศึกษา ปัญหาและ
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอการทา ง
การศึกษา กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3 ในอ าเภอเทือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ จัดให้ความรู้และ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของชุนและชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และศึกษา วิเคราะห์
และการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอยู่เสมอ ตามล าดับ 
  2.2 ปัญหาด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น มีปัญหาร้อยละ 43.92 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นอีกทั้งการบูรณาการเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) อีกทั้งยังขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรร
เวลาเรียนที่ไม่เหมาะสมการออกแบบการสอนไม่เป็นไปตามระดับ
ขั้นและกระบวนการ สอดคล้องกับ ศดวรรษ อัยรา (2557,หน้า 76) 
ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอการทาการศึกษา กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3 ในอ าเภอ
เทือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ควรอบรมเกี่ยวกับการน าหลักสูตร
ไปใช้จะช่วยให้ผู้สอน ในสถานศึกษามีความรู้และเป็นการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนเข้าใจหลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่างถ่องแท้ 
 2.3 ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา มีปัญหาร้อยละ 41.48 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ขาดการ
วางแผนและการลงมือปฏิบัติในการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้
นิเทศออกนิเทศไม่สม่ าเสมอ ผู้รับการนิเทศไม่ยอมรับในตัวผู้นิเทศ 
ขาดงบประมาณในการนิเทศ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ความส าคัญในการนิเทศน้อย สอดคล้องกับ ทัณฑิมา พงษ์พรม 
(2558, หน้า 73-75) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว พบว่า  ด้านที่ เป็นปัญหามาก
ที่สุด ได้แก่ การวางแผน และการก าหนดทางเลือก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ ศดวรรษ อัยรา (2557,หน้า 76) ได้ศึกษา ปัญหาและ

แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3 ในอ าเภอเทือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัญหาด้านนิเทศการศึกษา โดยรวมมีปัญหาระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสานศึกษา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์การจัดนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
และสถานศึกษาอื่น หรือ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ตามล าดับ 
 2.4 ปัญหาด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา มีปัญหา
ร้อยละ 38.26 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ 
ขาดการติดตามข้อมูลไม่การกระตุ้นการท างาน ไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้ค า
ช้ีแนะและปรึกษา ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง บุคลากรใน
สถานศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รวีวรรณ ต๊ะถิ่น (2558,หน้า 104)  ได้ศึกษาแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษาขาดการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาและขาดข้อมูล เอกสารหลักฐาน คู่มือ ในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน มี
ทรัพยากรไม่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถท าวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และด าเนินการประชุม วางแผน เกี่ยวกับการติดตามการใช้หลักสูตร
ค่อนข้างน้อย  
 2.5 ปัญหาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีปัญหาร้อย
ละ 37.97 ทั้งนี้เนื่องจาก ครูผู้สอนรับผิดชอบในการสอนรายวิชา 
สอนไม่ตรงกับวิชาเอก ขาดประสบการณ์ในการสอน สอดคล้องกับ 
สมบัติ ราชคม (2557,หน้า ก) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามความคิดเห็นของ 
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาสั งกั ดฝันนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  ที่มีปัญหามากที่สุดคือ ครูขาดประสบการณ์และเทคนิค
วิธีการ จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ ผู้เรียน ไม่มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงท าให้การพัฒนา กระบวนการได้ช้า 
บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานมากท าให้การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ ขาดบุคลากรในสาระวิชาคณิตศาสตร์และ
ขาดการ สนับสนุนจากเครือข่ายชุมชมและผู้ปกครองตามล าดับ  
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 จากการวิจัยสามารถสรุปแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ดังนี ้ 
  3.1 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
พบว่า ควร ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน โดย พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการท าวิจัย จัดท าหรือจัดหาสื่อมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กตามกระบวกการ
วิจัย ยึดบันทึกหลังสอนมาเป็นตัวน าไปสู่ขั้นตอนการวิจัย สอดคล้อง
กับ ปราชญา รัตพลที (2558, หน้า ค) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อ าเภอ
แม่จัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า  โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบายด้านการวิจัยที่
ชัดเจน มีการพัฒนางานวิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้การ
อบรม ส่งเสริมให้ครูท าผลงานประกวดในระดับต่าง ๆ และนิเทศ 
ติดตามผล การด าเนินงานด้านการวิจัยในโรงเรียนเป็นระยะ  
  3.2 ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการ ให้ความเห็น
และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ควรสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในท้องถิ่นเข้าประชุมพิจารณาและจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดล าดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน การบูรณา
การเนื้อหาวิชาหลักสอดแทรกกับการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น  
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ นรินศักดิ์ มีโชค (2559, 
หน้า 104) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์”สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่า ควรจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรที่เหมาะกับสถานศึกษาและท้องถิ่น สรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในท้องถิ่นเข้าประชุมพิจารณาและจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3.3 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ควรใช้กระบวนการนิเทศ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอก การ
นิเทศควรจัดในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Coaching) ที่มี
การก าหนดแผนการนิเทศติดตามล าดับความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน รวมไปถึงการน า
ผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง สอดคล้องกับ ราณี กุยรัมย์ (2553, หน้า 92) ได้ศึกษาปัญหา
และแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าผู้บริหารต้องให้
บุคลากรในโรงเรียนยอมรับซึ่งกันและกันด้วยการนิเทศกันเอง ครู
และผู้บริหารควรท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน วางแผนร่วมกันในการจัดท าแผนการนิเทศ
ที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดจนการ
รายงานผลการประเมินตนเอง  
  3.4 ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษา  ควรใ ช้
กระบวนการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการพัฒนาครู ให้
เข้าใจในเรื่องของการจัดท าหลักสูตรแก่ครู โดยการการคัดเลือก
เลือกสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดท าหลักสูตร มา
เป็นคณะกรรมการร่วมจัดท าหลักสูตร รวมไปถึงการจัดหาหลักสตูรที่
มีมาตรฐานมาใช้ การจัดอบรมให้ครูผู้สอน เข้าใจกระบวนการการ

จัดท าหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับบริบทของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับรัชภูมิ สมสมัย (2556, หน้า 15) ได้แสนอแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หนึ่งในทางเลือก) เรื่อง รูปแบบ
การออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ไว้ว่า 1) ควรมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า PLC (Professional 
Learning Community) โดยมีเป้าหมาย คือ เรื่องของการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ โรงเรียน ศูนย์ฯ เขตพื้นที่ ภาค ประเทศ 2) 
จัดสรรงบประมาณเพื่ อสนับสนุน PLC ซึ่ ง เน้นที่การ เรี ยนรู้  
(learning) ไม่ใช่การฝึกอบรม (training) และยังสอดคล้องกับ  
  3.5 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ควรจัดหาสื่อ
เครื่องมือช่วยสอน (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การสอนโดยการน า
ข้อสอบ(O–NET) ในปีที่ผ่านมาให้นักเรียนฝึกท าควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอนจัดให้มีติวเข้มตามตารางตัวชีวัด (Test-Blueprint) 
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน 
เทคนิค วิธีการสอน ที่หลากหลาย ร่วมกัน โดยเน้นสาระที่ผู้เรียนต้อง
รู้เป็นหลัก สอดคล้องกับ เชาวลิต ไชยธงรัตน์ (2556,หน้า ง) ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์  ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด้านการปฏิบัติตามแผน 
ควรสอนนักเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติว
เข้มและใช้แบบทดสอบสอนในช่ัวโมงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรวมถึง
ก่อให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนดังน้ี  
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้เป็นวาระแห่งชาติ 
  1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรก าหนดจุดเน้นใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 
  1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ควรส ารวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง ในการพัฒนาการบริหารงานงานวิชาการให้มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ควรน า แนวทาง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) มาเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET) 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 2.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ 
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การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูข้องสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 
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บทคัดย่อ 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 คือ ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  31 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 17 คน  ครูผู้สอน จ านวน 410  คน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน  3,612 คน  และผู้เช่ียวชาญจ านวน  10  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  ได้แก่  แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating  
scale) 5 ระดับ  และการสนทนากลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
เนื้อหา  การแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า 1. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัย
น าเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านผลผลิตผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2. แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านปัจจัยน าเข้าที่ต้องได้รับการพัฒนา คือ ด้านงบประมาณให้มีการวางแผน
งบประมาณครอบคลุมกิจกรรมเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ด้านการด าเนินกิจกรรมของโครงการ คือ ด้านการตรวจติดตามการด าเนินโครงการ ควร
มีการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า  โรงเรียนควรมีการ
ออกแบบกิจกรรมให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับตัวช้ีวัดที่เน้นทักษะกระบวนการโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามประสบการณ์ตรงและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 

Abstract 
The purposes  of  this  research were 1) To the  evaluate  of  moderate  class, more knowledge  import 

factor  processes ,and the results side  2) to find the guidance to develop of moderate class, more knowledge of  big  
school  at  Kamphaengphet  Education   Service  Area 1. The samples used in this study were 31 directors, 17 project 
supervisors, 410 teachers, and 3,612 students. Data were gathered with 10 experts  in moderate  class,  more 
knowledge. The research instruments included a S-point likert scale questionnaire and focus group discussion. The 
statistics used in data analysis were mean, standard deviation, content analysis, and frequencies. The results of the 
study were as follows : 1. For the assessment, the overall assessment of the projects was at the high level. The input 
was rated at the high level. The process of the project, the overall assessment of the projects was at high level. For the 
product of the project, the overall assessment was at the high level. 2. For the guidelines to develop moderate class, 
more knowledge, The import factor that must be developed is the budget for budget planning, covering the class time 
activity. To increase the project's activity time, the monitoring of project operations should be an in service monitoring 
project performance. Increasing the project's output time is the Enhancing Performance and learning. For the product of 
the project,The school should also design activities to associate activities with indicators that emphasize process skills 
by students to practice their experience and to act happily. 
Keyword : The evaluation of the project/more knowledge/ big school 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
278ภาคบรรยาย



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากกระแสพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงแนะน าให้ใช้หัวใจนักปราชญ์ในเรื่องการศึกษา
ทรงมีว่า  การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้
การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบาง
เรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค์ 4 แห่งการศึกษา 
คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจ
นักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ เป็นหัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต 
อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมาก
ขึ้น โดยทรงมีพระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา    

จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง 
ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับ
บ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่สถานศึกษา  สถานศึกษาจะต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจ
ต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็ก
ได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  

นอกจากนั้น จากผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ ยวกับ
หลักสูตร และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ผลการสอบ PISA  
ทั้ง ๆ ที่สถานศึกษาใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา  
7 หรือ 8 ช่ัวโมงต่อวันเด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,2558) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการ
ลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรูทุ้กด้านในรูปแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 1 ได้น านโยบายใช้กับสถานศึกษาน าร่องในภาคเรียนที่ 2 ปี
อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ   
ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข 
กับการเรียนรู้และให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการ 
จัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือไม่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ค าตอบ
ได้คือ การประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็น 
การตรวจสอบโครงการที่ด าเนินงานทั้งหมดในประกอบกับโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะประเมิน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินเชิงระบบ (System Approach) มาเป็นรูปแบบในการ
ประเมินเนื่องจากเป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการประเมิน
ที่ วิ เคราะห์  ปัจจัยเบื้ องต้น ( Input) กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) และผลผลิต  (Output) ท าให้ ทราบผลการด า เนิ น
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรและช่วยให้ทราบถึง
ข้อบกพร่องของโครงการ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาที่ดีและ
ประกอบการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  

1.1 เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    

1.2 เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    

1.3 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และนักเรียน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ประจ าปี 2559 จ านวน 17 แห่ง 
จ านวน 4,070  คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1.ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 คน 

2. ครูผู้สอนและนักเรียนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
เครซี่ และมอร์แกน ได้จ านวน 351 คน โดยสุ่มแบบแบ่งช้ันและการ
สุ่มอย่างง่าย 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล  ผู้ วิ จั ย ได้ สร้ าง
แบบสอบถามส าหรับประเมินโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จ านวน  2 ฉบั บ  ฉบับที่  1 ส าหรับผู้บ ริห ารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน ฉบับท่ี 2 ส าหรับนักเรียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตของ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน ามาแปลความหมาย  
 

  ตอนที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ในการประเมินครั้งนี้แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทาง

โครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ของ
สถานศึกษา จ านวน 10 ท่าน 

เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประเมินเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group)  
การวิ เคราะห์ข้อมู ล  ได้ แก่  การวิ เคราะห์ เนื้ อหา  (Content  
Analysis) และการแจกแจงความถี ่
 

สรุปผลการประเมิน 
1. ผลการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ ม เวลารู้ของ

สถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิง
ระบบ (System Approach) 
  1.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านบุคลากร
ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านสถานท่ี 
   1.1.1 ด้านบุคลากรด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีจ านวนเพียงพอ  

1.1.2 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การใช้งบประมาณส าหรับ การด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ตรงตามวัตถุประสงคม์ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ งบประมาณในการด าเนิน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีเพียงพอ  

1.1.3 ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการด าเนินโครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สื่อ วัสดุปกรณ์
มีความทันสมัยในการด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

1.1.4 ด้ านสถานที่  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สถานที่จัดกิจกรรมของโครงการ  ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ สถานท่ีจัดกิจกรรมของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
มีความหลากหลายตามลักษณะของกิจกรรม  
  1.2 ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมของโครงการตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
ด้านการวางแผนในการด าเนินงาน ด้านการด าเนินกิจกรรมด้านการ
ตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรม ด้านการแก้ไขและปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรม 
   1.2.1 ด้านการวางแผนในการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนปรับและ
ออกแบบตารางเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามแนวทางการ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และชุดเอกสาร
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ประกอบการด าเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์
นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   

1.2.2 ด้านการด าเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมตามตารางเรียนที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ของโรงเรียนมีการประสานงาน ร่วมมือกับ ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามล าดับ 

1.2.3 ด้านการตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก าหนดระยะเวลา
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เสนอต่อ
โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ตามล าดับ 

1.2.4 ด้านการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การแจ้งผล
การประเมินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การน าผลการประเมนิการจัดกิจกรรมลด
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เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 
  1.3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน ด้าน
สถานศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านนักเรียน 
  1.3.1 ด้านสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สถานศึกษาปรับและออกแบบตาราง
เรียนที่เอื้อตอการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ตามแนวทางบริหาร
จัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารูโดยแนวทางการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” และใชชุดเอกสารกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”ประกอบการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ส่วนที่มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด  คือ สถานศึกษาออกแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย สอดคลองกับชวงวัยสนองความสนใจ ความถนัด และ
ความตองการของผูเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียน
ด าเนินการอยูและหรือเลือกจากกิจกรรมในชุดเอกสารกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” หรือจากสื่อและแหลงเรียนรูอื่นๆ  

1.3.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียน
รู สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

1.3.3 ด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรยีน  
เหมาะสม ตามกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดสร้างสรรค์  

 

2. แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
  จากการวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการ 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้ดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยน าเข้า ด้านงบประมาณตามความคิดเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ อันดับแรก  ได้แก่  ให้มีการวางแผนงบประมาณ
ครอบคลุมกิจกรรมเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  รองลงมา  ได้แก่  
การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการแต่ละกิจกรรม 
มีความเหมาะสม, ก ากับติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  อันดับที่สาม  ได้แก่   แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินการใช้งบประมาณการ
บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการ
ตามล าดับความส าคัญ ก่อน-หลังให้ชัดเจน, จัดท ารายละเอียดใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินการ  เพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม 
ในการใช้จ่าย  และหาแนวทางปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้เหมาะสมเพียงพอ  

   2.2 การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ด้านการตรวจ
ติดตามการด าเนินโครงการ พบว่า อันดับแรก ได้แก่ การนิเทศ 
ติดตาม ผลการด าเนินงานของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อย่างต่อเนื่อง, โรงเรียนมีแนวประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เทคนิค
วิธีการที่หลากหลายเน้นการประเมิน การปฏิบัติและการประเมิน
คุณลักษณะ รองลงมา ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
ควรหลากหลายและวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อันดับที่สาม ได้แก่ 
ก าหนดระยะเวลาติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการให้ชัดเจน 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีคุณภาพ 

2.3 ผลผลิตของโครงการ ด้านนักเรียน พบว่า อันดับ
แรก ได้แก่ โรงเรียนควรมีการออกแบบกิจกรรมให้เชื่อมโยงกิจกรรม
กับตัวช้ีวัดที่เน้นทักษะกระบวนการโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม
ประสบการณ์ตรงและปฏิบัติอย่างมีความสุข รองลงมา ได้แก่  
โรงเรียนควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลดบทบาท
ครูผู้สอนในการบรรยายหรือให้ความรู้ เป็นการจัดการที่เน้นผู้เรียน
ได้ ปฏิบัติจริงและกิจกรรมเพิ่มรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น, โรงเรียนควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง สร้าง
ความคิดเชิงเหตุผล อภิปรายสรุปความรู้และน าเสนอ อันดับที่สาม 
ได้แก่ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสมองโดยเช่ือมโยงกับหลักสูตรรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 

อภิปรายผล 
1. การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  
  1.1 ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ เป็นการประเมินด้าน
บุคลากรด าเนินงาน  ด้านงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
สถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้
ความสนใจในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้  มีการแต่งตั้ ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการด าเนินโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่ม เวลารู้  และผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการประเมินของ พัชรี ศรีอ่อน (2554) ได้ประเมิน
โครงการ พัฒนาคุณภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในสถานศึกษาเซนโยเซฟต์ ท่าแร่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ผลการ
ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านบุคลากรด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูผู้สอน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.2 ด้านการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านการ
วางแผนในการด าเนินงาน ด้านการด าเนินกิจกรรมด้านการตรวจ
ติดตามการด าเนินกิจกรรม ด้านการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ อาจเป็น เพราะ
สถานศึกษาด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ มีการวางแผนด าเนินงานมีความชัดเจนและครอบคลุม 
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ทุกกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเนียร  สุขหลาย และ
คณะ (2550) ที่กล่าวว่าการด าเนินการของโครงการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ ท าให้โครงการสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันการประเมินด้านกระบวนการ พบว่ามีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของผู้ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการ
ด าเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรมได้หลากหลาย และมีการนิเทศ
ติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 
 1.3 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน ด้านสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับช้ันประถมศึกษา
ให้มีเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมงต่อปี ครูเป็นผู้ส าคัญ
อย่างยิ่งในการก าหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนให้
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข
กับการเรียนรู้เช่ือมโยงกิจกรรมกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม  
และทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ วิลัย
พรณ์   เสรีวัฒน์  (2555) ได้ท าการประเมินเชิงระบบโครงการ
สถานศึกษา มาตรฐานสากล ด้ านผลผลิต  พบว่า นั ก เรียน
สถานศึกษามาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความ
เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ใน
ระดับมาก รวมถึงได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติมากข้ึน  

2. แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษ า
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
  จากการวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยน าเข้า ด้านงบประมาณตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า อันดับแรก ได้แก่ มีการวางแผนงบประมาณ
ครอบคลุมกิจกรรมเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
บริหาร ของเอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์
ด้านการบริหาร วงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกช่ือว่า “วงจรเด็มมิ่ง” 
วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม P D C A เป็น
อักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค าคือ P D C A ซึ่งการวางแผน 
(Plan : P) พ อ ล   อ า ร์ วี สั น  (Arveson, 1 9 98 ) แ ล ะ ห น่ ว ย
ศึกษานิเทศก์กรมสามัญ (2550) ได้กล่าวว่า การวางแผน เป็น
ส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญ เนื่องจากการวางแผนเป็น
จุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอื่น 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหา
องค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุของ
ปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางปฏิบัติงาน การ
ก าหนดวิธีด าเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล 

ในขั้นตอนนี้มีการด าเนินการตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์
และตรวจสอบการด าเนินงาน หรือหาสาเหตุของปัญหา อธิบาย
ปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้ก าหนดสาเหตุ
ของความบกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นการวางแผน
นั้นควรยึดหลักความพอเพียง คือ มีความพอประมาณ ไม่น้อยไม่มาก
เกินไป ไม่เบียดเบียนด้านอื่นๆ ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจใน
การใช้งบประมาณควรจะต้องกระท าโดยมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ค านึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระท านั้น และ
หลักการมีภูมิคุ้มกัน คือ มีการเตรียมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)
  2.2 ด้านการด าเนินกิจกรรมของโครงการ พบว่า  อันดับแรก  
ได้แก่  การนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานของโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง, โรงเรียนมีแนวประเมินตามสภาพจริง 
โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายเน้นการประเมิน การปฏิบัติและ
การประเมินคุณลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนครินทร์  
เหลือบุญชู (2554) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดใน
การบริหารใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ ไม่มีการประเมินผล แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานไม่เป็นระบบ 
โรงเรี ยนควรแสวงห างบประมาณ สนั บสนุ น  บุ ค ลากรจั ด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการควรมีการประเมินแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องควรมีระบบการประเมินตนเอง ประเมิน
ภายในที่ ชัดเจน ควรให้ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินอย่างจริงจัง 

2.3 ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า  อันดับแรก  ได้แก่  
โรงเรียนควรมีการออกแบบกิจกรรมให้เช่ือมโยงกิจกรรมกับตัวช้ีวัดที่
เน้นทักษะกระบวนการโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามประสบการณ์
ตรงและปฏิบัติอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ช้ีน า ผู้ถ่าน
ทอดความรู้เป็นช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน พัฒนาความคิด
ของผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มุ่งพัฒนา ความสามารถทางอารมณ์ เข้าใจตนเองเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได ้ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในแต่ละช่วงช้ันควรใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการจริง เรียนรู้แบบบูรณาการใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้  การเรียนรู้คูณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติณรงค์ วันค า (2554) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน โดย
วิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของสถานศึกษาผ่องพลอยอนุสรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมหลังจากเข้าร่วมโครงการ คือ 
ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ 
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และปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษาเป็นคนดีของสังคม และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
22 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากผู้ช้ีน า ผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้เรียน พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์ เข้าใจตนเองตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ 
ดังนั้นการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ันควรใช้รูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงเรียนรู้แบบบูรณาการ
การใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545,หน้า 21-22) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่  ส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  1 ผู้ วิ จั ยมี ข้ อ เสนอแนะต่ อ
สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านปัจจัยน าเข้า ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 
เพื่อน าไปใช้ในการจัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างพอเพียงและเมาะสม 
  2. ด้านกระบวนการ ควรมีการทบทวนปรับปรุงข้อก าหนด
ต่างๆของหลักสูตรที่เป็นข้อจ ากัดในการจัดท าหลักสูตรลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเวลาเรียนในส่วนของเวลาเรียน
เพิ่มเติมจากในช่ัวโมงเรียนซึ่งในบางกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานานจึงจะ
ฝึกให้เกิดทักษะ ความช านาญและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ควรมีเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3. ด้านผลผลิต ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้เป็นระยะสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง 
เพื่อให้ค าแนะน าข้อมูลย้อนกลับ และให้การช่วยเหลือได้ทันเพื่อให้
นักเรียนได้รับรู้ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 108 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแ บบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที(t-test) จ าแนกตาม 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1)  บ ท บ าท ขอ งป ลั ด อ งค์ ก าร
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขั้นตอน พบว่า การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือขั้นตอนที่ 6 การจั ดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี ส่วนข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2) การเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา โดยภาพรวม
ไม่แตกต่าง แต่รายขั้นตอนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ข้ันตอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวมและรายขั้นตอนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 5 ข้ันตอน และเมื่อจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในชุมชน โดยภาพรวมและขั้นตอนไม่พบความแตกต่าง 3) แนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรรีัมย์ ควรจัดประชุมชี้แจงแก่สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล และผู้น าหมู่บา้น 
เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในทุกข้ันตอน ควรศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของหลายภาคส่วนเพ่ือน ามารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้
แผนพัฒนาสามปีตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ : แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

Abstract 
 The objectives of this study are to study roles of Chief Administrator of the SAO in three-year development plan 
preparation for Sub-district Administration Organization in Buri Ram, to compare roles of Chief Administrator of the SAO 
in three-year development plan preparation for   Sub-district Administration Organization in Buri Ram according to 
educational background, work experience and duration of operation in the community, and to study development 
guidelines of roles of Chief Administrator of the SAO in three-year development plan preparation for   Sub-district 
Administration Organization in Buri Ram. Methodology of this study can be separated into 2 sequences. The first is data 
collection from samples, in this case, the samples are  108 Chief Administrator of the SAO in Buri Ram who selected by 
cluster sampling. The tool which used in this study is questionnaire with a 5 level rating scale and analyzed by statistic 
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of mean, S.D., and T-test which classified by educational background, work experience and duration of operation in the 
community. The second is collecting data by structured interview of 7 persons who selected by purposive sampling 
and analyzed by content analysis. The results from the study can be shown as follows. 1) The overview of roles of 
Chief Administrator of the SAO in three-year development plan preparation for   Sub-district Administration Organization 
in Buri Ram is high. When considering each sequence, there are 2 sequences with the highest mean which are 4th 
determining the objectives of development guidelines and 6th  three-year development plan preparation. However, 7th 
approval and promulgation of three-year development plan has the lowest mean. 2) Comparison of roles of Chief 
Administrator of the SAO in three-year development plan preparation for   Sub-district Administration Organization in 
Buri Ram according to educational background is not different in the overview. However, each sequence has difference 
significantly according to statistic at the level of .05 in 2 sequences according to work experience in the overview and 
there is no difference in 5 sequences according to duration of operation in the community. 3) Development guidelines 
of roles of Chief Administrator of the SAO in three-year development plan preparation for Sub-district Administration 
Organization in Buri Ram is the clarified meeting should be organized for SAO council and village leaders to provide the 
knowledge of three-year development plan preparation in every sequence. It should be studied and received feedback 
from different sectors to collect and analyze. Moreover, it should be participated for suggestion of solution by 
prioritising urgent problems to meet true requirement of people.  
Keywords : Three-year development plan of Sub-district Administration Organization, Chief Administrator of the SAO, 
Preparation of three-year development plan for Sub-district Administration Organization in Buri Ram 
 

1. บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
แผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนามีความส าคัญ ตลอดจน
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นกรอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง [1] 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์มีขั้นตอนการปฏิบัติ คือ ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้มาท า
การประมวลผล จัดประชาคมท้องถิ่นส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา  
ให้น าข้อมูลที่ได้ร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนชุมชน หรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา  
คัดเลือกโครงการพัฒนาส าหรับการประสานขอรับการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยจัดท าเป็นบัญชี
ประสาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาระดับอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548[2] โดยผู้ให้ข้อมูลได้มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การ
คิดค้นปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การร่วมหาแนวทางแก้ไข 
การร่วมตัดสินใจเลือกแนวทาง การวางแผนแก้ไขปัญหา การร่วม

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการประเมินติดตามผลตาม
แผนงานที่ได้ร่วมปฏิบัติ ส่งผลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา เป้าหมายในแผนพัฒนาสาม
ปีท่ีได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการอย่างแท้จริง   

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปกครองแบ่งออกเป็น 23 อ าเภอ 189 
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 146 แห่ง [3] ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นข้าราชการประจ าสูงสุดท าหน้าที่บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการควบคุมการ
บริหารงาน และความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านความรู้ เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ความรู้ตามหลักวิชาการ และความรู้ทั่วไป รู้จักใช้
วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนงาน จัดโครงสร้างองค์กร 
และงานอย่างเหมาะสม สามารถใช้ทรัพยากรมีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล และสนับสนุน
แผนงานได้ 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยัง
พบปัญหา ดังเช่น งานวิจัยของลือศักดิ์ ธรรมโสภณ[4] ได้ศึกษาเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนพัฒนาสามปี (2548 - 2550) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า 
ระดับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ หรือผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแผนให้
สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
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ศรีวรรณ สุภา[5] ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลต าบลเหมืองหง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า ปัญหา
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะพบในขั้นตอนการออกประชาคม
ระดับหมู่บ้านและต าบลคือประชาชนที่มาร่วมประชุมไม่มาก จึงท า
ให้ โครงการที่ ได้ เสนอมา ไม่ ได้มาจากส่วนใหญ่ ในหมู่บ้ าน มี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพิ่มช่องทาง การมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการ
ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา บทบาท
ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าผลการศึกษาที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดการท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ มีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและ
การเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 146 คน [3] 

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane [6] ซึ่ งได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 108 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม   

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ 

3.3.1.1 ระดับการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

3.3.1.2 ประสบการณ์ในการท างาน แบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี และระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

3.3.1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน แบ่งเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี และระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย การเตรียมการจัดท าแผน การ
คัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา การ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และการอนุมัติและประกาศใช้ 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ก าหนดประเด็นค าถามจากขั้นตอนท่ี 1 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ของแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เช่ียวชาญ / กลุ่มเป้าหมายที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 7 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 คน  

2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน โดยคัดเลือก
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผลคะแนนการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2558 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ซึ่งมีคะแนนอยู่
ในล าดับที่ 1, 2, 3 จ านวน 3 แห่ง 

3. ท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน 2 คน โดยคัดเลือกมาจากท้องถิ่น
อ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ของอ าเภอที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ก ากับดูแลได้ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2558 ด้านที่ 1 การ
บริหารจัดการ ซึ่งมีคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวน 2 แห่ง 
 
4. กรอบแนวคิดในการการวิจัย 
 การศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย การเตรียมการจัดท าแผน การ
คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา การ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และการอนุมัติและประกาศใช้   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5.  สมมติฐานของการวิจัย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และระยะเวลาปฏิบัติงานในชุมชนแตกต่างกันมี
บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 

 
6. วิธีการวิจัย 
 6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษา
ได้สร้างและค้นคว้าข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   

โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชุมชน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี 7 ข้ันตอน คือ การเตรียมการจดัท า
แผน การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  และ  การอนุมัติและ
ประกาศใช้ โดยค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   

6.2 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยสร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ( IOC 
) เลือกข้อที่มีคะแนนตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ท าการปรับปรุงแก้ไขจากนั้น
น าไปทดลองใช้กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค ( Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.962 แล้ว
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไป 

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตช้ีแจงพร้อม
อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา และแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
6.4.2 บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
โดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ [7] 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง บทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง บทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง บทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยท่ีสุด 

6.4.3 การเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์โดยจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและระยะเวลาการปฏิบัติงานในชุมชน วิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t - test) 

ในขั้นตอนที่2 แนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  
analysis) แล้วน าเสนอเชิงบรรยาย 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ สรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการ

ท างาน 
- ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 7 ขั้นตอน 
1.การเตรียมการจัดท าแผน 
2.การคัดเลือกยุทศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
4.การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา 
5.การจดัท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา 
6.การจดัท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
7.การอนุมตัิ และประกาศใช ้

แนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัด
องค์การบริหารสว่นต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลในจังหวัดบุรรีัมย์ 
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7.1 บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขั้นตอน พบว่า 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ
มากทุกขั้นตอน โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี ส่วนขั้นตอนที่  7 การอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

7.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน มี  2 ขั้นตอนที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ ขั้นตอนที่ 3 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และ ขั้นตอนที่ 6 
การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

7.3 เปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน มี 5 ข้ันตอนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  คือ ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา ขั้นตอนที่  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
และขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ส่วน
ขั้นตอนอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

7.4 เปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชุมชนพบว่า 
โดยภาพรวมไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนไม่
แตกต่างกันทุกขั้นตอน 

7.5 แนวทางการพัฒนา บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ควรด าเนินการประชุมช้ีแจง วัตถุประสงค์ ของ
การจัดท าแผนพัฒนาอย่างชัดเจนก่อนการจัดท าแผนพัฒนา ควร
ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของหลายภาคส่วนเพื่อน ามารวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสม ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  

 
8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

8.1 บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขั้นตอน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้ันตอน โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มี 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 
4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและขั้นตอนที่ 6 
การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ส่วนขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  เป็นประธานคณะกรรมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งก าหนดให้มีหน้ าที่ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับวิชยานี  ชุมทอง[8] 
ศึกษาเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาและโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า การปฏิบัติตามขั้นตอนการ
จัดท าแผนนั้นอยู่ในระดับเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกขั้นตอน 

8.2 การเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน มี  2 ขั้นตอนที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล และ การจัดท าร่ าง
แผนพัฒนาสามปี ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีทั้ง 7 ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงท าให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีเหมือนกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง [9] 
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งพบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

8.3 เปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขั้นตอน มี 5 ขั้นตอนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  คือ ขั้นตอนที่  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา ขั้นตอนที่  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
และขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ส่วน
ขั้นตอนอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีประสบการณ์ สู งกว่าจึ งมีความเข้ าใจใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารสว่นต าบลจึง
ท าให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
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สุรีย์พร  พึงไชย[10] ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พบว่า บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม ที่ มี เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และ
หน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สามไม่แตกต่างกัน  

8.4 เปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชุมชน 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นประธานใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ท้ัง 7 
ขั้นตอน จึงพบว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในชุมชนกี่ปีก็ตามมีการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุรชัย ชอบช่ืน [11] ศึกษาการมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจั งหวัด
นครราชสีมา พบว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาและขั้นตอนการประเมินผลจากการ
พัฒนาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขั้นตอนการ
ริเริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา ขั้นตอนการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 

8.5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ 7 ขั้นตอน คือ ควร
จัดประชุมช้ีแจงแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น า
หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในทุกขั้นตอน 
ควรศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของหลายภาคส่วนเพื่อน ามา
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  

 
9. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

9.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ควรด าเนินการประชุมช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ ของการจัดท าแผนพัฒนาอย่างชัดเจนก่อนการจัดท า
แผนพัฒนา และควรรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

9.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ควรรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของท้องถิ่นข้อมูลจากประชาคมหมู่บ้านน ามา จัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ ปัญหาที่มีความจ าเป็น เร่งด่วน ตามพื้นที่ เพื่อน าข้อมูล
ความเดือดร้อนของประชาชนมาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาอย่างครอบคลุมและเหมาะสม 

9.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการ
รวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ประกอบเป็นร่างแผนพัฒนาสามปีใหส้อด
คลองกับความต้องการของประชาชน 

9.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ควรด าเนินการร่วมประชุม
พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างสม่ าเสมอ และใน
ฐานะเลขาสภาท้องถิ่น ควรแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
สภาเพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาสามปีอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ควรจัดส่งร่าง
แผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สภาท้องถิ่น พิจารณาล่วงหน้า เพื่อการ
อนุมัติแผนพัฒนาสามปีอย่างรอบครอบ 

 
10. บทสรุป   

การศึกษาบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า 1) บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยภาพรวม พบว่า การจัดท าแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน  2) 
ผลการเปรียบเทียบบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
บุรีรัมย์  เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาและตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานในชุมชน โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม พบความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการพัฒนาบทบาท
ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ควรจัดประชุมช้ีแจง
แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าหมู่บ้าน เพื่อให้
ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในทุกข้ันตอน ควรศึกษาและรบั
ฟังความคิดเห็นของหลายภาคส่วนเพื่อน ามารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตาม อายุ และระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
อัยการจังหวัดในประเทศไทย จ านวน 87 คน ได้มาโดยการใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย  และจับสลากรายช่ืออัยการจังหวัด
เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 97 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านที่ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม  รองลงมาคือ ด้านที่ 6 หลักนิติธรรม   
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านท่ี 1 หลักประสิทธิภาพ  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวม 
ไม่มีความแตกต่างกัน  โดยมีแนวโน้มว่าอัยการจังหวัดที่มีอายุ 40-54 ปี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าอัยการจังหวัด  
ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป 

3. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีแนวโน้มว่าอัยการจังหวัดที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป มีแนวโน้มการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลสูงกว่าอัยการจังหวัด ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท  
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล, ธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัด, ธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย 
 

Abstract 
Objectives 1) To study the administration according to the good governance principles of Provincial Chief 

Public Prosecutor in Thailand. 2) To compare the administration according to the principles good governance of 
Provincial Chief Public Prosecutor in Thailand classified by age and education level..  

The sample group used in the research was 87 Provincial Chief Public Prosecutor in Thailand.Acquired by 
using the sample selection method by simple random of Provincial Chief Public Prosecutor for use as a sample.  

The instrument used in the research was a questionnaire 97 items. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research found that 
1. Administration according to good governance Provincial Chief Public Prosecutor in Thailand the overall is at 

the highest level. When considering each aspect, It was found that the highest level of the administrative level was the 
10th aspect, the moral / ethical principle, followed by the sixth, the rule of law, while the average that had the least 
value was the 1st aspect of efficiency. 

2 . Comparison of management results according to good governance Provincial Chief Public Prosecutor in 
Thailand , classified by age, it was found that the overall picture was not different. With the tendency that Provincial 
Chief Public Prosecutor aged 40-54 years have better management according to good governance principles than 
Provincial Chief Public Prosecutor with age over 55 years. 

3. Comparative management results based on principles good governance of Provincial Chief Public 
Prosecutor in Thailand classified by education level, found that overall, there is no difference. With the tendency that 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
291ภาคบรรยาย



 

Provincial Chief Public Prosecutor with a master's degree or higher Has a tendency to manage according to good 
governance principles higher than Provincial Chief Public Prosecutor  With a lower education level than a master's 
degree. 
Keywords : good governance, good governance principles of Provincial Chief Public Prosecutor, good governance 
principles of Provincial Chief Public Prosecutor in Thailand  
 
 

1. บทน า 
 การบริหารงานของส านักงานอัยการสูงสุดได้ยึดหลักการ
บริหารงาน  ด้วยหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรมควบคู่กัน  ตาม
แนวทางการบริหารงานภาครัฐตามแบบสากล  เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมสร้างกระบวนการอันชอบธรรม สร้างความโปร่งใส  สร้างความ
สุจริต และสร้างความถูกต้องชอบธรรมอย่างแท้จริงในการอ านวย
ความยุติธรรมแก่สั งคม โดยเคารพและยึดถือประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติงาน  มีระบบการให้ตรวจสอบทั้งภายนอก
และภายใน  มีการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานอัยการ
และบุคลากรทุกคน  ให้มีจิตส านึก  มีคุณธรรม มีจริยธรรมทางอาชีพ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง มีการส่งเสริมให้ประชาชน       
ทุกระดับ  มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในช้ันพนักงานอัยการ
อย่างแท้จริง [1] ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า อัยการเป็น "ต้นธาร" แห่ง
กระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องคดี จึงพึงต้อง
ยึดมั่นในจิตส านึกถึงหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ "ในการประสาทความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน" และการด ารงอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม 
ตลอดจนการรักษาวินัยโดยอาศัยระบบคุณธรรมเป็นสรณะ  [2]  
ส านักงานอัยการจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชของส านักงานอัยการสูงสุดที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลจังหวัด  ที่มีความครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ยกเว้นเฉพาะกรุงเทพมหานคร โดยมีอัยการจังหวัดเป็น
หัวหน้าส านักงานซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่มีความส าคัญต่อการท า
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการในต าแหน่งระดับบริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานอัยการและธุรการส านักงานอัยการแตล่ะแห่ง และ “อัยการ
จังหวัด” ถือเป็นต าแหน่งผู้บริหารของส านักงานอัยการสูงสุดที่มี
ความส าคัญต าแหน่งหนึ่งเนื่องจากอัยการจังหวัดเป็นผู้บริหารงานใน
ทุกๆ ด้านในส านักงานอัยการจังหวัด ได้แก่ การบริหารงานคดี   การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ   อาคารสถานที่  
ยานพาหนะ และวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ และนายเข็มชัย  ชุติวงศ์  
อัยการสูงสุด กล่าวว่า “อัยการจังหวัดเป็นต าแหน่งที่ส าคัญและมี
บทบาทต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรอัยการมากที่สุด 
ซึ่งสังคมจะเช่ือมั่นหรือไม่อยู่ที่อัยการจังหวัดเพราะได้สัมผัสใกล้ชิด
กับประชาชนระดับฐานรากที่เป็นชาวบ้านที่เดือดร้อน [3]  
 อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของบุคคลภายนอกยังรู้สึกถึงความ 
ไม่เป็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของอัยการจังหวัด  เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานดังกล่าว เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า  อัยการจังหวัดมีการบริหารงานตาม
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรมจริยธรรม  มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  รวมทั้ งได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล หรือไม่  ผู้วิจัยจึงสนใจและเป็นที่มาของการศึกษาใน
เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัด 
ในประเทศไทย  เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นบุคคลที่ถือกฎหมาย 
เป็นทนายแผ่นดิน  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของส านักงานอัยการ
จังหวัดในประเทศไทยซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  เพื่อให้
ประชาชน เกิ ดความ เช่ื อมั่ น ว่ า  จะ ได้ รับ การคุ้ มครองสิ ท ธิ 
โดยชอบธรรม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อได้รับความ
เดื อดร้ อน ในด้ านกฎหมายได้ อย่ างแท้ จ ริ ง  ซึ่ งต้ อ งใช้หลั ก 
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง เพื่อก่อให้ เกิดการบริหารงานที่ถูกต้อง   
มีคุณธรรม ซึ่งทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นใน
สังคม สุดท้ายแล้วหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมก็จะยังคง
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้  และเพื่อจะได้น าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานอัยการ  บุคลากรขององค์กร
อัยการ ต่อไป  
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วยขอบเขตด้านประชากร และ 
กลุ่มตัวอย่าง ด้านเนื้อหาในการวิจยัและด้านตัวแปรในการวิจัยตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ประชากร      
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อัยการจังหวัดในประเทศไทย รวม
ประชากรทั้งสิ้น  111  คน [4]   
2.2 กลุ่มตัวอย่าง      
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) [5]  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 87 คน 
 
2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย      
  2.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ อายุ และระดับการศึกษาของอัยการ
จังหวัดในประเทศไทย อายุ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ อายุ 40 – 54 ปี 
และอายุ  55 ปี ขึ้ น ไป  ระดับการศึ กษา แบ่ งเป็น  2 ช่วง คื อ                     
ต่ ากว่าปริญญาโท และ ปริญญาโทข้ึนไป 
 2.3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จ านวน 10 หลัก ได้แก่ 1. หลักประสิทธิภาพ  2. หลักประสิทธิผล 
3. หลักการตอบสนอง 4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได้  5. หลักความเปิดเผย/โปร่งใส 6. หลักนิติธรรม 7. หลักความ
เสมอภาค 8. หลักการกระจายอ านาจ  9. หลักการมีส่วนร่วม/ 
การมุ่งเน้นฉันทามติ 10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
 
 
3. วิธีการวิจัย 
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 การวิจัย เรื่อง “ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
อัยการจังหวัดในประเทศไทย” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดใน
ประเทศไทย และเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของอัยการจังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตาม อายุ และระดับ
การศึกษา ตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร  คือ  อัยการจังหวัดในประเทศไทย จ านวน 
111 คน   
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ อัยการจังหวัดในประเทศไทย จ านวน  
87 คน โดยใช้สูตรสูตร ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) ในการ
ค านวณ ดังน้ี 
 

                                                   (1) 
 
 เมื่อ n        =    ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง (คน) 
  N        =    จ านวนหน่วยประชากร (คน) 
  e         =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 แทนค่า          n    =          111 
                                1+111x(0.05)² 
                         =   87 คน                                                                                                        
    จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่  
(Taro Yamane)ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 หรือ 95 %  ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 5 % หรือ 0.05 [5]  แล้วท าการสุ่ม 
กลุ่ มตั วอย่ าง โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่ างง่าย (Sample Random  
Sampling ) โดยวิธีจับสลากรายช่ืออัยการจังหวัดที่ใช้เป็นกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ครบตามที่ค านวณได้  จ านวน 87 คน   
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด   
      ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย 
ประกอบด้วย  หลักประสิทธิภาพ  หลักประสิทธิผล  หลักการ
ตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  หลักความ
เปิดเผย/โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ   
หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค  หลัก
คุณธรรม/จริยธรรม  ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบ (Check List)  
ตามรายการที่ก าหนดมาให้ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรวัด
ประมาณค่า  (Rating Scale)  5 ระดับ [6]  จ านวน 97 ข้อ น า
เครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับอัยการจังหวัด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 24 คน  และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น ท้ังฉบับ 
เท่ากับ .983   
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 87 ชุด 
ด้วยตนเองและส่งไปรษณีย์     
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลจะท าการวิ เคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ตามวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
    1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล  โดยการแจกแจง
ความถี่  และค่าร้อยละ 
        2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย โดยหา ค่าเฉลี่ย ( X) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย  เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัด
ประเทศไทย  จ าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา ซึ่งวิเคราะห์ด้วย
ค่าที  (t- test) เพื่อวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละดา้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 
4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของอัยการจังหวัดในประเทศไทย ปรากฏผลดังนี้ 
     1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 
0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 10 หลักคุณธรรม/
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X= 4.80, S.D. = 0.32) รองลงมา
คือ ด้านที่ 6 หลักนิติธรรม ( X= 4.77, S.D. = 0.32) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักประสิทธิภาพ ( X=4.31, S.D. = 0.47) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
      1.1 ด้านหลักประสิทธิภาพ , ด้านหลักประสิทธิผล , ด้าน
หลักความเปิดเผย/โปร่งใส และ ด้านหลักการมีส่วนร่วม/ การ
พยายามแสวงฉันทามติ  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
         1.2 ด้านหลักการตอบสนอง, ด้านหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้, ด้านหลักนิติธรรม, ด้านหลักความเสมอภาค  
ด้านหลักการกระจายอ านาจ และด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
    2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอัยการ
จังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตามอายุ พบว่าภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า 
         2.1 หลักประสิทธิภาพ จ าแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวมและ
รายข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน  
         2.2 หลักประสิทธิผล จ าแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จ านวน 3 ข้อ  
         2.3 หลักการตอบสนอง จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ 
         2.4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ จ าแนกตาม
อายุ ภาพรวมและรายข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

        N 

          1+Ne² 
n  = 
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         2.5 หลักความเปิดเผย/โปร่งใส จ าแนกตามอายุ พบว่า
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ได้แก่ จ านวน 2 ข้อ  
        2.6 หลักนิติธรรม จ าแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ  
        2.7 หลักความเสมอภาค จ าแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
        2.8 หลักการกระจายอ านาจ จ าแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวม 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 6 ข้อ  
       2.9 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ จ าแนก
ตามอายุ พบว่า ภาพรวมและรายข้อไม่มีความแตกต่างกัน          
       2.10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม จ าแนกตามอายุ  พบว่า 
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  จ านวน 2 ข้อ  
       3. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
อัยการจังหวัดในประเทศไทย จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า 
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านที่ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
         3.1 หลักประสิทธิภาพ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ข้อ  
         3.2 หลักประสิทธิผล จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อัยการจังหวัดทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 2 ข้อ  
         3.3 หลักการตอบสนอง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ภาพรวมและรายข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน 
         3.4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน  
         3.5 หลักความเปิดเผย/โปร่งใส จ าแนกตามระดับ พบว่า 
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ  
         3.6 หลักนิติธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ   
         3.7 หลักความเสมอภาค จ าแนกตามระดับการศึกษา   
พบว่า ภาพรวมและรายข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน  
         3.8 หลักการกระจายอ านาจ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ภาพรวมและรายข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน 

         3.9 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายข้อ ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
          3.10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ  
 
5. อภิปรายผล 
           จากการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
อัยการจังหวัดในประเทศไทย มีประเด็นที่ค้นพบและควรน ามา
อภิปราย ดังนี้ 
           1. การศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของอัยการจังหวัดในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 3 หลักการตอบสนอง ด้านที่ 4 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ด้านที่ 6 หลักนิติธรรม 
ด้านที่ 7 หลักความเสมอภาค  ด้านที่  8 หลักการกระจายอ านาจ 
และด้านที่ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด   
ส่วนด้านที่ 1 หลักประสิทธิภาพ ด้านที่ 2 หลักประสิทธิผล ด้านที่ 5 
หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  และด้านที่ 9 หลักการมีส่วนร่วม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
อัยการจังหวัด ถือเป็นผู้บริหารที่เป็นหลักส าคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินคดีอาญา  
เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษอาญา ให้มีการลงโทษผู้กระท าความผดิ 
อ านวยความยุติธรรมแก่ผู้เสยีหาย และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหา 
อันเป็นบทบาทและภารกิจส าคัญ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ดังนั้น การปฏิบัติงาน จึงต้องยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม
จริยธรรม เป็นหลัก จึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมนต์  
เลิศมัลลิกาพร  (2556) [7] ศึกษา ระดับการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งพบว่า การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 31 มีการบริหารหลักธรรมาภิบาลภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดเกือบทุกด้าน สอดคล้องกับ ปฏล มาลากุล ณ อยุธยา 
(2556) [8] ศึกษา การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในความคิดเห็นของครู สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่า การบริหาร
โรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาใน
ความคิดเห็นของครู สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 
2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและรายด้านอยู่ในระดับมากและ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ยกเว้น ด้านหลักประสิทธิภาพ  ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลัก
ความเปิดเผย/โปร่งใส และหลักการพยายามแสวงหาฉันทามติ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ฐิติมนต์ เลิศมัลลิกาพร (2556)  [7] ศึกษา ระดับการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 31 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
       ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อได้รับราชการในต าแหน่งพนักงานอัยการ
จนถึงการการด ารงต าแหน่งอัยการจังหวัด อัยการจังหวัดได้รับการ
อบรมและได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและ
บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด ท าให้เป็นผู้ปฎิบัติราชการโดย
ยึดหลักความถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากร
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ ทักษิณา  เหลืองทวีผล (2551) [9]   
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
โดยการบริหารงานด้านหลักคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสุพิฌาย์  
พบดี  (2555) [10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ระดับการ
บริหารงาน เรียงจากมากไปน้อย เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่  
หลักคุณธรรม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  หลักการมี
ส่วนร่วม  หลักนิติธรรม  และหลักความโปร่งใส   ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐนันท์  จิโรชพรภิรมย์  (2556) [11]  ได้ท าการวิจัย
เรื่อง  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารของ
สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ หลักความ
รับผิดชอบ  หลักนิติธรรม  และหลักคุณธรรม และไม่สอดคล้องกับ 
ฐิติมนต์  เลิศมัลลิกาพร  (2556) [7]  ศึกษา ระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษา เขต 31  ซึ่งพบว่าการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน 
ยกเว้น ด้านหลักคุณธรรมซึง่อยู่ระดบัมาก นอกจากน้ีด้านที่มีค่าเฉลีย่
น้อยที่สุด คือ ด้านหลักประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัยการ
จังหวัด มีการก าหนดหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน สามารถ
บังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานกับบุคลากรอย่างเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน มีการมอบอ านาจใน
การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา ตามล าดับช้ัน
อย่างเหมาะสมและมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการโดย
ค านึงถึงความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ด้วยจิตส านึกความรับผิดชอบอยู่
เสมอ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ หลักความ
รับผิดชอบ  หลักนิติธรรม  และหลักคุณธรรม  และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพิฌาย์  พบดี  (2555) [10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่   หลักคุณธรรม  หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม  หลักนิติธรรม และ
หลักความโปร่งใส  เขต 1  2. เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดในประเทศไทย  จ าแนกตามอายุ 
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อายุต่างกัน  มีระดับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัยการจังหวัดเป็นผู้บริหารที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าใด
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
ของส านักงานอัยการสูงสุด สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ด้วยการ
บริหารงานลักษณะดังกล่าวท าให้การบริหารงานส่งเสริมให้เกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ต้องหาและผู้เสียหาย นั่นแสดงให้เห็น
ว่า อัยการจังหวัดที่มี อายุต่ างกันมีการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งในภาพรวมไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทักษิณา  เหลืองทวีผล  (2551) [9]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ซึ่งพบว่า ปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเช่ือมั่นร้อยละ99  
และไม่สอดคล้องกับณัฐนันท์  จิโรชพรภิรมย์  (2556) [11] ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่า ปัจจัย
ต่างๆซึ่งได้แก่ อายุ และเพศ มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า อัยการจังหวัดที่มีอายุ 
40-54 ปี มีแนวโน้มบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าอัยการ
จังหวัด  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป อาจเนื่องมาจาก อัยการจังหวัดที่
มีอายุ 40-54 ปี มีการน ายุทธศาสตร์ของส านักงานอัยการสงูสุดมาใช้
ในการบริหารงานอย่างสม่ าเสมอ  มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติ ราชการในส่วนงานที่ ยังบกพร่องอยู่ เสมอ  และให้
ความส าคัญกับการน าความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
อย่างต่อเนื่อง 3. เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของอัยการจังหวัด จ าแนกตามระดับการศึกษา  ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลไมแ่ตกตา่งกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัยการจังหวัดมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
กฎหมายเป็นหน้าที่หลักซึ่งอาศัยหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน และในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดของส านักงานอัยการสูงสุด ท าให้อัยการจังหวัด  
ดูแลเอาใจใส่ให้ความเป็นธรรมรวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ดังนั้น ไม่ว่าจะวุฒิการศึกษาระดับไหน
ย่อมดูแลเอาใจใส่ รับรู้ปัญหาของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ นั่น
แสดงให้ เห็นว่า อัยการจังหวัดที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งในภาพรวม มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนันท์  จิโรชพรภิรมย์ (2556) 

[11] ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง
พบว่า ปัจจัย ด้าน การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับระดั บการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่สอดคล้องกับทักษิณา  เหลือง
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ทวีผล  (2551) [9] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  ไม่สอดคล้องกับสุพิฌาย์  พบดี  (2555) [10] ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ไม่สอดคล้องกับปฎล  มาลากุล ณ 
อยุธยา  (2556) [8]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาใน
ความคิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  
เขต 2 ไม่สอดคล้องกับ ชิราวรรณ์ สว่างวงษ์ (2556) [12]  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอริยมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 และไม่สอดคล้องกับ อริยะวรรณ พิมภา  
(2557) [13] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สังกัดกระทรวงแรงงาน   
ซึ่ งพบว่า ปัจจัยด้ านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
     จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า อัยการจังหวัดที่มีระดับ
การศึกษา  ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีแนวโน้มบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของอัยการจังหวัดสูงกว่าอัยการจังหวัดที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก อัยการจังหวัดที่
มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการให้ความส าคัญกับการ
น าความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงขึ้นไปและยอมรับในผลการประเมินอยู่เสมอ 
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังนี้ 
     อัยการจังหวัด เปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการและ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์กรอัยการ โดย
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ และ ควรเพิ่มการน า
ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
และน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     ควรศึกษาการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของ
อัยการจังหวัดในประเทศไทย 
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การสืบสานอัตลักษณ์การตีมีดอรัญญิกแบบดั้งเดมิสู่เยาวชน : ปฏิบัติการนอกต ารา 
The continuation of the identity of the traditional Aranyik knife to youth 

                                        : Operating outside textbook 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่องการใช้ประโยชน์และสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ การใช้ประโยชน์ และการการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชนโดยผ่านการเรียนรู้ของ
เยาวชน โดยด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน วิธีการเชิง
ปริมาณได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านท ามีดอรัญญิกจ านวน 400 คน ในจ านวนนี้มีเยาวชนจ านวน 80 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ส่วนวิธีการเชิงคุณภาพใช้วิธีการท างานร่วมกับกรรมการหมู่บ้านท ามีดอรัญญิกในการก าหนดกิจกรรม
การสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยในส่วนของเยาวชน พบว่า เยาวชนในพื้นท่ียอมรับว่า
การผลิตมีดอรัญญิกเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและการตีมีดอรัญญิกแบบดั้งเดิมมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นต่างจากการตมีดีในชุมชน
อื่น เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือช่างบางชนิดที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น ได้แก่ ทั่งแบบตั้ง ค้อนพะเนิน ค้อนเล็ก รวมทั้งการใช้ถ่านไม้ไผ่
เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเหล็ก ซึ่งชุมชนมีความพยายามในการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนสู่เยาวชนหลายลักษณะ ท้ังที่เป็นการถ่ายทอดความรู้
ภายในในครัวเรือนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  นอกจากน้ียังมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับแก่เยาวชนเพื่อรับการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากครูช่างผู้ช านาญการโดยตรงอีกด้วย แม้ว่าการฝึกอบรมครั้งนั้นจะยังไม่ครบขั้นตอนทั้งหมดของการท ามีดอรัญญิก แต่ก็
เพียงพอส าหรับการเริ่มต้นประกอบอาชีพการท ามีด หากเยาวชนได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นจนเกิดความช านาญ เนื่องจากอาชีพการท ามีดในปัจจุบัน
อาจเป็นเพียงการด าเนินการบางข้ันตอนของระบบการผลิตเท่าน้ัน   
ค าส าคัญ : อัตลักษณ์ชุมชน, การสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน, การท ามีดแบบดั้งเดิม, การใช้เครื่องมือช่าง   
 

Abstract 
This article was a part of the research on Utilization and continuation of the identity of the community:  a case study of 
the village of Aranyik knife, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objective was to study community identity, utilization 
and continuation of community identity through youth learning by participatory action research (PAR). Both quantitative 
and qualitative researcs were used.  Quantitative methods were conducted to survey data from the samples composed 
of 400 people in the Aranyik knife-making village.  Of these, there were 80 youths. Data were analyzed using descriptive 
statistics. As for the qualitative method, the cooperation with the village committee was made to determine the activities 
to preserve the identity of the community, and to analyze data focusing on the contents.  The findings of the youth 
section found that the youths agree that the production of the Aranyak knife is the identity of the community and the 
traditional Aranyak knife- making methods have a uniqueness as well as tools and methods for using certain types of 
tools, such as anvil, hammers and small hammers, including the use of bamboo charcoal as fuel to burn iron .  The 
community has the efforts to preserve the identity of the community to youth.  Both a transfer of knowledge within the 
household and teaching in schools were practiced. In addition, there was a training program for young people to receive 
experience transfer from a skilled technician directly. Although all the steps of the program had not completely practiced, 
it is enough to rouse a knife-making career if the youth have practiced more skills until they become proficient.  Due to 
the profession of making Aranyik knife today, it may be only the implementation of certain steps in the production system. 
Keywords : Community identity, Continuation of community identity, Traditional knife making, Use of hand tools 
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1. บทน า (Introduction)  
 กล่าวได้ว่าการตมีีดอรัญญิกไม่ใช่อาชีพท่ีผลิตปัจจัยยังชีพโดยตรง
และไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในกระแสนิยม แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียนรู้       
ฝึกทักษะ รักษาสืบทอด และประกอบอาชีพสืบต่อกันจากบรรพบุรุษ
ที่อพยพมาจากกรุงเวียงจันทน์หลายช่ัวอายุคน นับเวลาได้มากกว่า 
200 ปี จนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
โดยแหล่งผลิตมีดอรัญญิกในปัจจุบันยังคงอยู่ ในชุมชนเดิมที่ตั้งขึ้น  
ในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ บ้านต้นโพธิ์และบ้านไผ่หนอง ในเขตต าบล 
ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[1] สะท้อน     
ให้เห็นว่าอาชีพการตีมีดอรัญญิกเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ไม่ว่า
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรอาชีพนี้
ก็ยังคงมีอยู่  และกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียน         
มีดอรัญญิกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สาขางานช่างฝีมือ
ดั้งเดิมแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2552[2] 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่าในปัจจุบันคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ของ
บ้านต้นโพธ์ิและบ้านไผ่หนองมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพ
ในยุคสมัยใหม่มากกว่าอาชีพการตีมีด และในชุมชนมีการน า
เครื่องจักรมาใช้ในกิจการตีมีดอรัญญิกมากขึ้น ในขณะที่ช่างตีมีด
อรัญญิกแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นช่างที่มีอายุมาก     
จนเกิดภาวะความเสี่ยงที่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของการท าตีมีดอรัญญิก 
จะถูกลดระดับความส าคัญและค่อยๆสูญหายไปได้  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนและการสืบสานอัตลักษณ์สู่เยาวชนใน
ชุมชนหมู่บ้านต้นโพธิ์ หมู่บ้านไผ่หนองและหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อเป็น
การคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสืบทอดอาชีพการตีมีด
แบบดั้งเดิมต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย  
 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่องการใช้ประโยชน์
และสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3] ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษา   
อัตลักษณ์ และการการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการเรียนรู้ของ
เยาวชน ในขอบเขตเนื้อหาการศึกษาอัตลักษณ์ของการตมีีดอรัญญิก
ที่เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง การใช้เครื่องมือ และขั้นตอนการตีมีด    
แบบดั้งเดิม โดยศึกษาจากทัศนะของเยาวชน และ การถ่ายทอด   
ภูมิปัญญาการตีมีดสู่เยาวชนในชุมชนหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
 
3. วิธีการวิจัย (Medthodology) 
 การวิ จั ยนี้ เ ป็ นก ารวิ จั ย เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รแบบมี ส่ ว นร่ ว ม 
( Participatory action research)   ซึ่ ง ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย                
ทั้งเ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน   โดยการส ารวจ       
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน 400 คน ซึ่งในจ านวนนี้มี
เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 80 คน ในเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้   
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก เพื่อก าหนด
กิจกรรมการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน และในบทความนี้เป็นการ
ถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนและการสบืสาน        

อัตลักษณ์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนผ่าน
โครงการฝึกอบรมช่างตีมีดรุ่นเยาว์ที่ชุมชนจัดขึ้น 
 
4. ผลการวิจัย (Results)  
  
 4.1 อัตลักษณ์ชุมชนและอัตลักษณ์การตีมีดอรัญญิก 
 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี     
ในหมู่บ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่หนอง และหมู่บ้านอื่นๆ ในเขตต าบล     
ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 80 คน 
พบว่า เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าอัตลักษณ์ชุมชนของ
หมู่บ้านไผ่หนอง บ้านต้นโพธ์ิและหมู่บ้านข้างเคียง คือการเป็นแหล่ง
ผลิตมีดอรัญญิก เยาวชนมีความภาคภูมิใจและเห็นด้วยอย่างมากกับ
การประกาศว่าหมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก ทั้งยังมี  
เจตคติที่ดีมากต่อการชีพการท ามีดอรัญญิก แต่ก็มีความสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพการตมีีดในระดับปานกลางเท่านั้น 
 นอกจากการตีมีดอรัญญิกจะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้ว       
ยังพบว่าวิธีการตีมีดอรัญญิกแบบดั้งเดิมมีอัตลักษณ์เฉพาะที่เด่นชัด
ต่างจากการตีมีดของช่างกลุ่มอื่นๆอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
การตีมีดด้วยค้อนพะเนินด้ามไม้ไผ่ ในรูปแบบการเหวี่ยงค้อน        
ไปด้านหลัง 360 องศา โดยใช้หัวไหล่เป็นจุดหมุนถ่ายน้ าหนัก รวมทั้ง
การใช้ทั่งตั้งทรงสี่เหลี่ยม การใช้ค้อนเล็กหัวกลมด้ามไม้ไผ่ และการ
เจาะจงใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นเ ช้ือเพลิงเผาเหล็ก ซึ่งเป็นภูมิปัญญา        
การออกแบบเครื่องมือและเลือกใช้วัสดุของครูช่างที่มีการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 
 
 4.2 การสืบทอดสืบสานอัตลักษณ์การตีมีดอรัญญิก 
 จากการศึกษาการสืบสานอัตลักษณ์การตีมีดอรัญญิก พบว่าได้
ด าเนินการต่อเนื่องกันมาหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นการสืบสานการ
ประกอบอาชีพภายในครอบครัว การสืบสานภายในชุมชนและใน
สถานศึกษา เพื่อให้งานช่างฝีมือดั้งเดิมของบรรพบุรุษได้รับการ
ปฏิบัติสืบต่อ ท่ามกลางความท้าทายจากเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิตแบบโรงงานท่ีมีความก้าวหน้าอย่างมาก 
 

          
การเรียนรู้ของเยาวชนจากการชว่ยเหลอืงานในครอบครัว           

ในลักษณะการสอนงานขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
 

 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต่างก็ได้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนและการตีมีดอรัญญิก
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละระดับ มีการสอนการร าตีมีด ซึ่งเป็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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การสืบสานอัตลักษณ์ผ่านศิลปการแสดง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ   
ตีมีด การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการตีมีดในโอกาส
ต่างๆ โดยใช้พิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ซึ่งมีอยู่ในวัดมเหยงค์(บ้านไผ่หนอง) 
ในโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม และในชุมชนบ้านต้นโพธิ์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 

 
ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดมเหยงค์ 

 นอกจากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีดอรัญญิกเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว 
สถานประกอบการตีมีดของชาวบ้านมีลักษณะเป็นสถานท่ีเปิด ก็เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้ประกอบการบางราย
จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตการตีมีดอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อการ 
สืบทอดและสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดของชาวช่างตีมีดอรัญญิก
นั่นเอง 
 
 4.3 การสืบสานอัตลักษณ์ : ปฏิบัติการนอกต ารา 
 จากการที่ภายในชุมชนมีศูนย์สาธิตการตีมีดอรัญญิกของ
ผู้ประกอบการหลายแห่ง ท าให้ชุมชนมีศักยภาพและเอื้อต่อการ   
สืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างมาก น ามาซึ่งการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับช่างตีมีดรุ่นเยาว์ขึ้น ซึ่งจะได้น าเสนอ
ให้เห็นภาพการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนในล าดับต่อไป 
 4.3.1 กลุ่มปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นโดยการประสานงานของผู้วิจัย ประธาน
กรรมการหมู่บ้านท ามีดอรัญญิก ครูเตาซึ่งเป็นครูช่างผู้ช านาญการ 
และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โดยจัดขึ้นที่ศูนย์สาธิตการตีมีด         
ส.อรัญญิก มีครูเตาผู้มีประสบการณ์ในการท ามีดอรัญญิกมาไม่น้อย
กว่า 50 ปีจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับเยาวชน
จ านวน 20 คน ซึ่งทางโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นระยะเวลา 5 วัน ทั้งนี้ภายใต้การดูแลของประธานหมู่บ้านท ามีด
อรัญญิก และอาจารย์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1 ท่าน หลักสูตรที่ใช้
อบรมเป็นการตีมีดอรัญญิกแบบดั้ งเดิมที่ เป็นงานหัตถกรรม
ผสมผสานกับการใช้เครื่องมืองานช่างร่วมสมัย โดยเน้นการฝึกทักษะ
รายบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะตนเองในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิตมีด  
 4.3.2 หลักการสอนของครูช่างในชุมชน 
 การสอนปฏิบัติการนอกห้องเรียนของครูช่างนั้น กล่าวได้ว่าเป็น
ปฏิบัติการนอกต ารามากกว่าการอธิบายตามหลักวิชาที่เขียนอยู่ใน
ต าราโลหะศาสตร์ เช่น ไม่ได้มีการวัดว่าจะต้องเผาเหล็กด้วยอุณหภูมิ
กี่องศา หรือการตีเล็กขณะที่ร้อนแดงจะมีผลต่อการเรียงตัวของ
โมเลกุลในเนื้อเหล็กอย่างไร เป็นต้น  แต่เป็นการสอนจากไหวพริบ
และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจาก

การกระท า มีการสาธิตเป็นตัวอย่าง มีการอธิบายช้ีแนะข้อควรปฏิบัติ 
ทั้งในแง่ความปลอดภัยในการท างาน เทคนิคการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ข้อควรระวัง โดยเน้นการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักการของนายบุญสม ศรีสุข เจ้าของศูนย์สาธิตการ    ตีมีด ส.
อรัญญิก ที่ว่า  

“จ าเป็นต้องออกแรง ต้องเหนื่อย แล้วจะเรียนรูเ้อง” 
 4.3.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกตีมีด 
 การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องของการให้เยาวชนท าความรู้จัก
กับอาชีพและงานตีมีด รู้จักกับเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานแต่ละ
ขั้นตอน และการฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือตามขั้นตอนของ
การตีมีด 
 เครื่องมือช่างท ามีดอรัญญิกช้ินแรกที่ผู้ฝึกใหม่จะได้รู้จักก็คือทั่ง 
ซึ่งเป็นทั่งตั้งทรงสี่ เหลี่ยมส าหรับรองรับเหล็กที่จะตีให้เป็นมีด 
อุปกรณ์ช้ินต่อมาคือค้อนพะเนิน ครูช่างจะสอนตั้งแต่ส่วนประกอบ
ของค้อน การจับค้อน ท่าทางในการตี การเหวี่ยงค้อน การบังคับ
หน้าค้อน จังหวะการตี การลงน้ าหนัก และข้อควรระวังต่างๆ 
 

 
 ครูเตาสอนการจับค้อน ลักษณะการตี และการเหวี่ยงค้อน  

 การฝึกใช้ค้อนพะเนินในช่วงเริ่มต้น ฝึกจากการตีเถาวัลย์ หรือ
การตีไม้ไผ่ก่อน เมื่อมีทักษะบ้างแล้วจะให้ฝึกตีเหล็กจริงท่ียังไม่ได้เผา 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเยาวชน การฝึกในส่วนนี้นอกจากจะฝึก
การตีเหล็กด้วยค้อนพะเนินใหญ่แล้ว ยังจะได้ฝึกการจับเหล็ก การ
วางและการขยับเลื่อนแผ่นเหล็กบนหน้าท่ัง(การให้เหล็ก)ด้วย 
 

 
              ครูเตาสอนเทคนิคการตีเพื่อดึงเหล็กให้ขยายแนวกวา้ง 

          
 4.3.4 การฝึกตีมีดอรัญญิกแบบด้ังเดิม  
 ขั้นตอนและวิธีการตีมีดอรัญญิกแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปแบ่งออก
ได้เป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ การหลาบเหล็ก  การตีซ้ า  การไห่หรือการ
ล้ าเรียบ การแต่ง การขูด การโสก การพานคม การชุบคม การลับคม 
และ การเข้าด้าม เมื่อได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ค้อน
พะเนินแล้ว  กระบวนการฝึกตีมีดอรัญญิกจะเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1      
เรียงไปตามล าดับ ดังน้ี     
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 1) การหลาบเหล็ก     
 การหลาบเหล็กเป็นการตีเพื่อขึ้นรูปมีด โดยครูเตาจะเตรียม
ความพร้อมของเตาเผาและน าเหล็กท่ีเตรียมไว้แล้วเข้าเตาเผา ซึ่งใช้
ถ่านไม้ไผ่เป็นเช้ือเพลิง คอยสังเกตว่าเหล็กร้อนจนเปลี่ยนเป็นสี    
แดง-ส้ม จึงใช้คีมคีบเหล็กออกมาวางไว้บนหน้าท่ัง เพื่อให้เยาวชนฝึก
ตเีหล็กด้วยพะเนินหรือคะเนิน เมื่อความร้อนของเหล็กลดลง  ครูเตา
จึงน าเหล็กกลับเข้าเตาเผาอีกครั้งหนึ่ง  
 

 
ฝึกปฏิบัติการตีหลาบเหลก็ (การตีขึ้นรูปมีด) 

 การใช้ค้อนพะเนินแต่ละรอบจะเริ่มตีช้าๆ เบาๆก่อน เพื่อให้ทุก
คนจับจังหวะได้และค่อยๆตีเร็วขึ้นแรงขึ้น สอดคล้องกับการพลิก
แผ่นเหล็กและการให้จังหวะของครูเตา  เมื่อค้อนพะเนินดีดตัวขึ้น
จากหน้าทั่ง ผู้ตีจะเอียงตัวและบิดข้อมือเล็กน้อย ใช้หัวไหล่เหวี่ยง
ค้อนส่งแรงไปด้านหลัง ยกพะเนินขึ้นเหนือศีรษะ และก้มตัวตีกดลง
ไปท่ีหน้าท่ัง เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าครูเตาจะสั่งให้หยุดตี 
 ก่อนเริ่มตีแต่ละรอบ ครูเตาอาจมีการใช้ค้อนเล็กตีแต่งหุ่นมีด
ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือต้องตีแก้ไขในภายหลัง        
ซึ่งเยาวชนจะได้เห็นวิธีการท างานของครูเตาและขณะที่ฝึกการขึ้นรูป
มีด เยาวชนจะได้รับการฝึกฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของครูเตา       
ฝึกสังเกตการวางเหล็ก(การให้เหล็ก)ของครูเตา ซึ่งจะมีการแนะน า
ให้ความรู้ระหว่างการฝึกไปพร้อมๆกัน 
 2) การตีซ้ า       
 เมื่อได้หุ่นหรือกูนมีดแล้ว ครูช่างจะน าหุ่นมีดเข้าเผาในเตาจน
เป็นสีแดง แล้วน าออกมาตีด้วยค้อนเล็กให้เป็นรูปร่างหรือรูปทรง    
ที่สวยงามยิ่งขึ้น ท าการเผาและตีไปจนได้หุ่นมีดตามที่ต้องการ      
 

  
ฝึกปฏิบัติการตีซ้ า 

 
 ในขั้นตอนนี้เยาวชนจะได้รับการฝึกให้สังเกตหุ่นมีดว่ามีส่วนใด
หรือจุดใดที่ต้องปรับแก้ไข ได้ฝึกการควบคุมเตาเผา การใช้
เถาวัลย์เปรียงในการควบคุมไฟหรือลดความร้อนของเหล็กส่วนท่ียื่น
ออกมาจากเตา ได้ฝึกการใช้ค้อนเล็กด้ามไม้ไผ่ และฝึกปฏิบัติการ    
ตีซ้ าด้วยตนเอง 

 3) การไห่ หรือ การล้ าเรียบ   
 การไห่หรือการล้ าเรียบเป็นการน าหุ่นมีดที่ผ่านการตีซ้ าและ
ปล่อยไว้จนเย็นตามธรรมชาติแล้ว มาตีด้วยค้อนเล็กอีกครั้งหนึ่งใน
ลักษณะของการตีเหล็กเย็น เพื่อให้เหล็กมีเนื้อเหนียวแน่น มีสัดส่วน
ที่สวยงาม เรียบตรง ผิวเป็นมัน และมีคมบาง ครูเตาจะฝึกให้ตั้งแต่
ท่าการนั่ง การจับค้อน ระดับการยกค้อน จังหวะการตี  การลง
น้ าหนัก การจับและการวางมีดบนหน้าทั่ง รวมทั้งวิธีการตีทั่งเปล่าๆ
โดยไม่ต้องลงน้ าหนักมาก เพื่อพักมือเมื่อมีอาการเมื่อยล้า นอกจากนี้
ยังฝึกให้สังเกตหุ่นมีดว่ามีส่วนใดที่เนื้อเหล็กขาดไปหรือมีความกว้าง
ไม่เพียงพอ และสอนวิธีการตียืดเหล็กออกไปเติมให้ได้รูปมีดที่
สมบูรณ์ขึ้น 
 

   

ฝึกปฏิบัติการไห่มีดด้วยค้อนเล็ก 

 4) การแต่ง    
     การแต่งเป็นขั้นตอนของการน าหุ่นมีดที่ผ่านการไห่แล้วแต่เส้น
ขอบมีดอาจจะไม่เรียบร้อย มาตกแต่งรูปทรงให้เป็นเส้นตรงหรือโค้ง
ตามที่ต้องการ ทั้งส่วนที่เป็นสันมีด ส่วนหัวหรือปลายมีด ส่วนท้อง 
ส่วนคอมีด รวมทั้งกั่นแหลมที่จะใช้เข้าด้าม โดยใช้ปากกาจับช้ินงาน
หรือหลักสีซึ่งมีหลายลักษณะ เป็นเครื่องมือจับยึดตัวมีดให้แน่น   
แล้วแต่งด้วยตะไบหยาบ   
 

 
 ฝึกปฏิบัติการแต่งมีด  

 5) การขูด  
 เมื่อแต่งหุ่นมีดได้รูปดีแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการขูดผิวมีดเพื่อ
ลบร่องรอยจากการตี รวมทั้งขัดลบผิวด าด่างจากการเผาให้เรียบและ 
 

  
ฝึกปฏิบัติการขูดผิวมีดด้วยเหล็กขูด 
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ขาวขึ้น โดยใช้ปากกาจับช้ินงานหรือหลักสียึดตัวมีดไว้ในลักษณะการ
วางราบ แล้วใช้เหล็กขูดซึ่งมีหัวขูดเป็นเหล็กกล้า ตัวมีดซึ่งยังเป็น
เหล็กอ่อนจะถูกขูดจนเรียบ   
 6) การโสก     
 เมื่อท าการขูดหุ่นมีดจนขาวและบางลงแล้ว ช่างตีมีดอรัญญิกจะ
ใช้ตะไบหยาบและตะไบละเอียดสลับกันมาขัดถูที่ตัวมีดและบริเวณ
คม โดยใช้ปากกาจับช้ินงานหรือหลักสียึดตัวมีดไว้ในลักษณะการ 
วางราบเช่นเดียวกับการขูด จนผิวมีดเรียบเป็นเงางาม และคมบาง  
 

 
ฝึกปฏิบัติการขัดใบมีด(การโสกมีด) 

          
 การฝึกอบรมเยาวชนในเบื้องต้นนี้ด าเนินการเพียง 6 ขั้นตอน
แรกของกระบวนการท ามีดอรัญญิกแบบดั้งเดิมทั้งหมด ขั้นตอนต่อ
จากนี้จ าเป็นต้องอาศัยทักษะขั้นสูง จึงยังไม่เหมาะกับผู้ฝึกหัดเริ่มต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่ครูเตา การพานคม และการชุบคม 
ซึ่งเยาวชนสามารถท่ีจะสังเกตการท างานของช่างตีมีด และฝึกหัดให้
เกิดทักษะเพิ่มเติมได้ในภายหลังได้ หากเข้าสู่อาชีพน้ีจริงๆ   
 7) การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทดแทนการใช้เคร่ืองมือแบบด้ังเดิม
 นอกจากการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างแบบดั้งเดิมแล้ว ใน
การฝึกอบรมครั้งนี้ ครูช่างยังได้สอนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็น
เครื่องมือช่างในยุคสมัยปัจจุบัน ที่น ามาใช้ทดแทนการปฏิบัติใน
ขั้นตอนที่ 4-6 คือการแต่งมีด การขูดผิว และการโสก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ได้ลดคุณค่าและคุณภาพของมีดลงแต่อย่างใด 
 ในการสอนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ครูช่างจะท าการสอนตั้งแต่ท่านั่ง 
การจับมีด วิธีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ท าการสาธิตพร้อม
อธิบายให้เยาวชนได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ด้วยหลักการสอน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือช่างอื่นๆ 
 

  
ฝึกปฏิบัติการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการแตง่มีด 

 
 4.3.5 การประเมินผลหลักการฝึกปฏิบัติ 
 จากการประเมินผลการฝึกในเบื้องต้นโดยครูช่างที่เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ สรุปได้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้สามารถท่ีจะให้เป็นช่างตีมีดต่อไปได้ 
หลายคนได้แสดงออกถึงความถนัดและทักษะที่ดี หลายคนมีความ

ตั้งใจและสู้กับความเหน็ดเหนื่อยได้ดี แต่ทุกคนก็ต้องฝึกทักษะ
เพิ่มเติม ซึ่งทางศูนย์สาธิตการตีมีดยินดีที่จะให้เยาวชนได้มาฝึก
ทักษะเพิ่มเติมถ้ามีความสนใจ แต่ในกรณีที่โรงเรียนส่งเยาวชนมาฝึก
จะต้องมีอาจารย์ของโรงเรียนมาช่วยดูแลด้วย เพราะครูช่างไม่มี
อ านาจในการควบคุมเยาวชนให้ปฏิบัติตามความประสงค์ของ
โรงเรียนได้ และเห็นว่าทางโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมควรดูแลส่งเสริม
เยาวชนกลุ่มนี้ ให้สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการไปสาธิต
หรือแสดงความสามารถทางช่างในโอกาสต่อไป  
 ภายหลังการฝึกอบรม เยาวชนประเมินตนเองว่าพอท าได้และ
สามารถที่จะเลือกท างานในบางขั้นตอนได้ มีบางคนที่ยังรู้สึกว่า
ตนเองท าได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีทุนความรู้ที่สามารถจะน าไปฝึกทักษะต่อ 
กลุ่มเยาวชนรู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้วิชาการตีมีดจากครูช่างผู้ช านาญการ
อย่างแท้จริงของชุมชน มีความภูมิใจและตั้งใจที่จะสนับสนุน       
การอนุรักษ์สืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป แม้ว่าในอนาคต
อาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพการตีมีดก็ตาม 
 
5. การอภิปรายผล (Discussion)  
 1. วัสดุและเครื่องมือช่างตีมีดอรัญญิกซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมนั้นถือได้
ว่าทั่งตั้ง ค้อนพะเนินและค้อนเล็กท่ีมีด้ามไม้ไผ่ และการใช้ถ่านไม้ไผ่ 
เป็นอัตลักษณ์ของการตีมีดแบบช่างอรัญญิก ทั้งนี้เพราะเป็นอุปกรณ์
ทีค่รูช่างประดิษฐ์ขึ้นกันเองมาแต่โบราณกาล รูปลักษณ์และวิธีการใช้
มีเหตุผลที่สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัว ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องมือ
และวิธีการของช่างท ามีดกลุ่มใดเลย อาจเป็นเพราะบริเวณที่ตั้งของ
ชุมชนตีมีดอรัญญิกนี้แต่เดิมมีไม้ไผ่มาก และไม้ไผ่ก็สามารถน ามาใช้
ได้สารพัดประโยชน์ ไม้ไผ่มี เนื้อไม้เป็นเส้นและมีความยืดยุ่น       
เวลาออกแรงตีจะไม่ส่งแรงสะท้อนมากเท่ากับด้ามไม้เนื้อแข็งหรือ
ด้ามเหล็ก ความโค้งงอของด้ามไม้ไผ่ช่วยให้การตีเหล็กบนหน้าทั่ง
ที่ตั้งขึ้นมาสะดวกขึ้นและไม่เป็นอันตราย ขณะที่ถ่านไม้ไผ่เป็น
เช้ือเพลิงที่ติดไฟง่าย ให้ความร้อนสูง แรงไฟสม่ าเสมอ และไม่แตก
ประทุ[4] 
 2. แนวคิดในการสืบสานอัตลักษณ์การตีมีดอรัญญิกของครูช่าง 
ไม่ต่างจากผู้ทรงภูมิปัญญาทุกด้านที่พยายามมองหาผู้สืบทอด     
โดยหวังให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้รับการสืบสานต่อไป นั่นคือ
การฝากความหวั งไว้กับเยาวชนเ ช่นเดียวกับการวิจัย เรื่ อง           
แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ าตาล
มะพร้าวจากผู้สูงอายุในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม[5] และ
การวิจัยเรื่องเพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบ  
ร่วมสมัย[6]  แต่ในสภาพจริงก็อาจจะไม่สามารถยืนยันความเป็นไป
ได้ตามความคาดหวัง  
 3. จากความเป็นจริงที่ว่า แม้ครูช่างจะต้องการให้เยาวชนเป็นผู้
สืบสานอัตลักษณ์การตมีีดอรัญญิก แต่ผลการส ารวจที่พบว่าเยาวชน
มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพตีมีดในระดับปานกลาง และจาก
การสอบถามความคิดเห็นภายหลังการฝึกอบรมที่เยาวชนไม่ได้ยืนยนั
ว่าจะประกอบอาชีพการตมีีดในอนาคต อาจเป็นเพราะโลกทัศน์แห่ง
อาชีพในปัจจุบันท่ีเยาวชนสัมผัสได้ มีมากมายกว้างขวางและมีความ
น่าสนใจมากกว่า สะดวกในการท างานและได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
อาชีพตีมีด ประกอบกับอิทธิพลทางความคิดของผู้ปกครองส่งเสริม
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ให้บุตรหลานได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ และปรารถนาที่จะเห็นบุตร
หลานประกอบอาชีพอ่ืนมากกว่า 
 4. หลักการถ่ายทอดของครูช่างที่ว่า“จ าเป็นต้องออกแรง ต้อง
เหนื่อย แล้วจะเรียนรู้เอง” เป็นวาทกรรมที่มาจากประสบการณ์ตรง
ของครูช่างอย่างแท้จริง แม้จะไม่ได้กล่าวถึงหลักการ Learning by 
doing ของ John Dewey ซึ่ ง เป็นนักจิ ตวิทยาและนักปฏิ รู ป
การศึกษาการศึกษาช่ือก้องโลก แต่ก็เป็นหลักคิดที่สอดคล้องตรงกัน 
เพราะความเช่ียวชาญของครูช่วงล้วนแต่มาจากประสบการณ์ในการ
ท างานท้ังสิ้น 
 5. แม้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ครูช่างจะสอนวิชาการตีมีดที่มีคุณค่า
มีเสน่ห์ตามขั้นตอนแต่โบราณ แต่ก็ได้ค านึงถึงเทคโนโลยีร่วมสมัย
ของกลุ่มเป้าหมายด้วย นั่นคือการสอนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้
เยาวชนเห็นทางเลือกที่จะน าไปใช้ทดแทนการท างานด้วยมือในบาง
ขั้นตอน ซึ่งจะท าให้สามารถผลิตผลงานได้สวยงามและรวดเร็วขึ้น 
โดยไม่ท าให้คุณค่าของมีดอรัญญิกสูญเสียไป ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่
เหมาะสมกับยุคสมัย 
 6. โครงการฝึกอบรมช่างตีมีดรุ่นเยาว์ในระยะสั้นครั้งนี้อาจจะยัง
ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเยาวชนแต่ละคนมีความถนัดในงานขั้นตอน
ใด แต่หากได้รับการฝึกฝนต่อเนื่อง ครูช่างหรืออาจารย์ผู้ดูแล
สามารถจะจ าแนกความถนัดของเยาวชนได้ และหากจะต้องสาธิตให้
เยาวชนอื่นในโรงเรียนหรือเมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมการตีมีด ก็สามารถ
จะมอบหมายให้เยาวชนกลุ่มนี้มาปฏิบัติหน้าท่ีในขั้นตอนท่ีตนถนัดได้  
อย่างไรก็ตาม โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นเพียงสถานการณ์วัด
ความสนใจของเยาวชนเท่านั้น ต้องให้โอกาสเยาวชนในการเรียนรู้
และพิจารณาตนเองว่าจะปฏิบัติอย่างจริงจังได้เพียงใด 
   
6. บทสรุป (Conclusion)   
 กลุ่มตัวอย่างเยาวชนยอมรับว่าการตีมีดหรือการท ามีดอรัญญิก
เป็นอัตลักษณ์ชุมชนของหมู่บ้านต้นโพธ์ิ หมู่บ้านไผ่หนองและหมู่บ้าน
อื่นๆ ที่อยู่ในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนคร   
ศรีอยุธยา ซึ่งทางชุมชนได้จัดให้มีการสืบสานอัตลักษณ์การตีมีดสู่
เยาวชนหลายรูปแบบ ส าหรับปฏิบัติการนอกต าราในการสืบสาน  
อัตลักษณ์ผ่านโครงการอบรมช่างตีมีดรุ่นเยาว์นั้น มีการฝึกอบรมการ
ตีมีดให้กับเยาวชน 6 ขั้นตอนแรกจากกระบวนทั้งหมด 10 ขั้นตอน 
ได้แก่ การหลาบเหล็ก   (การตีขึ้นรูปมีด) การตีซ้ าขณะเหล็กร้อน 
การไห่(การตีเก็บรายละเอียด)  การแต่งขอบมีด  การขูดผิว และ 
การโสก(การขัดขาว) ส่วนขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยทักษะความ
ช านาญเป็นพิเศษนั้น ไม่ได้จัดการฝึกอบรมให้ 
 จากขั้นตอนการตีมีดที่ฝึกอบรม จะมีเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น  
ที่จ าเป็นต้องใช้ช่างหลายคนมาท าหน้าที่พร้อมกัน คือขั้นตอนการ
หลาบเหล็ก ส่วนขั้นตอนอื่นๆ สามารถท าโดยช่างเพียงคนเดียวได้ 
และการท ามีดบางประเภทก็อาจมีการรวบขั้นตอน เช่น การท ามีด
ด้ามบ้องจะไม่มีขั้นตอนการเข้าด้าม เป็นต้น 
 ครูช่างผู้ถ่ายทอดความรู้มีความเห็นว่า แม้ว่าเยาวชนจะได้รับการ
ฝึกไม่ครบขั้นตอนของกระบวนการตีมีดอรัญญิกแบบดั้งเดิมทั้งหมด 
ก็ถือว่าได้เรียนรู้กระบวนการตีมีดอรัญญิกมากพอที่จะประกอบ
อาชีพได้ หากมีใจรักและได้ฝึกทักษะจนเกิดความช านาญมากขึ้น  

เนื่องจากการผลิตมีดอรัญญิกในปัจจุบัน ช่างตีมีดอาจมีส่วนร่วม
เพียงบางขั้นตอนของสายพานการผลิตเท่าน้ัน  
 จากข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนและชุมชน
ควรร่วมมือกันต่อไป ในการสร้างความตระหนักให้เยาวชนในพื้นที่
เห็นความส าคัญของอาชีพที่สร้างช่ือเสียงให้กับชุมชนและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องต่างๆ ร่วมมือในการจัดให้มีการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆที่เอื้อประโยชน์
ต่อการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการสร้างแนวทางในการ
ประกอบอาชีพให้เยาวชนเห็นลู่ทางด าเนินการทางธุรกิจในระบบ
ตลาดสมัยใหม่ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพการ 
ตีมีดให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเชิญผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็น
วิทยากรหรือขอใช้สถานที่เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับเยาวชน และ
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมช่างตีมีดรุ่นเยาว์ต่อไปทุกป ี 
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บทคัดย่อ 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต 3 หน่วยงาน 
จ านวน 9 คน และ2) หน่วยงานที่สนับสนุน  4  หน่วยงาน จ านวน 12 คน รวมผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากหน่วยงานที่มีผลงานการจัดการความรู้ที่โดดเด่น  ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีการวางแผนการในการจัดการความรู้ที่ชัดเจน มีการแสวงหาความรู้จากตัวบุคคล อินเตอร์เน็ต หนังสือ เอกสาร มีการสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์การท างาน มีวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของรูปเล่มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการถ่ายทอดความรู้
ภายในหน่วยงาน ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึง
ประโยชน์และความส าคัญของการจัดการความรู้ รวมถึงบุคลากรมีภาระงานมากท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการจัดการความรู้ อีกทั้งยังขาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก และขาดการติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง  แนวทางแก้ปัญหา คือ 
มหาวิทยาลัยต้องจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักในความส าคัญของ
การจัดการความรู้ให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก และมหาวิทยาลัย
ต้องมีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, หน่วยงานภายใน, แนวทางแก้ปัญหา 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study the process, problems, and solutions of knowledge management 

of the internal organizations at Nakhon Ratchasima Rajabhat University (NRRU). It was a qualitative study conducted by 
employing a structured interview to collect data from the officers who were responsible for knowledge management of 
the internal organizations at NRRU. The study participants were 21 officers selected from agencies that were awarded 
having an excellent performance in knowledge management by using the purposive sampling method. Then, they were 
divided into 2 groups: 1) 9 officers from 3 graduate producing agencies (3 administrators and 6 staffs); and 2) 12 officers 
from 4 supporting agencies (4 directors of internal departments, centers, and institutes; and 8 staffs). The study results 
revealed that the internal organizations at NRRU employed obvious plans in operating the process of knowledge 
management. They also searched for more knowledge from other people, the Internet, textbooks, and other 
document. Moreover, they created their own knowledge from their working experiences. They stored and collected 
data systematically; and they shared their knowledge with their colleagues. However, there were also some problems 
found in these organizations. First, most officers lacked of knowledge and awareness of the importance and usefulness 
of knowledge management. Second, some officers had much work load, so they had limitations in processing 
knowledge management. Third, they lacked of opportunities to exchange knowledge with the external organizations, 
and they also lacked of the following-up process in operating knowledge continuously. The solutions were then 
pointed out. First, the university should conduct training about knowledge management, so the officers will have a 
better understanding and awareness of the importance of knowledge management. Second, the university should 
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encourage and promote a network for exchanging knowledge between organizations. Finally, they have to follow the 
results in operating knowledge continuously. 
Keywords : Knowledge management, Nakhon ratchasima rajabhat university, Internal organizations, Solutions of 
problems 
 

1. บทน า 
     การจัดการความรู้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมความรูท้ี่
มีอยู่ ให้เป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาที่มีการสูญเสียบุคลากร ที่เกิด
จากการเสียชีวิต ลาออกเกษียณอายุราชการ ตลอดถึงการโอนย้าย 
ซึ่งเป็นบุคลากรที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถ หากไม่มีการ
จัดการความรู้ ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลจะหายไป ถึงแม้ว่าจะมี
บุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน  แต่ปริมาณความรู้ในลักษณะของ
ประสบการณ์ที่ได้ไม่เท่ากับที่เสียไป นฤมล พฤกษศิลป์ และพัชรา 
หาญ เจริญกิจ [1] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่ งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้บริการด้านการเรียนการสอน ควบคู่กับการ
บริการแก่ท้ องถิ่น  และให้ความส าคัญกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการความรู้ 
ที่ดี กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [2] อีก
ทั้งยังต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยให้มี
การเรียนรู้ร่วมกัน และการท างานเป็นทีม โดยการน าความรู้ที่มีอยู่
หรือที่ ได้รับน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ เกิดการ
ไหลเวียนความรู้อย่างสมดุล และเกิดการถ่ายทอดความรู้และการน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายัง
น าเอาการจัดการความรู้มาใช้ในการเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อประกอบการวางแผนในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมและเพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสนิใจของผู้บริหารในการวางแผน 
ด าเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม้ีคุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.เพื่ อ ศึ กษ าการจั ดก ารความรู้ ข อ งห น่ วย งาน ภาย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     2.เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     3.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
3. ความส าคัญของการวิจัย 
    1.ท าให้ทราบถึงการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    2.ท าให้ทราบถึงปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    3.ท าให้ทราบถึงแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     4.ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเรื่อง การ
จัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ดังนี ้
      4.1. หน่วยงานเป้าหมาย หน่วยงานเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้  คือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จ านวน  16 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่
ผลิตบัณฑิต จ านวน 7 หน่วยงาน และ2) หน่วยงานที่สนับสนุน  9  
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
[2]    
     4.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  ได้แก่ ผู้รู้หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) 
หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต 3 หน่วยงาน จ านวน 9 และ2) หน่วยงานที่
สนับสนุน 4 หน่วยงาน จ านวน 12 คน รวมผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งสิ้น 
จ านวน 21 คน  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้
ที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยผู้วิจัยมีการก าหนดหน่วยงาน
เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแบบจ าเพาะเจาะจง ซึ่งคัดเลือกจาก
หน่วยงานที่มีผลคะแนนจากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงก าหนด
หน่วยงานเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 
     5.1 หน่วยงานเป้าหมาย หน่วยงานเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้  คือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จ านวน  16 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่
ผลิตบัณฑิต จ านวน 7 หน่วยงาน และ2) หน่วยงานที่สนับสนุน  9  
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
[2]     
      5.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  ได้แก่ ผู้รู้หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) 
หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต 3 หน่วยงาน จ านวน 9 คน ได้แก่  ผู้บริหาร 
จ านวน 3 คน และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน และ2) หน่วยงานที่
สนับสนุน  4  หน่วยงาน จ านวน 12 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ, และ
หัวหน้า ของกอง/ ศูนย์/ส านัก จ านวน 4 คน และผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 8 คน รวมผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งสิ้น จ านวน 21 คน ได้มาโดย
คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีผลคะแนนจากการประเมินประกัน
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คุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งคาดว่าผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด 
     5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมีที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยศึกษาจากบริบทของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
    5.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยน าประเด็นที่จะ
วิจัยมาก าหนดกรอบค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและมีความยืดหยุ่น
ต่อการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนการเก็บ
รวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพโดยเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ อีกทั้งยังมีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการ
สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาก่อนน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล  
     5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
         5.5.1 การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร โดยแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ 1) ข้อมูลด้านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ซึ่งท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา
วิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ วารสาร และ 2) ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยแหล่งข้อมูล ได้แก่ กองประกันคุณภาพและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
         5.5.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
น ามาใช้ในการสัมภาษณ์ และใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
     5.6 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาแยกออกตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กระทั่งสามารถตอบค าถามการวิจัยได้
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัย
ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ในลักษณะการตรวจสอบแบบ
สามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ควบคู่กับ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบ 
      5.7 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ข้อมูลที่
น ามาวิ เคราะห์ เป็ นข้อความบรรยาย โดยมีการจัดแยกตาม
วัตถุประสงค์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความเช่ือมโยงกับ 
แนวคิด ทฤษฎีและการศึกษาจากเอกสาร ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
 
6. ผลการวิจัย 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัญหาการจัดการความรู้
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และแนวทาง

แก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ปรากฏผลดังนี้ 
     1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต ภายใต้กระบวนการ
จัดการความรู้ พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนด
เป้าหมาย ทบทวนและวางกรอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน  มี
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และน าความรู้ที่ได้รับมา
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และน าข้อมูลที่ ได้มาสรุปเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยท าเป็นรูปเล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพ่ิม
ความสะดวกต่อการจัดเก็บ การค้นหา และการน าไปใช้ มีการน าองค์
ความรู้ที่ได้รับหรือได้จัดท าขึ้น น ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ 
ของหน่วยงาน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเวทีการประชุมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
      การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ภายใต้กระบวนการ
จัดการความรู้ พบว่า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เช่น 
สอบถามผู้รู้ ศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ  มีการ
สอบถามจากผู้ รู้  ผู้ เ ช่ียวชาญ   ศึ กษาหาข้อมู ล เพิ่ ม เติมจาก
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีการ
น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น  
Line,Facebook และเว็บ ไซต์  เว็บ เพจ เป็ นต้น  อีกทั้ งมี การ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลอื่น ผ่านการสนทนา
ระหว่างบุคคล และการสนทนาผ่านการส่งข้อความ เพื่อให้เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว ในการน าความรู้ไปใช้ 
      2. ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต  ภายใต้
กระบวนการจัดการความรู้ พบว่า บุคลากรไม่ตระหนักในปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น บุคลากรมีภาระงานมาก หน่วยงานยังขาดปัจจัย
สนับสนุนจากผู้บริหารที่จะเอื้อให้บุคลากรใช้ในการแสวงหาความรู้ 
บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การ
เข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคลได้รายละเอียดไม่ครบ และไม่
สอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ไม่มีศูนย์รวม
ในการจัดเก็บข้อมูล ขาดความพร้อมด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานยังไม่มีเครือข่ายส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดการความรู้ ท าให้ไม่มีการประเมินติดตามผลการน าความรู้
ไปใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีการน าความรู้มาสร้างพัฒนาหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
       ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่ ง เป็นหน่ วยงานที่ สนับสนุน  ภายใต้
กระบวนการจัดการความรู้ พบว่า บุคลากรไม่สามารถระบุสาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้อง ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้มีการอบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานไม่
เข้ าใจ เรื่องการจัดการความรู้  บุ คลากรมีภาระงานมาก แต่
ผลตอบแทนน้อย จึงส่งผลให้บุคลากรขาดแรงจูงใจ ไม่กระตือรือร้น
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ที่จะแสวงหาความรู้  บุคลากรไม่มีความรู้ในการเขียนคู่มือ บุคลากร
ขาดความรู้พื้นฐานในการคิดและการเขียน ส่งผลให้กลายเป็น
อุปสรรคต่อการเขียนคู่มือข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระบบ 
ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มีศูนย์รวมของข้อมูล บุคลากรบางส่วนไม่
สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ เช่น ไม่สามารถรับ -ส่ง หนังสือโดยผ่าน
เว็บไซต์ได้ เป็นต้น บุคลากรไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม และยังขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งไม่มี
การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยนอก รวมถึงขาดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
       3.  แนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต 
ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้  พบว่า หน่วยงานควรให้
ความส าคัญในการศึกษาหาความรู้ โดยการศึกษาจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานที่ปฏิบัติ
ระหว่างบุคลากร จากคนเก่าสู่คนใหม่ และน าความรู้ที่ได้รับไป
จัดเก็บไว้ในระบบที่สร้างขึ้น เพื่อสามารถมาเรียนรูง้านของหน่วยงาน
ได้ หน่วยงานควรสร้างความตระหนักในการสร้างองค์ความรู้เกิดแก่
ให้บุคลากร โดยผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับ
การสร้างความรู้อย่างแท้จริง ควรมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบไม่เป็นทางการ หน่วยงานควรให้การสนับสนุนในการ
จัดท าข้อมูลให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการ 
ค้นหา และน าไปใช้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก และมีการ
ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง และบุคลากร
ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อลด
ปัญหาเรื่ อง เวลา ระยะทาง ควรมีการจัดตั้ งศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ในสื่อสารและ
ประสานงานเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อน ามาพัฒนางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    แนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน 
ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้ พบว่า หน่วยงานควรร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จากบุคลากรทุกฝ่าย 
ซึ่งควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่ างแท้จริง และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการจัดการ
ความรู้ เพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน หน่วยงานต้องสร้างความ
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้โดยมีผู้เช่ียวชาญมา
ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้มองเห็นประโยชน์ของ
การสร้างความรู้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนา
แก้ไขปัญหาในหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ส าหรับการเขียนคู่มือเพิ่มเติมและต้อง
ลงมือปฏิบัติจัดเก็บความรู้โดยการรวบรวมจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสม 

ควรมีระบบและขั้นตอนในการจัดเก็บ และกระจายความรู้อย่าง
ชัดเจน หน่วยงานควรให้การสนับสนุนการน าความรู้ไปเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐาน
อย่างสม่ าเสมอ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดี
ยิ่งข้ึน  
 

7.สรุปผลการวิจัย 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดการความรู้  ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญ หาการจัดการความรู้ ของหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งของหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต
และหน่วยงานที่สนับสนุน ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้ 
ปรากฏผลดังนี้ 
     1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการ
ก าหนดเป้าหมายประชุมวางแผนที่จะจัดการความรู้อย่างชัดเจน  มี
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน มีการวางโครงสร้างความรู้เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นกรอบแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี มีการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการ
เผยแพร่ผ่านทาง Social Network ของหน่วยงาน  
     2. ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พบว่า บุคลากรมีภาระงานมาก บุคคลากรขาด
ปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริหาร ความรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทงาน ขาด
การวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย ขาดความพร้อมด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีหน่วยงานหลักในการจัดการความรู้ ไม่มี
เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และขาดแรงจูงใจในการแสวงหา
ความรู้และขาดบรรยากาศการแบ่งปันความรู้ 
     3. แนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า  ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย/แผนการด าเนินการจัดการความรู้ ควรเชิญ
ผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่บุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ควรจัดตั้งศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แบบไม่เป็นทางการ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 
 
8.อภิปรายผล 
   จากการศึกษาการจัดการความรู้ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา
การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีประเด็นที่ค้นพบและควรน ามาอภิปรายผลตามที่ได้
จากการศึกษา จ านวน 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดในการอภิปราย
ผลตามประเด็น ดังนี ้
     1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พบว่า หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา มี
การก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ มีการวางแผนการ
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ด าเนินงาน มีการแสวงหาข้อมูลทั้งจากตัวบุคคล ผู้รู้ ผู้เ ช่ียวชาญ 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสารวิชาการ งานวิจัยและ
อินเตอร์เน็ต และน าความรู้ที่ได้รับน ามาวางโครงสร้างความรู้เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี  
สิริวัฒนา[3] ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งพบว่า บุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ สืบค้นข้อมูลจาก หนังสื อ ต ารา งานวิจัย 
บทความ วารสารวิชาการ ในขั้นตอนการสร้างความรู้ การจัดเก็บ
และค้นคืน พบว่า บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีการสร้างความรู้ 
โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับน ามาจัดท าให้อยู่ในรูปเล่มเอกสาร  
แผ่นพับ คู่มือตลอดถึงจัดท าให้อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์รัตน์  อติวัฒนชัย[4] ได้ศึกษา การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น วิ ท ย า ลั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพบว่า สภาพการจัดการความรู้ด้านการ
รวบรวมความรู้ มีการจัดท าเอกสารสรุป คู่มือการปฏิบัติงาน ใน
ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ พบว่า มีการน า
องค์ความรู้ที่ได้รับหรือได้จัดท าขึ้นน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ เว็บเพจ 
ของหน่วยงาน อีกทั้งมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้โดยการแจก
คู่มือ แผ่นพับ และมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเวทีการ
ประชุม มีการสนทนาระหว่างบุคคล การสนทนาผ่านการส่งข้อความ 
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและบุคลากรในหน่วยงาน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี  สิริวัฒนา[3] ได้ศึกษา 
สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ 
ซึ่งพบว่า สภาพการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ด้านด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ พบว่ามีการ
สนับสนุนให้บุคลากรถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวคน ด้วยวิธีจัดให้มีการ
บรรยาย จัดการประชุมอภิปราย  
       ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการจัดการความรู้ภายใต้
กระบวนการจัดการความรู้ ที่มีการแสวงหาความรู้ทั้งจากตัวบุคคล 
หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต มีการสร้างความรู้โดยการ
ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และน าข้อมูลมาสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ มีการสอบถามจากผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญและสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์การท างานของตนเอง มีการจัดท าข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของรูปเล่ม คู่มือ เอกสาร แผ่นพับ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มี
การน าข้อมูลไว้หน้าเว็บไซต์ เว็บเพจของหน่วยงาน ในขั้นตอนการ
ทอดความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์  มีการถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเวทีการประชุม มีการสนทนาระหว่างบุคคล 
และการสนทนาผ่านการส่งข้อความ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บุคลากรและหน่วยงาน โดยท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ ตลอดถึงท าให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมและในการรวบรวมข้อมูลท าให้มีความ
หลากหลายซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน  ในการถ่ายทอดความรู้  ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกันทั้งในรูปแบบระบบพ่ีเลี้ยงและการ
สอนงาน เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกันมีลักษณะงาน

คล้ายกัน ซึ่งเมื่อได้รับความรู้แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานที่
ปฏิบัติได้ทันที  
          2 .ปั ญ ห าการจั ด ก ารความ รู้ ข อ งห น่ วย งาน ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ อีกทั้งบุคลากรมี
ภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาที่เพียงพอส าหรับจัดการความรู้ ไม่มี
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร และผู้บริหารไม่ค่อยให้ความส าคัญ
กับการจัดการความรู้เท่าที่ควร ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขวัญดรุณ   ทองสุข [5] ได้ศึกษา การจัดการความรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
สมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ ประโยชน์ ตลอดจนมีภาระงานมากท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา
ในการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ  ไชยเพ็ญ
[6] ได้ศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กรของรัฐ ซึ่งพบว่า อุปสรรคที่ส าคัญซึ่งท าให้การบริหารความรู้
ไม่ประสบผลส าเร็จมาจาก พนักงานขาดความเข้าใจในการบริหาร
จัดการความรู้ มีงานประจ ามาก ในการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานยัง
ขาดการจัดท าฐานระบบข้อมูลส าหรับเก็บองค์ความรู้ที่เพิ่มความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลเพื่อน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา 
และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก เนื่องจากบุคลากรเกิดการ
หวงความรู้ และมหาวิทยาลัยขาดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับ
หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมายังขาดการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้
ส่งผลให้ไม่สามารถผลักดันให้การจัดการความรู้น าไปสู่การปฏิ บัติ
อย่างแท้จริง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรารัตน์  วงศ์
ศิลป์[7] ได้ศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการจัดการความรู้ 
คือ การถ่ายโอนความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อยเกินไป มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถผลักดัน
การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง บรรยากาศการท างาน
ในมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการจัดการ 
        ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มีปัญหาในการจัดการความรู้ คือ บุคลากรไม่
เข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ไม่มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานนอกมหาวิทยาและไม่มีการติดตามประเมินผล
การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีภาระงานมาก ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการ
จัดการความรู้รวมถึงบุคลากรไม่สนใจและไม่ให้ความสนใจในการ
จัดการความรู้ ตลอดถึงบุคลากรไม่มีแรงจูงใจที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดการความรู้   
        3. แนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า มหาวิทยาลัยต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญและสนับสนุนในการจัดการความรู้ของบุคลากร ซึ่งมี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
307ภาคบรรยาย



 

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรารัตน์  วงศ์ศิลป์[7] ได้ศึกษา 
เรื่องแนวทางการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ซึ่งพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้  คือ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการความรู้  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและ
สนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา โต
ลาภ[8] ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการด าเนินงาน ปัญหา และ
แนวทางแก้ ไข ในการด าเนินการน าการจัดการความรู้ ของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา คือ การช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเกิดความเข้าใจ
และเกิดความตระหนักในความส าคัญของการจัดการความรู้มากขึ้น 
ในส่วนของการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ หน่วยงานควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ และมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหาและการน าข้อมูลไปใช้ และมหาวิทยาลัยควรมี
การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และควร
สร้างเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ในการแลกเปลี่ยนความรู้
กับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย ตลอดถึงมีการติดตามผลและ
ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะท าให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีการจัดการความรู้และน าไปสู่การปฏิบัติทอย่างแท้จริง 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมศักดิ์  จินโจ [9] ได้ศึกษา 
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี  ซึ่ งพบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จันทบุรี ด้านการระบุความรู้ ควรสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ 
จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบงานต่อการสืบค้นและน ามาใช้งานและ
ด้านการแบ่ งปันความรู้  ควรมีการแบ่ งปัน  การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ของบุคลากรในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา  
     ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมี
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ โดยต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร ควรมีการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใน
การค้นหาและการน าข้อมูลไปใช้ และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย ตลอดถึงต้อง
มีการติดตามผลและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลดีต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
ประสบผลส าเร็จ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและน าไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อท่ีจะน าไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
    9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  9.1.1 จากผลการศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรน าผลการศึกษาที่ ได้ ไปเป็นข้อมูล

สารสนเทศในการส่ งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

                             9.1.2 จากผลการศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวปัญหาการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง โดย
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนในการจัดการ
ความรู้ของบุคลากร ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยงานควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ และมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและการน าข้อมูลไปใช้ ควรมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้าง
เครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ตลอดถึงควรมีการ
ติดตามผลและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะ
ท าให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการ
ความรู้และน าไปสู่การปฏิบัติทอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้บริหาร ตลอดถึง
บุคลากรทุกคน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรน าแนวทาง
แก้ปัญหาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อ
ให้ผลคะแนนในการเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีขีด
ความสามารถเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

                        9.1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้อย่างแท้จริงให้เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงานโดย
มีผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้
มองเห็นประโยชน์ของการสร้างความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการแบ่งปัน
ความรู้ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แบบไม่เป็นทางการ และ
การน าความรู้มาทดลองปฏิบัติใช้งานจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยมีการจัด
รางวัลยกย่องชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานน า
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน   

                      9.2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
                           9.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
                           9.2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และผลกระทบของพื้นที่ทุ่นระเบิด ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลและข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดสระแก้ว วิธีทยาการวิจัยจะใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพแนวประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีกรณีศึกษาจากการเลือกตัวอย่างเชิงคุณภาพจ านวน 12 ต าบล ส่วนวิธีการวิจัยจะใช้ การวิจัยเอกสาร 
การศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า การสัมภาษณ์เจาะลึกรวมถึงการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ยังคงมีปัญหาทุ่น
ระเบิดหลงเหลือในจังหวัดสระแก้วอีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า ปัญหาดังกล่าวชุมชนมีศักยภาพการมีประสบการณ์ใน
พื้นที่ป่าและการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิดได้บางระดับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดจากการมีทุนทางวัฒนธรรม ทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ ข้อเสนอในเชิงนโยบายนั้นควรเน้นการบริหารจัดการแบบภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม   
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารจัดการ, พื้นที่ทุ่นระเบิด 
 

Abstract 
 The objective of the research was to study landmine impacts and problems as well as potential, affecting 
factors and policy recommendations concerning community participation in landmine area management in Thai-
Cambodia Border of Sa Kaeo provinces. The historical qualitative research methodology consisting of documentary 
research, oral history, in-depth interview and non-participative observation were applied to this study. The findings 
showed that there existed mine problems and impacts concerning human life, property and wildlife. However, we 
found that the communities still had potential in experience in wild life area and learning for mine action in some 
level. Because of belonging cultural, social and economic capitals. The research recommended public governance 
consisting of public, private sector and civil society organization. 
Keywords : community participation, public governance, land mine area 
 
 

1. บทน า 
 ชายแดนจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในภาคตะวันออก เราจะเห็นได้จากการที่
รัฐบาลได้เลือกจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่มีอยู่หนึ่งใน 10 จังหวัดคือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
นราธิวาส [1]  

 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดสระแก้วนั้น จ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาชายแดนให้
เป็นที่เรียบร้อยส าหรับการด าเนินงานได้อย่างสะดวก แต่มีปัญหา
หนึ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของภาคตะวันออกก็คือ การยังคงอยู่ของทุ่นระเบิด ซึ่งเป็น
ผลมาจากสงครามในประเทศกัมพูชาในอดีต ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
ของจังหวัดจันทบุรีและตราดจากการวิจัยโครงการทุ่นระเบิดในปีที่ 1 
ของกลุ่มผู้วิจัย พบว่า ยังคงมีปัญหาทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ทั้งใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้ง 17 ต าบล โดยมีปัญหาในระดับน้อย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
310ภาคบรรยาย



 

จ านวน 12 ต าบล และปัญหามาก จ านวน 5 ต าบล ส่วนผลกระทบ
จากทุ่นระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า พบว่า 
ยังคงมีผลกระทบทุกต าบล โดยมีผลกระทบน้อย จ านวน 10 ต าบล 
และผลกระทบมาก จ านวน 7 ต าบล [2]  
 ปรากฏการณ์ยังคงหลงเหลือทุ่นระเบิดในจังหวัดจันทบุรีและ
ตราดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายเก็บกู้ระเบิดใน
ประเทศไทยที่ยังไม่ปลอดจากทุ่นระเบิดตามที่คาดหวัง เนื่องจาก
รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการใช้ สะสม ผลิตและ
โอน การท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมีผลก าหนดให้รัฐบาลไทย 
ต้องเก็บกู้ระเบิดทั้งหมดทั่วประเทศ ภายในปี 2556 [3]  
 ผู้วิจัยจึงมีค าถามวิจัยที่ส าคัญว่า ในเขตชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
ที่อยู่ในบริบทภาคตะวันออกลักษณะเดียวกับจันทบุรีและตราดนั้น 
ยังมีปัญหาและผลกระทบจากทุ่นระเบิดหรือไม่และอย่างไร ชุมชนใน
เขตชายแดนจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในการมีส่วน
ร่วมจัดการกับปัญหาทุ่นระเบิด และจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายอะไร
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่น
ระเบิดระหว่างแนวชายแดนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาปัญหาและผลกระทบของพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขต
ชายแดนไทย – กัมพูชาของจังหวัดสระแก้ว 
 1.2 ศึกษาศักยภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – กัมพูชาของจังหวัด
สระแก้ว 
 1.3 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา
ของจังหวัดสระแก้ว 
 1.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – 
กัมพูชาของจังหวัดสระแก้ว 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการศึกษา การวิจัยนี้จะใช้พื้นที่
จังหวัดสระแก้ว โดยใช้หน่วยพื้นที่ในระดับต าบลที่มีพื้นที่ติดต่อ
ระหว่างไทย – กัมพูชา ได้แก่ ต าบลคลองหาด ต าบลคลองไก่เถื่อน 
ต าบลตาพระยา ต าบลทัพเสด็จ ต าบลทัพไทย ต าบลคลองน้ าใส 
ต าบลผ่านศึก ต าบลท่าข้าม ต าบลป่าไร่ ต าบลทับพริก ต าบลโคกสูง 
และต าบลโนนหมากมุ่น 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในโครงการวิจัยนี้จะใช้วิธีด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพนั้น ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการวิจัยในเชิงคุณภาพ 5 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค า
บ อก เล่ า  (Oral History) ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เจ าะลึ ก  ( in-depth 
interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)  
 
 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบข้อมูล ในตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากส่วนท่ีหนึ่งนั้น ผู้วิจัยจะใช้การ
ตรวจแบบหลักการสามเส้า (Triangulation) จาก 2 เทคนิคด้วยกัน
คือ 
  2.1 การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลที่มีจุดยืนต่างกัน ในการ
วิจัยนี้จะใช้ผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนซึ่ง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านที่
รับผิดชอบการปกครองท้องที่ และกลุ่มนักการเมืองในการปกครอง
ท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มข้าราชการทหารผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บกู้
ทุ่นระเบิด  
  2.2 การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะใช้ ข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และ
จากการสังเกตการณ์มาเปรียบเทียบ ว่าถ้าหากแหล่งข้อมูลที่ได้รับมา
นั้นแตกต่างกันไปหรือข้อมูลมาจากหลายๆแหล่ง จะมีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกต้อง
ของข้อมูลว่าเหมือนกันหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 
 ขั้นตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
คุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นการตีความหมายทางสังคม
ของปรากฏการณ์เกี่ยวกับทุ่นระเบิด โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ รูปแบบการวิเคราะห์ที่จะใช้เพื่อช่วย
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ส าคัญมีดังนี้[4] 
  3.1 การจัดกลุ่มข้อมูล หมายถึงการจัดหมวดหมู่ที่สามารถ
เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด  เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ  เพื่อให้
เกิดความง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์  อย่างมีความเช่ือมโยง
ตลอดจนมีเหตุมีผล   
  3.2 การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ หมายถึง การวิเคราะห์
ขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกันใน
กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนภาคตะวันออก  
  3.3  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ จะวิเคราะห์โดยค านึงถึง
สาเหตุที่มาจากหลากหลายปัจจัย สาเหตุที่มีข้อมูลรองรับการตีความ
และข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 
 
 
 

 
 
 
4. ผลการวิจัย 
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 ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาทุ่นระเบิดและผลกระทบที่ตามมาสามารถสรุปโดยภาพรวมได้ในตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 แสดงปัญหา และผลกระทบเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้วจ าแนกตามต าบล ดังนี ้
 

ประเด็น 
ต าบล 

การด ารงอยู่ของปัญหาทุ่นระเบิด การเกิดผลกระทบ 
จากทุ่นระเบิด 

1. ต าบลคลองหาด   

2. ต าบลคลองไก่เถื่อน   

3. ต าบลตาพระยา   

4. ต าบลทัพเสด็จ   

5. ต าบลทัพไทย   

6. ต าบลคลองน้ าใส   

7. ต าบลผ่านศึก   

8. ต าบลท่าข้าม   

9. ต าบลป่าไร่   

10. ต าบลทับพริก X X  

11. ต าบลโคกสูง   

12. ต าบลโนนหมากมุ่น   

 
 
 จากตารางที่  1 แสดงให้ เห็นว่าปัญหาทุ่นระเบิด ในจังหวัด
สระแก้วนั้น พบว่า ที่เกือบทุกต าบลยังมีการด ารงอยู่ของปัญหาทุ่น
ระเบิด ยกเว้นต าบลทับพริกที่ไม่มีปัญหาทุ่นระเบิดในพื้นที่ ซึ่งเป็น
ต าบลใหม่ที่มีการแยกตัวของหมู่บ้านทับพริกและมีพื้นท่ีติดชายแดน
เพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาถึงระดับของปัญหาทุ่นระเบิดก็จะ
พบว่ามีต าบลที่มีปัญหาในระดับมากอยู่ 1 ต าบล คือต าบลคลองไก่
เถื่อน ดังจะเห็นได้จากการที่มีระเบิดเกิดขึ้นในต าบลทุกปี ซึ่งบางครั้ง
เกิดจากการเผาไร่ นอกจากนี้ ในต าบลยังพบสัญลักษณ์กะโหลกไขว้
อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีระเบิดฝังอยู่ใน
พื้นที่ ส่วนอีก 10 ต าบลที่มีปัญหาทุ่นระเบิดนั้น ถือว่าเป็นปัญหาที่มี
ระดับน้อยคือ ยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่บ้างหรือแทบจะไม่มีเลย 
เช่น บางต าบลอาจเกิดระเบิดขึ้นนานๆครั้งจากสัตว์ป่าที่เหยียบทุ่น
ระเบิด เป็นต้น  

 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการด ารงอยู่ของปัญหาทุ่น
ระเบิด พบว่า ทุกต าบลในจังหวัดสระแก้วได้รับผลกระทบจากทุ่น
ระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ การได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือผลกระทบมากและผลกระทบน้อยและไม่มี
ผลกระทบเลย ตามตารางที่ 1 
 ต าบลที่ได้รับผลกระทบมากนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ต าบล จาก
ทั้งหมด 12 ต าบล การเกิดผลกระทบมากในที่นี้ หมายถึง การด ารง
อยู่ของทุ่นระเบิดก่อให้เกิดปัญหาถึงขั้นการเสียชีวิต ส่วนต าบลที่มี
ผลกระทบน้อยจะมีอยู่ 5 ต าบลจาก 12 ต าบล โดยการมีผลกระทบ
น้อย หมายถึง การด ารงอยู่ของทุ่นระเบิดก่อให้เกิดการบาดเจ็บแตไ่ม่
ถึงกับเสียชีวิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนข้อค้นพบเกี่ยวกับศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบิด รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนรว่มนั้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงศักยภาพและปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดของต าบลในจังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามต าบล ดังนี ้
 

ประเด็น 
 
 
ต าบล 

ศักยภาพการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อศกัยภาพ 
ของการมีส่วนร่วมของชมุชน 

การมี
ประสบการณ์
ในพื้นที่ป่า 

การเรียนรู้ท่ี
เก็บกู้ทุ่นระเบิด 

ทุนทาง
วัฒนธรรม 

ทุน
ทรัพยากร

มนุษย ์

ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ 

1. ต าบลคลองหาด  X   X   X   X    

2. ต าบลคลองไก่เถื่อน  X X X X X 

3. ต าบลตาพระยา  X X X X  

4. ต าบลทัพเสด็จ  X X X X  

5. ต าบลทัพไทย    X X  

6. ต าบลคลองน้ าใส  X  X X  

7. ต าบลผ่านศึก    X   

8. ต าบลท่าข้าม    X X  

9. ต าบลป่าไร ่     X X 

10. ต าบลทับพริก     X  

11. ต าบลโคกสูง    X X  

12. ต าบลโนนหมากมุ่น    X  X 
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 จากตารางที่ 2 ต าบลในจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดของต าบลในจังหวัดสระแก้ว 
ทั้ง 12 ต าบลนั้น โดยสามารถแบ่งรูปแบบศักยภาพออกเป็น 2 
รูปแบบใหญ่ๆ คือ การมีประสบการณ์ในพื้นที่ป่า และการเรียนรู้ที่
เก็บกู้ทุ่นระเบิด ในกรณีศักยภาพรูปแบบแรกนั้น จะพบว่า ทุกต าบล
มีประสบการณ์ในพื้นที่ป่า ซึ่งหมายความว่า ชุมชนมีความช านาญใน
การเดินหาของป่าเป็นประจ าตั้งแต่อดีต จนกลายเป็นวิถีขอชุมชน 
เช่น การน าความช านาญมาใช้ในการชี้เป้าเพื่อการเก็บกู้ระเบิด เป็น
ต้น และเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนเรื่องการเรียนรู้ที่เก็บกู้
ทุ่นระเบิด พบว่า มีต าบลที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เก็บกู้ทุ่น
ระเบิดอยู่ 7 ต าบล ซึ่งหมายความว่า ชุมชนมีความสามารถท่ีจะเก็บ
กู้ระเบิดเฉพาะระเบิดบางระดับ เช่น การเก็บกู้ระเบิดที่เรียกว่า 
กวนอิม ได้ เป็นต้น ความสามารถในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของชุมชน
นั้นเป็นศักยภาพซึ่งชุมชนได้รับความรู้มาจากการอบรมของทหาร 
อย่างไรก็ดี ในอีก 5 ต าบลของจังหวัดสระแก้วนั้น กลับพบว่าที่ไม่มี
การเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้    
 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนของต าบลในจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 12 ต าบล ในตารางที่ 2 จะ
พบว่า เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับทุนใน 4 รูปแบบด้วยกันคือ ปัจจัยทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ 
ในกรณีของปัจจัยทุนทางวัฒนธรรมนั้น พบว่า ทุนดังกล่าวเป็นภูมิ
ปัญญาที่เป็นวิถีของชุมชนเนื่องมาจากการที่ชุมชนต้องอยู่ร่วมกับทุ่น
ระเบิดมาเป็นเวลานาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพบว่ามีอยู่ 8 ใน 12 ต าบลที่
มีทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าว ส่วนปัจจัยทุนทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็น
ความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษาอบรมการจัดการทุ่นระเบิด เช่น 
ความรู้ความสามารถของปัจเจกชนเกี่ยวกับทุ่นระเบิด เป็นต้น ผู้วิจัย 
พบว่า มีทุนทรัพยากรมนุษย์อยู่เพียง 2 ใน 12 ต าบลของจังหวัด
สระแก้ว นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยทุนทางสังคมซึ่ งเป็นเครือข่าย 
(Network) ของชาวบ้านในชุมชน โดยเช่ือมโยงกันด้วยระบบเครือ
ญาติ ดังนั้นจึงเป็นเครือข่ายทางสังคมบนพื้นฐานความเช่ือถือ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยพบว่า ในจังหวัดสระแก้วมีทุนทางสังคม
อยู่เพียง 2 ใน 12 ต าบล และสุดท้ายเป็นปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นเรื่องเงินและเครื่องมือการประกอบอาชีพเพื่อการด ารงชีวิต
พึ่งตนเองตามหลักปัจจัย 4 ของชาวบ้านในชุมชน พบว่า ในจังหวัด
สระแก้วมีทุนทางเศรษฐกิจอยู่ถึง 9 ใน 12 ต าบล 
 
5. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในจังหวัด
จันทบุรีและตราด ของโครงการปีที่ 1 กับจังหวัดสระแก้วในโครงการ
ปีท่ี 2 ดังนี้ 
 จากการเปรียบเทียบในกรณีของจังหวัดจันทบุรีและตราดกับ
จังหวัดสระแก้ว พบว่า มีข้อค้นพบที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันที่
ส าคัญคือ ในกรณีปัญหาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดนั้น พบว่า ทุกต าบลใน
จังหวัดจันทบุรีและตราดมีปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ส่วนใน
จังหวัดสระแก้วนั้น มีเพียงต าบลเดียวที่ปลอดจากปัญหาทุ่นระเบิด 
นอกเหนือจากนั้นยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลอือยู่ในจังหวัดสระแก้วอยู่ถึง 

11 ต าบล ส่วนผลกระทบที่ตามมาจากการมีปัญหาทุ่นระเบิด
หลงเหลืออยู่ในพื้นที่นั้น ก็มีข้อค้นพบในลักษณะเดียวกันคือ ทุก
ต าบลทั้งในจังหวัดจันทบุรี ตราดและสระแก้วที่มีทุ่นระเบิดหลงเหลือ
อยู่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า  
 ส่วนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับศักยภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในจังหวัดจันทบุรี ตราด และ
สระแก้วนั้น พบว่า ทุกจังหวัดมีศักยภาพเหมือนกันใน 2 ประเด็น 
คือ การมีประสบการณ์ในพื้นท่ีป่าและการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิดได้
บางระดับ และปัจจัยด้านทุนที่มีผลต่อศักยภาพการมีส่วนร่วมก็มี
ความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ 
ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ประเด็นสุดท้ายที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันก็คือ ทั้งสามจังหวัดมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อ
การบริหารจัดการทุ่นระเบิดในอนาคต ได้แก่ การอาศัยการมีส่วน
ร่วมของหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดร่วมกัน 
  อย่างไรก็ดี มีข้อค้นพบที่จังหวัดจันทบุรีและตราดแตกต่างจาก
จังหวัดสระแก้วก็คือ ลักษณะพื้นที่ซึ่งมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่นั้น 
พบว่า ในจังหวัดตราดนั้นยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก
ดังสะท้อนได้จากระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีไฟไหม้ป่า เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาบรรทัดที่มีความสูงชันและยังเป็นป่าดงดิบที่
ยากต่อการใช้เครื่องมือเก็บกู้ระเบิด ในขณะที่พื้นที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรีพบว่ามีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ ไม่มากนัก เนื่องจากภูมิ
ประเทศเป็นป่าโปร่งโดยมีคลองเป็นแนวชายแดนที่มีทุ่นระเบิด
รวมถึงกระสุนดินปืนที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีตกค้างใน
หลายๆลักษณะเช่น ระเบิดที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินในป่าเขาสูงชัน ระเบิดตก
อยู่ในห้วยหนอง คลอง บึง หรือระดับที่ตกค้างอยู่ภายในเขตที่มีป่า
โปร่ง เป็นต้น ส่วนการหลงเหลือทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้วนั้น พบ
ในพื้นที่ 2 ลักษณะคือ พ้ืนที่ภูเขากับที่ราบ พ้ืนที่ภูเขาซึ่งก็ยังคงเป็น
ป่าดงดิบนั้น พบว่ายังคงมีระเบิดตกค้างอยู่เป็นจ านวนมากโดยยัง
มิได้มีการเก็บกู้ ในขณะที่เป็นพื้นที่ราบ พบว่า มีระเบิดตกค้างอยู่ไม่
มากนัก เนื่องจากได้รับการเก็บกู้จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2 ระดับ
คื อ  ในระยะแรก เป็ นหน่ วยงานต่ างป ระเทศ คื อ  องค์ ก าร
สหประชาชาติและความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น ส่วนระดับท่ีสอง
เป็นหน่วยงานในประเทศคือ กองทัพไทยก็ได้เข้ามารับช่วงต่อในการ
เก็บกู้ทุ่นระเบิดจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างอีกประการหนึ่งของข้อ
ค้นพบในจังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดสระแก้วก็คือปัจจัยด้าน
ทุนในฐานะที่เป็นทรัพยากรส าหรับการบริหารจัดการทุ่นระเบิด 
พบว่า จังหวัดสระแก้วมีปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าจังหวัด
จันทบุรีและตราด   
 
6. บทสรุป 
 ข้อค้นพบการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ ศักยภาพ ปัจจัย
และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อกล่าว
โดยสรุปแล้ว จะพบว่า ในกรณีของปัญหาทุ่นระเบิดตามแนว
ชายแดนนั้น พบว่า ยังคงมีปัญหาทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ในจังหวัด
สระแก้วจ านวน 11 ต าบล และต าบลที่ไม่มีปัญหาทุ่นระเบิดเลย
จ านวน 1 ต าบล โดยมีปัญหาในระดับน้อย จ านวน 10 ต าบล และ
ปัญหามาก จ านวน 1 ต าบล ส่วนผลกระทบจากทุ่นระเบิดที่ส่งผล
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กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า พบว่า มีผลกระทบน้อย 
จ านวน 5 ต าบล และผลกระทบมาก จ านวน 6 ต าบล และไม่มี
ผลกระทบเลย จ านวน 1 ต าบล 
 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิด จะพบว่า ต าบลในจังหวัดสระแก้วมี
ศั กยภ าพที่ ส าคัญ คื อ  การมี ประสบการณ์ ในพื้ นที่ ป่ า  เช่น 
ความสามารถในการน าทางเพื่อเก็บกู้ระเบิด โดยทหารผู้รับผิดชอบ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนยังมีศักยภาพการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิด
ได้บางระดับ เช่น การเรียนรู้จากทหารกัมพูชาในอดีตในการเก็บกู้
ระเบิดกวนอิม เป็นต้น ศักยภาพทั้งสองประการดังกล่าวเป็นผลมา
จากการที่ชุมชนมีปัจจัยด้านทุนในฐานะที่เป็นทรัพยากรส าหรับการ
บริหารจัดการ คือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทาง
สังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อ
การบริหารจัดการทุ่นระเบิดในอนาคตก็คือ การจัดระบบบริหาร
จัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดที่อาศัยการมีสว่นร่วมของหลายภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน เช่น ฝ่ายทหารที่
รับผิดชอบ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือมูลนิธิจากภายนอก เป็นต้น  
 
7. ช้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากพื้นฐาน
ของข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการทุ่นระเบิดนั้น ปัจจัย
เกี่ยวกับสนาม (field) ยังอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของฝ่ายทหารโดย
ผ่านการใช้กฎอัยการศึกตามชายแดน ท าให้พิจารณาการเก็บกู้ทุ่น
ระเบิดเพียงเฉพาะมิติความมั่นคงทางทหารเพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
จึงควรมีการยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่ทุ่นระเบิดและจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการทุ่นระเบิดในลักษณะที่มีหลายภาคส่วน
เข้าร่วมกับทางรัฐที่ เราเรียกกันว่า ภาคีการบริหารสาธารณะ 
(public governance) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และผลกระทบของพื้นที่ทุ่นระเบิด ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลและข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรีและตราด วิธีทยาการวิจัยจะใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีกรณีศึกษา การวิจัยเอกสาร การศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า การสัมภาษณ์เจาะลึกรวมถึงการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ยังคงมีปัญหาทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดอีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า ปัญหาดังกล่าวชุมชนทั้งสองจังหวัดมีศักยภาพการมีประสบการณ์ในพื้นท่ีป่าและการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิดได้บาง
ระดับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบิดจากการมีทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ข้อเสนอในเชิง
นโยบายนั้นควรเน้นการบริหารจัดการแบบภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารจัดการ, พื้นที่ทุ่นระเบิด 
 

Abstract 
 The objective of the research was to study landmine impacts and problems as well as potential, affecting 
factors and policy recommendations concerning community participation in landmine area management in Thai-
Cambodia Border of Chanthaburi and Trat provinces. The historical qualitative research methodology consisting of 
documentary research, oral history, in-depth interview and non-participative observation were applied to this study. The 
findings showed that there existed mine problems and impacts concerning human life, property and wildlife. However, 
we found that the communities still had potential in experience in wild life area and learning for mine action in some 
level. Because of belonging cultural, human, social and economic capitals. The research recommended public 
governance consisting of public, private sector and civil society organization. 
Keywords : community participation, public governance, land mine area 
 

1. บทน า 
 ภายใต้สถานการณ์ประเทศไทย ถึงแม้ว่าสถานการณ์สงคราม
การสู้รบในพื้นทีภ่าคตะวันออกของประเทศไทยจะสงบลงไปแล้ว แต่
ยังคงมีวัตถุระเบิดฝังอยู่ในพื้นที่อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก พื้นที่
ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น มีเนื้อที่รอยต่อระหว่างประเทศมากถึง 532 
ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนไทย-พม่ามีเพียง 53 
ตารางกิโลเมตร ส่วนชายแดนไทย-ลาวมี 124 ตารางกิโลเมตร และ
ชายแดนไทย-มาเลเซียก็มีเพียง 87 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทุ่นระเบิด
ของภาคตะวันออกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บหรือสูญเสียแขนขา และอวัยวะอื่นๆ เช่น 
สูญเสียดวงตาจากการโดนสะเก็ดระเบิด หรือกระสุนที่ตกค้างมา 
เป็นต้น [1]  

 นอกจากนี้ ปัญหาทุ่นระเบิดยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ดังนี ้[2]    
 1. ด้านเศรษฐกิจ ภาคประชาชนต้องประสบภัยจากทุ่นระเบิด
เป็นผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบภัย
จากทุ่นระเบิดจะเป็นก าลังของครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัว
และส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด เนื่องจากผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นผู้มี
รายได้น้อยและต้องอาศัยพื้นที่ป่าในการท ามาหากิน ส่วนพื้นที่ที่อยู่
ในความครอบครองของประชาชนก็ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจได้ทั้งทางด้านเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ตาม  
 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของผู้ประสบภัยทุ่นระเบิดสังหารทั้งที่เป็นการประกอบอาชีพ 
และการเกิดกลไกทางสังคมที่ต้องมีการเยี่ยวยาผู้ประสบภัยดังกล่าว 
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หากผู้ประสบภัยเป็นเสาหลักของครอบครัวอาจส่งผลให้ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวและส่งผลให้เป็นปัญหาของสังคมใน
ระยะต่อมา เช่น ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
 ในกรณีของภาคตะวันออกนั้น มีความพยายามเดินหน้ากวาดลา้ง
ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 
2561 ตามอนุสัญญาออตตาวา เพื่อให้สอดรับกับการเปิดประชาคม
อาเซียน เนื่องจาก การเปิดประชาคมอาเซียนถือเป็นการสร้างกลไก
ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ยังผลสู่การ
จัดการตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนชายแดนภาคตะวันออก จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในอนาคต เมื่อประเทศไทยได้กลายเป็น
ประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2558 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของรัฐไทย 
ได้เปลี่ยนจากการเป็นรัฐชาติ (Nation State) มาเป็นภูมิภาคที่มี
สถานะไร้พรมแดนมากขึ้น กล่าวคือในปัจจุบันประเทศไทยเป็นรัฐ
ชาติที่เป็นสมาชิกของอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation : 
ASEAN) [3] 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในภาคตะวันออกมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนชายแดนและการเช่ือมโยงไปสู่การเป็น
ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องการการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนให้
มีสวัสดิภาพและความปลอดภัย ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรีและ
สระแก้ว จึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญส าหรับการวิจัยในโครงการนี้ โดย
ผู้วิจัยมีค าถามวิจัยที่ส าคัญคือ ในเขตชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
จันทบุรีและตราด ยังมีปัญหาและผลกระทบจากทุ่นระเบิดหรือไม่
และอย่างไร ชุมชนในเขตชายแดนจังหวัดสระแก้ว จันทบุรีและตราด
มีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในการมีส่วนร่วมจัดการกับปัญหาทุ่น
ระเบิด และจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายอะไรเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดระหว่างแนว
ชายแดนดังกล่าว อย่างไรก็ดี  ในการด าเนินโครงการวิจัยซึ่ งมี
ระยะเวลาของโครงการ 2 ปีนั้น ในปีแรกจะเน้นการศึกษาพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนปีที่ 2 จะเน้นการศึกษาในจังหวัด
สระแก้ว บทความนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาที่เสร็จสิ้นแล้วในปี
แรกที่เน้นเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ศึกษาปัญหาและผลกระทบของพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขต
ชายแดนไทย – กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรีและตราด 
 2. ศึกษาศักยภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – กัมพูชาของจังหวัด
จันทบุรีและตราด 
 3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของการมีสว่นร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – กัมพูชาของ
จังหวัดจันทบุรีและตราด 
 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย – 
กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการศึกษา ปัญหาทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นผลกระทบมาจากสงคราม
เวียดนามหรือสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงปี พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็น
สงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเวียดนาม
ใต้กับรัฐบาลไทย ส าหรับการวิจัยนี้จะใช้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนไทย 
– กัมพูชา ประกอบไปด้วยจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ตราด โดยใช้หน่วยพื้นที่ในระดับต าบลที่มีพื้นที่ติดต่อระหว่างไทย – 
กัมพูชา  
 2.2 ขอบเขตในด้านช่วงเวลาของการศึกษา การศึกษาของผู้วิจัย
โครงการวิจัยนี้ ใช้ขอบเขตปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2518 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาของการยุติสงคราม
เวียดนาม จนถึง พ.ศ. 2560 ตามปีงบประมาณของโครงการ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในโครงการวิจัยนี้จะใช้วิธีด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
นั้น ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการวิจัยในเชิงคุณภาพ 5 รูปแบบด้วยกัน คือ 
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (Oral 
History) การสัมภาษณ์ เจาะลึก ( in-depth interview) และการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (group interview)  
 2. การตรวจสอบข้อมูล ในตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากส่วนที่หนึ่งนั้น ผู้วิจัยจะใช้การตรวจ
แบบหลักการสามเส้า (Triangulation) จาก 2 เทคนิคด้วยกันคือ 
  2.1 การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลที่มีจุดยืนต่างกัน ในการ
วิจัยนี้จะใช้ผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนซึ่ง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านที่
รับผิดชอบการปกครองท้องที่ และกลุ่มนักการเมืองในการปกครอง
ท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มข้าราชการทหารผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บกู้
ทุ่นระเบิด  
  2.2 การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะใช้ ข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และ
จากการสังเกตการณ์มาเปรียบเทียบ ว่าถ้าหากแหล่งข้อมูลที่ได้รับมา
นั้นแตกต่างกันไปหรือข้อมูลมาจากหลายๆแหล่ง จะมีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกต้อง
ของข้อมูลว่าเหมือนกันหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ใช้ใน
งานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นการตีความหมายทางสังคมของปรากฏการณ์
เกี่ยวกับทุ่นระเบิด โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแนว
ประวัติ ศาสตร์  รูปแบบการวิ เค ราะห์ที่ จะ ใช้ เพื่ อ ช่วยตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ส าคัญมีดังนี้[4] 
  3.1 การจัดกลุ่มข้อมูล หมายถึงการจัดหมวดหมู่ที่สามารถ
เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด  เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ  เพื่อให้
เกิดความง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์  อย่างมีความเช่ือมโยง
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ตลอดจนมีเหตุมีผล  เช่น การจัดแบ่งยุคของการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ Native s  Criteria เป็นต้น 
  3.2 การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ หมายถึง การวิเคราะห์
ขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกันใน
กระบวนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก เช่น การมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการผลประโยชน์ต่างๆ อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม เป็นต้น 
  3.3  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ จะวิเคราะห์โดยค านึงถึง
สาเหตุที่มาจากหลากหลายปัจจัย สาเหตุที่มีข้อมูลรองรับการตีความ
และข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 
 
4. ผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 สามารถสรุปได้ว่า เมื่อ
พิจารณาถึงปัญหาทุ่นระเบิดในพื้นที่สองจังหวัดแล้วจะพบว่าใน
ปัจจุบันยังคงมีทุ่นระเบิดและกระสุนดินปืนตกค้างอยู่ การหลงเหลือ
ของทุ่นระเบิดมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตราด
และจันทบุรี คือ ในจังหวัดตราดนั้นยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่เป็น
จ านวนมากดังสะท้อนได้จากระเบิดที่ เกิดขึ้นเมื่อมี ไฟไหม้ป่า 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาบรรทัดที่มีความสูงชันและ
ยังเป็นป่าดงดิบท่ียากต่อการใช้เครื่องมือเก็บกู้ระเบิด ในขณะที่พ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีพบว่ามีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก 
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งโดยมีคลองเป็นแนวชายแดนที่มี
วัตถุระเบิดรวมถึงกระสุนดินปูนที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมี
ตกค้างในหลายๆลักษณะเช่น ระเบิดที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินในป่าเขาสูงชัน 
ระเบิดตกอยู่ในห้วยหนอง คลอง บึง หรือระดับที่ตกค้างอยู่ภายใน
เขตที่มีป่าโปร่ง เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามการตกค้างอยู่ของกระสุนดินปืนดังกล่าวมี
หลากหลายประเภทโดยมีช่ือเรียกต่างๆกันไปตามสภาพพื้นที่ใน
ท้องถิ่น มีการค้นพบ เช่น ระเบิดรถถัง เป็นระเบิดที่มีขนาดใหญ่และ
มีอานุภาพท าลายล้างค่อนข้างสูงมาก ถูกใช้ส าหรับท าลายเป้าหมาย
ขนาดใหญ่ เช่น รถถัง รถจีเอ็มซี เป็นต้น ระเบิดมักถูกค้นพบอยู่ตาม
แนวท่ีราบท่ีรถสามารถสัญจรได้ เพื่อสกัดกั้นข้าศึกที่มากับรถถังหรือ
รถยนต์ขนาดใหญ่ ระเบิดกวนอิม เป็นระเบิดที่ถูกเรียกในท้องถิ่น 
เนื่องจากจะมีลักษณะคล้ายกับตลับกวนอิมที่เป็นครีมทาหน้าเมื่อมี
การเหยียบนี้จะเกิดการยุบตัวและระเบิดทันทีระเบิดกวนอิมมี
อานุภาพท าลายล้างตัวบุคคล ดังนั้นจึงเรียกว่าระเบิดตัดขา การเก็บ
กู้ระเบิดกวนอิมให้หมดไปค่อนข้างยากล าบากทั้งนี้เพราะเป็นวัสดุ
ขนาดเล็กที่จะถูกเคลื่อนที่ไปได้ตลอดเวลา เช่นเมื่อยามฝนตกหนัก
ระเบิดจะไหลไปตามน้ าจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่ง เราจะพบว่า
ระเบิดกวนอิมสามารถท าลายชีวิตของคนและสัตว์ป่าเป็นจ านวน
มาก ระเบิดโรงผีหรือระเบิดหีบศพ มีการท างานคล้ายระเบิดกวนอิม
แต่จะมีขนาดใหญ่กว่ากวนอิม ระเบิดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายๆกับ
กล่องไม้ขีดไฟ หรือโรงศพคนตายโดยมีกล่องเป็นไม้ นอกจากนี้ยังมี 
ระเบิดกระป๋องที่มีลักษณะคล้ายกระป๋องนมโดยมีทั้งจุกและหู แต่ถ้า
เป็นแบบชนวนจะดึงด้วยเชือก และระเบิดที่เรียกว่าฝักข้าวโพด ที่มี

ลักษณะคล้ายฝักข้าวโพดในเวลาจะวางตั้งขึ้นและมีสายพานควบคุม
การท างาน ผลการศึกษายังพบว่ามีทุ่นระเบิดชนิดเอ็ม 79 อีกด้วย  
 การศึกษาถึงวัตถุระเบิดที่มีหลงเหลืออยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชาในภาคตะวันออกนี้พบว่า ทั้งสองจังหวัดมีสาเหตุที่
เหมือนกันคือที่มาของปัญหาทุ่นระเบิดในเขตพื้นที่นั้นเกิดขึ้นมาจาก
ภาวะสงครามในประเทศกัมพูชาโดยจุดเริ่มต้นมีมาตั้งแต่ ประมาณปี 
พ.ศ.2510 การเกิดสถานการณ์สู้รบตามบริเวณแนวชายแดนรอยต่อ
ระหว่างไทย-กัมพูชา ดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการแผ่ขยายลัทธิ
ของคอมมิวนิสต์ที่อาศัยยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวตามแนวชายแดน
ของประเทศต่างๆ ทั้งตามแนวชายแดนไทย พม่า กัมพูชา และลาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดนของไทยในภาคตะวันออกที่เป็น
เขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา การสู้รบตามแนวชายแดนได้เริ่มความ
รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆจนทางรัฐบาลไทยต้องส่งหน่วยนาวิกโยธิน เข้า
ไปช่วยดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดน จังหวัดจันทบุรี และให้กองเรือ
ยุทธการเข้าดูแลพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตราด  
 การสู้รบกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาก็เพิ่มปริมาณและ
ขยายพื้นที่การสู้รบออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปีพ.ศ.2522 
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้น ากองทัพเข้ายึดครองกัมพูชา ผลพวง
ดังกล่าวท าให้มีคนชาวกัมพูชาอพยพหนีสงครามเข้ามาในฝั่งประเทศ
ไทยเกินกว่า 100,000 คน หน่วยความมั่นคงของไทยที่ดูแลพื้นที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา พยายามผลักดันให้ผู้อพยพย้อนกลับไปในฝั่ง
กัมพูชา แต่ก็ไม่เป็นผลดังนั้นในเวลาต่อมารัฐบาลของไทยจึงได้
อนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาลี้ภัยสงครามอยู่ในประเทศ
ไทยได้ หลังจากนั้นจังหวัดตราดจึงได้ก่อตั้งศูนย์รับผู้อพยพ เช่น ค่าย
สุขสันต์และค่ายไซด์เค 
 การอพยพหนีการสู้รบของประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามายังเขต
ดินแดนฝั่งไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น บริเวณบ้านเขาพลู อ.เมืองตราด 
บ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ บ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
หรือ อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี ภายหลังเมื่อปี
พ.ศ.2533 สงครามภายในประเทศกัมพูชาสงบลง ประชาชนผู้อพยพ
ชาวกัมพูชากลับประเทศบ้านเกิดหมดแล้ว  ประชาชนชาวไทยที่อยู่
อาศัยดั้งเดิมพยายามเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่  ทว่าไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากในพื้นที่มีทุ่นระเบิดหลงเหลือ
จากการฝังระเบิดเพื่อเป็นกลยุทธ์การสู้รบตามแนวชายแดนทั้งฝ่าย
เขมรแดง เวียดนามและรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่
ท าการสู้รบกับรัฐบาลไทยตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีด้วย 
 การที่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด ส่งผล
กระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
ดังกล่าวอยู่เนืองๆ อันเป็นอันตรายที่ส่งผลถึงชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าสวนท าไร่ หรือการหาของป่า เช่น การสูญเสีย
ดวงตาหรือแขนขาจากการโดนสะเก็ดระเบิด เป็นต้น  
 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3  สามารถสรุปได้ว่า 
จากการศึกษาถึงศักยภาพและปัจจัยของพื้นที่ทั้งสองจังหวัดนั้น
พบว่า จังหวัดตราดและจันทบุรีมีศักยภาพร่วมกันในการบริหาร
จัดการทุ่นระเบิด 2 ด้านใหญ่ๆ คือ  
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 1. ศักยภาพการมีประสบการณ์ในพื้นที่ป่า 
 2. ศักยภาพการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิดได้บางระดับ  
  
 กล่าวโดยสรุปแล้ว พบว่า จังหวัดตราดและจันทบุรีมีศักยภาพ
ร่วมกันในการบริหารจัดการทุ่นระเบิด 2 ประการ คือ การมี
ประสบการณ์ในพื้นท่ีป่าและการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิดได้บางระดับ 
ส่วนปัจจัยหลักที่มีผลต่อศักยภาพในการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้น คือ 
การมีประสบการณ์ในพื้นที่ป่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความ
ช านาญในการเดินหาของป่าเป็นประจ า จนเป็นวิถีตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะ
เป็นการหาของป่าเพื่อการบริโภคโดยตรงหรือการน ามาท าผลิตภัณฑ์  
ความสามารถในการเก็บกู้ระเบิดของชุมชนจังหวัดตราดและจันทบุรี
นั้น เป็นความสามารถท่ีจะเก็บกู้ระเบิดเฉพาะระเบิดที่อยู่ในทางเดิน 
ซึ่งได้แก่ ระเบิดแบบกวนอิม เป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็น
ระเบิดประเภทที่ไม่มีสายดึง เนื่องจากลักษณะของระเบิดที่ฝังอยู่ใน
พื้นที่ จะอยู่ในทางเดินป่าเป็นหลัก บริเวณที่ชันมากๆ ก็จะไม่มีการ
ฝังทุ่นระเบิด เนื่องจากยากล าบากต่อการเดินป่า นอกจากนี้ ตาม
เส้นทางเดินป่าในการขึ้นเขาไปหาของป่าก็จะมีฝังอยู่เช่นกัน โดยมี
ใบไม้ปกปิดร่องรอยทุ่นระเบิด และยังมีทุ่นระเบิดฝังอยู่ตามโคน
ต้นไม้ใหญ่ สาเหตุที่ต้องฝังตามโคนต้นไม้ใหญ่นั้น เพื่อหวังให้ทหารที่
หนีมา เมื่อเข้าไปพักที่น้ันแล้วให้ระเบิดท างาน ดังนั้นจึงมีระเบิดเป็น
จ านวนมากบริเวณโคนไม้ใหญ่  
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังพบอีกว่าถึงแม้ชุมชนจะมีศักยภาพ
ในการมีส่วนร่วม แต่ในภาคของการปฏิบัติก็มีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ประการ เช่น ในความเป็นจริงยังมีทุ่นระเบิดและดินปืนอยู่อีกจ านวน
มาก รวมถึงปัญหาหน่วยงานที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้
ประชาชนได้เข้าไปท าประโยชน์ เช่น กรมป่าไม้และกองก าลังทหาร
พรานซึ่ งโดยกฎหมายปกติแล้ วประชาชนไม่สามารถเข้าไป
ครอบครอง หรือเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้อันเป็นสาธารณะ 
ทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานซึ่งก ากับดูแลมักอ้างความชอบธรรม
เรื่องความมั่นคงชายแดนหรือความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในการเข้าไปพ้ืนท่ีทุ่นระเบิด 
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ
พื้นที่ทุ่นระเบิดตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 4 นั้น พบว่า ศักยภาพ
ดังกล่าวจะเกิดจากที่ ชุมชนมีทุนประเภทต่างๆเป็นทรัพยากร
(resource)ของชุมชน ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ 
ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรมใน
บริบทนี้หมายถึง ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีผนวกเข้ากับประสบการณ์ของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่มีการสั่งสมกันมาในลักษณะรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัย
อดีต กล่าวคือประชาชนมีการพูดคุย ถ่ายทอด แนะน า และบอก
กล่าว ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น กระทั่งกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อๆ 
กันเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาตามประสบการณ์ในพื้นที่ที่
ยังคงพบทุ่นระเบิดตกค้างอยู่ หรือแม้กระทั่งการสังเกตความผิดปกติ
ขณะที่ออกไปเก็บหาของป่า ภูมิปัญญาดังที่ว่านี้น าไปสู่การท า
สัญลักษณ์ เพื่อเป็นการบ่งบอกความมีอันตรายของพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการแสดงให้สาธารณะได้รับรู้ร่วมกันว่าพื้นที่
บริเวณนั้นควรหลบและควรหลีกเลี่ยง เช่น การใช้สีแดงทาบริเวณ
ปลายไม้ไผ่แล้วน าไปปักไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อมีเจตนาในการบ่งบอก

ว่าบริเวณนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากว่ามีวัตถุ
ระเบิดหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น เป็นต้น 
 ปัจจัยทุนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การจัดการทุ่นระเบิด ท่ีชาวบ้านในต าบล ได้รับมาจากการอบรมของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานทางทหาร เป็นต้น ทุน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ เกิดจากการอบรมนี้มีผลไปเพิ่มพูนทุนทาง
วัฒนธรรม ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันท่ีต้องอยู่ร่วมกับ
ทุ่นระเบิดในพื้นที่ เช่น แต่เดิมชาวบ้านเรียนรู้ทุ่นระเบิดและการ
จัดการโดยอาศัยประสบการณจ์ากการที่มีชาวบ้านกลุม่อื่นเหยยีบทุ่น
ระเบิด และ/หรือทหารเขมรแดงที่อพยพมาอยู่ในต าบล ได้แนะน า
เพิ่มเติมในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับทุ่นระเบิด สิ่งเหล่านี้
ท าให้ชาวบ้านสามารถท่ีจะจัดการกับทุ่นระเบิดได้ในระดับหนึ่ง ตาม
มีตามเกิดเช่นการเผาระเบิด เป็นต้น แต่หลังจากนั้นเมื่อสงคราม
เขมรแดงยุติลง และมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่หน่วยทหารก็ได้
เข้ามาท าการอบรมเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในการจัดการทุ่นระเบิดให้แก่
ชาวบ้านเพิ่มเติม ซึ่งมีผลให้ชาวบ้านรู้จักจัดการทุ่นระเบิดที่เหมาะสม
และปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 ส่วนปัจจัยด้านทุนทางสังคม ในฐานะที่ เป็นเครื่องมือช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
พื้นที่ ทุนทางสังคมในที่นี้ได้แก่ข้อตกลงทางสังคมที่มีร่วมกันของ
ประชาชนภายในชุมชนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีองค์กร
ทางสังคมคอยเป็นพี่เลี้ยงส าหรับช่วยก ากับดูแลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและ
เบื้องหลัง ดังนั้นหากประชาชนผู้ใดปฏิบัติตนที่ละเมิดกฎกติกาสังคม
ของส่วนร่วม จะถูกประชาชนส่วนใหญ่ต าหนิหรือบางครั้งอาจใช้
มาตรการทางสังคมในการลงโทษ เช่น การปล่อยให้อยู่อย่างโดด
เดียว โดยไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือแม้กระทั่งการพบปะพูดคุย
สังสรรค์กัน เป็นต้น ในกรณีของจังหวัดตราดและจันทบุรีพบว่ายังมี
ความเป็นชุมชน(community)อยู่ มีความเป็นชุมชนสูง เมื่อชุมชนมี
กิจกรรมใดๆ เกิดขึ้น ประชาชนมักมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อถึงคราวท่ีชุมชนต้องอาศัยก าลังกาย ก าลังใจ ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ก็มักสามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น
ส าเร็จได้เป็นอย่างดี อีกท้ังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ปัจจัยด้านสุดท้ายเป็นปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
เศรษฐกิจที่ ชุมชนมีอยู่ส าหรับการพัฒนาพื้นที่ทุ่นระเบิด ก็คือ 
แรงงาน ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบว่า ประชาชนท้ังสองจังหวัดมี
การประกอบอาชีพ ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงมีงานท าเกือบ
ทั้งหมด การมีงานท าของประชาชนส่วนใหญ่ยังผลท าให้ประชาชน
สามารถเสียสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่น
ระเบิด พบว่านอกจากนี้ในอนาคตหลังจากเก็บกู้ระเบิดให้ปลอดใน
พื้นที่แล้วคาดหวังประชาชนจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากพื้นที่ทุ่น
ระเบิดในอดีตได้ อาทิเช่น การมีรายได้จากการท าสวนผลไม้ที่ในอดีต
ที่ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการสวนผลไม้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเสริมสร้างหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
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 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ผลการศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้น
พบว่าแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบัน สงครามการสู้รบในภูมิภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา
จะสงบนิ่งมานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีวัตถุระเบิดฝังอยู่ในพื้นที่
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากระเบิดและกระสุนดินปืนถูกน ามาฝัง
ไว้เมื่อตอนเกิดสงครามการสู้รบ การที่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่ใน
พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้เอง ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีดังกล่าวอยู่เนืองๆ อันเป็นอันตราย
ที่ส่งผลถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนท าไร่ หรือ
การหาของป่า จนได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแขนขาและอวัยวะอื่นๆ 
เช่น การสูญเสียดวงตาจากการโดนสะเก็ดระเบิด หรือกระสุนปืนที่
ติดอวนมา เป็นต้น นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังมีข้อค้นพบด้วยว่า 
หลังจากเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงขึ้ นแล้วมาตรการการเยียวยา
ช่วยเหลือของส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
กระท าได้เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีลักษณะของการเป็น
สวัสดิการทางสังคม เช่น มูลนิธิสมเด็จย่า ช่วยเหลือเบื้องต้นในการ
สนับสนุนขาเทียม อวัยวะเทียม หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นช่วยเหลือให้เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ
ประมาณ 500 บาทเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการดังกล่าว
มาแล้วนี้จึงมิใช่การแก้ไขเชิงนโยบายที่มีความเป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืน อันจะน าไปสู่วิถีทางการเสริมสร้างศักยภาพของการ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อที่จะท าให้ชุมชนที่ประสบปัญหาทุ่นระเบิดได้มีการ
จัดการตนเองอย่างยั่งยืนได้ 
 ดังนั้น ข้อเสนอเชิงนโยบายประการแรกก็คือ การเก็บกู้ระเบิดให้
หมดไปจากพื้นที่ในชุมชน หลังจากนั้นควรมีการจัดท าโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ทุ่นระเบิดเดิม นอกจากนี้ในอนาคตหลังจากการเก็บกู้
ระเบิดให้ปลอดในพื้นที่แล้ว ประชาชนยังคาดหวังว่าจะสามารถใช้
พื้นที่ท าโครงการพัฒนาต่อไปได้ เช่น โครงการการสร้างรายได้เพิ่ม
จากพื้นที่ทุ่นระเบิดในอดีตไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการท าสวนผลไม้ที่
ในอดีตที่ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการสวนผลไม้ของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ และการเสริมสร้างหรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างมีความมั่นใจว่า หากมีการเก็บกู้วัตถุระเบิด
รวมถึงกระสุนดินปืนท่ีตกค้างอยู่ในพื้นท่ีมาเป็นระยะยาวนานได้แล้ว
นั้น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมีความมั่นใจว่า จะสามารถ
สร้างกระบวนการความร่วมมือในลักษณะของการเป็นภาคีเครือข่าย
การบริหารจัดการ(public governance )ในการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีภาคีผู้ร่วมขับเคลื่อนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิด
ทีส่ าคัญ 5 ภาคีหลักด้วยกัน  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
ทุ่นระเบิด เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
 3. หน่วยงานประเภทองค์การมหาชน เช่น สถาบันพัฒนาชุมชน 
หรือสภาองค์กรชุมชนต าบล เป็นต้น 
 4. กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านในท้องที ่

 5. องค์กรเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวัน 
 ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการได้
ประโยชน์และการเสียประโยชน์ก็ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 
ควรมีการก าหนดการใช้สถานที่เวทีกลางได้แก่ สถานที่ท าการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักให้เหตุผลของการใช้
ที่ท าการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อน
นั้น มีเหตุผลมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแล การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและการให้บริการด้านนโยบาย
สาธารณะท้องถิ่น ให้กับประชาชนนั้นๆ อยู่แล้วภายใต้กฎหมาย
รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ดังนั้น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการ
ใช้เป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ร่วมกัน
จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาทุ่นระเบิดตามบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็อยู่ภายใต้เง่ือนไขนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
แล้วผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อค้นพบถึงสาเหตุปัจจัยที่ประชาชน
ยกขึ้นมาเป็นเหตุผลส าคัญในการเสนอให้เลือกใช้ที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อน เพราะเนื่องจาก
เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมอย่างละเอียดพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับองค์การ
ทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด เป็นต้น หรือแม้กระทั่งสถาบันทาง
การศึกษาเช่น โรงเรียน ศูนย์กลางการเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นต้น 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดแข็งในการบริหาร
จัดการหลายด้าน ในการนี้ เทศบาลมีความพร้อมทั้ งทางด้าน
งบประมาณ สถานที่ บุคลากร และอื่นๆ อีกหลายประการ และที่
ส าคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือ ค่านิยมที่ทุกฝ่ายมีความเห็น
ตรงกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือได้ว่าเป็นหน่วยราชการที่
มีที่ท าการตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยสามารถเป็นตัว
จักรส าคัญที่สามารถน าไปสู่การด าเนินกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สุขของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยใช้สถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพของการศึกษาพื้นที่ทุ่ นระเบิดจากพื้นที่
กรณีศึกษาทั้งสองจังหวัดนั้น ค้นพบว่า การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายอันได้แก่ ฝ่ายทหาร ฝ่ายผู้น าท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่าย
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และฝ่ายประชาชน จะสามารถร่วมกันก าหนด
รูปแบบการพัฒนาที่มีศักยภาพสูง และมีโอกาสประสบความส าเร็จที่
เป็นประโยชน์มากที่สุด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากกลไกของพหุภาคีในการพัฒนาเป็นหลักซึ่งได้แก่ ภาคี
ฝ่ายทหารซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากส าหรับพื้นที่
กรณีศึกษา ทั้งสองแห่งเป็นทหารจากกองก าลังนาวิกโยธินและกอง
ก าลังทหารพราน อยู่ภายใต้การประกาศใช้กฎอัยการศึกมาตั้งแต่
สมัยสงครามการสู้รบในกัมพูชา จากนั้นทหารกัมพูชาที่เพลี่ยงพล้ า
สงครามได้ถอยร่นหลบหนีข้าศึกเข้ามาอยู่ในดินแดนของประเทศไทย 
ยุทธวิธีการสู้รบดังกล่าวมีการวางทุ่นระเบิดเพื่อสกัดกั้นการไล่ล่าของ
ศัตรู ดังนั้นเมื่อสงครามการสู้รบสงบลงพื้นที่บริเวณที่ผู้วิจัยใช้เป็น
กรณีศึกษาจึงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและกระสุนดินปืนที่ยังคงตกค้าง
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อยู่อีกเป็นจ านวนมาก ด้วยทางราชการมีความตระหนักว่าประชาชน
จะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดดังกล่าว จึงอออกประกาศให้ต าบล
คลองใหญ่เป็นพื้นที่ควบคุมภายใต้กฎอัยการศึกษามาจนถึงช่วย
ระยะเวลาที่ท าการวิจัยอยู่นี้ ดังนั้นอ านาจส าคัญและเด็ดขาดจึง
ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยสิ้นเชิง ขณะที่พื้นที่ชุมชนจังหวัด
ตราดนั้น สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาแวดล้อมด้วยป่าไม้น้อย
ใหญ่นานาชนิด การดูแลพื้นที่เป็นของเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ซึ่งรวมกัน
ดูแลรักษากับกองก าลั งทหารพราน จึงสามารถพอมองเห็น
สถานการณ์ต่างๆ ได้ว่าการที่ประชาชนหรือบุคคลโดยทั่วไปจะ
สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าว จ าเป็นอย่า งยิ่งที่
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กองก าลังทหารพรานที่ตั้งด่านสกัด
อยู ่
 นอกจากน้ีแล้วผลการศึกษามีข้อค้นพบอีกว่าภาคีที่ถูกหยิบยกข้ึน
มาเป็นองค์กรส าคัญอีกองค์กรหนึ่งก็คือ ภาคีสภาองค์กรชุมชน ท่ีถูก
ขับเคลื่อนโดยอาศัยการเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ การ
ขับเคลื่อนดังกล่าวอาศัยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2546 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นอกจากภาคีต่างๆ ดังที่ผู้วิจัย
ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังพบว่า ภาคีส าคัญที่การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ
โครงการไม่สามารถขาดได้ก็คือ ภาคีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ทุกฝ่ายยอมรับมีทรัพยากรในการบริหารหลายประการ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเป็นตัวจักรฟันเฝืองนั้นการ
ขับเคลื่อนมิติต่างๆ ค่อนข้างดี และประชาชนในพื้นท่ีในสถานการณ์
ในปัจจุบันต่างให้ความหวังไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับค่อนข้างสูง  
 ส่วนภาคีต่อมาที่เป็นภาคีหลักของท้องถิ่นก็คือภาคีของฝ่ายผู้น า
การปกครองท้องที่อันได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น โดยในทาง
ปฏิบัติแม้ว่ากลุ่มผู้ปกครองท้องที่จะมีสถานะเป็นผู้น าแบบการ
ปกครองเพื่อดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชนเท่านั้นแต่ไม่มี
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่ทว่าใน
การสร้างกระบวนการพัฒนาใดๆไม่ควรปฏิเสธหรือละเลยการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มภาคีผู้ปกครองท้องเป็นอันขาด เนื่องจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนของทั้งสองพื้นท่ีการศึกษาแล้วพบว่า ประชาชน
มีความสัมพันธ์กับกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นระยะเวลาช้านาน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ทุ่น
ระเบิดนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลไกจากภาคีต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในข้างต้นอย่างบูรณาการ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยท้ัง
รูปแบบและวิธีการที่ดีนี้ 
 
5. อภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะ
อภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จากการศึกษาและองค์
ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 พบว่า ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเป็น
การยืนยัน (confirmation) องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ทฤษฎีการปฏิบัติการของปิแอร์บูร์ดิเยอมองว่าการปฏิบัติการ
ของคนในสังคมมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ฮาบิตุส (Habitus) 
สนาม (field) และทุน (capital) กล่าวคือ ฮาบิตุส  หมายถึง กิริยา

ท่าทาง ความคิด มารยาทของบุคคลที่ได้มาและสั่งสมอยู่ในตัวโดยไม่
รู้ตัวว่ามันด ารงอยู่ ส่วนสนามในที่น้ี หมายถึง พ้ืนท่ีความสัมพันธ์ทาง
สังคมและการเมืองภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ส่วน
ทุน หมายถึง ทรัพยากร (resources) ที่ผู้กระท าการสามารถ
น ามาใช้เพื่อการปฏิบัติได้ โดยบูร์ดิเยอแบ่งออกเป็น 4 ทุนหลัก คือ 
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทาง
สัญลักษณ์[5] 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ปฏิบัติการในการจัดการทุ่น
ระเบิดของชุมชนต าบลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น เป็นผล
มาจากปัจจัยทั้งสามตามทฤษฎีของบูร์ดิเยอ ในกรณีของฮาบิตุส 
พบว่า วิถีชุมชนที่ต้องพึ่งพาป่ามายาวนานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาหาร สมุนไพร สินค้าของป่า เป็นต้นนั้น หล่อหลอมให้เกิดฮาบิตุส 
ในการเข้าป่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนั้น เมื่อ
เกิดการด ารงอยู่ของทุ่นระเบิดในป่า ฮาบิตุสจึงเป็นปัจจัยในการ
ผลักดันให้เข้าไปแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิด  
 ปัจจัยเกี่ยวกับสนาม พบว่า พ้ืนที่ทุ่นระเบิดในชุมชนต าบลต่างๆ
ของจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น เป็นพื้นที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก
ของฝ่ายทหาร ดังนั้น พื้นที่สนามทางด้านความมั่นคงจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่  
 เมื่อพิจารณาถึงเรื่องทุนที่เป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อน ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยได้ช้ีให้เห็นถึงทุนตามแนวคิดของบูร์ดิเยอที่มีผล
ต่อการเข้าไปจัดการทุ่นระเบิดของชุมชนก็คือ ทุนทางด้านวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์ของชุมชนเกี่ยวกับทุ่นระเบิด ท่ีได้มา
จากสถานการณ์ของสงคราม ส่วนทุนทางด้านสังคม ก็เป็นเครือข่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภายในชุมชนที่มีผลต่อการจัดการทุ่น
ระเบิด เช่น ความสัมพันธ์แบบญาติสนิทมิตรสหาย เป็นต้น ส่วนทุน
ทางด้านวัฒนธรรมนั้น เป็นปัจจัยด้านการเงินและฐานะทาง
เศรษฐกิจที่บางชุมชนสามารถน ามาใช้ในการจัดการทุ่นระเบิดได้ 
โดยหวังเป็นการลงทุนในการผลิตสินค้าอื่น เช่น การปลูกพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่ทุ่นระเบิด เป็นต้น ในกรณีของทุนสัญลักษณ์ยังไม่
พบบทบาทในการจัดการทุ่นระเบิด อาจเนื่องมาจากประเด็นทุ่น
ระเบิดนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
โดยตรง  
 อย่างไรก็ดี จากข้อค้นพบในการวิจัยพบว่า มีทุนอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งมิได้น าเสนอในทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติของบูร์ดิเยอก็คือ ทุนทาง
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการทุ่น
ระเบิด ซึ่งชุมชนได้มาจากการอบรมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะฝ่ายทหาร ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติ
ของบูร์ดิเยอนั้น เน้นการวิเคราะห์ในระดับวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต 
(way of life) จึงให้ความส าคัญกับหน่วยวิ เคราะห์ที่ เป็นกลุ่ม 
(group concept) มากกว่าหน่วยวิเคราะห์ในระดับปัจเจก ซึ่งทุน
ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นหน่วยวิเคราะห์ในระดับปัจเจก ดังนั้นในการ
น าทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติของบูร์ดิเยอไปใช้ในการวิเคราะห์ จึงควร
ให้ความส าคัญต่อทุนทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม 
 
 
6. บทสรุป 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา 
และผลกระทบของพื้นที่ทุ่นระเบิด ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
พื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรีและ
ตราด โดยโครงการวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ 
โดยใช้กรณีศึกษาในระดับต าบลเป็นส าคัญ ส่วนเทคนิคในการศึกษา
นั้นจะใช้ในลักษณะผสมผสานระหว่าง การวิจัยเอกสาร การศึกษา
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า การสัมภาษณ์เจาะลึกรวมถึงการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากการศึกษาในกรณีของ
ปัญหานั้น พบว่า ยังคงมีปัญหาทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ทั้งในจังหวัด
จันทบุรีและตราดทั้ง 17 ต าบล โดยมีปัญหาในระดับน้อย จ านวน 
12 ต าบล และปัญหามาก จ านวน 5 ต าบล ส่วนผลกระทบจากทุ่น
ระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสัตว์ป่า พบว่า ยังคงมี
ผลกระทบทุกต าบล โดยมีผลกระทบน้อย จ านวน 10 ต าบล และ
ผลกระทบมาก จ านวน 7 ต าบล  
 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการพื้นท่ีทุ่นระเบิด จะพบว่า ต าบลในจังหวัดจันทบุรีและ
ตราดมีศักยภาพที่ส าคัญคือ การมีประสบการณ์ในพื้นที่ป่า เช่น 
ความสามารถในการน าทางเพื่อเก็บกู้ระเบิด โดยทหารผู้รับผิดชอบ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนยังมีศักยภาพการเรียนรู้ที่จะเก็บกู้ระเบิด
ได้บางระดับ เช่น การเรียนรู้จากทหารกัมพูชาในอดีตในการเก็บกู้
ระเบิดกวนอิม เป็นต้น ศักยภาพทั้งสองประการดังกล่าวเป็นผลมา
จากการที่ชุมชนมีปัจจัยด้านทุนในฐานะที่เป็นทรัพยากรส าหรับการ
บริหารจัดการ คือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทาง
สังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อ
การบริหารจัดการทุ่นระเบิดในอนาคตก็คือ การจัดระบบบริหาร
จัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดที่อาศัยการมีสว่นร่วมของหลายภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน เช่น ฝ่ายทหารที่
รับผิดชอบ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือมูลนิธิจากภายนอก เป็นต้น  
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การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในหมวดน า “食 (shí)”  

ในพจนานุกรม “Shuo Wen Jie Zi” และ “Tongyong Guifan Hanzi Zidian” 
ด้านจ านวน รูปร่างและความหมาย 

The study of comparative the amount, glyph and meaning between  
“Shuo Wen Jie Zi” and “Tongyong Guifan Guifan Zidian” in the “Radical Shi” 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการศึกษาเปรยีบเทยีบตัวอักษรจีนในหมวดน า 食 ในอดีต จากพจนานุกรม “Shuo Wen Jie Zi” 《说文解字》 

และปัจจุบัน จาก“Tongyong Guifan Hanzi Zidian” 《通用规范汉字字典》มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้าน
จ านวน รูปร่าง และความหมายของตัวอักษรในหมวดน า 食 และเพื่อศึกษาถึงยุคสมัยการปรากฏการใช้ตัวอักษรที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม
“Shuo Wen Jie Zi” โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวอักษรจากพจนานุกรมทั้งสองเลม่ แล้ววิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของอักษรทั้งสองสมยั และศึกษายุคสมัยในการปรากฏการใช้ของอักษรที่ไม่ปรากฏใน“Shuo Wen Jie Zi”  ผลการศึกษาพบว่า 
มีตัวอักษรจีนที่อยู่ในหมวดน า 食 เหมือนกันและที่อยู่หมวดอื่นๆ ที่ต่างกัน รวมทั้งหมดจ านวน 53 ตัวยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน และมจี านวน 24 
ตัวที่ไม่ใช้แล้ว  ในจ านวน 53 ตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ันพบว่าในด้านของความหมาย บางส่วนมีการใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง บางส่วนมกีารเพิ่ม
ความหมายใหม่ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิม  ในขณะเดยีวกัน“Tongyong Guifan Hanzi Zidian”ยังปรากฏตัวอักษร
ใหมอ่ีก 13 ตัว อาจกล่าวได้ว่าตวัอักษรเหล่านีเ้ป็นตัวอักษรที่เกดิขึ้นมาหลังจากสมัยฮั่นตะวันออก และมีปรากฏการเริ่มใช้ในยุคสมยัที่ต่างกัน 
สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอักษรจีน ในขณะเดียวกันยงัสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินอีกด้วย 
ค าส าคัญ : อักษรจีน, หมวดน า 食, “Shuo Wen Jie Zi”,  “Tongyong Guifan Guifan Zidian” 

 

Abstract 
     This article is mainly to compare the Chinese characters with “Radical Shi” between “Shuo Wen Jie Zi” and 
“Tongyong Guifan Hanzi Zidian” two dictionaries. The purpose of the study was to study the changes in the amount, 
glyph, meaning of the Chinese characters and the study did not appear in the era when the Chinese characters began to 
be used in “Shuo Wen Jie Zi”, which all about the “food radical”, The research method is to collect materials, collect 
the relevant materials in two dictionaries, and then analyze and compare the connections between Chinese characters 
in these two eras, so that to study the era of Chinese characters that did not appear in "Shuo Wen Jie Zi". The study 
found that there are 53 Chinese characters are still used till now, but some of the meanings have not changed, some 
have changed partially, and 24 Chinese characters have not been used today, meanwhile the “Tongyong Guifan Hanzi 
Zidian”  has also added 13 Chinese characters. It can be said that these Chinese characters should all appear after the 
Eastern Han Dynasty. Studies have shown that the eras in which these Chinese characters appear are different, and they 
are still used till now.This study shows that these changes can’t only reflect the evolution of Chinese characters but also 
can reflect changes of the food culture. 
Keywords: Chinese Characters, Radical Shi, “Shuo Wen Jie Zi”, “Tongyong Guifan Guifan Zidian” 
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1. บทน า 

ตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงความหมายที่ใช้มาถึงปัจจุบัน
เพียงภาษาเดยีวในโลก ถึงแม้วา่จะผ่านการวิวัฒนาการมายาวนาน 
แต่รูปร่างตัวอักษรจีนแตล่ะตัวยังคงสามารถสื่อถึงความหมายได้ 
โดยเฉพาะส่วนของหมวดน า ซึ่งอกัษรจีนในปัจจุบันน้ีมีหมวดน า
ทั้งหมดจ านวน 201 ตัว หมวดน า 食 เป็นหมวดหนึ่งที่สะท้อนให้เหน็
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างและความหมายของตัวอักษรจีน 
รวมทั้งวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในตัวอักษร หมวดน า 食 เป็นหมวดน าที่
เกี่ยวกับอาหารการกิน ดังนั้นตัวอกัษรจีนตัวใดก็ตามที่มีหน่วยน านี้
เป็นส่วนประกอบ มักจะมีความหมายเกี่ยวกับอาหารการกิน การ
เปรียบเทยีบตัวอักษรจีนในหมวดน านี้ระหว่างอดีตและปจัจุบัน จะ
ท าให้เข้าใจในการเปลีย่นแปลงของตัวอักษร และวัฒนธรรมอาหาร
การกินของคนจีนได้มากข้ึน 

พจนานุกรม “Shuo Wen Jie Zi” (《说文解字》)[4] เป็น
พจนานุกรมอักษรจีนเล่มแรกที่เปน็ระบบมากท่ีสุดของจีน เรยีบเรยีง
โดยซวี่เซิ่น ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ได้รวบรวมตัวอักษรจีนไว้ 
9353 ตัว มีหมวดน าท้ังหมด 540 ตัว โดยซวีเ่ซิ่นน าอักษรแตล่ะตัวไป
จัดไว้ในหมวดน าเดยีวกัน เพื่อแยกแยะและอธิบายตัวอักษรแต่ละตวั 
นับเป็นพจนานุกรมหลักในการศึกษาวิวัฒนาการอักษรจีน  

“Tongyong Guifan Hanzi Biao”(《通用规范汉字

表》) [3] เป็นตารางตัวอักษรจีนท่ีใช้ในปัจจุบัน มีจ านวนท้ังหมด 
8105 ตัวอักษร ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย
ส านักงานคณะกรรมการภาษาและตัวอักษรแห่งชาติร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน หลังจากมีการประกาศตารางนี้
แล้ว ได้มีการประกาศให้ยกเลกิตารางตัวอักษรจีนทั้งหมดในอดตี 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับตัวอักษรจีนท่ีใช้ในปัจจุบันต้องยึดถือตาราง
นี้เป็นหลัก พจนานุกรม“Tongyong Guifan Hanzi Zidian” (《通

用规范汉字字典》)[6] เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมตัวอักษร
จาก“Tongyong Guifan Hanzi Biao” และอธิบายความหมายที่ใช้
ในปัจจุบันทั้งหมดไว้ นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับ
อักษรจีนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเปรยีบเทียบอักษรจีนด้าน
ต่างๆ ในพจนานุกรมทั้งสองเลม่นี้ จะสามารถท าให้เข้าใจถึงความ
เปลี่ยนแปลงของอักษรจีนได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านจ านวน รูปรา่งและความ 
หมายของอักษรจีนในหมวดน า 食 ในอดีต (จากพจนานุกรม “Shuo 
Wen Jie Zi”) กับปัจจุบัน (จากพจนานุกรม“Tongyong Guifan 

Hanzi Zidian” (《通用规范汉字字典》  )  

 2. เพื่อศึกษายุคสมัยที่ปรากฏการเริม่ใช้ตัวอักษรจีนในหมวดน า
食 ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม“Shuo Wen Jie Zi”  

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบด้านจ านวน รูปร่างและ
ความหมายของอักษรจีนในหมวดน า 食 ในพจนานุกรม “Shuo 
Wen Jie Zi” (《说文解字》) [4]  เรียกย่อว่า “Shuo Wen” 
และพจนานุกรม“Tongyong Guifan Hanzi Zidian” (《通

用规范汉字字典》) [6] เรียกย่อว่า “Guifan Zidian” โดย
อ้างอิงจากแหล่งอ้างอิง คือ พจนานุกรม “Hanyu Da Zidian” 
(《汉语大字典》) [2] เรียกย่อว่า “Da Zidian” พจนานุกรม 
“Shuo Wen Jie Zi Zhu”（《说文解字注》）[1] เรียกยอ่
ว่า “Duan Zhu”  

4. วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมลูด้านจ านวน รูปร่างตัวอักษร ตัวอักษรรูปต่างท่ี
ปรากฏ และความหมายของอักษรจีนทุกตัวในหมวดน า 食 ใน
พจนานุกรม “Shuo Wen” โดยเก็บข้อมูลไว้ในตาราง 

2. รวบรวมข้อมูลด้านจ านวน รูปร่างตัวอักษร ตัวอักษรตัวเต็ม  
ตัวอักษรรูปต่างท่ีปรากฏ และความหมายของอักษรจีนทุกตัวใน
หมวดน า 食 ในพจนานุกรม “Guifan Zidian” โดยเก็บข้อมูลไว้ใน
ตาราง 

3. น าข้อมูลทีไ่ด้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของอักษรทั้งสองสมัยในด้านจ านวน รูปร่าง และความหมาย  โดย
เพื่อให้มีความชัดเจน อักษรแต่ละตัวท่ีปรากฏอยู่ในการเปรียบเทียบ 
จะมีการบันทึกอักษรตัวเตม็ไว้ในเครื่องหมาย “（ ）” และ

ตัวอักษรรูปต่างไว้ในเครื่องหมาย “【】” ทุกครั้งท่ีมีการกล่าวถึง
ในบทความนี้ 

4. ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารในด้านยุคสมัยทีป่รากฏการเริ่มใช้
ของตัวอักษรที่ปรากฏในพจนานุกรม“Guifan Zidian” แต่ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรม “Shuo Wen”  

5. ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบในด้านจ านวน รูปร่างและ
ความหมาย 

จากการศึกษาพบว่าตัวอักษรในหมวดน า 食 ในพจนานุกรม 
“Shuo Wen” มีทั้งหมด 64 ตัว ส่วนใน “Guifan Zidian” มีทั้งหมด 
55 ตัว ความสมัพันธ์ของตัวอักษรจีนระหวา่งพจนานุกรม “Shuo 
Wen” และ “Guifan Zidian”สามารถจัดเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  
ได้แก่ ตัวอักษรที่ปรากฏทั้งใน “Shuo Wen” และ“Guifan Zidian” 
ตัวอักษรทีป่รากฏเฉพาะในพจนานุกรม “Shuo Wen” และตัวอักษร
ทีป่รากฏเฉพาะในพจนานุกรม “Guifan Zidian” สามารถสรุปไดด้ัง
ตาราง 
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ตารางที่ 1 สรุปจ านวนตัวอักษรจีนที่ปรากฏ 

ประเภทตัวอักษร จ านวน
ตัวอักษร 

1. ตัวอักษรที่ปรากฏทั้ง“Shuo Wen” และ 
“Guifan Zidian” 

53* 

2.ตัวอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน“Shuo Wen” 24 
3.ตัวอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน“Guifan 
Zidian” 

13 

*จ านวนรวมของอกัษรที่อยู่ในหมวด 食 เหมือนกันและที่อยู่หมวดต่างกัน 

เห็นได้ว่าอักษรทีป่รากฏทั้งในพจนานุกรม“Shuo Wen” และ
“Guifan Zidian”มีทั้งหมด 53 ตัว ตัวอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน 
“Shuo Wen” มี 24 ตัว และตวัอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน“Guifan 
Zidian” มี 13 ตัว รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ตัวอักษรที่ปรากฏในทัง้“Shuo Wen” และ “Guifan Zidian”
จ านวน 53 ตัว สามารถแยกได้ดังนี้ 

1.1 ด้านรูปร่างของตัวอักษร 

1.1.1 รูปร่างตัวอักษรคงเดิม  

จากการศึกษาพบว่าตัวอักษรที“่Guifan Zidian” ใช้รูปร่างสืบ
ทอดมาจากพจนานุกรม “Shuo Wen” มีทั้งหมด  26 ตัว ซึ่งมีทั้งใช้
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย 7 ตวัอักษร ได้แก่ 食、饔、餐、

饕、肴【餚】、糖【餹】、膳【饍】โดยตัวอักษร
肴【餚】、糖【餹】และ膳【饍】ใน “Guifan Zidian” 
ได้บันทึกอักษรรูปต่าง 餚、餹 และ 饍 ไวต้ามล าดับ ซึ่งแท้จริง
แล้วเดมิ 餚 เป็นอักษรรูปต่างของ 肴   “Guang Yun” ได้บันทึกไว้
ว่า “食肴，同肴。” 餹 เป็นรูปต่างของ 糖 “Pian Hai” 
บันทึกไว้ว่า “糖，亦作餹。” และ 饍 ก็เป็นอักษรรูปต่างของ
膳 ดังท่ี “Ji Yun” ได้บันทึกไว้ว่า “膳，……或从食。”[2] 

นอกจากน้ียังมีตัวอักษรอีก 18 ตัวทีแ่ท้จริงแล้วเป็นการสืบทอด
รูปร่างมาจาก“Shuo Wen” เพยีงแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทีม่ี
สาเหตุมาจากการย่อตัวอักษร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการย่อในส่วนของ
หมวดน า กล่าวคือ ย่อ 食（飠）เป็น 饣 ทั้งหมด 17 ตัว ดังนี ้

馏（餾） 饪（飪） 饴（飴）

  饧（餳） 馓（饊） 饼（餅）

 （饘） 饭（飯） 馌（饁）

 饱（飽）  饶（饒） 饯（餞）

 馆（館） 馑（饉） 饿 （餓）

 饬（飭）         饰（飾） 

และมเีพียงตัวเดยีวเท่านั้นที่ใช้วิธีการย่อแบบใช้สัญลักษณ์แทนท่ีใน
บางส่วนของตัวอักษร คือ 养（養）เป็นการใช้สัญลักษณ์แทนท่ี
หมวดน า 食 กลายเปน็ 养 และบันทึกอักษร 養 เป็นอักษรตัวเต็ม 

ตัวอักษร 饬（飭）และ 饰（飾） ถึงแม้ว่ารูปร่าง
ตัวอักษรจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุมาจากการย่อหมวดน า 食

（飠）เป็น 饣 เท่านั้นเหมอืนกัน แต่ใน “Shuo Wen” และ 
"Guifan Zidian” กลับมีการจดัไว้ในหมวดน าที่ต่างกัน โดย“Guifan 
Zidian”จัดไว้ในหมวดน า 食 ทั้งสิ้น แต่ “Shuo Wen” ได้จัดไว้ใน
หมวดอื่น คือ จดั 饬（飭）ไวใ้นหมวด 力 และจัด 饰（飾）

ไว้ในหมวด 巾 ทั้งนีเ้นื่องจากอักษรทั้งสองตัวมี 食 ท าหน้าที่เป็นตวั
แสดงเสียงเท่าน้ัน ดังนั้นจึงจัดไว้ในหมวด 刀 และ 巾 

นอกจากน้ีตัวอักษรบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น 飧

【飱】ใน“Shuo Wen” เป็นโครงสร้างบนล่าง 𩚏 แต่ใน“Guifan 
Zidian” มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างซ้ายขวา 飧 และยังมีการ
บันทึกเอาตัว 飱 เป็นอักษรรูปตา่งของ 飧 อีกด้วย ซึ่งอักษรรูปตา่ง
นี ้ “Duan Zhu” ได้บันทึกไว้ว่า “飧， ……俗作飱，非

也。”[1]  

  1.1.2 “Guifan Zidian” ใช้ตัวอักษรรูปต่างใน
พจนานุกรม “Shuo Wen”เป็นตวัอักษรหลัก 

ตัวอักษรประเภทน้ีมีทั้งหมด 15 ตัว เช่น 餮 ที่ปรากฏอยู่ใน
“Guifan Zidian”นั้น เดิมเป็นตวัรูปต่างของตัวอักษร 飻 “Shuo 
Wen”บันทึกไว้ว่า “飻，从食，殄省聲。”[4]   “Guifan 
Zidian” ไดม้ีการใช้หน่วยเสียง殄 ที่เต็มรปู เป็น 餮  ตัวอักษร 饮

（飲）เดิม 飲 เป็นตัวอักษรรปูต่างของ 㱃 ที่มีการวิวัฒนาการ

มาตั้งแต่สมัยอักษรลี่ซ ู[5] “Guifan Zidian” จึงได้ใช้อักษรรูปต่างนี้
เป็นอักษรตัวเต็ม มีการย่อหมวดน าเป็น 饮 เป็นตัวอักษรหลัก 

ตัวอักษร 饵（餌）เดิม 餌 เป็นตัวอักษรรูปต่างของ   

“Shuo Wen” บันทึกไว้ว่า “ ，……或从食耳声。”[4] 
ปัจจุบันไดม้ีการใช้ตัวอักษรรูปต่างเป็นอักษรตัวเต็ม และมีการย่อ
หมวดน าเป็นตัวอักษรหลัก  นอกจากนี้แล้วยังมีอักษร 饫（飫）、

糕（餻）、饩（餼）、蚀（蝕）、饽（餑）、

（餗）、馁（餒）、馋（饞）、馐（饈） 、

馅（餡）、馄（餛）、餍（饜） 

 1.1.3 ตัวอักษรหลักใน“Shuo Wen” กลายเป็น
ตัวอักษรรูปต่าง หรือกลายเป็นตัวอักษรตัวเต็ม (ท่ีตัวย่อไม่ได้เกิดจาก
การย่อหมวดน า) ใน “Guifan Zidian”  

ตัวอักษรประเภทน้ีมีทั้งหมด 8 ตัว โดยอักษรที่กลายเป็นอักษร
รูปต่างมี 6 ตัว ดังนี ้

糇【餱】  糊 【 䊀 、 餬 】

 糍【餈】  喂 【 餧 、 餵 】

 饲（飼）【飤】 馔（饌）【 籑 】  
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จะเห็นได้ว่าตัวอักษรทั้ง 6 ตัวนีม้กีารเปลีย่นแปลงส่วนประกอบ 
หรือเปลีย่นแปลงตัวหมวดน า ซึ่งตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเหล่านี้ 
แท้ที่จริงเป็นอักษรรูปตา่งของตัวอักษรหลักใน“Shuo Wen”  เช่น
糇【餱】ใน “Duan Zhu” ได้มีการบันทึกไว้ว่า “餱或作糇。

” (ตัว 餱 มีตัวรูปต่างคือ 糇)  [1] “Guifan Zidian” ใช้อักษรรูป
ต่าง 糇 เป็นตัวอักษรหลัก และบันทึก 餱 เป็นอักษรรูปต่าง 糊

【䊀、餬】ใน“Shuo Wen” บันทึกว่าตัว 糊 และ 䊀 เป็น

อักษรรูปต่างของ 黏[2] ดังท่ี “Yue Zhu” บันทึกไว้ว่า “黏之或

体从米作䊀，今俗作糊。” (อักษรรูปต่างของ 黏 คือใช้

หมวดน า 米 เป็น 䊀 ปัจจุบันเขียนรูปต่างเป็น 糊) [4]  ส่วน 餬

เป็นตัวอักษรหลักในพจนานุกรม“Shuo Wen” แต่ “Guifan Zidian” 

ได้ใช้อักษรรูปต่าง糊 เป็นอักษรหลัก และบันทึกตัว 䊀 และ餬 เป็น

อักษรรูปต่าง ตัวอักษร 饲（飼）【飤】เดิม 飤 เป็นตัว
อักษรหลักใน “Shuo Wen”ซึ่ง “Duan Zhu”ได้มีการบันทึกว่า 飼
เป็นอักษรรูปตา่งของ 飤[1] ต่อมามีการย่ออักษรรูปต่างนีโ้ดยการยอ่
หมวดน า เป็น 饲 ถือเป็นตัวอักษรหลัก และเดิมที่เป็นตัวอักษรหลกั
กลายเป็นอักษรรูปต่าง เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีตัวอักษรหลักใน“Shuo Wen” ที่เป็นตัวอักษรตัว
เต็มใน“Guifan Zidian” 2 ตัว ไดแ้ก ่飨（饗）และ糕（餻）

ตัว 饗 เป็นตัวอักษรหลักใน“Shuo Wen” ต่อมามีการย่อตัวอักษร
จีน จึงย่อส่วนประกอบด้านบนโดยรักษาส่วนหน่ึงของตัวอักษรไว้ 
ดังนั้น 饗 จึงย่อเป็น 飨 ตัวอักษร 餻 เป็นตัวอักษรหลักใน“Shuo 
Wen”หมายถึงอาหารที่ท ามาจากแป้งข้าวจ้าว ดังนั้นต่อมาจึงมีการ
เปลี่ยนตัวหมวดน าเป็นตัว 米 ซึ่งหมายถึงข้าว เป็น 糕 และใช้ตัวที่
เปลี่ยนแปลงใหม่นี้เป็นตัวอักษรหลัก และบันทึกตัว 餻 เป็นอักษรตวั
เต็ม 

 1.1.4 รูปร่างตัวอักษรใน“Guifan Zidian”
ปรากฏใน“Shuo Wen” สองตัว 

อักษรประเภทนีใ้น“Guifan Zidian” บันทึกท้ังหมด 4 ตัว 
ซึ่งปรากฏใน“Shuo Wen” 8 ตัว ได้แก่ 饷（餉）【饟】ใน 
“Shuo Wen” มีการบันทึก 餉 และ 饟 ไวว้่า “餉，饟也。”  
(餉 ความหมายคือ 饟)  “ 饟，周人謂餉曰饟。”  ( 饟 
คนรัฐโจวเรียก 餉 ว่า 饟) [4] จะเห็นได้ว่าตัวอักษรทั้งสองมี
ความหมายเหมือนกัน “Guifan Zidian” จึงได้บันทึกสองตัวนีไ้ว้
ด้วยกัน โดยบันทึกอักษร 饷 เป็นอักษรหลัก 餉 เป็นอักษรตัวเตม็ 
และบันทึก 饟 เป็นอักษรรูปต่าง  

余（餘）ใน “Shuo Wen” ได้บันทึกตัวอักษร 余 และ 餘 

“余，语之舒也。” (余 เป็นศัพท์เสรมิน้ าเสียง) “餘，饶

也。” (餘 หมายความว่ามเีหลือเฟือ) [4] “Guifan Zidian” 

บันทึกสองตัวนี้ไว้ด้วยกัน โดยบันทึกอักษร 余 เป็นอักษรหลัก 餘

เป็นอักษรตัวเต็ม 

饥（飢）（饑）ใน “Shuo Wen” ได้บันทึกตัวอักษร 飢
และ 饑 ไว้ แต่มีความหมายต่างกัน โดยถ้าหมายถึงหิวโหย จะใช้
ตัวอักษร 飢 แต่ถ้าหมายถึงการไม่มีผลผลิต จะใช้เป็นตัวอักษร 饑

“Guifan Zidian” ได้ใช้ตัวอักษร 饥 เป็นอักษรหลักทั้งสอง
ความหมาย แต่เป็นอักษรตัวเต็มตวัใด จะแยกกันตามความหมาย 

馈（饋）【餽】ใน “Shuo Wen” ได้บันทึกตัวอักษร 饋
และ 餽 ไว้ แต่มีความหมายต่างกนั “Guifan Zidian” บันทึกสองตัว
นี้ไว้ด้วยกัน โดยบันทึกอักษร 饋 เป็นอักษรตัวเต็ม โดยที่มีการย่อ
หมวดน า กลายเป็นตัวอักษร 馈 ซึ่งใช้เป็นตัวอักษรหลักและบนัทึก
餽 เป็นอักษรรูปตา่ง 

1.2 ด้านความหมายของตัวอักษร 

1.2.1 ความหมายในปัจจุบันยังคงใช้ความหมาย
เดิมใน“Shuo Wen” เช่น 糍  【 餈 】ในปัจจุบันยังคงใช้
ความหมายเดิมตาม “Shuo Wen”  หมายถงึอาหารชนิดหนึ่งที่ท า
จากข้าวเหนียว เรียกว่า “糍粑” ตัวอักษร （饘）“Guifan 
Zidian” ใช้ความหมายเดิมตาม“Shuo Wen” หมายถึง โจ๊กข้นๆ 
เป็นต้น ตัวอักษรประเภทนี้มีทั้งหมด 12 ตัวอักษร ได้แก่  

糍 【餈】 （饘） 糇  【 餱 】

 飧【飱】 馌（饁）  饕 

 馁（餒） 饿（餓）  餮 

 糕（餻） 糖【餹】  

 饥（飢）（饑）  

1.2.2 ความหมายในปัจจุบัน ยังคงใช้ความหมาย
เดิมใน“Shuo Wen”และมีการเพิม่ความหมายใหม่อีก เช่น ตัวอักษร
食 เดิมเป็นรูปภาชนะท่ีมีอาหารอยู่ มีฝาปดิ หมายถึงข้าว ต่อมาใช้ใน
ความหมายที่กว้างขึ้น หมายถงึอาหาร ถ้าใช้เป็นกริยาจะหมายถงึ
“กิน” และยังหมายถึงจันทรุปราคาสุรยิุปราคาอีกด้วย ตัวอักษร 饔
“Shuo Wen” หมายถึงอาหารที่สุกแล้ว ต่อมาได้เกิดความหมาย
ใหม่เพิ่มขึ้นมา หมายถึงอาหารเช้าได้อีก เป็นต้น ตัวอักษรประเภทนี้
มีทั้งหมด 21 ตัวอักษร ดังน้ี 

食  馏（餾） 饔        

饴（飴） 饧（餳） 饼 （ 餅 ） 

养（養） 馔（饌）【籑】        

饭（飯） 餐   饱 （ 飽 ） 

余（餘）  饯（餞） 馆 （ 館 ）   

馑（饉） 饩（餼） 饮 （ 飲 ）   

饵（餌）    蚀（蝕） 肴 【 餚 】    

膳【饍】 
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  1.2.3 ความหมายในปัจจบุัน เปลี่ยนไปจาก
ความหมายเดิมใน “Shuo Wen” เช่น 饪（飪）【餁】เดิม
ใน“Shuo Wen” หมายถึงต้มจนเปื่อย (อาหาร) แต่ในปัจจุบันใช้ใน
ความหมายกว้างๆ หมายถึงท าอาหาร 馓（饊）“Shuo Wen” 
หมายถึงอาหารชนิดหนึ่งท่ีท าจากข้าวเหนียวโดยการตม้ แล้วเคี่ยวให้
แห้ง แต่ปัจจุบันใช้วิธีทอดในการท า ตัวอักษร 饲（飼）【飤】

“Shuo Wen” บันทึกความหมายเป็นน าเอาของกินให้คนกิน แต่ใน
ปัจจุบันหมายถึงการให้อาหารสัตว ์ เป็นต้น ตัวอักษรประเภทนี้มี
ทั้งหมด 20 ตัวอักษร ได้แก ่

饪（飪）【餁】  喂 【 餧 、 餵 】         

饲（飼）【飤】 饷（餉）【饟  】   

馈（饋）【餽】 糊 【 䊀 、 餬 】         

飨（饗）    馓（饊）   饫 （ 飫 ）

饶（饒）    饬（飭）   饰 （ 飾 ）

饽（餑）    （餗）           馋 （ 饞 ）

馐（饈）      膳【饍】   馅 （ 餡 ）       

馄（餛）      餍（饜） 

2. ตัวอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน “Shuo Wen” แต่ไม่ปรากฏใน
“Guifan Zidian” มีจ านวนท้ังหมด 24 ตัวอักษร ได้แก่ 餴 (การหุง
ข้าวให้สุกครึ่งหนึ่ง แล้วใช้บุ้งกี๋ตักออกมา แล้วน าไปหุงใหมอ่ีกครัง้
หนึง่) 餥 (อาหารแห้ง) 饎 (เหล้าและอาหาร) 𩚖 (อาหารที่ผสม
ปนเปกัน) 饡 (ใช้น้ าซุปหุงข้าว) 𩞧 (อาหารมื้อเที่ยง) 餔 (กินข้าวมื้อ
เย็นตอนบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็น) 饛 (สภาพที่อาหารเต็มภาชนะ) 

飵 (การเชิญให้กินโจ๊กข้าวบาเลย์เมื่อพบกันของคนรัฐฉู่) 䬯 (เชิญให้

กินโจ๊กข้าวบาร์เลย์เมื่อเวลาพบกัน) 䭡  (การกินโจ๊กข้าวบารเ์ลย์

ด้วยกันเมื่อพบกันของคนรัฐฉิน) 䭓 (การกินโจ๊กข้าวบารเ์ลย์ด้วยกนั

เมื่อพบกันของคนรัฐฉิน) 飶  (กลิ่นหอมของอาหาร) 䬼  (รังเกียจ) 

餀  (อาหารมีกลิ่นเหม็นบูด) 饖  (อาหารเสียเนื่องจากอากาศร้อน) 
饐  (อาหารเสียเนื่องจากความช้ืน) 餲  (อาหารรสชาติเปลี่ยนไป
เนื่องจากท้ิงไว้เป็นเวลานาน) 𩚬 (หิวโหย) 餟 (การเซ่นไหว้โดยการ

เทเหล้าลงไปบนพ้ืน) 䬽  (พิธีเซ่นไหว้เล็กๆ) 𩜁  (อาการที่ม้ากนิ

ธัญญาพืชมากจนเกินไป ท าให้เหงือ่ไหลเต็มใบหน้า) 䬴 (ป้อนธัญญา

พืชให้ม้า) 餕 (อาหารที่กินเหลือ) 

3. ตัวอักษรที่ปรากฏเฉพาะใน “Guifan Zidian” แต่ไม่ปรากฏ
ใน“Shuo Wen”  มีจ านวนท้ังหมด 13 ตัวอักษร ดังน้ี 

饨（飩） 饳（飿）  馉（餶）            

饸（餄） 饹（餎） 饺（餃）       

馃（餜）         馒（饅） 馊（餿）           

饻（餏）         馇（餷）   馕（饢）   

馍（饃）【饝】 

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการปรากฏการเร่ิมใช้
ของตัวอักษรจีนในหมวดน า 食 ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม“Shuo Wen Jie Zi”  

จากการศึกษาพบว่ามีจ านวนตัวอกัษรจีนท่ีปรากฏใน“Guifan 
Zidian” แต่ไม่ปรากฏใน“Shuo Wen” ทั้งหมด 13 ตัว ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น จึงสามารถกล่าวไดว้่าตัวอักษรเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่
ปรากฏในสมัยก่อนราชวงศ์ฮั่นตะวันออก แต่สามารถพบได้ใน
เอกสารยคุหลังราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ดังนี้  

1. ตัวอักษร 饨（飩）หมายถงึของกินลักษณะคล้ายเกี๊ยวน้ า 
ได้ถูกบันทึกใน “Er Ya” ว่า “馄饨，饼也。” (อาหารที่ท าจาก
แป้ง เป็นแผ่นบางๆ กลมๆ) [2] ต่อมามีการอธิบายใน “Zheng Zi 
Tong”ว่า “今馄饨即饺饵别名，俗屑米面为末，

空中里馅，类弹丸形，大小不一，笼蒸啖之。” 
(ช่ือเรียกอีกช่ือของ 饺饵 ใช้แป้งละเอียดห่อไส ้ เป็นรปูกลมๆ แลว้
น าไปนึ่ง) [2] ในปัจจุบันนี ้“Guifan Zidian” ได้บันทึกว่า “馄饨，

面食。用薄面片儿上陷儿，煮熟后连汤吃。” 
(ใช้แป้งท าเป็นแผ่นบางๆ ห่อไส้ แล้วน าไปต้มให้สุก กินพร้อมกับน้ า
ซุป) [6] จะเห็นได้ว่าตัวอักษร 饨（飩）เริ่มมีบันทึกมาตั้งแต่ก่อน
สมัยราชวงศ์ฮั่น กรรมวิธีก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัย เดิมอาหาร
ชนิดนี้ท าเป็นแผ่นแป้งบางๆ ไมม่ไีส้  ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้
พัฒนามาเป็นใสไ่ส้ แล้วน าไปนึ่งให้สุก จนปัจจุบันยังคงใส่ไส้
เหมือนเดมิ แต่ใช้วิธีต้มใหสุ้ก แล้วกินพร้อมน้ าซุป 

2. ตัวอักษร 饳（飿） และ 馉（餶）หมายถงึอาหาร
ประเภทแป้งชนิดหนึ่ง อักษรทั้งสองตัวนี้จะไม่ปรากฏตัวเดียว แต่มกั
ปรากฏคู่กันเปน็ 馉饳 เสมอ ดังจะเห็นได้ใน “Wulin Jiushi” ที่ได้
บันทึกไว้ว่า “有鹌鹑、馉饳儿，面果也。” และ “Zi 
Hui” บันทึกไว้ว่า “馉饳，面果也。 ” [2] จะเห็นได้วา่
ตัวอักษรหรืออาหารชนิดนี้ปรากฏมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง จนกระทั่ง
มาถึงปัจจุบัน มลีักษณะคล้ายกบัไข่นกกระทา จึงเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า 鹌鹑馉饳 ท าจากแป้ง ใส่ไส้ แล้วน าไปทอดให้สุก 

3. ตัวอักษร 饸（餄）และ 饹（餎）มักปรากฏคู่กันเสมอ
เป็น 饸饹 หมายถงึอาหารประเภทหนึ่งที่ท าจากแป้งเป็นเส้นๆ แลว้
ต้มกิน ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ใน“Ji Yun” [2] แสดงให้เห็นว่าสมยั
ราชวงศ์ซ่งได้มีอาหารประเภทนี้ปรากฏแล้ว จนกระทั่งปัจจุบันนีไ้ด้
กลายเป็นอาหารที่ข้ึนช่ือของทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของจีน 
โดยเฉพาะที่มณฑลซานซ ี        

4. ตัวอักษร 饺（餃）หมายถึงเกี๊ยว (อาหารที่ท าจากแป้ง
ชนิดหนึ่ง) เป็นอาหารทีส่ าคัญของชาวจีน โดยเฉพาะทางภาคเหนอื 
แต่ไมม่ีการบันทึกใน“Shuo Wen” ซึ่ง “Zheng Zi Tong” บันทึกไว้
ว่า “饺，或曰今俗饺饵…..，或谓之粉角。”[2] จะ
เห็นได้วา่ 饺 เดิมทีเรียกว่า 饺饵 หรือ 粉角 ซึ่งในข้างต้นได้กล่าว
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แล้วว่า 饺饵 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 馄饨 ดังนั้นสามารถสรปุ
ได้ว่า อาหารชนิดนีไ้ด้ปรากฏมาตัง้แต่ก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา 
แต่เรียกช่ือว่า 馄饨 หรือ 饺饵 ซึ่งใน “Shuo Wen” มีการบันทึก
ไว้เพียงตัวอักษร 饵 เท่านั้น ในสมัยราชวงศ์ซ่งยังมีการเรียก 饺饵

ว่า   粉角 หรือ  角子 ต่อมาคนจีนทางเหนือมักออกเสยีง 角    

(jiǎo) เป็น jiāo ท าให้มีการเรียก 饺饵 เป็น 饺儿[5] 

5. ตัวอักษร 馃（餜）หมายถงึ อาหารที่ท าจากแป้งชนิดหนึ่ง 
มีปรากฏตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา ดังท่ี“Yu Pian” ได้บันทึกไว้
ว่า “餜，饼子也。” [2] ปัจจุบันนี ้“Guifan Zidian” มีการ
บันทึกว่าเป็นอาหารที่ท าจากแป้งทอด [6]      

6. ตัวอักษร 馒（饅）หมายถึงหมั่นโถว เริ่มปรากฏในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง “Ji Yun” บันทึกไว้ว่า “馒，馒头，饼也。”[2] 
“Shiwu Jiyuan” ได้บันทึกไว้ว่า “馒的形状像人头，故称

馒头。” (หมั่นมีรูปรา่งคล้ายหวัคน ดังนั้นจึงเรียกว่าหมั่นโถว) [5]  
ในอดีตหมั่นโถวอาจมีไส้ก็ได้ แต่ปจัจุบันหมั่นโถวไม่มไีส้  

7. ตัวอักษร 馊 （ 餿 ）มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง 
หมายถึงอาหารเสียมีกลิ่นเหม็น ตอ่มา“Guifan Zidian” ได้บันทึก
ความหมายที่กว้างขึ้น นอกจากหมายถึงอาหารที่มีกลิ่นเหม็นแล้ว ยงั
หมายถึงกลิ่นของร่างกายที่เกดิขึ้นเมื่อเหงื่อออกอีกด้วย 

8. ตัวอักษร 饻（餏）、馇（餷）、馕（饢）และ 
馍（饃）【饝】ทั้ง 4 ตัวนี้เป็นตัวอักษรที่เกดิขึ้นใหม่ ไม่
ปรากฏใน “Shuo Wen” และไมป่รากฏในพจนานุกรมสมัยโบราณ
ใดๆ แต“่Guifan Zidian” ได้บนัทึกไว้ว่า 饻（餏）หมายถงึ
หน่วยเงินที่เคยใช้ในเขตปลดแอก  馇（餷） หมายถึงการตม้โจก๊ 
ต้มไปด้วยคนไปด้วย 馕（饢）หมายถึงแผ่นแป้งนาน อาหารของ
ชาวมุสลิม 馍（饃）【饝】มักใช้หมายถึงหมั่นโถว เป็นต้น 

6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าตัวอักษรจีนในหมวดน า 食 จากอดีตมา
จนถึงปัจจุบันไดม้ีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านจ านวน รูปร่าง และ
ความหมาย ทางด้านจ านวนและรูปร่างนั้น สามารถจัดเป็น 3 
ประเภท คือ (1) ตัวอักษรทีใ่ช้มาจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน 53 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการสืบทอดรูปร่างของอักษรมาใช้โดยตรง หรือมีการย่อใน
ส่วนของหมวดน า 食 เป็น 饣 เป็นต้น (2) ตัวอักษรที่ไมม่ีการใช้ใน
ปัจจุบันแล้ว จ านวน 24 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้อาจไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อการใช้ภาษาในสังคมปัจจุบันได้อีกต่อไป  เช่น 飵、

䬯、䭡、䭓  มีความหมายถึงธรรมเนียมการเชิญให้กินโจ๊กข้าว

บาเลย์ของคนรัฐฉูแ่ละฉินเมื่อพบกัน ในปัจจุบันนี้ไม่มีการแบ่งรัฐฉู
และรัฐฉิน และไม่มีธรรมเนยีมการเชิญให้กินโจ๊กข้าวบาร์เลย์ ดังน้ัน
จึงไม่ได้มีการใช้อีกต่อไป เป็นต้น (3) ตัวอักษรที่เกิดขึ้นใหม่ในหมวด
น านี้ จ านวน 13 ตัว ซึ่งตัวอักษรเหลา่นี้เริม่ปรากฏยุคสมัยที่ตา่งกัน 
และมตีัวอักษร 4 ตัวที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมหรือต าราสมยัโบราณ

ใดๆ ได้แก่ 饻、馇、馕、馍 กล่าวคือ 饻 หมายถึงหน่วยเงนิท่ี
เคยใช้ในเขตปลดแอกของจีน เป็นค าศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสมยัก่อน
การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจึงไม่พบใน
พจนานุกรมโบราณใดๆส่วน 馍、馕 และ 馇 เป็นตัวอักษรทีม่า
จากภาษาท้องถิ่น ในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาจนี
กลางจึงมีการรับจากภาษาท้องถิ่นมาเช่นกัน 

ในด้านความหมาย พบว่าในจ านวนตัวอักษรที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
53 ตัวนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) อักษรทีใ่ช้ความหมายเดมิ 12 
ตัว เช่น ยังคงใช้หมายถึงโจ๊กข้นๆ (2) อักษรทีใ่ช้ทั้ง
ความหมายเดิมและเพิ่มความหมายใหม่ 21 ตัว เช่น 饔 เดิมหมายถงึ
อาหารที่สุกแล้ว ปัจจุบันนอกจากหมายถึงอาหารทีสุ่กแล้ว ยงั
หมายถึงอาหารเช้าอีกด้วย (3) อักษรที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
จากเดิม 20 ตัว เช่น 饲（飼）[飤] จากเดิมที่หมายถึงน าของกิน
ไปให้คนกิน ปัจจุบันหมายถึงการให้อาหารสตัว์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
ตัวอักษรนอกจากมีการวิวัฒนาการทางด้านรูปร่างอักษรแล้ว 
ทางด้านความหมายก็ยังมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยอีกด้วย  

7. สรุปผลการวิจัย 

ตัวอักษรจีนในหมวดน า 食 มีการเปลีย่นแปลงท้ังในด้านจ านวน 
รูปร่างและความหมาย โดยตัวอักษรส่วนใหญ่ยังคงใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน และมีตัวอักษรจ านวนหนึ่งถูกยกเลิก ในขณะเดียวกันก็มีอีก
จ านวนหนึ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุคสมัยที่ต่างกัน สถานการณ์เช่นนี้เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าตัวอักษรจีนเองมกีารปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบ 
สนองการใช้งาน ณ ยุคสมยันั้นๆ กล่าวคือ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของตัวอักษรจีน ไม่ว่าจะในด้าน
จ านวน รูปร่างหรือความหมายก็ตาม 

8. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในหมวด
น า 食 ครั้งนี ้ ท าให้เข้าใจถึงการเปลีย่นแปลงของตัวอักษรในด้าน
จ านวน รูปร่างและความหมาย ทราบถึงยุคสมยัการปรากฏการเริม่
ใช้ของตัวอักษร ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาให้ครอบคลมุ
ถึงสาเหตุการยกเลิกและการเกดิใหม่ของตัวอักษรแต่ละตัว 
นอกจากน้ีควรมีการศึกษาในด้านการเปรยีบเทียบการจัดหมวดน าที่
แตกต่างกันของพจนานุกรมด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากปฏิสัมพันธ์เชิงจิตสังคมของ “เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา” ต าบลหาดกรวด อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในมิติของการพัฒนาอัตลักษณ์จากนักธุรกิจสู่การเป็นชาวนาวันหยุดที่ฟื้นตัวจากวิกฤตสุขภาพ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกตลาดสีเขียว และเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน โดยเก็บข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2561–2562 ด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่พัฒนาจากการประเมิน
ตัวชี้วัดของไมเออร์ส-บริกส์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบปรากฏการณ์ส าคัญดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ในการบริหาร
พื้นที่การเกษตรแบบนักค านวณ (ISTJ) สู่นักออกแบบ (INTJ) และผู้แนะน า (INFJ) ของ “เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา” 2) มีการสนับสนุนจาก
เครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มปลูกพืชอินทรีย์ กองเกษตร เทศบาลต าบลหาดกรวด ท่ีมีอัตลักษณ์องค์การแบบนักค านวณ (ISTJ) และ 3) มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกกับตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล ที่มีอัตลักษณ์ชุมชนแบบผู้ให้ค าปรึกษา (ESFJ) ซึ่งเป็นความส าคัญของชุมชนที่มีบทบาทส าคัญเชิง
จิตวิทยาในการพัฒนาปัจเจกบุคคลจากสภาวะวิกฤตในชีวิตสู่การเป็นสมาชิกผู้มีส านึกความเป็นพลเมือง  
ค าส าคัญ : เกษตรสุขภาพ, อัตลักษณ,์ ตลาดสีเขียว 

 
Abstract 

 The objective of this research was to investigate the presence of psychosocial interaction at “Suriya’s Healthy 
Farming” located in Hat Kruat sub-district, Mueang Uttaradit district, Uttaradit province. This research focused on the 
identity evolvement of a holiday farmer who had suffered from a health crisis and then became a member of the 
green market for health promotion and joined the network of an agricultural learning center for local tourism. Data 
were collected from a case study method between the years of 2018-2019 with qualitative research methodology. Data 
were analyzed using content analysis from an application of the Myers–Briggs Type Indicator as semi-structured 
interview and participative observation. The results indicated that: 1) the identity of “Suriya’s Healthy Farming” evolved 
from the Logistician (ISTJ) to the Architect (INTJ) and the Advocate (INFJ); 2) there was support from the organic farming 
enterprise, Department of Agriculture, Hat Kruat Municipality Office which had organizational identity as the Logistician 
(ISTJ); and 3) there was a positive interaction with Lublae Hospital’s Green Market which had the Consul (ESFJ) identity. 
The findings revealed the important role of community as the psychological factor in changing an individual to be an 
active citizen. 
Keywords : Healthy Farming, Identity, Green Market 
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1. บทน า (Introduction) 
 ปัญหาส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นไทย คือขาดองค์ความรู้เชิง
นวัตกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
เนื่องจากงานวิจัยท้องถิ่นจ านวนมากเป็นการใช้เทคนิควิธี แบบ
พฤติกรรมศาสตร์เชิงปฏิฐานนิยม (positivist behavioralism) ที่
ด าเนินการด้วยเครื่องมือวิจัยที่แปลกแยกจากความเป็นชุมชน
ท้องถิ่น และได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางสถิติเพื่อพิสูจน์สมมติฐานเชิง
ทฤษฎีที่แม้จะมีประโยชน์ด้านความชัดเจนของผลลัพธ์แต่ก็ขาดพลัง
ในการอธิบายปรากฏการณ์เฉพาะของวิถีชีวิตมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์
ซับซ้อนหลายระดับ และขาดความหมายในการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม [1] 
 องค์ความรู้ส าคัญในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นในสังคมเกษตร คือ 
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ส าคัญที่ศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ทั้งในระดับกว้างในด้านความสัมพันธ์กับกลุ่ม องค์กร ชุมชน 
จนถึงระดับลึกเก่ียวกับพลวัตทางจิตใจด้านแรงจูงใจ การเรียนรู้ และ
การตระหนักถึงอัตลักษณ์แห่งตน [2] 
 แนวคิดจิตวิทยาดั้งเดิมมีความเชื่อว่าอัตลักษณ์แห่งตนเป็นส่วน
หนึ่งของบุคลิกภาพที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์วัยเด็ก มีความ
คงที่ และเปลี่ยนแปลงได้ยาก  แต่งานวิจัยในยุคหลังสมัยใหม่พบ
ความเชื่อมโยงของการท างานของสมองกับการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพย่อย (sub-personalities) ซึ่งมีหลากหลายในตัวบุคคล 
โดยจะแบ่งเป็นตัวตนหลักและตัวตนที่ถูกละเลย ซึ่งจะสลับกัน
ปรากฏในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ท่ีต่างกัน [3-4]   
 การพัฒนาเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่น เป็นการรับมือกับความ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศ พืชพันธุ์ นโยบาย และการตลาดที่มี
ความจ าเพาะในแต่ละพื้นที่  ผู้ประกอบการด้านการเกษตรจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวตนภายใน เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายนอกอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม [5] ทิศทางการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตเชิงเกษตร จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิง
จิตวิทยาตัวตนของเกษตรกรด้วยเช่นกัน  การศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์
ของเกษตรกรควบคู่ไปกับล าดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงจาก
วิกฤตสู่โอกาส ตลอดจนอัตลักษณ์ขององค์กรที่สนับสนุน จึงมี
ความหมายอย่างย่ิงในการถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้การ
พัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม 
 “เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา” (สวนสุริยา) เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิง
เกษตรและสุขภาพแบบองค์รวมของต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ก่อตั้งจากการประสบวิกฤตสุขภาพของนายสุริยา 
อินจ่าย ที่ฟื้นฟูจากการเป็นผู้ป่วยหนักโรควิถีชีวิต หรือกลุ่มโรคไม่
ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง  (Non-Communicable Diseases: NCDs) คื อ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมอง ซึ่งคน

ไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs สูงถึงร้อยละ 73 อันเป็นระดับที่สูง
กว่าค่าเฉล่ียทั่วโลก [6]  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสวนสุริยา 
ภายใต้ กลุ่ มแนวคิดทฤษฎีป ฏิสัมพั นธ์ เชิ งสัญ ลักษณ์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์จากนัก
ธุรกิจที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล สู่การเป็นเกษตรกรที่ค านึงถึงสังคม 
ตลอดจนวิเคราะห์อัตลักษณ์องค์การที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ
ธุรกิจเพื่อสังคมกับจิตวิทยาการเกษตรเข้าด้วยกัน 
 

2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจยั  
 (Materials and Methods) 
 
2.1 ขอบเขตการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้ขอบเขตเชิงทฤษฎีจิตวิทยาตัวตนในการสนทนากับเสียง
ภายใน (Voice Dialogue) ซึ่งเน้นว่ามนุษย์ทุกคนมีบุคลิกภาพย่อย
หลากหลาย บุคลิกภาพย่อยที่บุคคลหนึ่ง ๆ ใช้เป็นหลักในการ
ปรับตัวจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงเวลา  
จนกระทั่งเมื่อถึงจุดวิกฤตที่รูปแบบการปรับตัวแบบเดิมใช้ไม่ได้ 
ตัวตนที่เป็นบุคลิกภาพย่อยอีกแบบก็จะถูกเปลี่ยนมาใช้เพื่อการ
รับมือกับปัญหาและเติบโตสู่วุฒิภาวะที่เหมาะสมกับบริบทแวดล้อม
ต่อไป [7] 
 ขอบเขตเชิงเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกต และการสัมภาษณ์ รวม 1 ปี 5 เดือน แบ่งเป็นสามระยะ คือ  
2.1.1 เกษตรธุรกิจ คือ ช่วงเวลาก่อน 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีสวนสุริยาท าธุรกิจเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อท าก าไรควบคู่ไปกับงานหลักในธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย 
2.1.2 เกษตรพอเพียง คือ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 เมษายน 2562 
เป็นช่วงที่สวนสุริยาปรับปรุงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับรูปแบบการท างานเพื่อ
สร้างสมดุลใหม่ให้ชีวิตหลังการล้มป่วยเข้าหอดูแลผู้ป่วยหนักระยะ
วิกฤต (Intensive Care Unit: ICU) ด้วยกลุ่มโรค NCDs 
2.1.3 เกษตรสุขภาพ คือ ตั้งแต่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เป็น
ช่วงที่สวนสุริยาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว 
โรงพยาบาลลับแล และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมเกษตรสุขภาพในท้องถิ่น 
 
2.2 วัสดุ อุปกรณ์  
2.2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ พัฒนาจากการประเมิน
ตัวชี้วัดของไมเออร์ส-บริกส์ (The Myers–Briggs Type Indicator: 
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MBTI) [8-9] ซึ่งเป็นแบบประเมินอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐาน
ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็นการเลือกสองขั้วในสี่มิติ  
มิติที่ 1  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  เก็บตัว (Introversion: I) แหล่งพลังงานจากภายในตัวเอง 
  แสดงตัว (Extroversion: E) แหล่งพลังงานจากภายนอก  
มิติที่ 2  การรับรู้ข้อมูล 
  เน้นประสาทสัมผัส (Sensing: S)  
  เน้นจินตนาการ (iNtuition: I)  
มิติที่ 3  การตัดสินใจ 
  ใชค้วามคิด (Thinking: T) ให้ความส าคัญกับเหตุผล  
  ใชค้วามรู้สึก (Feeling: F) ให้ความส าคัญกับบุคคล 
มิติที่ 4  การจัดระเบียบชีวิต 
  เคร่งครัด (Judging: J)  
  ยืดหยุ่น (Perceiving: P) 
 
โดยทั้งส่ีมิติจะรวมกันได้บุคลิกภาพ 16 แบบในสี่กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์ 
นักออกแบบ (INTJ) จินตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ 
นักตรรกะ (INTP) นักคิดค้นนวัตกรรมที่มีความกระหายความรู้  
ผู้บัญชาการ (ENTJ) กล้าหาญ มีจิตนาการ และเป็นผู้น าเด็ดเดี่ยว  
นักโต้วาที (ENTP) ฉลาดและเป็นนักคิดช่างสงสัย 
กลุ่มที่ 2 นักการฑูต 
ผู้แนะน า (INFJ) สร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นในอุดมการณ์  
ผู้ไกล่เกลี่ย (INFP) เห็นใจผู้อื่น กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 
ตัวเอก (ENFJ) มีเสน่ห์และเป็นผู้น าที่มักสร้างแรงบันดาลใจ   
นักรณรงค์ (ENFP) กระตือรือร้น สร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี  
กลุ่มที่ 3 ผู้เฝ้ายาม 
นักค านวณ (ISTJ) เน้นข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่  
ผู้ตั้งรับ (ISFJ) มีความละเอียดอ่อน และเป็นผู้ปกป้องท่ีดี  
ผู้บริหาร (ESTJ) โดดเด่นในการบริหารเร่ืองต่าง ๆ หรือบุคลากร 
ผู้ให้ค าปรึกษา (ESFJ) ห่วงใยผู้คน มักกระตือรือร้นช่วยเหลือผู้อื่น 
กลุ่มที่ 4 นักส ารวจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ (ISTP) กล้าหาญ เก่งกาจในการใช้เครื่องมือ  
นักผจญภัย (ISFP) ยืดหยุ่น ส ารวจและทดลองส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ผู้ประกอบการ (ESTP) ฉลาด กระฉับกระเฉง ใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง 
ผู้มอบความบันเทิง (ESFP) ใช้สัญชาตญาณ และกระตือรือร้น  
 
2.2.2 แผนที่สวนสุริยา เป็นภาพร่างด้วยโปรแกรม Autodesk 
วิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ของสวน เพื่อเป็นแนวทางการสังเกตและ
สัมภาษณ์การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาที่สะท้อนผ่านการ
ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 

 
รูปท่ี 1 แผนที่สวนสุริยาท่ีร่างจากโปรแกรม Autodesk 
 
2.3 วิธีการวิจัย  
  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และตรวจสอบข้อมูลแบบ
ส า ม เส้ า  (data triangulation)  เพื่ อ เพิ่ ม ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ 
(credibility) ของข้อมูล 
 

3. ผลการวิจัย (Results)  
 การวิจัยเรื่อง “เกษตรสุขภาพ: อัตลักษณ์วิวัฒน์จากไอซียูสู่ตลาด
สีเขียว” พบความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์กับการให้ความหมาย
ของพื้นที่จากปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ดังนี้  
3.1 การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาส่วนบุคคล 
3.1.1 ระยะเกษตรธุรกิจ การด าเนินงานของสวนสุริยาในช่วงแรก 

มีอัตลักษณ์แบบนักค านวณ (ISTJ) ที่เก็บตัว เน้นประสาทสัมผัสรับรู้

ข้อมูลที่จับต้องได้ ตัดสินใจด้วยเหตุผล ใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดจริงจัง 
ท าธุรกิจเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อท าก าไรควบคู่
กับงานหลักในธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย 
 

“ตอนซื้อที่ดินท ำนำครั้งแรก ก็คิดว่ำเรำมือใหม่ 
ที่ดินตรงนี้มันเสียเพรำะเคมีมำก่อนแล้ว ยังไงข้ำวที่
ปลูกก็ตอ้งขำยโรงสีรวม ๆ กันตำมรำคำตลำดนั่นล่ะ  
งำนหลักเรำคือรับเหมำ ไม่มีเวลำดูแลก็ต้องใส่ปุ๋ย 
ใส่ยำไม่ให้หญ้ำท่วมกับปูนำมำท ำลำยข้ำวเสียหมด” 

   สัมภาษณ์, สุริยา อินจ่าย (เจ้าของสวนสุริยา) 
    
3.1.2 ระยะเกษตรพอเพียง การด าเนินงานของสวนสุริยาในช่วง

หลังจากล้มป่วยเข้าหอดูแลผู้ป่วยหนักระยะวิกฤต ( Intensive 
Care Unit: ICU) มีอัตลักษณ์แบบนักออกแบบเชิงกลยุทธ์ (INTJ) 
ที่ยังคงเก็บตัว แต่เริ่มรับรู้ข้อมูลผ่านจินตนาการถึงความเชื่อมโยง
ของความเปราะบางของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และยังคงใช้เหตุผล 
ตลอดจนเคร่งครัดจริงจังเช่นเดิม  จึงท าให้การปรับเปลี่ยนจาก
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เกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ
เกิดสมดุลชีวิตกับการท างาน  
 

“หำดกรวดโดดเด่นเรื่องนวัตกรรมสำรชีวภัณฑ์  

มี MOU ข้ำวหอมมะลิแดงอินทรีย์ส่งสิงคโปร์ด้วย 

ข้ำวปกติตันละหกพัน ถ้ำเข้ำโครงกำรนี้ประกัน
รำคำที่ตันละสองหมื่น เรำก็ปรับพื้นที่สวนตำม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ท ำให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ไว้กินไว้ใช้ เหลือค่อยขำย ก็เหมือนเรำได้ใช้ชีวิตที่
เหลือนี้แบบพอเพียงตำมรอยพระองค์ท่ำน” 

   สัมภาษณ์, สุริยา อินจ่าย (เจ้าของสวนสุริยา) 
 

3.1.3 เกษตรสุขภาพ สวนสุริยาในปัจจุบัน มีการด าเนินการด้วย 

อัตลักษณ์แบบผู้แนะน า (INFJ) ที่สร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นใน
อุดมการณ์ โดยยังคงมีลักษณะเก็บตัว ใช้จินตนาการเชิงกลยุทธ์ แต่
ปรับเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจที่ เน้นความรู้สึก และรักษาความ
เคร่งครัดในมาตรฐานไว้ดังเดิม 
 

“แปรรูปผักผลไม้มำเป็นข้ำวกล่องสุขภำพขำย
ตลำดสีเขียวในโรงพยำบำลแบบนี้ไม่ร่ ำรวย แต่มี
ควำมสุขทุกวันพุธที่มำ คือ ภูมิใจไง ผักเก็บมำกับ
มือ กล่องข้ำวย่ีสิบบำทแบบใช้ซ้ ำได้ ใส่ถุงกระดำษดี 
ๆ แบบที่เค้ำจะเอำไปใส่อย่ำงอื่นต่อได้ ไม่สร้ำงขยะ 
ตั้งรำคำ 49 บำท คนป่วย คนโรงบำลแวะมำ เค้ำก็
ได้ของดีไปบ ำรุงร่ำงกำยในรำคำที่จับต้องได้ ก ำไรก็
มำจำกไข่เป็ดกับผักผลไม้ที่เอำมำขำยถัวเฉลี่ยกัน” 

   สัมภาษณ์, สุริยา อินจ่าย (เจ้าของสวนสุริยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 อัตลักษณ์ขององค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสวนสุริยา 
3.2.1 เครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มปลูกพืชอินทรีย์ กองเกษตร เทศบาล

ต าบลหาดกรวด มีอัตลักษณ์องค์การแบบนักค านวณ (ISTJ) ซึ่งอยู่

กับความเป็นจริง เน้นข้อเท็จจริงและสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมใน
การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน  
 

“ผมก ำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรที่ได้อ่ำนจะได้
เข้ำใจรำยละเอียดแบบต้องท ำอะไรยังไงในแบบ
บ้ำน ๆ ท่ีเขำท ำได้ ที่มันเก็บมำจำกประสบกำรณ์ที่
ส่งเสริมเกษตรกรให้เขำมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้นจริง ๆ” 

สัมภาษณ์, จารึก วงศ์ปิยมารัตน์  
(หัวหน้ากองเกษตร ทต.หาดกรวด) 

 

3.2.2 ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล ที่มีอัตลักษณ์ชุมชนแบบผู้ให้

ค าปรึกษา (ESFJ) ที่ห่วงใยผู้คนและกระตือรือร้นช่วยเหลือผู้อื่น  
ในการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
 

“พี่ ว่ำอุตรดิตถ์เรำมีดี โดยเฉพำะวนเกษตร 
โฮมสเตย์ เครือข่ำยสุขภำพ เกษตรอินทรีย์ พี่เลย
ชวนชำวตลำดและทุกพื้นที่ที่มีศักยภำพมำสร้ำง
แผนว่ำจะท ำยังไงให้เรำร้อยเรียงเชื่อมต่อกันเป็น
เส้นทำงเครือข่ ำยศูน ย์เรียนรู้ เกษตรเพื่ อกำร
ท่องเที่ ยวชุมชน ได้ เห็นทุกคนสนุกและมีพลัง
ขับเคล่ือนต่อพี่ก็ดีใจ” 

สัมภาษณ์, ผาสุข แก้วเจริญตา  
(ผู้ก่อตั้งตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล) 

 

รูปท่ี 2 แผนกลยุทธ์ที่สวนสุริยาทีจ่ัดท าร่วมกับพันธมิตรเกษตรอินทรีย์ในการประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
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4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)  
 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์การบริหารแบบนักค านวณ ( ISTJ) 
ของนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ แต่ล้มป่วยหนักด้วยโรคจากการ
ใช้วิถีชีวิตไม่ถูกต้อง คือ เน้นเพียงตัวเลขงบประมาณและการขยาย
ธุรกิจท่ีจับต้องได้ โดยขาดการดูแลจิตใจและรับฟังความรู้สึกเจ็บป่วย
ทางร่างกาย การผ่านจุดวิกฤติที่อยู่ระหว่างความเป็นความตาย เอื้อ
ให้เกิดการตระหนักรู้สิ่งส าคัญในชีวิต และปรับสมดุลจิตใจที่สะท้อน
ออกมาในฐานะชาวนาวันหยุดที่ เปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนจากนัก

ค านวณเป็นนักออกแบบเชิงกลยุทธ์ (INTJ)  
 กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ในขั้นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด

จิตวิทยาตัวตนในการสนทนากับเสียงภายใน (Voice Dialogue) 
[7]  เมื่อบุคลิกภาพย่อยที่รับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสเฉพาะตน 

(Sensing: S) ซึ่งเคยเป็นตัวตนหลักไม่สามารถรับมือกับความ

เจ็บป่วยได้  จึงเกิดการปรับตัวด้วยการพลิกไปมองภาพกว้างผ่าน

จินตนาการ (iNtuition: N) ถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นและการ

แก้ปัญหาด้วยการออกแบบกลยุทธ์และวิธีการใหม่ ๆ ดังปรากฏใน

งานวิจัยของ วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ [4] ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ภายในจิตใจของตนเอง ในการเลือกตัวตนหลักและตัวตนที่ถูกละเลย
ขึ้นมาเป็นบุคลิกภาพย่อยที่ตระหนักรู้  และแสดงออกต่างกันไป
ตามแต่ละช่วงเวลาของชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อันเป็น
การสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ในระดับบุคลิกภาพย่อยเพื่อ
รับมือกับปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อนึ่ง การพัฒนาจากอัตลักษณ์ของนักออกแบบเชิงกลยุทธ์ 

(INTJ) สู่อัตลักษณ์ผู้แนะน า (INFJ) ทีส่ร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่น

อุดมการณ์ ของ “เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา” โดยเน้นเกษตรอินทรีย์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อ
แบ่งปันกับสังคมโดยรวม เกิดจากการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนชาวตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลับแลทุกวันพุ ธ 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยด้านจิตพลวัตในการ

พัฒนาชุมชนของ มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และ สุพรรณี 

เกลื่อนกลาด [10] ที่ศึกษาพบว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

แสวงหาอนาคตร่วมกันบนพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายสุขภาพ จากหลักการที่พบว่า 
มนุษ ย์ดึ งดูดกันด้ วยความเหมือนและเติบ โตด้ วยความต่ าง 
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพย่อยทั้งเหมือนและ
ต่างกัน จะก่อให้เกิดการปรับตัวอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับตัวตน
และบริบทภายนอก จนกระทั่งประกอบสร้างเป็นอัตลักษณ์ที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 

5. บทสรุป (Conclusion)  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ขัดกับอัตลักษณ์

เดิม เช่น การเปลี่ยนจากนักค านวณ (ISTJ) เป็นนักออกแบบ (INTJ) 
ซึ่งคงรักษาตัวตนหลักของบุคคลไว้ และปรับเปลี่ยนเพียงวิธีมองโลก
จากการเน้นประสาทสัมผัสเฉพาะตัว (Sensing: S) เป็นการมี
วิสัยทัศน์กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถจินตนาการได้ถึงสังคมในภาพรวม 
(iNtuition: N)  
 ทั้งนี้  ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การ
สนับสนุนเชิงสังคมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับอัตลักษณ์เดิม ( ISTJ) 
ดังปรากฏในอัตลักษณ์ของกองเกษตร เทศบาลต าบลหาดกรวด ซึ่ง
สนับสนุนการด ารงอยู่ของคุณสมบัติที่เป็นจุดแข็ง (strengths) ของ
ความเป็นนักค านวณที่ด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง   
 นอกจากนี้ ยังมีตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล ที่มีอัตลักษณ์
ชุมชนแบบผู้ให้ค าปรึกษา (ESFJ) เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมาย
ทางจิตใจที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของสวนสุริยาที่ได้รับการเติมเต็ม
สมดุลด้านความรู้สึก (Feeling: F) จนกระทั่งพัฒนาจากนักออกแบบ  
(INTJ) กลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ค านึงถึงสังคมด้วยอัตลักษณ์
แบบผู้แนะน า (INFJ) ที่สร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นในอุดมการณ์
ผ่านศูนย์การเรียนรู้เกษตรสุขภาพ สวนสุริยา 
 คุณค่าของงานวิจัยนี้ คือการเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึง
ความส าคัญของชุมชนที่มีบทบาทเชิงจิตวิทยาในการพัฒนาปัจเจก
บุคคลจากสภาวะวิกฤตในชีวิต สู่การเป็นสมาชิกผู้มีส านึกความเป็น
พลเมือง (active citizen) ที่สามารถเติมเต็มความต้องการของ
ตน เอ ง ช่ วย เหลื อคน รอบข้ าง และมี จิ ตสาธารณ ะอ ย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างบริบูรณ ์
 

5.2 ข้อเสนอแนะทางการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เกษตรสุขภาพ: อัตลักษณ์วิวัฒน์จากไอซียู 
สู่ตลาดสีเขียว” มีจุดเด่น คือ เป็นการน าแนวคิดทางจิตวิทยา 
มาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ของเกษตรกรด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการศึกษาวิจัยต่อไป 
อาจน าข้อค้นพบ แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ร่วมกับ
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของบุคคล
ในกลุ่มอาชีพที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กว้างขวางและลุ่มลึกมากย่ิงขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปรากฏข้อค้นพบส าคัญ คือ บุคคลจะเกิด
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เมื่อตระหนักรู้ว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหา
ตามอัตลักษณ์แบบเดิมนั้น ก่อให้เกิดผลลบ หรือไม่สามารถใช้ได้ผล
อีกต่อไป โดยการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ภายใต้การสนับสนุนจากชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เดิมและเติมเต็มอัตลักษณ์ใหม่   
 ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด
นโยบายด้านการศึกษาเพื่ อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการเกษตรและด้านสาธารณสุข เช่น การ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หรือการวางนโยบายสาธารณะเพื่อลดภัย
คุกคามจากโรคเรื้อรังที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสมของคน
ในสังคม ด้วยการเพิ่มความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์
องค์กร และอัตลักษณ์ชุมชน เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา 
หรือการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐานอัตลักษณ์เดิม เพื่อลดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เพิ่มเติมการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่
พึงประสงค์จากการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเชิงจิตสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพในปัจจุบันของชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
และ 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางระจัน ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดย้อนยุคบา้นระจนั ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมจังหวัด
สิงห์บุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่า 1) ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าคัญของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนท่ีคนในชุมชนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน มีการเช่ือมโยงวัด โรงเรียน และชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 2) ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มี จุดแข็ง คือ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน จุดอ่อน คือ การบริการและการจัดการท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โอกาส 
คือ ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน อุปสรรค คือ น้ าท่วมพื้นที่โดยรอบในฤดูน้ าหลากส่งผลต่อการคมนาคมและรายได้จากการท่องเที่ยวท้องถิ่น  
ค าส าคัญ : ชุมชนบ้านบางระจัน, ชุมชนน่าอยู่, จังหวัดสิงห์บุรี, อ าเภอค่ายบางระจัน 
 

Abstract 
The objectives of the study were to 1) to examine current state Ban Bang Rachan communities in Khai Bang 

Rachan, Sing Buri and 2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of Ban Bang Rachan communities 
in Khai Bang Rachan, Sing Buri. The research instruments are interview forms and notes forms. Data collection by 
interview and focus group discussion. Content analysis was used for data analysis. The results of the study were as 
follows : 1) Ban Bang Rachan communities in Khai Bang Rachan, Sing Buri is the location of the important cultural 
attractions of Sing Buri and people in this communities are ready to cooperate in activities to developed communities. 
2) Strengths are local history and the cooperation of the community. Weaknesses are the service and tourism 
management is not efficient enough. An opportunity is the wisdom of the villagers. And threats are flooding in the flood 
season. 
Keywords : Ban Bang Rachan communities, Livable communities, Sing Buri, Khai Bang Rachan. 
 
 

1. บทน า 
 จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478  
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 
กิโลเมตร ทั้งสิ้น 210,826 คน คนไทยส่วนใหญ่รู้จักจังหวัดสิงห์บุรี

จากประวัติศาสตร์บ้านบางระจันที่มีกล่าวถึงในหนังสือพระราช
พงศาวดารหลาย ๆ ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็มีรายละเอียดแตกต่างกัน
ไป แต่โดยภาพรวมจะกล่าวถึงการรบที่ค่ายบางระจัน สมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยกล่าวว่าในครั้งอดีตชาวบ้านบางระจันสามารถต่อสู้กับ
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ทัพพม่า เป็นเวลาถึง 5 เดือน ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 
2308 ถึ งวันจันทร์แรม 2 ค่ า  เดือน 8 ปีจอ พ .ศ . 2309  [1] 
ประวัติศาสตร์บ้านบางระจัน ถือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส าคัญ
ของจังหวัดสิงห์บุรี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ ประวัติศาสตร์ที่ได้
บูรณาการเข้ากับชุมชน เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงเห็นรากเหง้าของคน
ในชุมชนนั้น และก่อให้เกิดจิตส านึกเห็นคุณค่า ความภูมิใจในท้องถิ่น
หรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
[2] จากค าขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีที่กล่าวว่า “ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่
หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจ าปี” ใน
วรรคแรกแสดงให้ถึงความภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคน
สิงห์บุรีได้เป็นอย่างดี ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2560 จังหวัดสิงห์บุรี
กลับมาเป็นที่สนใจของคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการ
ท่องเที่ยว จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 
พบว่า ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จังหวัดสิงห์บุรีมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดได้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการก าหนดนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวโดย
สนับสนุนงบประมาณ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของ
จังหวัดสิงห์บุรี คือ วัดโพธิ์เก้าต้น อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และ
ล่าสุดจังหวัดสิงห์บุรีได้เปิดตัวตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน เมื่อปีพ.ศ. 
2560 และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จากการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีรับจ้างหาบน้ าในบริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นพบว่า แต่
เดิมสถานที่ตั้งตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ซึ่งอยู่ในวัดโพธิ์เก้าต้น 
เป็นสถานที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คนที่มาที่วัดส่วนใหญ่จะมาไหว้
พระขอพร แต่หลังจากมีตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาในชุมชนบ้านบางระจันมากขึ้น อีกท้ังตลาดไทยย้อนยุคบ้านระ
จันยังเพิ่มอาชีพและพื้นท่ีในการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน
มากขึ้นอีกด้วย และการจากสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนค่าย
บางระจันพบว่า นอกจากตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันจะสร้างอาชีพ
ให้ชาวบ้านในชุมชนแล้ว การที่มีตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันขึ้นนั้น
เกิดจากความร่วมมือของวัด โรงเรียน และชุมชน เป็นการแสดงให้
เห็นถึงการร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เป็นฐานในการพัฒนาอีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชน
ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างก้าวกระโดดช่วง
ระยะเวลาไม่นาน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะถอดบทเรียน โดยการหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้านบางระจนั อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนบ้าน

บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สู่ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ศึกษาสภาพในปัจจุบันของชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
 2.2 วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้าน
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จงัหวัดสิงห์บุร ี
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  
3 แหล่ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  3.1.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางระจัน ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดย้อน
ยุคบ้านระจัน ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจัน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  
  3.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมจังหวัด
สิงห์บุรี 
  3.1.3 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารหลักฐานและรายงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี เอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติค่ายบางระจัน  
   

4. วิธีการวิจัย 
 4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 
  4.1.1 แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพใน
ปัจจุบันของชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี และแบบสัมภาษณ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  4.1.2 แบบบันทึก ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและ
แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสารหลักฐานและรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี  
 
 
 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  4.2.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานและรายงานต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านบางระจัน ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  4.2.2 บันทึกข้อมูลจากเอกสารหลักฐานและรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านบางระจัน ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ลงในแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  4.2.3 ผู้วิจัยลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชุมชนบ้านบางระจัน 
หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางระจัน ผู้ประกอบการร้านค้าใน
ตลาดย้อนยุคบ้านระจัน ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
  4.2.4 จัดการสนทนากลุ่ม บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
ข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  4.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากจากเอกสารหลักฐานและ
รายงานต่าง ๆ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะและข้อมูลจากเอกสารหลักฐานและรายงานต่าง ๆ
   

5. ผลการวิจัย 
 5.1 สภาพในปัจจุบันของชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 ชุมชนบ้านบางระจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่ งเป็นที่ตั้ งเดียวกับวัดโพธิ์ เก้าต้น 
อนุ ส าวรีย์ วี รชนค่ ายบ างระจั น  ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ณ 
หมู่ที่ 5 ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ยังเป็น
ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างโฮมสเตย์และทัวร์สุขภาพ 
ต.หัวไผ อีกด้วย ชุมชนบ้านบางระจัน เป็นชุมชนที่คนในชุมชนมี
ความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน มีการเช่ือมโยงวัด โรงเรียน และชุมชนเข้าไว้ด้วยกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมเพื่อให้
สามารถพัฒนาชุมชนได้ทันโลก 
 5.2 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ้าน
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  5.2.1 จุดแข็ง 
  ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีมี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความรักและสามัคคีของคนในชุมชน ส่ง
ให้ชุมชนสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางระจันน าไปสู่ เศรษฐกิจชุมชน การ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิด
อาชีพในชุมชน และท าให้ชุมชนเป็นที่รู้สึกอย่างกว้างขวาง 
  5.2.2 จุดอ่อน 
  การบริการและการจัดการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและครบวงจร จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนค่าย
บางระจันพบว่า ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนในปัจจุบัน คือ 
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยะจากตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
จะถูกน าไปรวมกับขยะของโรงเรียนค่ายบางระจัน แต่เนื่องจาก
ตลาดมีในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดการเก็บขยะของทาง
เทศบาล ส่งผลให้ขยะในบริเวณโรงเรียนค่ายบางระจันสะสมและเกิด
ปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดการขยะที่ไม่มีประ
สิทธิของตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันและขาดการประสานงานจาก
หน่วยงานของรัฐและชุมชน อีกทั้ง 
  5.2.3 โอกาส 
  ชุมชนบ้านบางระจันมีภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านที่
สามารถน าไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนได้ในหลายด้าน ทั้งด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา เป็นต้น อีกทั้ง
พื้นที่ชุมชนบ้านบางระจันน้ า อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
เป็นพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรีที่เมื่อถึงฤดูน้ าหลากน้ าไม่สามารถท่วมถึง
ได้ ส่งผลให้ชุมชนบ้านบางระจันสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
  5.2.4 อุปสรรค 
  จังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมักมีน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
ถึงแม้ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นพื้นที่ที่น้ าท่วมไม่
ถึง แต่ในบริเวณรอบ ๆ อาจจะมีน้ าท่วมพื้นที่ ส่งผลให้การคมนาคม
ในการเข้าไปถึงพื้นที่อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีความ
ยากล าบากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นในช่วงเวลาดังกล่าวลดน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันมีการด าเนินการ
วางท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน สองข้างทางของถนนสายเอเชียซึ่งใกล้ศูนย์
ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาให้อนาคตจากการด าเนินงานดังกล่าว 
  

6. อภิปรายผล 
 ชุมชนบ้านบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็น
ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในชุมชน ท้ังชาวบ้านในชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาและวัด ท าให้ชุมชนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จาก
รายได้ของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น การเป็นที่รู้จักในเชิงการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น ท้ังนี้เป็นผลมาจากความสามัคคีของคนในชุมชน การมีสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจร่วมกันของคนในชุมชน นั่นคือ ประวัติศาสตร์บ้าน
บางระจัน ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ดังที่ บัวสรรค์  นามบุญลา 
[3] กล่าวไว้โดยสรุปว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อให้เกิดความรัก
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ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตนเอง คือท าให้เรารู้ถึงความ
เสียสละของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างบ้านเมืองมารักชาติบ้านเมืองไว้ด้วย
ชีวิต สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมาสู่รุ่นลูกหลาน จึงก่อให้เกิดความ
ภูมิใจ รักหวงแหนมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ ต้องการที่จะอนุรักษ์และ
สืบสานสิ่งที่ดีงามไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป แต่ทั้งนี้ความรัก
ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอาจจะยังไม่เพียงพอในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันถือเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ดึงเอาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาเป็นจุดหลักในการดึง
ความสนใจของนักท่องเที่ยว แต่ในการท่องเที่ยวท้องถิ่นเองก็ต้องมี
การจัดการที่ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ต่อชุมชน
ได้ ดังที่พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์ [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัด
พังงา แล้วพบว่า องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร คือ ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด้านการมีจิตส านึกที่ดีใน
การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
ยั่ งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวมากกว่าการมุ่ งเน้นที่
ผลประโยชน์ด้านรายได้ มุ่งท่ีจะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษา
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งตัวผู้น าชุมชนที่มีการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กลุ่มการ
ท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดร จากหนังสือท้ังหมด 4 เล่ม คือ 1.พระเวสสันดร
มหาบุรุษแห่งหิมพานต์ 2.พระเวสสันดรเจ้าแห่งทาน 3.ปริทัศน์เวสสันดรชาดก 4.มหาชาติเมืองการญจน์ การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเนื้อเรื่องพระเวสสันดร จ านวน 13 
กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวสน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์สักบรรพ กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ โดยศึกษาถึงหลักธรรมที่ปรากฏในแต่ละกัณฑ์  

ผลการศึกษาพบว่า พระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์จากหนังสือ 4 เล่ม พบหลักธรรมทั้งหมด 11 หลักธรรม ทั้ง 13 กัณฑ์พบหลักธรรม
ทั้งหมด 11 หลักธรรม โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) หลักทาน (2) หลักบารมี 10 (3) หลักศีล 5 (4) หลักมงคลชีวิต (5) 
หลักสังคหวัตถุ 4 (6) หลักพรหมจรรยา(7) หลักปัญญา (8) หลักพรหมวิหาร 4 (9) หลักปฏิสันถารธรรม (10) หลักบุญกริยาวัตถุ 10 (11) หลัก
วัฏสงสาร 
ค าส าคัญ: หลักธรรม, พระเวสสันดร,มหาชาต,ิชาดก 

 
ABSTRACT 

The research has a purpose to study about the moral that is in the Phra Vesantara Story. This research was 
made by four book 1. Phra Vessantara of Himmapan 2. Vessantara Buddha 3. Review, Vessantara Chadok 4. The great 
nation Muang Kan , This research is a qualitative research and present the vesuit by wing deseriotive  Statistic. In the 
study the Vessantara study aboat the information From the Phra Vessantara story . overall 13 Chapter. Soch as  
(1)Principles of give (2) Principles of virtue 10 (3) Principles of precepts 5 (4) Principles of life (5) Principles of Sangha 
objects 4 (6) Principles of Brahma (7) Principles of wisdom (8) Principles of Brahmaism 4 (9) Principles of Dhamma (10) 
Principles of Merit, Verbs, Objects 10 (11) Principles of Worship 
Keywords :  Principle, Vessantara, The great nation, allegory 
 
 
บทน า 

พระมหากษัตริย์ไทยได้น ามหาชาติเวสสันดรชาดกมา
เป็นแบบในการพัฒนาสังคมตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตามที่ปรากฏ
หลักฐานในเตภูมิกถา และในศิลาจารึกหลักท่ี 3 นครชุม โดยพระ
บรมกษัตริย์ไทยได้ เป็นองค์อุปถัมภ์ให้มีการเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ราษฎร์ ทั้งนี้จาก
การได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ซึ่งเช่ือกันว่า
การฟังเวสสันดรชาดกครบทั้ง 13 กัณฑ์นั้นให้จบภายในวันเดียว
จักได้รับอานิสงค์ทั้ง 5 ประการ ความเช่ือเหล่านี้ได้รับสืบทอดกัน
มาจากคัมภีร์มาลัยสูตรที่พระมาลัยเถระเจ้าน ามาบอกกล่าวแกช่าว
ชมพูทวีป การฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกจึงได้เป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเทศน์มหาชาติได้มี
การพัฒนามาเป็นล าดับจากมหาชาติค าหลวง ซึ่งใช้ส าหรับสวดให้
อุบาสกอุบาสิกาฟัง แต่งข้ึนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ใน 
พ.ศ.2025 และได้รับการแต่งข้ึนอีกครั้งในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม 

ซึ่งใช้ส าหรับให้พระภิกษุเทศนา ใน พ.ศ.2163 – 2171 ต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวมหาชาติหรือ
มหาชาติกลอนเทศน์ข้ึนอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราช
บัณฑิตเมื่อปี พ.ศ.2358 และในบรรดามหาชาติเวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ์นั้นจะมีหลักธรรมและข้อคิดคติเตือนใจที่แตกต่างกันออกไป  

ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาหลักธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดร เพื่อ
วิเคราะห์หลักธรรมผ่านตัวละครประจ ากัณฑ์ โดยจะศึกษาทั้ง
ประวัติความเป็นมา ความหมาย เนื้อหาสาระ หลักธรรมและ
คุณค่าของเรื่องพระเวสสันดร ที่มีต่อสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และบูรณาการไว้ให้เป็นมาตรฐานในสังคม และเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมแก่สังคมให้เหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏจากกัณฑ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องพระเวสสันดร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า 
 2. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดร  
 3. ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดร 
 4. เสนอผลการศึกษา 

 
ผลการวิจัย 
 จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ทั้ง 13 กัณฑ์ พบหลักธรรม
ทั้งหมด 11 หลักธรรม โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
(1) หลักทาน (2) หลักบารมี 10 (3) หลักศีล 5 (4) หลักมงคลชีวิต 
(5) หลักสังคหวัตถุ 4 (6) หลักพรหมจรรยา(7) หลักปัญญา (8) 
หลักพรหมวิหาร 4 (9) หลักปฏิสันถารธรรม (10) หลักบุญกริยา
วัตถุ 10 (11) หลักวัฏสงสาร ตามล าดับมีรายละเอียดดังนี้  

1. หลักทาน หมายถึง น. การให้ มักใช้ประกอบท้ายค าอื่น 
เช่น ธรรมทาน วิทยาทาน สิ่งที่ให้ มักหมายถึงเงินหรือสิ่งของที่คน
ให้แก่คนยากจน หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์หิมพานต์, กัณฑ์
กุมาร, กัณฑ์สักกบรรพ, กัณฑ์นครกัณฑ์ 
 ตัวอย่าง  

พราหมณ์ทั้ง 8 กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์
ทั้งหลายจะทูลขอรัตนะ ซึ่งยังแคว้นแห่งชาวสีพีให้เจริญ ขอ
พระองค์โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐซึ่งมีงาดุจงอนไถ 
สามารถเป็นราชพาหนะ พระมหาสัตว์ได้ทรงสดับค านั้นแล้ว ทรง
ด าริว่าเราใคร่จะบริจาคทานเป็นไปภายใน ตั้งแต่ศีรษะเป็นต้น 
พราหมณ์เหล่านี้มาขอทานเป็นไปภายนอกกะเรา แม้อย่างนั้นเรา
จะยังความปรารถนาของพราหมณ์เหล่านั้น ให้บริบูรณ์ ประทับอยู่
บนคอช้างตัวประเสริฐตรัสคาถานี้ว่า เราจะให้ช้างพลายซับมันตัว
ประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดที่พราหมณ์ทั้งหลายขอเราเรา
มิได้หวั่นไหว ครั้นตรัสปฏิญญาฉะนี้แล้วพระราชาผู้ผดุงรัฐสีพีให้
เจริญมีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้าง 
พระราชทานทานแก่พราหมณ์ทั้งหลาย (บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 
: 36) 

2. หลักบารมี  10 หมายถึง ก าลังใจเต็ม หรือบารมี 10 
ทัศ หลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในกัณฑ์หิมพาน,กัณฑ์ทานกัณฑ์, กัณฑ์
วนประเวศน์, กัณฑ์ชูชก  

ตัวอย่าง  หลักบารมี 10 (ทานบารมี) 
พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดา  และขอบริจาค

ทานให้พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม  รถม้า ทาสและ
ทาสี  อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป สัตตสตกมหาทานนั้น คือ
ช้าง 700 เชือก ม้า 700 ตัว โคนม 700 ตัว รถม้า 700 คัน นารี 

700 นางทาส 700 คน ทาสี 700 คน ผ้าอาภรณ์ 700 ช้ิน เสด็จ
ออกจากนคร (บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 : 63) 

3. หลักศีล 5 หมายถึง ศีลพื้นฐานท่ีองค์พระสัมมาสมัพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต 
หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์ชูชก, กัณฑ์จุลพน, กัณฑ์มหาพน 

ตัวอย่าง (ศีล 5 ข้อที่ 4 ห้ามพูดโกหก) 
เฒ่าชูชกเดินทางไปกลางป่า พบฤาษีอัตจุตก็เล่าความ

เท็จอีก   ฤาษีจึงยอมช้ีทางไปอาศรมของพระเวสสันดร เมื่อไปถึง
เป็นเวลาพลบค่ า เฒ่าชูชกก็ซ่อนตัวบนชะง่อนเขาด้วยคิดว่า ต้อง
รอรุ่งเช้าให้พระนางมัทรีออกไปหาผลไม้ เพราะนางคงไม่ยอมยก
ลูกให้ใครแน่ (บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 : 136) 

4. หลั กม งคล ชี วิ ต  38  หมายถึ ง  เ หตุ แห่ ง ค ว ามสุ ข 
ความก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้
พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ น ามาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ท าให้ชีวิตประสบ
ความเจริญ หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ ในกัณฑ์ทานกัณฑ์ , กัณฑ์
มหาราช  

ตัวอย่าง  (มงคลที่ 17 สงเคราะห์ญาติ) 
วันรุ่งขึ้นนั้นเฒ่าชูชกจูงกุมารน้อยผ่านหน้าพระลาน

พระราชาทรงเฉลียวพระทัย จึงให้เรียกตัวเฒ่าอัปลักษณ์และกุมาร
น้อย มอมแมมแต่ผิวพรรณเปล่งปลั่งนั้นเข้ามาเฝ้า  เมื่อพระราชา
สอบถามชูชกก็กราบทูลว่าได้รับบริจาคมามิได้ไปฉุดคร่ามาที่ใด 
พระราชาจึงทรงรู้ว่า  2 กุมารน้อยนั้นเป็นหลานของพระองค์ จึง
ทรงไถ่ตัวหลานและพระราชทานรางวัลให้แก่ ชูชกมากมาย  
(บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 : 232) 

5. สังคหวัตถุ  หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
ของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของ ๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
เหมาะ 3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความ
สม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้
จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการ
สร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้ วย หลักธรรมนี้
ปรากฏอยู่ในกัณฑ์ทานกัณฑ์, กัณฑ์ฉกษัตริย์  

ตัวอย่าง(ข้อ 1 ทาน) 
พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดา  และขอบริจาค

ทานให้พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม  รถม้า ทาสและ
ทาสี  อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป สัตตสตกมหาทานนั้น คือ
ช้าง 700 เชือก ม้า 700 ตัว โคนม 700 ตัว รถม้า 700 คัน นารี 
700 นางทาส 700 คน ทาสี 700 คน ผ้าอาภรณ์ 700 ช้ิน เสด็จ
ออกจากนคร (บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 : 63) 

6. หลักพรหมจรรย์ หมายถึง การบวชซึ่งละเว้นเมถุน การ
ครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน การประพฤติธรรมอันประเสริฐ ท่าน
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ว่าลักษณะของธรรมที่ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้น (ไม่ใช่
ว่าต้องบวชเป็นพระ) หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์กุมาร  

ตัวอย่าง   (หลักพรหมจรรย์ ข้อท่ี 5 งดเว้นจากการเสพกาม) 
   พระนางมัทรีฝันรา้ย อยากจะให้พระเวสสันดรท านาย

ฝันให้ ก็ได้ออกจากอาศรมของตนเองไปยังอาศรมของพระ
เวสสันดร พระเวสสันดรนั้นเมื่อไดย้ินเสียงเคาะประตูก็ถามว่าใคร
นั่น เมื่อพระนางมัทรรีับค าก็ทรงเตือนพระนางว่ามืดค่ าอย่ามาคุย
มาสนทนากัน เราเป็นพระเป็นสมณะถึงคนไม่เห็นแตเ่ทวดาเขาก็
เห็น นี่แสดงให้เห็นว่าพระเวสสันดรมั่นยึดมั่นในเรื่องการประพฤติ
พรหมจรรย์อย่างมาก แม้จะทรงเลี่ยงท่ีจะบอกความจริงเรื่องฝัน ก็
มิไดโ้กหกพระนางมัทรี แต่ทรงใช้อุบายบอกพระนาง (บรรจบ 
บรรณรุจ.ิ, 2559 : 155) 

7. หลักปัญญา หมายถึง ความรอบรู,้ ความรู้ทั่ว หมายถึง
ความฉลาดเกิดแต่เรยีนและคิดในศาสนาพุทธถือว่าปัญญาคือ
ความรู้เข้าใจได้ในเหตุผล ดีช่ัว คณุโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 
เป็นต้น ในทางวิปัสสนาคือความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็น
จริง  หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์กุมาร 

ตัวอย่าง  
ตอนที่ชูชกนั้น เมื่อเดินทางมาถึงที่ใกล้อาศรมของพระ

เวสสันดรก็หยุดคิดก่อนว่า หากตนเข้าไปขอสองกุมารในเวลานี้ 
พระนางมัทรีกลับมาจากการหาผลไม้แล้ว ก็จะขัดขวางไม่ให้ ก็จะ
ไม่ประสบความส าเร็จในการขออย่างแน่นอน และชูชกยังพิจารณา
ว่า ธรรมดาสตรียังเป็นอันตรายต่อการขอของตนอีก และเมื่อจะ
ขอสองกุมารกับพระเวสสันดร ก็ได้ยกเอาแม่น้ าทั้ง 5 มาพรรณนา
เปรียบเหมือนน าใจของพระเวสสันดร แสดงให้เห็นว่าชูชกนั้นมี
ปัญญาเฉลียวฉลาดมากเลยทีเดียว ที่จริงชูชกไม่ใช่คนธรรมดา แต่
คือผู้ที่บ าเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (บรรจบ บรรณ
รุจิ., 2559 : 155) 

8. หลักพรหมวหิาร 4 หมายถึง ธรรมของพรหมหรือของท่าน
ผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรม
ประจ าใจท่ีจะช่วยใหเ้ราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบรสิุทธ์ิ 
หลักธรรมนี้ได้แก ่
เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 
กรุณา ความปราถนาใหผู้้อื่นพ้นทุกข์ 
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ด ี
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย 

หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑม์ัทรี  
ตัวอย่าง  

ตอนท่ีพระนางมัทรีเข้าป่าไปเก็บผลไม้ เพื่อน ามาให้ลูก
และพระสาวมเีสวย เมื่อกลับมาถึงไม่เจอลูก จึงถามพระเวสสันดร
เมื่อพระเวสสันดรทรงเล่าความจรงิว่าทานลูกให้ชูชกไปแล้วพระ
นางก็สลบไป ในหลักธรรมตรงกับพระนางมัทรีตรงท่ีพระนางมี
ความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้บุตรและสามีเป็นสุข ร่วมทั้งช่ืนชม
ยินดีในตอนที่รู้ความจริงแล้วว่าพระเวสสันดรได้ให้ทานครั้งใหญ่
คือ ปิยบุตรทาน และพระนางมซีึ่งอุเบกขา คือความวางเฉยไม่ดีใจ
ไม่เสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น (บรรจบ บรรณรุจ.ิ, 2559 : 
198) 

9. หลักปฏิสันถารธรรม หมายถึง การต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่น, 
อาการเครื่องเผื่อแผ่, การต้อนรับปราศรัย มี 2 ประการได้แก่ 1. 
อามิสปฏิสันถาร การปฏิสัณฐานด้วยอามิส ได้แก่ การต้อนรับด้วย
ปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งพอเหมาะพอควรแก่แขกผู้มาหา โดย
ความสุภาพเรียบร้อยสิ่งที่มนุษย์เกิดช่องว่างระหว่างกันและกันก็
คือเรื่ องเกี่ยวกับปัจจัย 4 ได้แก่อาหารการบริ โภค เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม รวมเครื่องประดับต่างๆ  2. ธัมมปฏิสันถาร การ
ปฏิสันถารด้วยธรรม ได้แก่ การต้อนรับด้วยพูดจาปราศรัย ด้วย
ค าพูดที่สุภาพอ่อนโยน และค าพูดที่อ่อนหวาน และประกอบด้วย
ประโยชน์ หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์กุมาร 

ตัวอย่าง  
ตอนท่ีพระเวสสันดรกล่าวต้อนรับชูชกพอชูชกไปถึง

อาศรม พระเวสสันดรก็ท าการปฏสิันถารถามถึงสุขทุกข์และ
สาเหตุการมาของชูชก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนเราแม้จะไมเ่คยรูจ้ัก
กันมาก่อนเลย หลักธรรมที่จะขาดไม่ได้เมื่อพบกัน ก็คือการ
ต้อนรับปฏสิันถารกัน เราสามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้ (กุมาร, 2559 : 
159) 

10. หลักบุญกริิยาวัตถุ 10 หมายถึง ท่ีตั้งแห่งการกระท า
ความดี 10 อย่าง หมายถึง กุศลจติที่มีก าลังจนท าให้มีการกระท า
ออกมาทางกาย  วาจาหรือทางใจ หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในกัณฑ์
ทานกัณฑ ์

ตัวอย่าง หลักบุญกริิยาวัตถุ 10 (ข้อ 1 ทานมัย) 
พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดา  และขอบริจาค

ทานให้พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม  รถม้า ทาสและ
ทาสี  อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป สัตตสตกมหาทานนั้น คือ
ช้าง 700 เชือก ม้า 700 ตัว โคนม 700 ตัว รถม้า 700 คัน นารี 
700 นางทาส 700 คน ทาสี 700 คน ผ้าอาภรณ์ 700 ช้ิน เสด็จ
ออกจากนคร (ทานกัณฑ์, 2559 : 63) 

11. หลักวัฏสงสาร หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
ภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอ านาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่
เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ หลักธรรมนี้
ปรากฏอยู่ในกัณฑ์ทศพร 

ตัวอย่าง  
ตอนที่พระนางผุสดีจะลงมาจุติที่โลกมนุษย์ พระนางจึง

ขอพรพระอินทร์ 10 ประการ ซึ่งจะมีการสอดคล้องกับหลักธรรม
วัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆของสัตว์โลก
ด้วยอ านาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัด
กิเลสกรรม วิบากไม่ได้ (บรรจบ บรรณรุจิ., 2559 : 27) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเนื้อเรื่องพระ

เวสสันดร จ านวน 13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวสน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์
กุมาร กัณฑ์สักบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นคร
กัณฑ์ โดยศึกษาถึงหลักธรรมที่ปรากฏในแต่ละกัณฑ์ และผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
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จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ทั้ง 13 กัณฑ์ พบ
หลักธรรมที่ปรากฏทั้งหมด 11 หลัก มี 1.หลักวัฏสงสาร 2.หลัก
บารมี 3.หลักทาน 4.หลักสังควัตถุ 4 5.หลักมงคลชีวิต 6.หลักบุญ
กิริยาวัตถุ 10 7.หลักศีล 5 8.หลักปฏิสันถารธรรม 9.หลักปัญญา 
10.หลักพรหมจรรยธรรม 11.หลักพรหมวิหาร 4 โดยในแต่ละ
กัณฑ์พบหลักธรรมดังนี้ 1.กัณฑ์ทศพร หลักธรรมที่พบคือ หลัก
วัฏสงสาร 2.กัณฑ์หิมพานต์ หลักธรรมที่พบคือ หลักบารมี 10 
(เมตตาบารมี) และหลักทาน 3.กัณณ์ทานกัณฑ์ หลักธรรมที่พบคือ 
หลักบารมี 10 (ทานบารมี) หลักสังคหวัตถุ 4 หลักมลคลชีวิต หลัก
บุญกิริยาวัตถุ 10 4.กัณฑ์วนประเวศน์ หลักธรรมที่พบคือ หลัก
บารมี 10 5.กัณฑ์ชูชก หลักธรรมที่พบคือ หลักบารมี 10 และหลัก
ศีล 5 6.กัณฑ์จุลพน หลักธรรมที่พบคือ หลักศีล 5 7.กัณฑ์มหาพน 
หลักธรรมที่พบคือ หลักศีล 5 8.กัณฑ์กุมาร หลักธรรมที่พบคือ 
หลัก ปฏิสันถารธรรม , หลักปัญญา, หลักทาน และหลักพรหม
จรรยธรรม 9.กัณฑ์มัทรี หลักธรรมที่พบ คือ หลักพรหมวิหาร 4 
10.กัณฑ์สักกบรรพ หลักธรรมที่พบคือ หลักทาน 11 .กัณฑ์
มหาราช หลักธรรมที่พบคือ หลักมงคลชีวิต 12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
หลักธรรมที่พบ คือ หลักสังคหวัตถุ  4 13 .กัณฑ์นครกัณฑ์  
หลักธรรมที่พบ คือ หลักมงคลชีวิต และหลักทาน นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ  
  1. อาจน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบหา
หลักธรรมของกัณฑ์แต่ละกัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางกับงานวิจัยอื่น ๆ 
ได้ 
   2. ควรมีการศึกษาและวิเคราะหห์ลักธรรมแตล่ะกณัฑ์ให้
ละเอียด  
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 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิก ที่มีข้อมูล และภาพกราฟิก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี และน ามาออกแบบเป็นโปสเตอร์เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ 2) เพื่อออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความคิดเห็นด้านออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์  กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้วิจัยได้
ออกแบบอินโฟกราฟิกจ านวน 1 รูปแบบ โดยจากการประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบ จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ทั้งนีม้ีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่า (X=4.33, S.D.=0.59) 
ค าส าคัญ : แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธาน,ี สื่ออินโฟกราฟิก, การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 The design of infographic media for promoting, the case study Case of Pathum Thani Province Landmarks, the 
researcher designed the infographic which has content and media about Pathum Thani Province Landmarks then 
designed the poster in order to promote the major to become more well known.  
 This research aims 1) to study the infographic for promoting 2) to design the infographic media. The tool that 
has been used in this research is questionnaire about the design of infographic media. To promote the case study of 
Pathum Thani Province Landmarks, the data was analyzed to be in form of frequency, percentage, average ( X) , and 
standard deviation (S.D.). The research result can be concluded the researcher has designed a infographic media. 
According to the appropriation of the design evaluation, questionnaire for opinions and recommendations of 3 experts, 
it has an average in very appropriated level ( X = 4.33, S.D. = 0.59)  
Keywords: of Pathum Thani Province Landmarks, infographic media, promoting 

 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศได้มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ  ซึ่ง “ไทยแลนด์ 4.0”เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการ
พัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม หนึ่งในเป้าหมายหลักในการพัฒนานั้นคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น 
เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มการท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก และ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้วัฒนธรรมที่โดดเด่นมาเป็นแนวทาง
ให้มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด 
 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีถือว่ามีประวัติและวัฒนธรรมที่มีความ
น่าสนใจ ทั้งนี้เมื่อก่อนมีชื่อเดิมว่า “เมืองสามโคก” เป็นเมืองที่ตั้งมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี 
พ.ศ.2175 มาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงโปรดให้
ครอบครัวชาวมอญอพยพมาจากเมืองเมาะตะมะไปท ามาหากินที่
บ้านสามโคก ใกล้กลับวัดสิงห์ เขตอ าเภอสามโคกในปัจจุบัน ยังมี
โคกดินโบราณส าหรับปั้นโอ่ง อ่าง ของชาวมอญในสมัยโบราณหลง
เหลืออยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี  ยังมีรูปแบบที่
ได้รับอิทธิพลจากชาวมอญจากในสมัยอดีต ทั้งด้านสถาปัตยกรรม 
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จิตรกรรม ประติมากรรม หัตกรรม และวัฒนธรรม ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
 ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลแล้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มี
ความเป็นเฉพาะถิ่นอยู่หลายด้าน ด้วยกลุ่มชาติพันธ์ที่ได้รับอิทธิพล
จากชาวมอญในสมัยอดีต ส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ 
และถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีล้ าค่าเป็นอย่างมาก [1]  
 ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์  ถือเป็นการสื่อสารความคิด ข่าว
ข้อมูล ไปสู่กลุ่มประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้ าใจอันดี ระหว่างจั งหวัด  กับกลุ่ ม 
ประชาชนเป้าหมายหรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความ
ร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน   รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดีให้แก่จังหวัด [5]  
 สื่ออินโฟกราฟิก เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้อ่าน หรือรับข้อมูลเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้น สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ดูยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
ง่ายผ่านกราฟิกรูปแบบต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีใครมาน าเสนอ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ประเภทของสื่ออินโฟกราฟิก มี  2 ประเภทได้แก่
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว [2]  
 ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกประเภท
ภาพนิ่ง มาใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2.2 เพื่อออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
 
3. กรอบแนวคิดที่ศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดของ [2,3] ได้กล่าวไว้ว่าหลักการและ
ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก มีดังนี ้
3.1 เลือกหัวข้อ รวบรวมข้อมูลที่จะน ามาเสนอ 
3.2 เช่ือมโยงเช่ือมความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว เป็นการผูกข้อมูล 
องค์ประกอบต่างๆให้มีความเหมาะสม 
3.3 ออกแบบอินโฟกราฟิก ตามองค์ประกอบศิลป์   
 ทั้งนี้ หลักในการออกแบบอินโฟกราฟิก จะมีองค์ประกอบ 2 
อย่างที่ส าคัญ คือ ข้อมูลตัวหนังสือ และภาพกราฟิก [4]  
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี  มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้
  
4.1 ขอบเขตการศึกษา 
 การออกแบบสื่ ออิน โฟกราฟิ ก เพื่ อการประชาสัมพันธ์ 
กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
ตามวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  1.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
                1.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักการออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิก 

                1.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อจ ากัดและแนวทางในการ
ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
 2. เพื่อออกแบบออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
  2.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
                2.1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
                2.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลงานการออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิก 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 
                2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
                2.2.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ จ าวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 
 1. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2. อาจารย์วรางคณา กรเลิศวานิช อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 3. อาจารย์พงศ์พินิจ พินิจด า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 แบบประเมินความคิดเห็นด้านออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน  
 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 แบบประเมินความคิดเห็นด้านออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อ
การประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
วิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดล าดับค่าคะแนน มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญ 
แปลความหมายของข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4.51-5.00 หมายถึง     เหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง     เหมาะสมมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง     เหมาะสมน้อย 
 1.00-1.50 หมายถึง     เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วิจัยสามารถสรุปขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์
  2. วิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดแนวทางในการออกแบบ
  3. ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก จ านวน 1 รูปแบบ เพื่อน าไป
ประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบ จากผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน
จริงต่อไป น ารูปแบบที่ผ่านการพัฒนาแล้วไปผลิตช้ินงานจริง และ
ทดลองใช้ 
5. ผลการวิจัย 
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 การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. ผลจากการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์
นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทผลส ารวจหรือ
งานวิจัย และ ประเภทการถ่ายทอดข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้
ประเภทการถ่ายทอดข้อมูล [2] โดยมีลักษณะเด่นดังนี้  

ประเภทการถ่ายทอดข้อมลู 
ลักษณะเด่น ออกแบบให้ดูน่าสนใจมากที่สุด 

ให้ความส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม 
ให้ข้อมูลไปพร้อมๆกับความเพลิดเพลิน 

การน าไปใช้ สิ่งพิมพ์และการโฆษณา โซเชียลมีเดีย 
 ข้อมูลทั่วไปด้านธุรกิจ และการตลาด 
 รูปที1่ ภาพประเภทการถ่ายทอดข้อมูล 
 
2. ผลการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี ้
 2.1 ขั้นตอนก่อนการออกแบบ เป็นการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลที่
จะใช้ในการท าสื่ออินโฟกราฟิก 
  จากการศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ผู้วิจัยได้เลือกมาจ านวน 6 
สถานท่ี ท่ีน่าสนใจดังน้ี 
 1. โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ที่ตั้ ง อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ค้นพบซากเตาเผาโบราณ ที่
เรียกว่าโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง 
 2. พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ตั้ง 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา 
ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว 
ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธ์ุ 
 3. กระท่อมลุงจรณ์ ที่ตั้ง อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
กระท่อมลุงจรณ์ เป็นโรงเรือนเพาะพันธุ์กระบองเพชรมากกว่า 
2,000 สายพันธ์ุ แถมยังเปิดให้เข้าชมแบบฟรี 
 4. บ้านครูธานี หอมชื่น ท่ีตั้ง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปุทมธานี 
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท านา ตามวิถีชีวิตของเกษตรกรชาว
ไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาเข้าชม 
 5. ตลาดระแหง 100 ปี ที่ตั้ง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปุทมธานี 
ชุมชนเก่าแก่ริมคลองระแหง บ้านเรือนเป็นเรือนแถวไม้เก่าแก่ อายุ
มากกว่า 100 ปี บรรยากาศสบาย ๆ โดดเด่นด้วยร้านขายของช า
แบบโบราณ 
 6. วัดเจดีย์หอย ที่ตั้ง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เป็นวัดที่มีโบราณสถานส าคัญอย่างเจดีย์หอยโบราณตั้งอยู่ ซึ่งเจดีย์
ดังกล่าวก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538 
 2.2 ขั้นตอนการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 
 1. ขั้นตอนการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์สื่อถึงจังหวัด
ปทุมธานี ทั้งนี้การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์  หมายถึงการ
ออกแบบตัวการ์ตูนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยเรื่องสี 
รูปร่าง ข้อมูลพื้นฐานเช่น เพศ อายุ นิสัย และจุดเด่น  

  โดยผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่าดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจ า
จังหวัดปทุมธานี ลักษณะทั่วไป ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายช้ัน มีสี
ขาว สชีมพ ูและสีเหลือง 

 
รูปที2่ ภาพตัวการ์ตูนสญัลักษณ ์จังหวัดปทุมธาน ี
  
 ทั้งนี้การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ดอกบัวหลวง ท่ีน ามาตัดทอนให้เป็นตัวการ์ตูน โดยมีช่ือว่า“น้องบัว” 
เพศหญิง อายุ 10 ขวบ นิสัย ร่าเริงเป็นกันเอง จะเป็นตัวแทนในการ
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว ในสื่ออินโฟกราฟิกในครั้งนี้  
 2. ขั้นตอนการออกแบบภาพกราฟิก สถานที่ท่องเที่ยว 6 แห่ง 
ทั้งนี้การออกแบบกราฟิกจ าเป็นต้องค านึงถึง 3 องค์ประกอบ ซึ่ง
ได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางการออกแบบ องค์ประกอบที่เป็น
ตัวอักษร และองค์ประกอบท่ีเป็นภาพ [6] 
  1. พิพิธภัณฑ์บัว  

 
รูปที3่ ภาพกราฟิกพิพิธภณัฑ์บัว 
   
  2. วัดเจดีย์หอย 

 
รูปที4่ ภาพกราฟิกวัดเจดียห์อย 
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  3. บ้านครูธานี หอมช่ืน 

 
รูปที5่ ภาพกราฟิกบ้านครูธานี หอมช่ืน 
 
  4. โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง 

 
รูปที6่ ภาพกราฟิกโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง 
 
  5. ตลาดระแหง 100 ป ี

 
รูปที7่ ภาพกราฟิกตลาดระแหง 100 ปี 
 
  6. กระท่อมลุงจรณ ์

 

รูปที8่ ภาพกราฟิกกระท่อมลุงจรณ ์
  
 ทั้งนี้การออกแบบภาพกราฟิกทั้ง 6  สถานที่นั้น ผู้วิจัยได้น า
จุดเด่นของแต่ละสถานที่ น ามาออกแบบและสร้างสรรค์ จัดวาง
เพื่ อให้ เกิดการน าเสนอข้อมูลให้ ชัด เจน เกิดผลดีต่อการสื่ อ
ความหมาย และสามารถแสดงคุณค่าของงานที่ ได้ออกแบบ
ตรงไปตรงมา ให้มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย โดยใช้สีสันที่
สดใส ชวนให้น่าติดตามและดึงดูด ทั้งนี้การใช้สีสันได้แรงบันดาลใน
มาจาก ธงประจ าจังหวัดปทุมธานี คือสีน้ าเงินและสีขาว 
 3. ขั้นตอนการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โดยหลักการออกแบบ
นั้นมี 2 ประกอบ ได้แก่ ข้อมูลตัวหนังสือ และภาพกราฟิก  ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อข้อมูลที่จะน ามาออกแบบให้สั้นและกระชับ 
น่าสนใจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ adobe illustrator cs5 ใน
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกในครั้งนี้ 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเอาองค์ประกอบต่างๆที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
ทั้งหมด ได้แก่ ตัวการ์ตูนสัญญาลักษณ์ ภาพกราฟิกสถานท่ีท่องเที่ยว 
น ามาจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวให้มีความสนใจที่อยากจะลองไปสัมพันธ์บรรยากาศ  

 
 
รูปที่9  ภาพสื่ออินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานี 
 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ออกแบบอินโฟกราฟิกแล้ว ได้น าไปให้
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบประเมินความคิดเห็น โดยมีข้อ
ค าถามเกี่ยวกับด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ ดังตารางที่ 1  
 

 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

X  S.D. ระดับ 
1. ด้านเนื้อหา    
   1.1 เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
   1.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
   1.3 เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
   1.4 ความชัดเจนของเนื้อหา 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
   1.5 เนื้อหาสามารถสื่อความหมายไดด้ ี 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
รวม 4.40 0.62 เหมาะสมมากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบ    
   2.1 ตัวการ์ตูนสัญลักษณส์ื่อถึงจังหวัดปทุมธานไีดด้ ี 4.33 1.15 เหมาะสมมาก 
   2.2 การออกแบบมีความน่าสนใจ 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
   2.3 การใช้สีมีความเหมาะสม 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
   2.4 การใช้ตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
   2.5 ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ด ี 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 
รวม 4.26 0.57 เหมาะสมมาก 
รวมทั้งหมด 4.33 0.59 เหมาะสมมาก 
 
 จากตารางที่ 1  ผลการประเมินความคิดเห็นด้านออกแบบสื่อ
อินโฟกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผลคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก มีค่า ( X=4.33, S.D.=0.59) โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ ทั้งนี้ด้านเนื้อหา มีผลคะแนน
รวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่า ( X=4.40, S.D.=0.62) 
และด้านการออกแบบ มีผลคะแนนรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มี
ค่า  
( X=4.26, S.D.=0.57) 
 
6. อภิปรายผลและสรุปผล 
 การออกแบบอินโฟกราฟิกนั้น มีหลักอยู่ 2 ประการได้แก่ ข้อมูล
และภาพกราฟิก โดยสถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้
คัดเลือกมา 6 สถานท่ี ทั้งนี้กระบวนการในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัย
ได้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา และน ามาสู่กระบวนการ
ออกแบบตัวการ์ตูนสัญญาลักษณ์ ท่ีมีช่ือว่า “น้องบัว”ที่ได้แรงใจมา
จากดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานีคือ ดอกบัวหลวง หลังจากนั้นได้
ออกแบบกราฟิก 6  สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้น าเอาเอกลักษณ์แต่ละ
สถานที่น ามาออกแบบ ตามองค์ประกอบศิลป์ และหลังจากนั้นได้
ออกแบบจัดวางสื่ออินโฟกราฟิก โดยสีที่ใช้ในการออกแบบพื้นหลัง
ได้แรงบันดาลใจมากสีธงประจ าจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้สื่ออินโฟ
กราฟิกที่ได้ออกแบบ สามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้หลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ หรือ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 
 
 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ สามารถน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา สร้างเป็นผลงานอินโฟกราฟิกใน
รูปแบบเคลื่อนไหวได้ 
 7.1 สามารถน าเอาไปใช้ในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆได้อีกด้วย 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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ยากให้เป็นภาพที่ทรงพลัง,พิมพ์ครั้งที1่ ไอดีซี พรีเมียร์, 2560. 
[3] ณิชมน หิรัญพฤกษ์ , basic infographic, ,พิมพ์ครั้งที่1 ไอดีซี 

พรีเมียร์, 2558. 
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1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2547. 
[6] อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, การออกแบบสิ่งพิมพ์ , พิมพ์ครั้งที่ 1 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 

อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการใช้ตารางส าเร็จรูปใน
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวน 140 คน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน
ชมรม คณะกรรมการชุมชน ระยะเวลาในการด าเนินวิจัย 3 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2) แบบสอบถามการประเมินการรับรู้มูลข่าวสารด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ การวิจัย
ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการทดลองคะแนนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและ
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้รูปแบบการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และด าเนินการทดลองใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวแล้ว 
ท าให้กลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: โรคติดต่ออุบัติใหม่ ประชาคมอาเซียน และการป้องกันโรค 
 

Abstract 
This research the aim was to developing model for the prevention and control of dengue develop behaviors of 

public health volunteers nong mai  kaen subdistrict, plaeng yao district, Chachoengsao province by quasi experimental 
research design for purposive sampling by using a sizing samples of Krejcie and Morgan were sample group 140 people 
that is public health volunteers, village head, village elder, sub district administration organization, club chairman and 
community board. The research carried out in the period of 3 months. The instruments used in the study that is 1) 
activities to develop models of activities to promote and prevent emerging infectious diseases 2)  questionnaire to 
assess perceived value of health information about emerging diseases. The quantitative data analysis using descriptive 
statistics include the number, percentage, average, standard deviation and Paired Simple t-test. The research found that 
: Before the experiment, there was a middle level average score developmental patterns activities of enhancing and 
preventing emerging infectious diseases among community leaders and after the experiment the average score of 
developmental patterns activities of enhancing and preventing emerging infectious diseases among community leaders 
was a good level. The sample group have been perceived value of health information about emerging diseases was 
increased statistically significant at the .05 level (p-value=0.032). 
Keyword: Emerging infectious diseases, Asean community and prevention diseases. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มรูปแบบ ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community) เป็น
การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความ
แข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้ายทั้งด้านการเมือง
ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกใน
ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [1] ทั้งนี้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 
ประชาคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน [2] ซึ่งในเสาหลักประชาคม
สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนมียุทธศาสตร์และกิจกรรมที่มุ่งเน้น 
เรื่องการพัฒนาศักยภาพของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ด้าน
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ นอกจากนี้
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของประชากร ทั้งคนและสัตว์ตลอดจนสินค้าและเทคโนโลยีที่อาจมี
ผลต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน[3] 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ คือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New 
infectious diseases) โ ร ค ติ ด ต่ อ ที่ พ บ ใน พื้ น ที่ ให ม่  (New 
geographical areas) โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ซ้ า  (Re-emerging 
infectious diseases) เ ช้ื อ ก่ อ โ ร ค ที่ ดื้ อ ต่ อ ย า ต้ า น จุ ล ชี พ 
(Antimicrobial resistant organism) และเหตุการณ์จงใจกระท า
ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ[3] ส าหรับประเทศไทย เกิดโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่อยู่เป็นระยะๆ เช่น พบผู้ป่วยโรคซาร์สในเดือน  มีนาคม พ.ศ. 
2546 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ระหว่างปีพ.ศ. 
2547-2551 ซึ่งท าให้พบผู้ป่วยและเสียชีวิตในช่วงปีพ.ศ. 2547-
2549 และยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเช้ือ  จาก
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัด
ใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 หรือ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปีพ.ศ. 
2552 ท าให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย (Chikungunya fever) กลับมาอีกในปีพ.ศ. 2551-2552 
โรคลีเจียนแนร์ (Legionellosis) ท าให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติป่วย
เป็นระยะ โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) พบมากขึ้นในประเทศ 
โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth disease; HFMD) ที่
เกิดจากเช้ือที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้น และมีการแพร่ระบาดในปี
พ.ศ. 2555[4] โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
โดยส่วนใหญ่มีต้นก าเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ป่า และมีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร ความชุกชุมของ 
สัตว์พาหะน าโรค เช่น ยุง การขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตนไม่
ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ การอยู่รวมกันอย่าง
หนาแน่น ประชาชนบางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะติดโรคเนื่องจากมี
ความต้านทานโรคต่ า เช่น เด็กอายุ ต่ ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีภาวะอ้วน[5] 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปี 2558 ได้แก่ โรคไข้หวัดนก เพราะ
ที่ผ่านมามีการระบาดในหลายประเทศ และก่อให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้อีโบล่า ที่มีการระบาดในปีที่ผ่านมา
เนื่องจากประเทศไทยก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ โรคที่มีแนวโน้มการ
รายงานผู้ป่วยสูงมากในปี 2558 คือ โรคเท้าช้าง โรคสครับไทฟัส 
อหิวาตกโรค โรคบิดและโรคไข้หูดับ โรคที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเป็น
จ านวนมาก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ท่ีคาดว่าจะมีจ านวนผู้ป่วยตลอด
ปีประมาณ 90,000 ราย โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่คาดว่าจะมี
จ านวนผู้ป่ วยตลอดปีประมาณ  1,030,000 รายเป็นจ านวนที่
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โรคอาหารเป็นพิษ ที่คาดว่าจะมีจ านวน
ผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 129,000 ราย และโรคมือเท้าปาก ท่ีคาดว่า
จะมีจ านวนผู้ป่วยตลอดปีประมาณ 40,000 ราย[6]  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555 -2559 กฎอนามั ยระหว่างประเทศ พ .ศ . 2548 แผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
พ.ศ. 2553 และกรอบการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และแผนงาน โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ซึ่งจะท าให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลมี
ความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น จากข้างต้นที่ กล่าวมาผู้วิจัยสนใจจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ ของผู้น าชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ สู่การปฏิบัติ
ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้สนับสนุน
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโรค พัฒนาศักยภาพการสร้าง
เครือข่ายภายในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
รูปแบบการวิจัย 

เป็นการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - 
Experimental Design)ประกอบด้วย 1 กลุ่ม  คือ กลุ่มทดลอง 
(Experimental Group) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลัง
ก า ร ท ด ล อ ง  (Before – After One Group Pretest-Posttest 
Design) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากร ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต. 
ประธานชมรม คณะกรรมการชุมชน ในอ าเภอแปลงยาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวนประชากรทั้งหมด 205 คน  
             การสุ่มตัวอย่าง จากประชากร 205 คน มีการการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการใช้ตารางก าหนด
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ขนาดตัวอย่างของ Krejcieและ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน 
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
อบต. ประธานชมรม คณะกรรมการชุมชน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์จาก
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบสอบถามใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ และเติมค า
ในช่องว่าง ส่วนที่ 2 ประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่จากผู้น าชุมชน จ านวน 12 ข้อ ลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ของ Likert scale 
โดยมีเกณฑ์ดังนี้  

 
ระดับ 5 หมายถึง ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ในชุมชนระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ในชุมชนระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ในชุมชนระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ในชุมชนระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ในชุมชนระดับน้อยท่ีสุด 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยและ  ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม (แบบอิงกลุ่ม) โดยก าหนดระดับการ
รับรู้ข่าวสาร ดังนี ้

1) การการรับรู้ข่าวสารในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 
- 5.00 

2) การมสี่วนร่วมในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 
- 3.82 

3) การมีส่วนร่วมในระดับน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 
2.74 
  น าแบบสอบถามที่มีการน าไปใช้แล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มประชากรที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กับผู้น า
ชุมชนจ านวน 30 คน ที่ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเที่ยงตรง (Reliability) ได้ค่า
ความเที่ยง 0.70 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( n=140) 

  ลักษณะประชากร จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
47 
93 

 
32.8 
67.2 

2. อายุ (ปี)   

  ลักษณะประชากร จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

    35-45 
    46-55 
    56-65 

21 
78 
41 

15.0 
55.7 
29.3 

3.ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  ม.ต้น 
  ม.ปลาย 
  อนุปริญญา 
  ปริญญาตรี 
4. บทบาทหน้าที่และต าแหน่งใน
ชุมชน   
   ผู้ใหญ่บ้าน 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   อบต. 
   อสม. 
   ก านัน 
   ชมรมผู้สูงอายุ       

 
16 
13 
24 
48 
39 

 
 

12 
16 
17 
57 
8 
30 

 
11.4 
 9.3 
17.1 
34.3 
27.9 

 
 

8.6 
11.4 
12.1 
40.7 
 5.7 
21.4 

 
 จากตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้น าชุมชน ต าบลหนอง
ไม้แก่น พบว่า ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 93 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 67.2) เพศชาย จ านวน 47 (คิดเป็นร้อยละ 32.8) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.7) รองลงมามี
อายุระหว่าง 56-65 (คิดเป็นร้อยละ 29.3) ระดับการศึกษา
อนุปริญญา จ านวน 48 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.3) รองลงมาระดับ  
ปริญญาตรี จ านวน 39 คน (คิดเปน็ร้อยละ 27.9) มีบทบาทหน้าท่ี
และต าแหน่งในชุมชน ส่วนใหญ่เปน็อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 57 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 40.7) รองลงมา เป็น
กรรมการชมรมผูสู้้อายุ จ านวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.4) 
ตามล าดับ 
 
ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ก่อนและหลังการการพัฒนารูปแบบ 
 
ตารางที ่2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 
ก่อนและหลังการการพัฒนารูปแบบ (n=140) 
การรับ รู้ข้ อมูลข่ าวสารการ
ป้องกันและควบคุมโรคอุบั ติ
ใหม่ 

ก่ อ น ก า ร
ทดลอง 

ห ลั ง ก า ร
ทดลอง 

�̅� SD �̅� SD 
1. ได้รับข้อมลูข่าวสารเรื่อง โรค
เลปโตสไปโรซีส (ฉี่หน)ูโรค
ไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม ่2009 
โรคไขห้วัดนก และโรคมือ เท้า 
ปาก และโรคซาร์ส 

2.33 0.29 4.18 0.31 
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การรับ รู้ข้ อมูลข่ าวสารการ
ป้องกันและควบคุมโรคอุบั ติ
ใหม่ 

ก่ อ น ก า ร
ทดลอง 

ห ลั ง ก า ร
ทดลอง 

�̅� SD �̅� SD 
2. ท่านมีความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารในการป้องกันโรคที่
ได้รับอย่างเข้าใจถ่องแท้ 

2.13 0.37 3.95 0.38 

3. ท่านได้รับการถ่ายทอดข้อมลู
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการ
ระบาดของโรคเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 

2.58 0.43 4.70 0.42 

4. ท่านได้รับข้อมลูข่าวสารเป็น
ประจ าก่อนและหลังมีการ
ระบาดของโรค 

2.48 0.39 3.85 0.47 

5. เนื้อหาสาระของข่าวสารมี
ความชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 

3.10 0.76 3.96 0.89 

6. ข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รบัมี
ความรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์การระบาดของโรคใน
ชุมชน 

2.34 0.46 3.53 0.69 

7. ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่ท่าน
ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ไมม่ี
ความแตกต่างกัน 

2.61 0.51 3.06 0.43 

8. ข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รบัมี
ความเพียงพอ ที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได ้

2.74 0.68 3.16 0.68 

9. ท่านเคยไดร้ับเอกสาร หรือ
แผ่นพับประกอบการให้ข้อมูล
ข่าวสาร 

2.59 0.50 3.59 0.49 

10. เอกสารประกอบการให้
ข้อมูลที่เคยไดร้ับ เหมาะสม 
น่าสนใจ 

3.21 0.74 4.05 0.64 

11. เครือข่ายสุขภาพ มี
ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร 

2.03 0.36 4.65 0.84 

12. เนื้อหาและสื่อในการป้องกัน
และควบคมุโรคมีการปรับใช้ทุก
ปีก่อนมีการระบาดของโรค 

2.67 0.57 4.32 0.40 

รวม 2.43 0.68 3.95 0.46 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการ
ทดลอง (�̅�=2.43; SD=0.68) และหลั งการทดลอง (�̅�=3.95 ; 
SD=0.48) 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนและหลังการการพัฒนา
รูปแบบ ( n=140) 
 
ผ ล รว ม
ค่า 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง t Df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
การพัฒนา
รูปแบบ
การจัด
กิจกรรม
สร้างเสริม
และ
ป้องกัน
โรคติด 
ต่ออุบัติ
ใหม่ของ
ผู้น าชุมชน 

2.43 0.68 3.95 0.46 -
12.89 

139 0.03
2* 

 
 จากตารางที่  3 ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนน การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและ
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ก่อนการทดลอง (�̅�=2.43; SD=0.68) และ หลังการ
ทดลอง (�̅�=3.95; SD=0.46) เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการพัฒนารูปแบบการรับรู้
ข่าวสารในการป้องกันโรคอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อด าเนินการ
ทดลองรูปแบบการรับรู้ข่าวสารในการป้องกันโรคกับกลุ่มผู้น าชุมชน
แล้วค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอภิปรายกลุ่มและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ส่งผลให้งานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของ
ผู้น าชุมชนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่อ
อุบัติใหม่คือ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่
ได้ รับทราบข้อมู ลข่ าวสารทั้ งด้ านการป้ องกัน โรคและการ
เตรียมพร้อมกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงของโรค
เป็นอย่างมากซึ่งมีอิทธิพลมาจากในพื้นที่ต าบลหนองไม้แก่นได้มีการ
ย้ายถิ่นมาประกอบอาชีพของเช้ือชาติต่างๆ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว 
ซึ่งกิจกรรมเน้นความส าคัญในด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคโดยใช้
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับรู้ข่าวสารกับผู้น าในชุมชน สอดคล้องกับ
[7] ซึ่งตามบทความวิชาการได้สรุปว่าด้านการป้องกันโรคปฐมภูมิ 
(Primary prevention) และการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรค
นั้นในพื้นที่ชุมชนควรที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในการแนะน า ให้
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ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่ งวัคซีน เช่น 
สุขอนามัยส่วนบุคคล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งการป้องกันโรค
เบื้องต้นเป็นสิ่งส าคัญมาก 

หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน การพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการพัฒนารูปแบบการรับรู้
ข่าวสารในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้นจากก่อนก่อนการพัฒนารูปแบบ
การรับรู้ข่าวสารในการป้องกันโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ งพั ฒ นารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ของเครือข่ายสุขภาพ อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [8] อาจเนื่องมาจากพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกเครือข่ายสุขภาพในการประชาสัมพันธ์โรคอุบัติใหม่ และ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์  จึงส่งผลให้ในพื้นที่มีการรับรู้และ
สามารถป้องกันตนเองและประชาชนในชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารก่อน
การระบาดของโรคในชุมชนของตนเอง ซึ่งได้มีการท าการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และทางพันธุกรรม เพื่อประเมิน
ขอบเขตการติดเช้ือของมนุษย์ความสามารถในการตรวจพบผู้ป่วย 
และความเป็นไปได้ในการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2012[9] โดยวิธีการศึกษาคือ ได้ศึกษาจ านวนผู้ที่เดินทางไปยัง
ประเทศในแถบตะวันออกกลางและระยะเวลาในการพักอยู่ 
ประมาณจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการในประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
ใช้การวิเคราะห์แบบอิสระศึกษาการเพิ่มขึ้นของกลุ่มก้อนของผู้ป่วยที่
เกิดขึ้นใหม่ การเพิ่มขึ้นในกลุ่มเช้ือไวรัส จ านวนการแพร่กระจายโรค
ของผู้ป่วยกลุ่มก้อนแรกในระบบรายงาน (cluster index cases) 
และขนาดกลุ่มก้อน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาโดยหา
ความส าคัญการเดินทางข้ามประเทศที่อาจส่งผลท าให้เกิดการ
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ สรุปผลการศึกษาจากข้อมูล แสดง
ให้เห็นว่าการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นช้าๆ เกิดขึ้นทั้งในมนุษย์หรือใน
สัตว์รังโรค ปริมาณของความไม่แน่นอนในการประมาณการติดต่อ 
และการประมาณการครั้งแรกของขนาดของการระบาด และ
ขอบเขตของอคติในการตรวจหาผู้ป่วย ผลการศึกษาเป็นการเตรียม
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อการประเมินความเสี่ยงที่มากข้ึน จากผลการศึกษา
สามารถบ่งบอกได้ว่าการระบาดของโรคในพื้นที่เกิดจากมนุษย์หรือ
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ดังนั้นจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมและป้องกันโดย
การประชาสัมพันธ์และสื่อจากผู้น าชุมชนส่งผลท าให้เกิดการกระตุ้น
ให้เครือข่ายชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมในการ
เปิดประชาคมอาเซียนที่ส่งผลท าให้ลดอัตราการเกิดโรคอุบัติใหม่ใน
พื้นที่ต าบลหนองไม้แก่น  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ของผู้น าชุมชน อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
การส่งเสริมและป้องกันโดยการประชาสมัพันธ์และสื่อจากผูน้ าชุมชน
ส่งผลท าให้เกิดการกระตุน้ให้เครือข่ายชุมชนมีบทบาทและมสี่วนรว่ม

ในการเตรียมพร้อมในการเปิดประชาคมอาซียนที่ส่งผลท าให้ลด
อัตราการเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นได้ ส าหรับพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับ 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถน ารูปแบบฯนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ของผู้น า
ชุมชนต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีกลุ่มเปรียบเทียบในการ
จัดท าวิจัยเพื่อดูประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เกิดจากเข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มทดลอง 
 2. ควรเพิ่มนโยบายการเฝ้าระวังโรคเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่ออ่ืนๆต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายการส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชากรในการวิจัยส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร จ านวน 15 คน ได้แบบเจาะจง ประชากรส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 187 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ วิเคราะห์ค่าร้อยละ วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีชื่อว่า 4M MODEL มีองค์ประกอบของ
แนวทาง 4 องค์ประกอบ ดังนี ้1. Man (ด้านอาจารย์ผู้สอน) ประกอบด้วยแนวทางส่งเสริมผลการท าผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุก
คน จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการสอน ต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน เข้าไปนั่งสังเกตการ
สอนของอาจารย์ (Sit In) ในมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเชิงพื้นที่และบริการวิชาการ (พันธ
กิจสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายก าหนดให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ต้องมีช่ัวโมงการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
การสร้างจิตส านึกในการรักองค์กรให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน 2. Material (ด้านหลักสูตร) ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทันสมัย ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตร WIL เน้นทักษะการปฏิบัติ การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร
และนักศึกษาที่มีความแตกต่างและมีทักษะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Society) การ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 3. Management (ด้านการจัดการเรียนการสอน) ประกอบด้วย 
แนวทางที่มหาวิทยาลัยควรจัดอุปกรณ์ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนเน้นรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอัตราส่วนการ
สอนในห้องเรียน 60 : 40 (ปฏิบัติ : ทฤษฎี) และ 4. Measure of Assessment (ด้านการวัดและประเมินผล) ประกอบด้วย แนวทางการ
ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องมีการน าผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ และการวัดโดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน  ผลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, 4M MODEL, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to An Approach to develop academic  of Rajabhat University, to develop 

academic administration of Uttaradit Rajabhat University and to monitor the academic administration suitability of 
Uttaradit  Rajabhat  University. The population of this research were 15 totally of President of the University Council, 
chancellor, expert, and curriculum administration by the purposive sampling as the population. For the second objective 
is to monitor the suitability of the academic administration suitability of Uttaradit  Rajabhat  University with the population 
of 187 administrations and academic staff by sampling random . The tools for research consisted of questionnaire, 
interviewing. The data analyzing were percentage, mean of data, data analyzing and standard deviation.   
 The research result were as follows, the approach of academic administration of Rajabhat Uttaradit University 
was 4M Model that consisted of 1) Man (instructor) with the instructors enhancing , teaching technique seminar by outside 
staffs, sit-in of instructors teaching both domestic and abroad, having instructors doing research in the area and academic 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
355ภาคบรรยาย



 

service (mission ship) Uttaradit Rajabhat University has the Education Faculty instructors teach in demonstration school, 
2) Materials (curriculum) consisted of the updated curriculum with the need of students and workplace, improve the WIL 
Curriculum stressing on the action, specified the instruction for differences of students and skills for Life Long Learning 
Society, short-term curriculum improvement., online curriculum and materials. 3) Management (instruction) consisted of 
readiness and update materials , suffice for students and instructors, teaching in active learning with new technology , 
manage the class and assessment 60 : 40. 4) Measure of assessment (assessment) consisted of uprightly measurement 
that could be improve teaching of instructors considering the capability of students. The research result can be checked 
the approach of academic of Rajabhat Uttaradit University at the overall level of satisfaction was high  
Keywords : academic administration, 4M MODEL, Uttaradit Rajabhat University 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาคน  เพื่อให้มีความ
พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์  ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆ  ตลอดชีวิต  จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนให้มีความรู้  มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  ครอบครัวอบอุ่น  มี
วัฒนธรรม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พร้อมพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม (กรมวิชาการ , 
2544 : ก)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [5] ได้มุ่งจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการจัด
การศึ กษาที่ มุ่ ง เ น้ นค วามส าคัญทั้ ง ด้ านความรู้  ค วามคิ ด  
ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด
ทุกคนมีความ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพให้ความส าคัญต่อ
ความรู้เกี่ยวกับตนเองได้ และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  
สถานศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ : 2542) [8] งาน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญ เป็นงานท่ีมี
ขอบข่ายกว้างขวางและมีความส าคัญยิ่งต่อหน่วยงานทางการศึกษา
หรือสถานศึกษา เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารงานทุกอย่างของ
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ งาน
วิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน (ปรียาพร     
วงศ์อนุตราโรจน์ : 2543) [4] เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมาย
ของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  การที่จะบริหาร
หรือจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมี
ทักษะในการบริหาร รูปแบบกระบวนที่เหมาะสม จึงถือว่าการ
บริหารงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าท่ีใน
การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ จึงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงกับการประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นตัวฉุดรั้งการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไม่ให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง การ
บริหารงานวิชาการในรูปแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนมีจ านวนมากขึ้น 
เมื่อพิจารณาถึงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะต้องเผชิญกับ
แนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงทั้งสภาพการแข่งขันของตลาด การศึกษา
สภาพการเปิดเสรีทางการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการ
ให้บริการระดับอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเหมาะสม  
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อันจะน าไป
เป็นประโยชน์ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์
 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์
 
ขอบเขตการวิจัย 
    ขอบเขตด้านประชากร 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่ วนที่  1  พัฒนาแนวทางการบริห ารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษาวิจัย 
ได้แก่ นากยกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณบดี 
ประธานหลักสูตร จ านวน 15 คน  
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 ส่วนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มประชากร
เป้าหมายที่ศึกษาวิจัย จ านวน 350 คน ได้แก่ อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย จ านวน  187 คน  
    ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน  
คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัด
และประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    วิธีการวิจัย ด าเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่  1  ศึ กษาแนวทางการบริหา รงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี ประธานหลักสูตร จ านวน 15 คน 
 ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน  
187 คน 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นได้น าไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้น าไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.80 ขึ้นไป จากนั้น
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติ 
 การวิจัยนี้ ใ ช้สถิติ เ ชิงพรรณนา ได้แก่ วิ เคราะห์ค่าร้อยละ 
วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี ประธานหลักสูตร จ านวน 15 คน  
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีช่ือว่า 4M MODEL มีองค์ประกอบ
ของแนวทาง 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1.1 M1 : Man  (ด้านอาจารย์ผู้สอน) 

แนวทางการด าเนินงาน 
            1.1.1 มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริมการท าผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารยผ์ู้สอนทุกคน 
                 1.1.1.1 จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้
ความรู้ให้บริการด้านต่าง ๆ 
                 1.1.1.2 จัดสรรงบประมาณ 
                 1.1.1.3 ระบบพ่ีเลี้ยง 
          1.1.2 มหาวิทยาลัยจดัอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิค
การสอนต่าง ๆ  ให้แก่อาจารย์ผูส้อนภายในมหาวิทยาลัย 
                     1.1.2.1 สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย/ประเทศ 
           1.1.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน  เข้าไปนั่ง
สังเกตการสอนของอาจารย์ (Sit  In) ในมหาวิทยาลัยทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ   
                      1.1.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
                      1.1.3.2 เสริมสร้างความรู้  ประสบการณ์ต่าง ๆ 
                      1.1.3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           1.1.4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ท างานวิจัยเชิงพื้นที่และบริการวิชาการ  (พันธกิจสัมพันธ์) 
                  1.1.4.1 อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อ 
ตอบโจทย์ชุมชน 
                    1.1.4.2 นักศึกษาท าวิจัยในโรงเรียนที่ออกฝึกสอน 
           1.1.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายก าหนดให้อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์ต้องมีชั่วโมงการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์   
                  1.1.5.1 อาจารย์คณะครุศาสตร์ควรมีช่ัวโมงการ
สอนที่โรงเรียนสาธิตฯ 
          1.1.6 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึกในการรักองค์กรให้แก่
อาจารย์ผู้สอนทุกคน 
 1.2 M2 : Material (ด้านหลักสูตร) 
แนวทางการด าเนินงาน 
      1.2.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย  ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษาและผู้ประกอบการ 
             1.2.1.1 เน้นคุณภาพ 
                 1.2.1.2 บูรณาการข้ามศาสตร์ 
                 1.2.1.3 บริหารจัดการหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย   
ไม่มีคณะ/ภาควิชา  เพื่อใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน 
      1.2.2 มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร WIL เน้นทักษะ 
การปฏิบัติ 
                  1.2.2.1 เน้นทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
                     - ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
                     - ทักษะด้านสารสนเทศ 

                - ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
       1.2.3 สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรและนักศึกษาที่มีความ
แตกต่างและมีทักษะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong  Learning  Society) 
                   1.2.3.1 วิเคราะห์จุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
                   1.2.3.2 สร้างจุดเน้นให้หลักสูตร 
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       1.2.4 มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
                  1.2.4.1 การศึกษาหลังปริญญา/การศึกษาต่อเนื่อง 
                  1.2.4.2 หลักสูตรเฉพาะด้าน 
       1.2.5 หลักสูตรออนไลน์ 
      1.2.6 วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 1.3 M3 : Management (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 
แนวทางการด าเนินงาน 
      1.3.1 มหาวิทยาลัยจัดอุปกรณ์ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอ
กับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
                 1.3.1 ส ารวจ จัดหา ติดตาม 
                 1.3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน 
         1.3.2 อาจารย์ผู้สอนเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
active  learning 
                 1.3.2.1 สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม 
                 1.3.2.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
                 1.3.2.3 นักศึกษาร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 

     1.3.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและ
หลากหลาย 
         1.3.3 อาจารย์ผู้สอนน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

     1.3.3.1 จัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อง่ายต่อการ
สืบค้น 

     1.3.3.2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ต้องทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการ 
         1.3.4 อาจารย์ผู้สอนเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอัตราส่วน
การสอนในห้องเรียน  60 : 40  (ปฏิบัติ : ทฤษฎี)  

     1.3.4.1 เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติ
จริง 
 1.4 M4 : Measurement and Assessment  (ด้านการวัดและ
ประเมินผล) 
แนวทางการด าเนินงาน 
      1.4.1 มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่
ทันสมัย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                  1.4.1.1 ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                  1.4.1.2 ต้องมีการน าผลการวัดและประเมินน ามา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
            1.4.1.3 การวัดโดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน 
 2. จากการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้วิจัยได้
สอบถามความเหมาะสมไปยังอธิการบดี รองอธิการบดี ประธาน
หลักสูตร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 187 คน 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านได้ผลการวิจัยดังนี้ 
     2.1 M1 : Man (ด้านอาจารย์ผู้สอน) พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสท างานวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ( x = 4.23) มหาวิทยาลัย

ต้องปลูกฝังทัศนคติต่อการรักมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ ( x = 
3.90) มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความ
ชัดเจนและก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน ( x = 3.71) ตามล าดับ 
    2.2 M2 : Material  (ด้านหลักสูตร) พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง  
( x = 4.22) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาก าหนด 
อัตลักษณ์ของนักศึกษาท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของหลักสูตร  
( x = 4.14) มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตร WIL เน้นทักษะทางด้านการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้งานท าเพิ่ม
มากขึ้น ( x = 4.10) 
     2.3 M3 : Management  (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาฝึกคิด
วิเคราะห์ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษา ( x = 4.22) อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นการพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของ
นักศึกษา ( x = 4.17) อาจารย์ผู้สอนเน้นกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติงานจริง ( x = 4.02)  
     2.4 M4 : Measurement and Assessment  (ด้านการวัด
และประเมินผล) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนควรมี
การให้คะแนนนักศึกษาด้วยความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ยึดหลักความ
ถูกต้อง ( x = 4.46) มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาในการส่งผลการ
เรียนที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาไม่เสียประโยชน์และส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ( x = 4.27) มหาวิทยาลัยก ากับติดตาม 
การวัดและประเมินผลของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ( x = 4.13) 
 
อภิปรายผล 
 1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 4M MODEL พบว่า มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ   
     1.1 Man (ด้านอาจารย์ผู้สอน) ประกอบด้วยแนวทางส่งเสริม
ผลการท าผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน จัดอบรมให้
ความรู้ทางด้านเทคนิคการสอน ต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภายใน
มหาวิทยาลัย  สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน  เข้าไปนั่งสังเกตการสอน
ของอาจารย์ (Sit  In)  ในมหาวิทยาลัยทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเชิงพื้นที่และบริการ
วิชาการ (พันธกิจสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยมีนโยบายก าหนดให้อาจารย์
คณะครุศาสตร์ต้องมีช่ัวโมงการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และการสร้างจิตส านึกในการรักองค์กรให้แก่
อาจารย์ผู้สอนทุกคน ทั้งนี้สอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี  
(2559) [3] ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า  รูปแบบการพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย  2  กิจกรรม  
ดังนี้  กิจกรรมหลัก ซึ่งมี 3 มิติ แต่ละมิติมีองค์ประกอบอยู่ 2 ด้าน 
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ได้แก่ (1) มิติการสร้างอค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่นมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ด้านการวิจัย และการเขียนต าราและ
บทความทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 – 2579 ในกลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ได้ก าหนดมาตรการดังนี้ (1) 
พัฒนาสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (2) 
จัดตั้ง Teaching clinic เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้อาจารย์ (3) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตามศาสตร์ของตนเอง (4) เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรด้านการวิจัยเชิงบูรณาการทุกระดับ (5) ส่งเสริมและสนับ
สุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (6) ส่งเสริม 
เผยแพร่งานวิจัย  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 
     1.2 Material (ด้านหลักสูตร) ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทันสมัย  ตรงตามความต้ องการของ
นักศึกษาและผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตร WIL เน้นทักษะการ
ปฏิบัติ การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรและนักศึกษาที่มีความ
แตกต่างและมีทักษะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Society) การพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ 
อัครนันท์ เตชไกรชนะ (ออน-ไลน์ : 2552) [10] ได้เขียนบทความ 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย โดยกล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการอุดมศึกษาที่
ส าคัญสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเปิดหลักสูตรให้ตรงกับสภาพ
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ๆ มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่  ๆ 
ซึ่งกันและกัน   
     1 . 3  Management (ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ) 
ประกอบด้วยแนวทางที่มหาวิทยาลัยจัดอุปกรณ์ครบถ้วน ทันสมัย 
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้สอนเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นการเรียนรู้
นอกห้องเรียนอัตราส่วนการสอนในห้องเรียน 60 : 40 (ปฏิบัติ : 
ทฤษฎี) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณุมาศ มาอุ่น (2559) [6] ได้
ศึกษาการจัดการ เรี ยนการสอนในร ะดับอุดมศึกษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการสอนและวิธีการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ใช้รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอน
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ได้แก่  (1) การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย (Research 
Based Instruction) (2 )  ก า รส อน แบ บกลุ่ ม สื บส วน  ( Group 
Investigation Model) (3) การสอนแบบอภิปราย (Discussion) (4) 
การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  (Case  Study)  (5) การสอนโดยการ
อธิบาย ถาม-ตอบ (Lecture  Recitation)  และ  (6) การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Instruction)  
     1.4 Measurement and Assessment (ด้านการวัดและ
ประเมินผล) ประกอบด้วยแนวทางการก าหนดเกณฑ์การวัดผล

ประเมินผลที่ทันสมัย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องมีการน าผล
การวัดและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ และการวัดโดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรณุมาศ มาอุ่น (2559) [6] พบว่า การประเมินผลการ
สอน ควรประเมินทั้งโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง และประเมินโดย
ผู้เรียนซึ่งการประเมินผลการสอนทั้งโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเองและ
ผู้เรียน มีประเด็นส าคัญที่ควรประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการ
สอนอย่างตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจริงจะท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและมีคุณค่าส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้  
     2.1 Man (ด้านอาจารย์ผู้สอน) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสท างานวิจัยและ
บริการวิชาการร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
สอดคล้องกับจันทร์เพ็ญ มีนคร (2557) [1] ได้ศึกษาการพัฒนา
ทางด้านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมเน้นด้านการวิจัยเป็นอันดับแรก โดยที่ทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์จะให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยให้มีคุณาภพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนั้น ผู้บริหาร
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการเงินและ
เวลาเพื่อท าการวิจัย  
         2.2 M2 : Material  (ด้านหลักสูตร) พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยมหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ
จริงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  สอดคล้องกับฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และ 
พนมพร จันทร์ปัญญา (2558) [2] ได้ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตร จัดหลักสูตรให้เป็น
แบบบูรณาการเน้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีความ
ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการเช่ือมประสานกับชีวิต
จริง และฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง 
     2.3 M3 : Management  (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์ผู้สอนเน้นให้นักศึกษา
ฝึกคิดวิเคราะห์ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ 
ให้แก่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช 
(2559) [7] ที่ได้กล่าวโดยสรุปถึงความท้าทายต่อการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษท่ี 21 ว่า ครูยุคใหม่ควรมีวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้แบบให้รู้จริง 
Mastery Learning) และ เน้ นล งมื อปฏิ บั ติ  (Action Learning) 
เตรียมผู้เรียนไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) 
และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) และทักษะที่ส าคัญ
ที่สุดที่ครูต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้เขาเป็นบุคคลที่มีทักษะ
การปฏิบัติงาน และทักษะความส าเร็จส่วนบุคคล นั่นคือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skills) ของคนศตวรรษท่ี 21  
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     2.4 M4 : Measurement and Assessment  (ด้านการวัด
และประเมินผล)  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์ผู้สอน
ควรมีการให้คะแนนนักศึกษาด้วยความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ยึดหลัก
ความถูกต้องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับอนัญญา คูอาริยะกุล 
(2560; อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551; แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์, 
2555; สมนึก ภัททิยธนี, 2558) [9] ได้ศึกษาการประเมินผลการ
เรียนรู้ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล พบว่า หลักการประเมินผล
การเรียนรู้ในคลินิก ต้องค านึงถึงความยุติธรรม : ความยุติธรรมเป็น
คุณธรรมที่ส าคัญของผู้ที่ท าหน้าที่ ในการประเมินผล ซึ่ งการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งผู้สอนต้องท าการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียนด้วยความเป็นกลาง ไม่ล าเอียงหรืออคติซึ่งสามารถ
ท าได้โดยมีการก าหนดงาน/กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์เดียวกัน มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจน เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถน าแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  4M  MODEL  
ไปทดลองใช้เพื่อให้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
    ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 งานวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการน าแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  4 M  MODEL  
เปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ในปัจจุบัน  เพื่อหาแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน ้าสมนุไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน  

กรณีศึกษา:วัดป่ายาง ต้าบลท่างิ ว อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
The Pattern to Use Local Wisdom of the Herbal Steam Bath to Be Health Tourism 

Based On Community: A Case Study of Pa-Yang Temple Thangew Sub-District  
Nakhon Si Thammarat Province. 
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บทคัดย่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้เริ่มมีการน าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
ของเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  งานวิจัยฉบับนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ า
สมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนกรณีศึกษา:วัดป่ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้
วิธีการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาและส ารวจข้อมูล การสังเกตทั้ง
แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก มีขนาดกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลทั้งหมด 86 คน ตามหลักทฤษฎีของเครซี่
และมอร์แกน น าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์และใช้ภาพประกอบ ผลการศึกษาพบว่า โรงอบสมุนไพรของวัดป่ายางน าภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพประกอบด้วย รูปแบบคือ 1) ยาต้มสมุนไพรแช่มือและเท้า 2) ยาต้มสมุนไพรดื่มสุขภาพ 3) การ
อบไอน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งสมุนไพรที่ใช้นั้นล้วนปรากฏในต ารายาสมุนไพรของพระครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งวิชาการแพทย์
แผนไทย ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ประจ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงอบสมุนไพรแห่งนี้ใช้กรรมวิธีและให้บริการในทุกขั้นตอนอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นสถานบริการที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลก าไรจากผู้ใช้บริการ 
ค้าส้าคัญ : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การอบสมุนไพร, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

Abstract 
The local wisdom of herbs there is a variety of models.  Local wisdom about the use of herbs, there are a 

variety of models.  At present, this herb has been more interested and applied in the model of Health tourism. This 
research aimed to study The Model to Use Local Wisdoms of the Herbal Steam Bath to Be Health Tourism Based on 
Community: A Case Study of Pa-Yang Temple Thangew Sub-District Nakhon Si Thammarat Province. Methods of this 
study used qualitative research comprising of in-depth interviews and participant observation. There are 89 persons of 
sample groups according to the theory of Crazy Morgan. Then the results are presented by using the Descriptive 
Analysis method along with the illustration of the drawings.  The results showed that the Herbal Steam bath center of 
Pa-Yang Temple they have applied the local wisdom of herbs and used it as a health care service center. They have 3 
models of used the local wisdom of herbs consist of 3 models 1) Herbal Steam Bath for healthy 2) Liquid herbal drug 
3) aromatic hand and foot bath. The model of local wisdom herbal steam for Health Tourism in steam, herbs for health 
tourism in a Pa-Yang Temple has been derived and transferred since Buddhism Era, from generation to generation until 
today by Jivaka Kaumara-Bhrtya is highly respected as the Great Master of Thai Traditional Medicine.  His expertise in 
traditional medicine, he was known as a personal physician of The Lord Buddha. 
Keywords: a model of local wisdom, herbal steam bath, health tourism 
 
1. บทน้า  
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศ ประเทศไทยเองก็ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ

ช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
ปัจจัยของท าเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และความหลากหลายของวัฒนธรรม จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
ส าคัญของการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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ประเทศไทย (ททท.) ได้ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างจริงจัง และผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัด
ท่องเที่ยวรองภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง   
มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ทั่ว
โลกก าลังให้ความสนใจ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัย
หลายอย่างท าให้ประชาชน นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการให้
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเหมาะแก่นักท่องเที่ยวผู้ซึงมี
จุดมุ่งหมายในการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ 
การท่องเที่ ยว เชิงสุ ขภาพนั้ นสามารถแบ่ งความหมายตาม
วัตถุประสงค์ได้ 2 ประเภทคือ  

การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพ (Health healing) เป็น
การเดินทางท่องเที่ยวโดยมีโปรแกรมท ากิจกรรมบ าบัดรักษาโรคหรือ
ฟื้นฟูสุขภาพต่างๆที่หลากหลาย รวมทั้งการท าฟัน การผ่าตัดเสริม
ความงาม และการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล 

 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็น
การเดินทางท่องเที่ยวโดยมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆที่จัดขึ้น เช่น การนวดแผนไทย การอบสมุนไพรไทย  
กิจกรรมสุคนธบ าบัด (Aroma Therapy) และการบริการอาบน้ าแร่ 
(Spa) กานดา ธีรานนท์. (2561) ททท.จึงได้มีการพัฒนาและส่งเสริม
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี 
(พ.ศ. 2559-2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical & Wellness) ก าลังเดินหน้าอย่างได้ผล ซึ่งในอนาคตการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะท ารายได้ให้มากขึ้น  ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในการบริการด้านสุขภาพ  เพราะไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับในบริการด้านสุขภาพจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ด้วยหลายปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุน ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทยขยายตัวต่อเนื่อง  แต่สถานบริการด้านสุขภาพของไทยส่วน
ใหญ่ ยังกระจุกตัวอยู่ตามกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวส าคัญ เช่น  
ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ (ศิริวรรณ เช้ือผู้ดี, 2558) 

จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดที่ติดอันดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองรองของภาคใต้ที่ ททท. ได้เปิดแคมเปญ “Amazing 
Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทย
เติบโต” ซึ่งขานรับนโยบายรัฐบาลปลุกกระแสท่องเที่ยวเมืองรอง 
หลังคณะรัฐมนตรีประกาศลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 15,000 
บาทตลอดปี 2561 เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองและ
ชุมชน (การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย , 2561)  ด้ วยความ
หลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวให้ได้ช่ืนชมและศึกษา ด้าน
วัฒนธรรมก็มี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถาน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจน 
พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย ด้านนิเวศธรรมชาติก็มีอุทยานแห่งชาติ

หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เพลิดเพลินกับการชมโลมาสีชมพูและ
หาดทรายแก้ว อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ซึ่งขนานนามว่า
อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอย่าง หมู่บ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติและเทือกเขาทอดตัวประกอบกัน
เป็นแนวยาวท าให้นครศรีธรรมราชเป็นเหมือนหลังคาสีเขียวของ
ภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดของพืชพรรณสมุนไพรหลากหลาย
ชนิดที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการรักษาสุขภาพได้  ซึ่ ง
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมีอีกสถานที่
หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งรวมรวมสมุนไพรหลากหลายชนิดล้วนมสีรรพคุณใน
การดูแลรักษาสุขภาพทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของผู้ซึ่งรักใน
การดูแลสุขภาพท้ังในท้องถิ่นและต่างพ้ืนท่ีได้อย่างลงตัว สถานท่ีแห่ง
นั้นก็คือ โรงอบสมุนไพรด้วยไอน้ า ตั้งอยู่ในวัดป่ายาง ต าบลท่าง้ิว 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ซึ่งน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรมาประยุกต์ใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแล
รักษาสุขภาพของคนในชุมชนวัดป่ายาง เนื่องจากพระอาจารย์ช่ืน 
อาทโร หรือ “พ่อท่านช่ืน”  ผู้ซึ่งเป็นคนดูเรื่องสมุนไพรและเป็นผู้
ริเริ่มสร้างโรงอบสมุนไพรวัดป่ายางขึ้น โดยพระอาจารย์ช่ืนได้ออก
บิณฑบาต ในตอนเช้าตามปกติจนวันหนึ่งท่านได้สังเกตพบว่า ญาติ
โยมเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะและจะช่วยอย่างไรได้บ้าง พระอาจารย์ชื่น
จึงมาศึกษาเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับ
สมุนไพรว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มีสรรพคุณช่วยรักษาได้ก็มาท าใช้
ในโรงอบสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่ก็มีอยู่ในชุมชนบางส่วนก็
ปลูกเองในวัด  

ปัจจุบันนี้โรงอบสมุนไพรสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ครั้งละ
ประมาณ 50 คน ต่อหนึ่งรอบ ซึ่งจะแบ่งการอบแต่ละครั้งเป็น 2 
รอบ รอบล่ะ 10 -15 นาที โดยโรงอบสมุนไพรแห่งนี้เปิดให้บริการ
ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากทางวัดเปิดให้บริการฟรี ผู้ใช้บริการ
หลายท่านจึงพร้อมใจกันน าสิ่งของเครื่องใช้ ตัวยาสมุนไพรที่หาได้ 
เชื้อเพลิง(ไม้ฟืน) มามอบให้ตามจิตศรัทธา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้างก็มาจากต่างจังหวัดเป็นครั้ง
คราวด้วย  ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกศึกษา รูปแบบการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยชุมชน กรณี ศึกษา:วัดป่ ายาง ต าบลท่ า ง้ิว อ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษารูปแบบการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพว่ามีรูปแบบ
เช่นไร อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดโรงอบสมุนไพรแห่ง
นี้ สู่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน หากเป็นเช่นนั้นได้
แล้ว ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
อนาคตมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว ย่อมน ามาสู่การสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถน าเสนอ
ให้กับนักท่องเที่ยวท้ังในรูปแบบของสินค้าและบริการ  แต่ด้วยปัจจัย
ในด้านต่างๆ ท าให้โรงอบสมุนไพรแห่งนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้
ของกลุ่ มนั กท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพได้  และด้ วยนักท่องเที่ ยว
กลุ่มเป้าหมายยังคงกระจุกอยู่ในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเสมือน
เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเช่น เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต จึงอาจเป็นเรื่อง
ยากส าหรับแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบริการในต่างจังหวัดกับการ
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เข้าถึงการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัย
สนศึกษา “ รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ าสมุนไพร
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนกรณีศึกษา:วัดป่ายาง ต าบล
ท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาในล าดับต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ า

สมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนกรณีศึกษา: 
วัดป่ ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
3. นิยามศัพท์ 

3.1 รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงการน าเอาวิชา
ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจากต าราหรือบรรพบุรุษมาปรับ
ใช้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งอาจมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี 

3.2 การอบไอสมุนไพร หมายถึงการ น าเอาสมุนไพรชนิดต่างๆ
มาต้มรวมกันจนเดือดระเหยเป็นไอน้ าแล้วส่งไอน้ าผ่านไปยังท่อซึ่ง
ต่อไปห้องอบไอน้ าเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นการอบสมุนไพรแบบเปียก 

3.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวท่ีไม่เร่งรีบ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเช่น การ
อบสมุนไพรด้วยไอน้ าแบบเปียก ทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด
และประคบเป็นต้น 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านเนื อหาสาระ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทั้งชนิด สรรพคุณ และขั้นตอน
การน าสมุนไพรมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและพื นที่ : การศึกษาในครั้งนี้  มี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าอาวาท กรรมการวัด 
พระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มผู้ใช้บริการโรงอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยตรง 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา: เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 

5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจ
ข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 97 ชุด เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการ และนักทัศนาจร  ซึ่งก าหนดขนาดของ
กลุ่ มตัวอย่ างที่ เหมาะสมตามทฤษฎีของเครซี่ และมอร์แกน  
และใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก (In-depth Interview)  จ านวน 
10 ชุด เก็บข้อมูลจากที่ปรึกษาโรงอบสมุนไพร  กรรมการวัด และ
ผู้ ดู แลโรงอบสมุน ไพร  ใช้วิธีการเลือกตั วอย่ างแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
  

6. บริบทของพื นที่  
โรงอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของชุมชนวัดป่ายาง นั้นได้

สร้างขึ้นบนพื้นที่ของ วัดป่ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเสมือนวัดประจ าชุมชนที่มีความเข้มแข้งได้
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง
เจ้าอาวาสวัดป่ายาง พระสุวรรณ คเวสโก ยังเป็นผู้ซึ่งเคย ได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลครั้งที่ 11 ประจ าปี พ.ศ. 2552 
และด้วยความเป็นนักพัฒนาของพระสุวรรณ คเวสโก ได้จัดท า
โครงการที่น่าสนใจขึ้นมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนวัด
ป่ายางทั้งสิ้น เช่น เป็นศูนย์กลางในเรียนรู้ให้กับเกษตรกร เยาวชน 
และผู้สนใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรทั้งใน
จังหวัดและภาคใต้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ โรงงานผลิตน้ าดื่ม การ
จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และที่ส าคัญคือ โรงอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพโดยมีพระช่ืน อาทโร (พระลูกวัด) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
โครงการนี้   โรงอบสมุนไพรวัดป่ายางแห่งนี้ได้สืบทอดต ารายา
สมุนไพรสมัยโบราณ โดยพระช่ืน ซึ่งมีรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพรทางการแพทย์ตามแบบฉบับสมัยโบราณจากต าราพระครูปู่
หมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ
ครั้งพุทธกาล ผู้ซึ่งเป็นบรมครูแห่งแพทย์แผนโบราณ  โดยพระช่ืนได้
น าองค์ความรู้ด้านยาสมุนไพรนี้ประยกุต์เข้ากับเทคโนโลยีและพัฒนา
เป็นโรงอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทาง
มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี และเปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09. 00น. ถึง 20.00 น. ของทุกวันโดยผู้ใช้บริการไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ นับเป็นการสร้างทางเลือกที่น่าสนใจ
ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ซึ่งมีความใส่ใจและให้ความส าคัญกับการ
ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันนี้ทางวัดป่ายางร่วมกับผู้มีจิต
ศรัทธาได้สร้างศาลาและองค์พระครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตั้ง
ประดิษฐานไว้ที่ศาลาครูหมอให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสักการบูชา
ประจ าโรงอบสมุนไพร ณ วัดป่ายาง 

 
7. ผลการวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ า
สมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษา: 
วัดป่ ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยพบว่า โรงอบสมุนไพรแห่งนี้มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากพืชพรรณสมุนไพรด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
7.1 การแช่มือและแช่เท้า (Aromatic hand and foot bath) 

 เป็นการน าสมุนไพรมาใช้ในรูปแบบของการต้มตัวยาสมุนไพร
ชนิดต่างๆตามสรรพคุณทางยา แล้วน ายาต้มนั้นมาใช้ในการแช่มือ
และเท้าในน้ าอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แข็งเกร็งค้างคลายตัว 
พลังงานท่ีเป็นพิษในร่างกายจึงจะระบายออกได้ดี ท าให้สุขภาพดีขึ้น 
ประกอบด้วยสมุนไพร 12 ชนิดด้วยกัน คือ กานพลู การบูร ขมิ้นแกง 
ข่า ชุมเห็ดเทศ ตะไคร้หอม เตยหอม เบญจรงค์ ไพร มะกรูด มะนาว 
และอบเชย 
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7.2 ยาน ้าสมุนไพร (Liquid herbal drug) 
ยาน้ าสมุนไพรเป็นยาที่ได้จากการท าสมุนไพรที่มีสรรพคุณทั้ง

บ ารุงร่างกายและรักษาฟื้นฟูหลากหลายชนิดมาต้มรวมกัน ซึ่งจะมี
รสขมผู้ใช้บริการสามารถดื่มขณะที่ยังร้อนหรือน ากลับไปแช่เย็นได้
จะท าให้ดื่มง่ายขึ้น ประกอบด้วยสมุนไพร 47 ชนิดด้วยกันคือ 
กาฬพฤกษ์ ก าแพงเจ็ดช้ัน กุ่มน้ า กุ่มบก ขมิ้นแกง ขมิ้นชัน  

ขมิ้นอ้อย ข่า ขี้เหล็กครอบจักรวาน ค้างคาวด า ช้าพลู ชุมเห็ด
เทศ ดีปลีเชือก ตะไคร้หอม ต าลึง ตีนเป็ด เถาวัลย์เปรียง ทุ่งฟ้า 
เทพทาโร บอระเพ็ด เตยหอม ใบหนาด เปลือกส้มโอ เปลือกหอม 
ผักบุ้งชัน ผักเสี้ยนผี พิมเสน ฟ้าทลายโจร มะกรูด มะขาม มะพร้าว
นกคุ้ม รีแพร ว่านนางค า ว่านน้ า ว่านสาวหลง ส้มป่อย สาค้าน หญ้า
ปราบ หญ้าหนวดแมว หญ้าแห้วหมู หลุมนก หัวไพล หินฟ้าแลบ 
ไหลเผือก อบเชย และอ้อยแดง 
7.3 การอบไอน ้าสมุนไพร (Herbal Steam Bath) 

เป็นรูปแบบการใช้สมุนไพรที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่ง
เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักของโรงอบสมุนไพรวัดป่ายาง มีลักษณะ
คล้ายกับการเซาน่า การอบการน้ าสมุนไพรที่น่ีเป็นการอบแบบเปียก
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องอาบน้ าเพื่อช าระร่างกายให้
สะอาดก่อนแล้วจากน้ันจึงเข้าไปยังของอบสมุนไพรขณะที่ตัวยังเปยีก
อยู่ ทั้งนี้เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้เข้ากับอุณหภูมิภายในห้องอบไอ
น้ าสมุนไพร ซึ่งความร้อนในห้องอบสมุนไพรนั้นท่านสามารถรับรู้ได้
ผ่านกายสัมผัสด้วยการสูดดมไอน้ าที่ได้จากการต้มตัวยาสมุนไพรจน
เดือดระเหยเป็นไอน้ าส่งผ่านท่อไปยังห้องอบสมุนไพร   ไอน้ า
สมุนไพรจะค่อยๆซึมผ่านรูขุมขนเข้าสู่ร่างกายและช่วยขับของเสีย
จากร่างกายซึ่งจะออกมาในรูปของเหง่ือ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบ
ไหลเวียนเลือดไดด้ีท าให้ร่างกายรู้สกึผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบด้วย
สมุนไพร 15 ชนิดด้วยกันคือ การบูร ขมิ้นแกง ข่า ตะไคร้หอม ต าลึง 
เทพทาโร เตยหอม ใบมะขาม เปลือกส้มโอ เปลือกหอม พิมเสน 
มะกรูด ว่านสาวหลง ส้มป่อย และอบเชย 

 
8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย “รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบ
ไอน้ าสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนกรณีศึกษา:วัด
ป่ ายาง ต าบลท่ า ง้ิว  อ า เภอ เมื องนครศรีธรรมราช จั งห วัด
นครศรีธรรมราช พบว่า โรงอบไอน้ าสมุนไพรวัดป่ายาง มีการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรในรูปแบบของการบริการ
เพื่อสุขภาพโดยเน้นการอบไอน้ าสมุนไพรเป็นบริการหลัก เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพได้ทั้งด้านของการรักษาสุขภาพและเพื่อความสวยความงาม
เนื่องจากผู้ใช้บริการบางกลุ่มมีจุดมุ่งหมายในการใช้บริการที่แตกต่าง
กันเช่น เพื่อรักษาสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูร่างกายจากการรักษา หรือเพื่อ
ลดน้ าหนัก นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น สบู่
สมุนไพร น้ ามันสกัดจากสมุนไพร ลูกปะคบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นวพร บุญประสม (2556) ซึ่งได้ศึกษาการกับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษา สวนสมุนไพรแอนนี่ อ าเภอโพธิ์ไทร จังวัด

อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุในการศึกษาเพ่ือส ารวจบริบทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากการใช้สมุนไพรของสวนสมุนไพรแอนนี่ และเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สามารถน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจได้คือ ในพื้นที่ของสวนสมุนไพรแอนนี่ได้รวบรวมสมุนไพรไว้
ประมาน 1,000 กว่าชนิด บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งสามารถให้
ความรู้และการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร ซึ่งนอกจากการน า
สมุนไพรมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แล้วนั้น ยังสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เป็นโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพโดยชุมชน แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การบริการ
แบบไม่ค้างคืน (ไป -กลับ) และการบริการแบบ  ค้างคืนเพื่อเป็น
ตัวเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวและการ
ดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน   

นอกจากนั้นแล้วการศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน
กรณีศึกษาวัดป่ายาง ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ยังพบว่า การอบไอน้ าสมุนไพรเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนในรูปแบบของการรักษา 
การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายจากการป่วย โดยสามารถใช้
สมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดปัญหาผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้ยาได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา 
คิดกล้า และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การอบสมุนไพร: 
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและประโยชน์ของการอบสมุนไพรในมุมมองของผู้
มาใช้บริการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอบสมุนไพร  
พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการอบสมุนไพร 
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และพบว่าสามารถช่วยบรรเทาปวดคลายเส้น 
ส าหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่า ปวดเมื่อกล้ามเนื้อและปวดหลังปวด
เอวได้ร้อยละ 90.5 นอกจากนี้การอบสมุนไพรยังช่วยให้นอนหลับดี 
และหายใจคล่องขึ้นอีกด้วย การอบสมุนไพรเป็นทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งด้านการบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนสามารถป้องกันโรคให้แก่ผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวได้  

อีกทั่งยังมีการศึกษาวิจัยของ อริศรา ท้องทรัพย์ และคุณกุลพชิญ์ 
โภไคยอุดม (2558) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพแหล่งน้ าพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไป ปัญหา และความต้องการการ
พัฒนาการจัดการของแหล่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยช้ินใน
บางบริบทสามารถน ามาประยุกต์ให้เพื่อเป็นแบบอย่างของแนวทาง
ในการพัฒนาโรงอบไอน้ าสมุนไพรของชุมชนวัดป่ายางได้ โดยใช้
แบบสอบถามพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะน าแนวทางไปพัฒนาการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่าแนวทางภูมิปัญญาการอบ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชนวัดป่ายาง ควรมีการประชาสัมพันธ์
การอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชนวัดป่ายาง ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยรวมของสถานที่อบสมุนไพร ควร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีอบไอน้ าสมุนไพรให้มีความสวยงาม และจัด
ให้มีการจัดอบรบให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนวัดป่ายางเกี่ยวกับ
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังโรงอบ
สมุนไพรของชุมชนวัดป่ายางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
9. บทสรุป  

รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนกรณีศึกษา:วัดป่ายาง ต าบลท่าง้ิว 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งในนี้ได้รวบรวมชนิดของสมุนไพรตามรูปแบบการใช้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบล้วน
เป็นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า โดย
เน้นการในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน และ
กลุ่มผู้ใช้บริการที่รักในการดูแลสุขภาพ  การอบไอน้ าสมุนไพรเป็น
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาที่มีมีผลตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
มาตลอดจึงเป็นเสมือนกิจกรรมหลักของโรงอบไอน้ าสมุนไพรของวัด
ป่ายาง เหตุที่เป็นนั้นอาจเพราะต ารับยาและภูมิปัญญาที่รับการสืบ
ทอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลจากต ารายาสมุนไพรของ “พระครูปู่หมอ 
ชีวกโกมารภัจจ์” แพทย์ประจ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า  สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้บริการได้
หลากหลาย และแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการใช้
บริการที่แตกต่างกัน แต่ผลที่ได้รับหลังจากการใช้บริการล้วนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือการกลับมาใช้บริการซ้ าและบอกต่อให้กับคน
รอบข้างได้รู้จักและเข้าถึงโรงอบไอน้ าสมุนไพรของวัดป่ายางแห่งนี้
ต่อไป ส าหรับผู้ใช้บริการที่มาจากต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวัด ไม่
สามารถเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว หรือต้องการความต่อเนื่องใน
การรับบริการสามารถแจ้งความประสงค์กับทางโรงอบสมุนไพรของ
วัดป่ายางได้ ซึ่งทางวัดสามารถจัดเตรียมที่พักและสิ่งอ านวยความ
สะดวกไว้ให้  นอกจากนี้การใช้บริการโรงอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
แล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่วมกับชาวบ้านในชุมชน  
 

10. ข้อเสนอแนะ 
10.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน้าไปใช้ 

10.1.1 ควรมีการก าหนดมาตรฐานปริมาณยาสมุนไพรต่อหน่วย
ของการใช้ให้ครบชนิดของสมุนไพรเพื่ อสร้างความมั่น ใจแก่
ผู้ใช้บริการ 

10.1.2 ควรจัดท าป้ายสื่อความ เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร เพื่อให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตัวยาสมุนไพรได้
ง่ายขึ้น 

10.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเรียนรู้การปลูกสมุนไพรเพื่อ
รักษาพันธ์สมุนไพรและเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรและแหล่ง
บริการ 

 

10.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยครั งต่อไป 
10.2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถ

ของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว 

10.2.2 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นสามารถรับมือกับนักท่องเที่ยวได้ 

 

11. กิตติกรรมประกาศ 
บทความฉบับนี้ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ด้วยความ

กรุณาและค าช้ีแนะให้ค าปรึกษาจาก รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
ซึ่งได้สละเวลาให้ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ พรอม
ทั้งช่วยช้ีแนะแนวทางไปสู ความส าเร็จ แห่งบทความฉบับนี้ จึงกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบคุณเจ้าอาวาสวัดป่ายางพระสุวรรณ คเวสโก และพระช่ืน 
อาทโร (ผู้ดูแลโรงอบสมุนไพร) คณะกรรมการวัดป่าย่าง ตลอดจน
ชาวบ้านชุมชนวัดป่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 คุณงามความดีอันพึงมีขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย์
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษา ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm) ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่
เลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ โดยพิจารณาตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์จ านวน 4 วิธีเปรียบเทียบกับวิธีคัดเลือกตัวแปรแบบ
ขั้นตอนทั้ง 3 วิธี คือ การเลือกแบบไปข้างหน้า (Forward selection) การก าจัดแบบถอยหลัง (Backward elimination) และการเลือกแบบ
ขั้นตอน (Alternating stepwise selection) ส าหรับข้อมูลจ าลองและพิจารณาเกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ (Akaike’s information 
criterion: AIC) ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ โดยข้อมูลจ าลองจะก าหนดให้ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์แบบอัตสัมพันธ์
อันดับที่ 1 (First-order autoregressive : AR1) ที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.5 และ 0.9 จากตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นและการ
ถดถอยลอจิสติกทวิภาค พิจารณาตัวแบบท่ีเหมาะสมร่วมกับเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของจ านวนตัวแปรอิสระที่เข้าตัวแบบได้ถูกต้อง ผล
การศึกษาพบว่า ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมสามารถหาตัวแบบที่เหมาะสมกว่าวิธีคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน หากเปรียบเทียบตัวด าเนินการข้าม
สายพันธุ์ทั้ง 4 วิธี พบว่า ตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบ m-1 จุดจะให้ตัวแบบที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพในการหาค่า 
AIC ต่างจากตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมได้แก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดเฉพาะที่ของวิธีคัดเลือกตัวแปรแบบข้ันตอนและคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถดถอยเพื่อการพยากรณ์ 
ค าส าคัญ : ตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุ, การวิเคราะห์การถดถอย, เกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ 
 

Abstract 
This paper aims to study Genetic algorithm, which is the solution for optimization problem that mimics the 

natural evolution process, with 4 types of crossover operators compared with 3 methods of stepwise variable 
selections: Forward selection, Backward elimination and Alternating stepwise selection for simulated data and use the 
Akaike’s information criterion (AIC) for variable selections. The simulated data are set the independent variables have no 
correlation and to have correlations following the First-order autoregressive with correlation coefficients equal 0.5 and 
0.9 from linear regression models and binomial logistic regression.  For the adequate regression model, use the AIC 
together with the percentage of independent variables correctly included into a model. The result show that Genetic 
algorithm can find models that are more appropriate than stepwise variable selection.  If comparing the 4 crossover 
operators, we find that the ( m-1) -point crossover operator will provide the least appropriate model and the 
performance of finding the AIC values significantly differs from the other crossover operators. In conclusion, the genetic 
algorithm solves the local optima problem of stepwise variable selection method and select independent variables to 
the regression model for forecasting. 
Keywords : Crossover operators, Regression analysis, Akaike’s information criterion 
 

1. บทน า 
 การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
หลายสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ตัวแบบที่นิยม
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 
(Continuous random variable) คือ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ (Multiple linear regression model) อีกตัวแบบที่นิยม
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรตามแบบจ าแนกประเภทหรือเชิง

กลุ่มที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก (Logistic 
regression model) ในการประยุกต์ใช้ตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระทุก
ตัวไม่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งการคัดเลือกตัวแปรใช้ส าหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตัวแบบและให้การท านายได้ดียิ่งข้ึน โดยการคัดตัว
แปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ ตัวแปรรบกวน (Noise) หรือตัวแปรที่ไม่
น่าเชือถือจ านวนมากออกจากตัวแบบมักช่วยปรับปรุงการท านาย
และลดความซับซ้อนของตัวแบบ อย่างไรก็ตามตัวแบบที่เหมาะสม
จะใช้ตัวแปรน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยวิธีการถดถอยแบบข้ันตอน
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เป็นวิธีพื้นฐานท่ีนิยม โดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบโครงสร้างในการทดสอบ
ตัวแบบจากปริภูมิตัวแบบเท่านั้น [1] สิ่งส าคัญของขั้นตอนวิธี คือ 
ประเมินตัวแบบในล าดับท่ีเฉพาะเจาะจง แต่ละขั้นตอนจะสร้างและ
ประเมินตัวแบบการถดถอยซึ่งแตกต่างจากตัวแบบการถดถอยที่ดี
ที่สุดในปัจจุบันเพียงหนึ่งตัวแปร ถ้าหากมีตัวแบบการถดถอยใหม่มี
ค่าของเกณฑ์ที่สนใจดีกว่าของตัวแบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ตัวแบบ
การถดถอยใหม่นี้ก็จะเป็นตัวแบบตั้งต้นแล้วท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนไม่มี
ตัวแบบที่ดีกว่าตัวแบบในปัจจุบันแล้วขั้นตอนวิธีจึงจะสิ้นสุดลง วิธีนี้
เป็นกระบวนการหาค่าที่ดีที่สุดเฉพาะที่ (Local search process) 
และข้อเสียที่ส าคัญของกระบวนการนี้ คือ เกณฑ์ที่สนใจจะลู่เข้าสู่
ค่าที่ดีที่สุดเฉพาะที่ (Local optima)  
 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms: GA) เป็นวิธี
หนึ่งที่แก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะที่และสามารถ
แก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization problem) ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ เลียนแบบการท างานของธรรมชาติและพันธุกรรม
ศาสตร์ อาศัยหลักการสุ่มเพื่อค้นหาค าตอบที่ดีขึ้น ตามวิวัฒนาการ
ของธรรมชาติค าตอบในรุ่นถัดไปที่เกิดขึ้นจากค าตอบที่ดีในรุ่นก่อน 
ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ค าตอบในรุ่นใหม่นี้จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมจะค้นหาปริภูมิค้นหา (Search space) ที่เป็นไปได้พร้อม
กันทั้งหมดจึงสามารถหลีกปัญหาค่าที่ดีที่สุดเฉพาะที่  ข้อได้เปรียบ
ของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม คือ เหมาะสมกับปัญหาที่ยากต่อการ
คิดหาค าตอบหรือไม่มีหลักวิธีการคิดหาค าตอบที่ตายตัว จึงสามารถ
สุ่มสร้างค าตอบที่ใกล้กับค าตอบที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้นทุกๆ รอบ
ของการท างาน ในงานวิจัยที่เปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรโดย
วิธีการถดถอยแบบขั้นตอนกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม คือ Sandra 
และ Tommaso [2] ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้นตอนเชิง
พันธุกรรม 2 วิธี คือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมส าหรับการคัดเลือกตัว
แ ป รอิ ส ร ะ  (Genetic Algorithm for Regressors Selection : 
GARS) และอีกวิธีที่พวกเขาน าเสนอ คือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ส าหรับการคัดเลือกตัวแปรอิสระและการแปลงทางคณิตศาสตร์ 
(Genetic Algorithm for Regressors Selection and 
Transformation : GARST) และน ามาเปรียบ เทียบกับวิธีการ
ถดถอยแบบขั้นตอน Vinterbo และ Ohno-Machado [3] ศึกษา
การคัดเลือกตัวแปรของการถดถอยลอจิสติกใช้ตัวอย่างของกลุ่มโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในปี 1999 และ Johnson et al. [4] 
ศึกษาการท านายปัจจัยที่มีความเสี่ยงการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ 
(Alzheimer's disease) ผลการศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ตัว
แบบที่คัดเลือกโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเหมาะสมมากกว่าวิธีการ
ถดถอยแบบข้ันตอน 
 ตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ (Crossover operator) เป็นวิธีการ
พื้นฐานที่ใช้ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อสร้างค าตอบ (Solution) 
หรือลูกหลาน (Offspring) ที่ดีที่สุด ซึ่งสร้างเพื่อให้ได้ค าตอบที่
เหมาะสมที่สุดโดยเร็วที่สุดในรุ่น (Generation) ที่น้อยที่สุด ตัว
ด าเนินการข้ามสายพันธุ์ที่เข้ารหัสทวิภาคพื้นฐานที่นิยมใช้จะมีการ
ข้ามสายพันธุ์แบบจุดเดียว (Single point crossover) การข้ามสาย
พันธุ์แบบ N จุด (N-Point crossover) การข้ามสายพันธุ์แบบ
สับเปลี่ยน (Shuffle crossover) และการข้ามสายพันธุ์แบบเอกรูป 

(Uniform crossover) ซึ่งการเลือกตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โดย Picek และ 
Golub [5] ได้ศึกษาขั้นตอนเชิงพันธุกรรมที่ เข้ารหัสแบบทวิภาค
เปรียบเทียบตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้ฟังก์ชัน
ทดสอบทางคณิตศาสตร์ซึ่งแสดงรูปเรขาคณิตที่มีความยากหลาย
ระดับเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ ผล
การศึกษา พบว่าการข้ามสายพันธุ์แบบเอกรูปและการข้ามสายพันธุ์
แบบ 2 จุด (2-Point crossover) มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอ่ืน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษา
ประสิทธิภาพของตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อ
การคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอย จึงมีการเขียน
ฟังก์ชันของตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของประสิทธิภาพในการหาค่า AIC ของตัวด าเนินการข้าม
สายพันธุ์พ้ืนฐานจ านวน 4 วิธีโดยใช้โปรแกรม R พร้อมท าการศึกษา
การเปรียบเทียบวิธีคัดเลือกตัวแปรโดยขั้นตอนวิธีคัดเลือกแบบ
ขั้นตอนกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมทั้ง 4 วิธีของข้อมูลจ าลองมี
อิทธิพลร่วมของ 2 ปัจจัย ซึ่งพิจารณาตัวแบบที่เหมาะสมจากเกณฑ์ 
AIC และเกณฑ์เปอร์เซ็นความถูกต้องของตัวแปรที่เข้าสู่ตัวแบบ 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm)  
  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นวิธีการค้นหาแบบฮิวริสติกที่
ใช้กับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดคิดค้นโดย จอห์น ฮอแลนด์ 
(John Holland) [6] โดยจะเลียนแบบกระบวนการการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติของดาร์วิน (Darwinian natural selection) โดยหลัก
พันธุศาสตร์แล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีควรจะผลิตลูกที่มีพันธุ์ที่ดีกว่า 
จากแนวคิดนี้ได้มีการพัฒนาอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในการ
ค้นหาค าตอบที่ดีในค าตอบชุดหนึ่ง แล้วเลือกโครงสร้างเพื่อผลิต
ค าตอบชุดใหม่แล้วค้นหาค าตอบที่ดีกว่าต่อไปเรื่อย ๆ [7] ในขณะที่
ตั วด าเนินการข้ามสายพันธุ์  (Crossover operators) จะสร้าง
ค าตอบ (Solution) หรือลูกหลานที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด การเลือก
ตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม ประเภทของตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุที่ศึกษา คือ 
  2.1.1 การข้ามสายพันธุ์แบบจุดเดียว (Single Point 
Crossover) การข้ามสายพันธุ์แบบจุดเดียวเป็นวิธีการข้ามสายพันธุ์
ริเริ่มที่ใช้ในอดีต [6,8] เริ่มต้นด้วยการเลือก 2 โครโมโซมพ่อแม่ที่ใช้
ในการข้ามสายพันธุ์ จากนั้นสุ่มเลือกจุดการข้ามสายพันธุ์ใดๆ 

 0 1ip i tom  โดยที่ m  คือ จ านวนตัวแปรอิสระ โครโมโซม
ของลูกหลาน 2 โครโมโซมถูกสร้างโดยการรวมกันของโครโมโซมพ่อ
แม่ที่จุดการข้ามสายพันธ์ุ 
  2.1.2 ก า รข้ า ม ส าย พั น ธุ์ แ บ บ  N จุ ด  (N-Point 
Crossover) ตัวด าเนินการนี้ถูกน าเสนอเป็นครั้งแรกโดย De Jong 
[8] วิธีการนี้ใช้การสุ่มจุดการข้ามสายพันธุ์เพื่อรวมโครโซมพ่อแม่
เหมือนกับการข้ามสายพันธุ์แบบจุดเดียว เพื่อให้การรวมกันของพ่อ
แม่ดีขึ้นวิธีการนี้จะเลือกจุดการข้ามสายพันธุ์มากกว่า 1 จุดในการ
สร้างลูกหลาน [9] จุดเริ่มต้นด้วยการเลือก 2 โครโมโซมพ่อแม่ที่ใช้
ในการข้ามสายพันธุ์ จากนั้นสุ่มเลือก N จุดการข้ามสายพันธุ์ 1iP  ถึง 

1N iP   0 1i tom   โด ย ที่  m  คื อ  จ าน วน ตั วแป รอิ ส ระ 
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โครโมโซมลูกหลาน 2 โครโมโซมถูกสร้างโดยรวมโครโมโซมพ่อแม่ที่
จุดการข้ามสายพันธ์ุ 
  2.1.3 ก ารข้ าม ส าย พั น ธุ์ แ บ บ เอก รูป  (Uniform 
crossover) ในทางตรงข้ามกับตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ก่อนหน้า 
ตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบเอกรูปจะไม่แบ่งโครโมโซมพ่อแม่
ออกเป็นส่วนเพื่อรวมแต่ละส่วนเข้าด้วยกันอีกครั้ง แต่วิธีการนี้จะ
ปฏิบัติต่อแต่ละยีนของโครโมโซมอย่างเป็นอิสระกันในการเลือก
ลูกหลาน ซึ่ งแสดงตัวด าเนินการนี้ด้วยการสลับที่ของยีนของ
โครโมโซมพ่อแม่ที่จะรวมอยู่ในโครโมโซมลูกหลานโดยเลือกจ านวน
จริงที่มีการแจกแจงเอกรูปอย่างสุ่ม u ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 กับ 1 
[9,10] 
3. วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจ าลองที่มีการถดถอยเชิงเส้นและการ
ถดถอยลอจิสติกทวิภาค โดยตัวแบบเต็ม (Full model) จะเป็นตัว
แบบที่ประกอบด้วยอิทธิพลหลักและอิทธิพลร่วม (Interaction 
effects) ของ 2 ปัจจัย ซึ่งการค านวณทั้งหมดจะกระท าโดยใช้
โปรแกรม R เวอร์ช่ัน 3.5.1  
 3.1 ข้อมูลจ าลอง 

1. ข้อมูลจ าลองที่ศึกษามีขนาดตัวอย่าง ( n ) เป็น 1,000 ค่า 
2. จ านวนตัวแปรอิสระ 10 ตัวสุ่มจากการแจกแจงปรกติที่มี

ค่าเฉลี่ยเป็น 0μ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 
3. ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (  )  ดังนี้  

0 1 2 3 4 52.5, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1,          

6 1,2 1,3 1,9 1,102, 2.5, 1.5, 1, 0.1,             
2,3 2,4 2,9 2,10 3,42.5, 1.5, 1.5, 2, 0.75,              

9,10 2.5,   โดยที่ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยอ่ืนก าหนดค่าเป็น 0 
4. ก าหนดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (  ) = 0, 0.5, 0.9 

ก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเป็นแบบอัตสัมพันธ์
อันดับที่ 1 (First-order autoregressive: AR1) [11] ซึ่งมีลักษณะ
ที่ ว่ า  ตั วแปรอิสระ 2 ตั วที่ อยู่ ในต าแหน่ งใกล้ เคี ย งกันจะมี
ความสัมพันธ์กันสูงและยิ่งตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่อยู่ไกลกันจะยิ่งมี
ความสัมพันธ์กันน้อยลง โดยที่   คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
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5. ข้อมูลจ าลองจากตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นศึกษาที่ความ
คลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปรกติที่มีค่าเฉลี่ย 0 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 10 
 3.2 การคัดเลือกตัวแปร 
  3.2.1 วิธีคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise variable 
selection) ใช้ฟังก์ชัน step ในแพคเกจ stats ในการคัดเลือกตัว
แบบโดยใช้เกณฑ์เป็นค่า AIC โดยพิจารณา 3 วิธี คือ การเลือกแบบ
ไป ข้ า งห น้ า  (Forward selection) ก ารก าจั ด แบ บ ถอยห ลั ง 
(Backward elimination)  แ ล ะ  ก า ร เลื อ ก แ บ บ ขั้ น ต อ น 
(Alternating stepwise selection) [1] 

  3.2.2 ขั้นตอนวิธี เชิ งพันธุกรรม  ก าหนดจ านวนรุ่น 
(Generation, itr) เท่ากับ 100 ขนาดของแต่ละรุ่น (P) เท่ากับ 2
จ านวนตัวแปรอิสระในชุดข้อมูล (m) อัตราการกลายพันธุ์ (m.rate) 
เท่ากับ 0.01 จ านวนการท าซ้ า (round) เท่ากับ 50 โดยวิธีการ
ด าเนินการดังรูปที่ 2 ซึ่งวิธีการคัดเลือก คือ วิธีคัดเลือกแบบจัด
อันดับ (Rank-based method) [8] ตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ 4 
วิธี คือ (1) การข้ามสายพันธุ์แบบจุดเดียว (2) การข้ามสายพันธุ์แบบ 

2m  จุด (3) การข้ามสายพันธุ์แบบ 1m  จุด และ (4) การข้าม
สายพันธุ์แบบเอกรูป และตัวด าเนินการกลายพันธุ์ใช้วิธีการกลาย
พันธุ์แบบพลิกกลับ (Flip mutation) [12] 
 3.3 เกณฑ์ในการพิจารณา 
  3.3.1 เกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ ค านวณได้จาก 

ˆ2log 2AIC L k     โดยที่ L̂  คือ ค่าสูงสุดของฟังก์ชันภาวะ
น่าจะเป็น k  คือ จ านวนของพารามิเตอร์ในตัวแบบ ยิ่งค่า AIC  ต่ า
แสดงว่าตัวแบบดังกล่าวจะมีความเหมาะสมมากกว่า 
  3.3.2 เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่น าเสนอใหม่
งานวิจัยนี้ จะพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวแปรอิสระที่ถูก
คัดเลือกเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องจากจ านวนตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ถูก
คัดเลือกเข้าสู่ตัวแบบและควรถูกคัดเลือกเข้าตัวแบบ โดยมีหลักการ
ดังนี ้ก าหนดให้  
 A แทน เซตของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ตัวแบบ 
 B แทน เซตของตัวแปรอิสระที่ควรถูกคัดเลือกเข้าสู่ตัวแบบ   
     (หรือตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม) 

    
รูปที ่1 พื้นที่แรเงา A B แสดงจ านวนตัวแปรอิสระที่ถูกเลือกเข้าสู่
ตัวแบบถูกต้องจากจ านวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 

ดังรูปที่ 1 ซึ่งสามารถค านวณได้จาก  

 
100%

n A B

n A B





 หากมีตัว

แปรอิสระที่ถูกคัดเลือกและควรถูกคัดเลือกจ านวนมาก ตัวส่วนหรือ 
 n A B  จะมีค่ามากและหากมีตัวแปรอิส ระดังกล่าวน้อย 
 n A B  จะมีค่าน้อยเช่นกัน ส าหรับตัวเศษ  n A B  จะนับ

เฉพาะตัวแปรอิสระที่ เข้าตัวแบบได้ถูกต้องเท่านั้น  โดยเกณฑ์
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่น าเสนอจะให้ความยุติธรรมต่อตัวแบบ 
เนื่องจากการคัดเลือกจ านวนตัวแปรอิสระที่เข้าสู่ตัวแบบจ านวนมาก 
อาจจะมีตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้าสูต่ัวแบบได้ถูกต้องน้อยกว่าตัว
แบบท่ีคัดเลือกตัวแปรอิสระน้อยกว่า 
 3.4 ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 

1. จ าลองข้อมูลที่ต้องการศึกษาที่มีการถดถอยเชิงเส้นและ
การถดถอยลอจิสติก 

2. สร้างข้อมูลที่มีอิทธิพลร่วมของ 2 ปัจจัยจะได้เป็น
10

210 55m C    ตัวแปร 
3. ท าการคัดเลือกตัวแปรอิสระ โดยพิจารณา 

3.1 วิธีคัดเลือกแบบข้ันตอนท้ังหมด 3 วิธี  

A B 
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3.2 ขัน้ตอนวิธีเชิงพันธุกรรมตามขั้นตอนด าเนินงานรปู
ที่ 2 ทั้งหมด 4 วิธี พร้อมท าซ้ าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมตามจ านวน
รอบ (round) ที่ก าหนด แล้วเลือกตัวแบบในรอบที่มีค่า AIC น้อย
ที่สุด 

 
รูปที ่2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานของขั้นตอนเชิงพันธุกรรม 

 
4. พิจารณาเกณฑ์การเปรียบเทียบตัวแบบ เพื่อที่จะได้ตัว

แบบท่ีเหมาะสม 

5. พิจารณาค่าท าซ้ าของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมทั้งหมด 
4 วิธี น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการหาค่า 
AIC โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัธยฐานโดยการทดสอบ 
ของครัสคาล-วัลลิส (kruskal-wallis) พร้อมทั้งทดสอบรายคู่ด้วย
การทดสอบดัน 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลจากการศึกษาการ
เปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรโดยวิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน
กับขั้นตอนเชิงพันธุกรรมและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัว
ด าเนินการข้ามสายพันธ์ุทั้ง 4 วิธี 
 4.1 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรโดยวิธีการ
คัดเลือกแบบขั้นตอนกับขั้นตอนเชิงพันธุกรรม ในข้อมูลจ าลองที่มี
การถดถอยเชิงเส้นและการถดถอยลอจิสติกทวิภาค โดยตัวแบบที่ดี
ที่สุดในขั้นตอนเชิงพันธุกรรมจะพิจารณาจ านวนรุ่นที่กระท า
จนกระทั่ งกราฟค่า AIC มีแนวโน้มคงที่ และค่ า AIC ที่ น ามา
เปรียบเทียบจะเป็นค่าจุดที่ต่ าสุดแสดงตัวอย่างดังรูปที่  3 ผล
การศึกษาในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 ดังตารางที่ 1 
และ 2 พบว่าท้ัง 2 วิธีการไม่แตกต่างในการเลือกตัวแบบที่เหมาะสม 
ส่วนในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.5 และ 0.9 พบว่า 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเลือกตัวแบบที่มีค่า AIC ต่ ากว่าวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนท้ัง 3 วิธีและตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุ  

 
ตารางที่ 1 ค่า AIC และเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลจ าลองที่มีการถดถอยเชิงเส้นท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เป็น 0, 0.5 และ0.9 
 

วิธ ี
0   0.5   0.9   

AIC เกณฑ์
เปอร์เซ็นต์ AIC เกณฑ์

เปอร์เซ็นต์ AIC เกณฑ์
เปอร์เซ็นต์ 

Forward  

3013.87 31.82% 

3024.08 

34.62% 

3019.21 

18.18% 
Backward  3023.73 3016.07 
Stepwise  3023.00 3019.21 
GA 1-point  3022.13 3016.07 GA 2m -point  
GA  1m -point  3022.68 3016.81 31.82% 
GA uniform  3022.13 3016.07 18.18% 

     *เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ คือ เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 
  ** Forward คือ Forward selection Backward คือ Backward elimination และ Stepwise คือ Stepwise selection 
 
ตารางที่ 2 ค่า AIC และเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลจ าลองที่มีการถดถอยลอจิสติกทวิภาคที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0, 0.5 
และ 0.9 

วิธี 
0   0.5   0.9   

AIC เกณฑ์
เปอร์เซ็นต์ AIC เกณฑ์

เปอร์เซ็นต์ AIC เกณฑ์
เปอร์เซ็นต์ 

Forward  

658.11 22.73% 

651.13 27.27% 628.74 8.82% 
Backward  652.69 36.36% 625.04 29.41% 
Stepwise  651.13 27.27% 628.74 8.82% 
GA 1-point  651.01 27.27% 615.97 20.59% GA 2m -point  
GA  1m -point  651.14 31.82% 616.65 26.47% 
GA uniform  651.01 27.27% 615.97 20.59% 

     *เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ คือ เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 
  ** Forward คือ Forward selection Backward คือ Backward elimination และ Stepwise คือ Stepwise selection 
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ทั้ง 4 วิธีให้ค่า AIC ไม่ได้เท่ากันทั้งหมด ดังที่ขีดเส้นใต้ไว้ในตารางที่ 
1 และ 2 ซึ่งหากพิจารณาร่วมกับเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของ
ตัวแปร พบว่าในทุกข้อมูลจ าลองขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจะมี
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของตัวแปรอิสระที่เข้าถูกต้องไม่ต่ ากว่า
วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนและมีเพียงข้อมูลจ าลองที่มีการ
ถดถอยเชิงเส้นที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.9 เท่านั้นที่มี
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องสูงกว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน 
จึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้ตัวแบบท่ีคัดเลือกโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจะ
มีค่า AIC ต่ าที่สุด แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแบบที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
สูง 

 
รูปที ่3 ผลลัพธ์ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมจ านวน 100 รุ่นของข้อมูล

จ าลองที่มีการแจกแจงถดถอยเชิงเส้นที ่ 0   

 
 4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวด าเนินการ
ข้ามสายพันธุ์ทั้ง 4 วิธี ในข้อมูลจ าลองที่มีการถดถอยเชิงเส้นและ
การถดถอยลอจิสติกทวิภาคค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0, 0.5
และ0.9 จากตารางที่ 3 พบว่า ในทุกค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ทุกข้อมูลจ าลองจะมีค่ามัธยฐานของค่า AIC อย่างน้อย 1 คู่ที่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาการทดสอบรายคู่ด้วยการทดสอบดัน
ผลลัพธ์ดังตารางที่  4 พบว่า ในทุกข้อมูลจ าลองขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมที่มีการข้ามสายพันธ์ุแบบ 1m  จุดมีประสิทธิภาพในการ
หาค่า AIC แตกต่างจากข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีการข้ามสายพันธุ์
แบบอื่น ๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า AIC ของ
ข้อมูลการถดถอยเชิงเส้นที่มี  0   และการถดถอยลอจิสติก
ทวิภาคที่มี 0   ดังตัวอย่างรูปที่ 4 และ 5 ตามล าดับ พบว่า
เส้นกราฟค่า AIC ของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีการข้ามสายพันธุ์
แบบ 1m  จุดมีการแกว่งขึ้นลงของค่า AIC มากกว่าค่า AIC ของ
การข้ามสายพันธุ์แบบอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จึงอาจสรุปได้ว่า ตัว
ด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบ 1m  มีแนวโน้มที่จะคัดเลือกตัวแบบ
ที่มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 
ตารางที่ 3 ค่าการทดสอบความแตกต่างประสิทธิภาพในการหาค่า AIC ของตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์ทั้ง 4 วิธีด้วยการทดสอบ Kruskal-
wallis ของข้อมูลจ าลองที่มาจากการถดถอยเชิงเส้นและการถดถอยลอจิสติกทวิภาคที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0, 0.5 และ 0.9 
 

 การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยลอจสิติกทวิภาค 
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์ H statistic ค่าพี H statistic ค่าพี 

0   118.09 < 2.2e-16 114.90 < 2.2e-16 
0.5   91.02 < 2.2e-16 94.88 < 2.2e-16 
0.9   108.08 < 2.2e-16 105.08 < 2.2e-16 

 
ตารางที่ 4 การทดสอบรายคู่ของประสิทธิภาพในการหาค่า AIC ของตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุทั้ง 4 วิธีด้วยการทดสอบดัน 
 

การถดถอยเชิงเส้น 

0   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

0.5   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

0.9   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

การถดถอย 
ลอจิสติกทวิภาค 

0   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

0.5   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

0.9   a 
1-Point 

a 
2m -Point 

a 
Uniform 

b 
 1m -Point 

         *เรียงชื่อวธิีตามค่าเฉลีย่จากค่านอ้ยสุดไปมากสุด วิธีใด ๆ ที่มีตัวอักษรเดยีวกันมีค่ามธัยฐานไม่แตกต่างกัน
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รูปที ่4 กราฟแสดงค่า AIC ของตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุทั้ง 4 วิธี

ของข้อมูลจ าลองที่มีการแจกแจงถดถอยเชิงเส้นท่ีมี 0   
 

 
รูปที ่5 กราฟแสดงค่า AIC ของตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุทั้ง 4 วิธี
ของข้อมูลจ าลองที่มีการแจกแจงถดถอยลอจิสติกทวิภาคที่มี 0   
 
5. อภิปรายและสรุปผล 
 การเปรียบเทียบวิธีคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนกับขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม โดยใช้ข้อมูลจ าลองที่มีการถดถอยเชิงเส้นและการถดถอย
ลอจิสติกที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างกัน พบว่า ในทุกกรณี 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่ตัวด าเนินการข้ามสายพันธ์ุอย่างน้อย 1 วิธี
จากทั้ง 4 วิธีจะสามารถเลือกตัวแบบที่มีค่า AIC ต่ าที่สุด หรือ
เหมาะสมที่สุด และจะไม่มีค่า AIC สูงกว่าขั้นตอนวิธีคัดเลือกตัวแปร
แบบขั้นตอนทั้ง 3 วิธี อีกทั้งโดยส่วนมากจะพบค่าเกณฑ์เปอร์เซ็นต์
ความถูกต้องที่มีค่าสูงสุดได้จากวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวแบบที่มี AIC ต่ าสุดอาจไม่ได้มีตัวแปรที่ถูกต้อง
เข้ าทั้ งหมด  ทั้ งนี้ ก าร เกิ ดปัญ ห าความสั มพั น ธ์ เชิ งเส้ น พหุ 
(Multicollinearity) อาจจะส่งผลต่อการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการหาค่า 
AIC ยังพบว่าวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีตัวด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบ 
 1m  จุด จะแตกต่างจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีการข้าม
สายพันธุ์แบบอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงควรหลีกเลี่ยงตัว
ด าเนินการข้ามสายพันธุ์แบบ  1m  จุด และเนื่องจากในงานวิจัย
นี้ได้ศึกษาการคัดเลือกตัวแปรอิสระ โดยพิจารณาเกณฑ์ AIC ซึ่งมิได้
มีการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแบบถดถอยที่ประมาณได้
จึงมุ่งเน้นไปท่ีการพยากรณ์เท่านั้น 
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ศักยภาพการผลิตมีเทนจากกากตะกอนไขมันปลาทูน่าร่วมกับแบคทีเรียผลิตไลเปส 
The Potential Methane Production from Tuna Lipid Waste with  

Lipase Producing Bacteria 
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บทคัดย่อ 

กากตะกอนไขมันจากโรงงานปลาทูน่าเป็นแหล่งของสารอินทรีย์ คาร์บอน ไนโตรเจน และไขมัน มีค่าเท่ากับ 3.22±0.12, 0.44±0.01 
และ 0.14±0.01% ตามล าดับ ถูกใช้เป็นวัสดุหมักร่วมกับแบคทีเรียผลิตไลเปสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทน ขั้นตอนแรก
ท าการศึกษาการคัดเลือกแบคทีเรียผลิตไลเปส จ านวน 5 สายพันธุ์ คือ Bacillus tequilensis EN, B.subtilis JK, B.subtilis AH, B.subtilis 
TISTR 1248 และ Biogrease® พบว่าเชื้อแบคทีเรียผลิตไลเปสทั้ง 5 สายพันธุ์ มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปส โดยมีค่าดัชนีเอนไซม์
การย่อย เท่ากับ 2.0 – 3.0 และมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส เท่ากับ 0.99±0.02 – 2.33±0.01 U/ml หลังจากนั้นท าการศึกษาศักยภาพการ
ผลิตก๊าซมีเทนจากน้ าเสียกระบวนการผลิตทูน่าหมักร่วมกับกากตะกอนไขมันปลาทูน่าโดยใช้แบคทีเรียสร้างมีเทนร่วมกับแบคทีเรียผลิตไลเปส 
ทีอ่ัตราส่วนซับสเตรตต่อหัวเช้ือเริ่มต้นเท่ากับ 2 ผลการทดลองพบว่า การใช้กากตะกอนไขมันเศษเหลือปลาทูน่าร่วมกับเช้ือแบคทีเรียผลิตไล
เปสสายพันธุ์ B.subtilis AH มีค่าศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 830.8 มิลลิลิตร และมีอัตราการผลิตมีเทนจ าเพาะสูงสุดเท่ากับ 40.0 
มิลลิลิตรต่อวัน 
ค าส าคัญ : ตะกอนไขมันปลาทูน่า, แบคทีเรียผลิตไลเปส, วัสดุหมักร่วม, การผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

Abstract 
Tuna lipid waste from tuna canning industry, containing carbon, nitrogen and lipid of 3.22±0.12, 0.44±0.01 and 

0.14±0.01%, respectively was used as co-substrate with lipase producing bacteria for enhance methane production.  
Firstly, five stains of lipase producing bacteria, Bacillus tequilensis EN, B.subtilis JK, B.subtilis AH, B.subtilis TISTR 1248 and 
Biogrease® was investigated for lipase production. The results showed that all stains had the efficiency of lipase production 
with the enzyme index value of 2.0 – 3.0 and lipase activity of 0.99±0.02 – 2.33±0.01 U/ml.  After that, the biochemical 
methane potential (BMP) of tuna processing wastewater co-digested with tuna lipid waste using methane and lipase 
producing bacteria at the inoculums to substrate ratio (ISR) of 2 was determined.  The results indicated that tuna lipid 
waste with B.subtilis AH gave the highest methane production potential (Hm) of 830.8 ml and maximum specific methane 
production rates (Rm) of 40.0 ml/days. 
Keywords : Tuna lipid waste, Lipase producing bacteria, Co-digestion, Biogas production 
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญ
ของประเทศไทย ในปี 2560 มีก าลังการผลิตปลาทูน่ากระป๋องสูงถึง 
412,309 ตัน และปลาซาดีนกระป๋อง 62,381 ตัน [1] อย่างไรก็
ตามในกระบวนการผลิตจะเกิดวัสดุเศษเหลือและของเสียเป็น
จ านวนมาก  ของเสียจากกระบวนการผลิตบางชนิดสามารถแยก
และน าไปขายได้ และของเสียบางชนิดยังอุดมไปด้วยแหล่งไขมัน
และโปรตีน โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกรวมกัน
ที่บ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อท าการบ าบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ โดยพบว่าไขมันช้ันบางๆที่ลอยอยู่บนผิวน้ า จะท าให้เกิด

การสะสมของชั้นไขมันทีห่นาขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์ มีกระบวนการบ าบัดและก าจัดที่ยุ่งยาก รวมทั้ง
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเศษเหลือเหล่านี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากของ
เสียก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆได้ โดยการน า
วัสดุเศษเหลือต่างๆ เช่น ตะกอนไขมัน น้ าเสีย มาผลิตเป็นพลังงาน
ทางเลือก เช่น ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบก๊าซมีเทนร้อยละ 60-
70 [2] โดยพบว่าอินทรีย์สารกลุ่มไขมันจะให้ศักยภาพในการผลิต
ก๊าซมีเทนสูงสุด [13] แต่เป็นอินทรีย์สารกลุ่มที่เกิดการย่อยสลาย
ยาก จึงต้องอาศัยเอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายไขมันให้เป็นกรด
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ไขมันก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซมีเทน แล้วสามารถน ามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ [2, 13] 

ดังนั้นงานวิจัยจึงสนใจในการน ากากตะกอนไขมันที่ย่อย
สลายยากและไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มคือ พลังงานก๊าซชีวภาพ โดยท าการย่อยสลายกาก
ตะกอนไขมันด้วยเช้ือจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส เช่น Bacillus 
sp. เพื่อช่วยในการย่อยสลายเบื้องต้น และท าการหมักร่วมกับกาก
ตะกอนไขมันปลาทูน่าเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 ศึกษาลักษณะกากตะกอนไขมันและน  าเสียโรงงานปลาทู
น่ากระป๋อง  
          เก็บตัวอย่างกากตะกอนไขมันและน้ าเสียจากบ่อน้ าทิ้งรวม
ของบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจ ากัด จังหวัดสงขลา ท า
การวิเคราะห์ค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าพีเอช ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 
ไนโตรเจน ปริมาณไขมัน ปริมาณของแข็งทั้งหมด และซีโอดี ตาม
วิธีมาตรฐาน [3] 
 2.2 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต
เอนไซม์ไลเปสเบื องต้น 
 ท าการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ 
ไลไซม์ไลเปสทั้งหมด 5 สายพันธุ์ โดยเชื้อแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ คือ 
B. tequilensis EN, B. subtilis JK, B.subtilis AH ที่คัดแยกได้จาก
ดินที่ปนเปื้อนน้ ามันโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล เชื้อแบคทีเรีย
ผลิ ต ไ ล เปส  1 ส ายพั น ธุ์  คื อ  B. subtilis TISTR 1248  จ าก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ก าจัดไขมัน 1 สายพันธุ์ คือ Biogrease® 
จากบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ท า
การเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมดลงในอาหารเหลวพื้นฐาน (Nutrient 
broth; NB) และน าไปเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 48 ชม หลังจากนั้นปรับความเข้มข้น
ของหัวเช้ือเริ่มต้นให้มีค่าเท่ากับ 1.0 (OD660) โดยส่วนที่ 1 ท าการ
หยดหัวเช้ือจุลินทรีย์เริ่มต้น 5 สายพันธุ์ ปริมาตร 20 ul ลงบน
อาหารแข็ง NB ที่มีส่วนประกอบของสารซับเสรต tributyrin (1% 
v/v) และท าการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
48 ชม ท าการคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์เบื้องต้นบนอาหารแข็ง ที่มี
ลักษณะเกิดวงใสรอบๆ โคโลนี  และท าการวิ เคราะห์หาค่า
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ไลเปสด้วยค่าดัชนีเอนไซม์ 
(Enzyme index) [4, 5] ส่วนที่ 2 น าหัวเช้ือจุลินทรีย์เริ่มต้นทั้ง 5 
สายพันธ์ุที่เลี้ยงในอาหาร NB (OD660 = 1) ปริมาตร 10% (v/v) มา
ถ่ายลงในอาหารเหลว NB ใหม่ โดยชุดแรกมีส่วนประกอบของ
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ 2% (v/v) และชุดที่สองมีกากตะกอนไขมัน
ปลาทูน่า 2% (w/v) หลังจากนั้นท าการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ชม และท าการวัดค่ากิจกรรมการผลิต
เอนไซม์ไลเปส (Lipase activity; U/ml) [4, 6] 
 
 2.3 ศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอน
ไขมันร่วมกับจุลินทรีย์ผลิตไลเปส 

 ท าการศึกษากากตะกอนไขมันร่วมกับจุลินทรีย์ผลิตไลเปสต่อ
การผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซม์
ไลเปสสูงสุด 3 สายพันธุ์จากการทดลองที่ 2.2 ท าการทดลองใน
ขวดซีรั่มขนาด 120 มิลลิลิตร ใช้ปริมาตรหมักจริง 70 มิลลิลิตร 
เติมหัวเช้ือจุลินทรีย์ผลิตมีเทนจากโรงงานอาหารทะเลที่มีความ
เข้มข้นหัวเช้ือเริ่มต้นเท่ากับ 40 gVSS/L ปริมาตรเท่ากับ 16 
มิลลิลิตร และเติมหัวเช้ือจุลินทรีย์ผลิตไลเปสปริมาตร 14 มิลลิลิตร  
(OD660 = 1.0) ที่เลี้ยงในอาหารพื้นฐาน NB ที่มีซับสเตรตน้ ามัน
ปาล์มเท่ากับ 2% (v/v) เพื่อชักน าให้มีการผลิตเอนไซม์ไลเปสก่อน
ในระยะเวลา 48 ชม และเติมกากตะกอนไขมันเท่ากับ 0.58 กรัม
น้ าหนักเปียก คิดเป็นอัตราส่วน Inoculum/substrate ratio; ISR 
= 2 (ความเข้มข้นหัวเช้ือเท่ากับ 0.80 gVSS ต่อความเข้มข้นกาก
ตะกอนไขมันเท่ากับ 0.40 gVS) และเติมน้ าเสียจากโรงงาน 
ปลาทูน่า 40 มิลลิลิตร ท าการพ่นด้วยก๊าซไนโตรเจน 2 นาที แล้ว
เขย่าที่อัตราเร็ว 150 รอบ/นาที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส [7, 8] 
โดยมีชุดการทดลองที่ไม่มีการเติมกากตะกอนไขมันและจุลินทรีย์
ผลิตไลเปสเป็นชุดควบคุม ท าการวัดค่าพีเอช ปริมาณก๊าซชีวภาพ 
[3, 9] และวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพทุกวัน ด้วยแก๊ส
โครมาโตกราฟี (GC-TCD) เป็นระยะเวลา 30 วัน [9] 
 
2.4 วิธีการวิเคราะห์  
 2.4.1 การหาค่าความสามารถในการผลิตเอนไซม์ด้วยวิธีการ
หาค่าดัชนีเอนไซม์ [5] 
     ดัชนีเอนไซม์  = เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (ซม.) / เส้น   
                          ผ่านศูนย์กลางของโคโลนี (ซม.) 
    
 2.4.2 การหาองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ  

 เก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ และท าวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้ วย เครื่ อ ง  Gas chromatography (Shimadza 8A), Thermal 
Conductivity Detector (TCD) โ ดย ใ ช้คอมลั มน์  Porapak Q 
(ethylvinylbenzene-divinylbenzene polymer) ค อ ลั ม น์ มี
ขนาดความยาวเท่ากับ 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.32 
มิ ล ลิ เ ม ต ร  มี ส ภ า ว ะ ทดส อบก๊ า ซ ชี วภ า พ  คื อ  อุ ณห ภู มิ  
inlet/detector เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ oven 
เท่ากับ 40 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซตัวพา [9] 

   
3. ผลการทดลอง 

3.1 ลักษณะของกากตะกอนไขมันและน  าเสียปลาทูน่า 
ท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของตะกอนไขมันปลาทูน่าพบว่า 

ตะกอนไขมันปลาทูน่ามีสีเท่าเข้ม เป็นตะกอนกึ่งของแข็งและ
ของเหลว ส่วนลักษณะของน้ าเสียปลาทูน่า มีลักษณะใส มีสีเทา ท า
การวิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 
 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกากตะกอนไขมันและน้ าเสียปลาทูน่า 
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Parameters Tuna lipid 
Tuna 

wastewater 
pH 6.95±0.05 7.10±0.04 
Total carbon (%) 3.22±0.12 2.07±0.18 
Total Nitrogen (%) 0.40±0.01 0.63±0.08 
Total fat (%) 0.14±0.01 0.03±0.01 
Total solid (%) 89.58±0.23 11.70±0.20 
COD (mg/l) n/a 1020.5±9.5 

Note: n/a = not determine, COD = chemical oxygen demand 
 
 3.2 การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์
ไลเปสเบื องต้น 

ท าการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลติ
เอนไซม์ไลเปสเบื้องต้นจากจ านวนแบคทีเรีย 5 สายพันธุ์  คือ 
B. teguilensis EN, B. subtilis JK, B. subtilis AH, B. subtilis 
TISTR 1248 และ Biogrease® บนอาหารแข็ง NB ที่มีสารซับส
เตรต tributyrin 1% (v/v) ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง ผลการทดลอง
พบว่า เช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์ B. subtilis JK มีค่าดัชนีเอนไซม์
สูงสุดเท่ากับ 3.0 มากกว่าเช้ือแบคทีเรีย B. subtilis AH (2.6), B. 
subtilis TISTR 1248 (2.6), B. tequilensis EN (2.3) แ ล ะ 
Biogrease® (2.0) ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 และจากการ
วิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ที่มีส่วนผสมของน้ ามันปาล์ม 2% 
(v/v) และกากตะกอนไขมันปลาทูน่า 2% (w/v) ที่ระยะเวลา 48 
ชม พบว่าแบคทีเรียทางการค้า Biogrease® มีค่ากิจกรรมการผลิต
เอนไซม์ไลเปสจากน้ ามันปาล์มและกากตะกอนไขมันปลาทูน่าสูง
ที่สุดเท่ากับ 2.33±0.01 และ 1.91±0.02 U/ml ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) และมีค่าสูงกว่าเ ช้ือแบคที เรียสายพันธุ์   
B. subtilis AH, B. subtilis TISTR 1248, B. subtilis JK แ ล ะ  
B. tequilensis EN ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าเช้ือแบคเรีย 3 สายพันธุ์ คือ Biogrease®,  
B. subtilis AH และ B. subtilis TISTR 1248 มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการผลิตเอนไซม์ไลเปส จึงท าการเลือกเช้ือแบคเรีย 3 สายพันธุ์ 
ไปท าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการใช้วัสดุเศษเหลือ
ไขมันปลาทูน่าใช้ในการทดลองถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (U/ml) ของเชื้อแบคทีเรีย 

Stains 
Lipase activity (U/ml) 

Palm oil  
(2% v/v) 

Tuna lipid 
(2% w/v) 

B. teguilensis EN 0.99±0.02a 1.14±0.03a 
B. subtilis JK 1.01±0.03a 1.27±0.02b 
B. subtilis AH 1.26±0.01c 1.62±0.03d 
B. subtilis TISTR 1248 1.12±0.02b 1.36±0.01c 
Biogrease® 2.33±0.01d 1.91±0.02e 

Note: Data with different superscripts letters within same column 
are significantly different (Duncan’s test; p≤0.05) 

3.3 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนไขมันร่วมกับ
จุลินทรีย์ผลิตไลเปส 

ท าการทดลองศึกษาหาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
กากตะกอนไขมัน โดยมีชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมกากตะกอนไขมัน
และจุลินทรีย์ผลิตไลเปส ผลการทดลองเมื่อค านวณปริมาณก๊าซ
มีเทนสะสมตามสมการ Gompertz โดยใช้โปรแกรม Solver บน 
Microsoft Excel version 2013 [10] แสดงค่าดังตารางที่ 3 

จากการทดลองพบว่า ศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน
สูงสุด (Methane production potential; Hm) ของเชื้อ B.subtilis 
TISTR 1248 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 886.6 มิลลิลิตร ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) และมีค่าใกล้เคียงกับเช้ือ B.subtilis AH มีค่า
เท่ากับ 830.8 มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 3 แต่ค่าอัตราการผลิต
มีเทนจ าเพาะสูงสุด (maximum specific methane production 
rates; Rm) ของ เ ช้ือ  B.subtilis AH มี ค่ า  สู งสุ ด เท่ ากั บ  40.0 
มิลลิลิตรต่อวัน (R2=0.996) สูงกว่า B.subtilis TISTR 1248 มีค่า
เท่ากับ 30.9 มิลลิลิตรต่อวัน (R2=0.997) นอกจากน้ี B.subtilis AH 
มีปริมาณการสะสมก๊าซมีเทนสูงสุด (ภาพที่ 2) จากผลการทดลอง
พบว่า กากตะกอนไขมันปลาทูน่ามีศักยภาพมากเพียงพอทีส่ามารถ
ใช้เป็นวัสดุหมักร่วมเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 

  
ตารางที่ 3 ค่าแสดงศักยภาพของกากตะกอนไขมันร่วมกับ
แบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 

Stains Hm Rm λ R2 
Biogrease® 629.6a 24.8a 0 0.999 
B.subtilis 
TISTR 1248 

886.6c 30.9b 0 0.997 

B.subtilis AH 830.8b 40.0c 1 0.996 
Note: Hm = methane production potential (ml) Rm = maximum 
specific methane production rate (ml/day)
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ภาพที่ 1 ค่าแสดงดัชนีเอนไซม์ของแบคทีเรียผลิตไลเปส 

 
ภาพที่ 2 ศักยภาพการผลติก๊าซมเีทนจากกากตะกอนไขมันร่วมกับแบคทีเรียผลติไลเปส 

 
4. วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนของปริมาณคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน (C/N) ของกากตะกอนไขมันและน้ าเสียซึ่งใช้เป็นซับ 
สเตรตในการใช้ผลิตก๊าซชีวภาพพบว่า อัตราส่วน C/N ของไขมันมี
ค่าเท่ากับ 8.1: 1 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราส่วน C/N ของน้ าเสียปลาทูน่า 
มีค่าเท่ากับ 3.3: 1 โดยอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมาก  โดยพบว่า
อัตราส่วน C/N ที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพเท่ากับ 20–30: 
1 [2] ซึ่งถ้าปริมาณอัตราส่วน C/N สูงเกินไป จะท าให้ปริมาณ
ไนโตรเจนถูกใช้หมดอย่างรวดเร็ว และถ้าปริมาณไนโตรเจนไม่
เพียงพอ ส่งผลต่ออัตราการผลิตของเซลล์จุลินทรีย์จะลดลงด้วย ท า
ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ลดลง แต่อัตราส่วน C/N ต่ าเกินไป 
จะท าให้มีปริมาณไนโตรเจนมากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้
เช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายไนโตรเจนส่วนเกิน เกิดเป็นแอมโมเนีย
ไนโตรเจนที่สูงขึ้น เป็นพิษต่อเช้ือจุลินทรีย์และส่งผลต่อการยับยั้ง
การท างานของเช้ือจุลินทรีย์ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย 
[11] 

จากการคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียโดยการวัดค่าดัชนีเอนไซม์
เบื้องต้นพบว่า เช้ือแบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ์ สามารถผลิตเอนไซม์
ไลเปสออกมานอกเซลล์ แล้วท าการย่อยสลายน้ ามันซึ่งเป็นแหล่ง

คาร์บอน ให้เป็นกรดไขมันอิสระได้ ท าให้สังเกตเห็นวงใสรอบๆ
โคโลนี และสารซับสเตรตน้ ามัน tributyrin เป็นน้ ามันสายสั้นที่มี
องค์ประกอบของคาร์บอน 4 อะตอม โดยเอนไซม์ไลเปสมี
ความสามารถในการย่อยสลายน้ ามันได้ทั้งสายสั้นและสายยาว [12] 
นอกจากนี้พบว่าแบคทีเรียที่สามารถย่อยน้ ามัน tributyrin อาจจะ
เป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม Hydrolase คือ 
ไลเปสและเอสเทอร์เรสอีกด้วย [6] ซึ่งสามารถใช้ค่าดัชนีเอนไซม์
เป็นเกณฑ์คัดเลือกเช้ือแบคเทียเรียผลิตไลเปสเบื้องต้นได้ หลังจาก
นั้นได้ท าการทดสอบหาค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส โดยใช้ซับสเตรต
น้ ามันปาล์มที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันสายยาว (C16–C18) 
คล้ายกับกรดไขมันจากกากตะกอนไขมันปลาทูน่าในระยะเวลา 48 
ชม  [5, 6] พบว่ า เ ช้ื อแบคที เ รี ย ท างก ารค้ า  Biogrease® มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตเอนไซม์ไลเปส และจากการ
ตรวจสอบลักษณะเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เป็น
แบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่ง 2 ชนิดที่แตกต่างกัน มีลักษณะโคโลนี
บนอาหารแข็งสีเหลืองขุ่น มีเส้นผ่านศุนย์กลางโคโลนีประมาณ 2-3 
ซม รูปร่างโคโลนีกลม (Circle) ขอบโคโลนีเรียบ (Entire) พื้นผิว
ของโคโลนีเป็นเมือกเยิ้ม (Mucoid) ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์ใน 
Biogrease® อาจจะส่งเสริมการท างานร่วมกันและผลิตเอนไซม์ 
ไลเปสได้ดี  รวมทั้ ง เป็นชีวผลิตภัณฑ์ทางการค้า จึงท าให้มี
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ประสิทธิภาพสูงต่อการก าจัดสารกลุ่มไขมันที่ปนเปื้อนอีกด้วย ส่วน
เ ช้ือ B. subtilis AH เป็นเ ช้ือแบคที เรียที่ คัดแยกได้จากดินที่
ปนเปื้อนไขมันในโรงงานอาหารทะเล และ B. subtilis TISTR 1248 
เป็นเช้ือแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการผลิตเอนไซม์ไลเปส 
ดังนั้น แบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์จึงมีประสิทธิภาพในการผลิต
เอนไซม์ไลเปสช่วยย่อยสลายสารกลุ่มไขมัน 

จากผลทดลองการหาศักยภาพของกากตะกอนไขมัน
ร่วมกับเช้ือแบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าเช้ือ 
B.subtilis AH มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะมาใช้ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพร่วมกับกากตะกอนไขมัน เนื่องจากมีอัตราการผลิตมีเทน
จ าเพาะที่สูง เจริญได้ดีในอาหารเหลวพื้นฐาน เหมาะส าหรับการ
น ามาใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจากรายงานของ Rasit และ
คณะ [13] พบว่าอินทรีย์สารกลุ่มไขมันจะให้ศักยภาพในการผลิต
ก๊าซชีวภาพสูงสุด ซึ่งมากกว่าการใช้อินทรีย์สารกลุ่มโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตในการผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้การป้อนปริมาณ
ตะกอนไขมันที่สูงเกินไปในอัตราส่วนท่ีไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลต่อ
การเกิด substrate inhibition ซึ่งสามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์กลุ่ม
สร้างก๊าซมีเทนและส่งผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ [2] จากรายงาน
ของ จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ [9] พบว่ากากตะกอนดีแคนเตอร์จาก
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม มีปริมาณอัตราการผลิตมีเทนจ าเพาะสูง
ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 49.79 ml/day (R2=0.998) และ
รายงานของ Raposo และคณะ [14] ศึกษาศักยภาพของกาก
ข้าวโพดต่อการผลิตก๊าซมีเทน พบว่ามีอัตราการผลิตมีเทนจ าเพาะ
สูงสุด (Rm) เท่ากับ 23 ml/days (R2=0.998) และรายงานของ 
Mazhar แ ล ะ ค ณ ะ  [15] พบ ว่ า  B. subtilis PCSIRNL- 39 มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ดีที่สุดที่พีเอชเริ่มต้น
เท่ากับ 7 อุณหภูมิ 45 °C นอกจากนี้รายงานของ Gunaseelan 
[16] ศึกษาศักยภาพการผลิตมีเทนจากวัสดุเศษเหลือในผักและพืช
จากประเทศเขตร้อน พบว่าเปลือกมะม่วงและมะเขือเทศ มีผลผลิต
มี เทนจ า เพาะ เท่ากับ 370 และ 211  ml CH4/g substrate 
ตามล าดับ โดยพบว่าศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของวัตถุดิบแต่
ละชนิดจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารอาหาร
ในวัตถุดิบนั้นๆ ชนิดหัวเช้ือจุลินทรีย์ อุณหภูมิ และระยะเวลาของ
การหมัก เป็นต้น และจากผลการทดลองการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ตะกอนไขมันปลาทูน่ามีศักยภาพมากเพียงพอที่ใช้เป็นวัสดุหมักร่วม 
(Co-substrate) ที่น ามาใช้ในการหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 
เป็นการลดกากของเสียและใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

 
5. บทสรุป 

กากตะกอนไขมันปลาทูน่ามีศักยภาพสูงต่อการน ามาใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุหมักร่วมกับแบคทีเรียผลิตไลเปส คือ B.subtilis 
AH, B. subtilis TISTR 1248 แ ล ะ  Biogrease® เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซมีเทน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
จริงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการลดของเสียและ
แก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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การใช้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อทดแทนพีทมอสส าหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไม่ใช้ดิน 
Use of Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms) Compost As a Peat Moss 

Substitute for Lettuce (Lactuca sativa L.) in Soilless Media  
 

เพียงใจ เจียรวิชญกุล1 และ  ฐาปกรณ์ บุตรแก้วแตง2 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนของปุ๋ยหมักผักตบชวาที่เหมาะสมเพื่อทดแทนพีทมอสส าหรับปลูกผักกาดหอมในระบบ
ไม่ใช้ดินโดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จ านวน 2 ป้จจัย ปัจจัยที่ 1 ได้แก่พันธุ์ผักกาดหอม 3 พันธุ์ (กรีนคอส กรีนโอ๊ก 
และเรด คอรอล) ปัจจัยที่ 2 คือ อัตราส่วนของพีทมอส ปุ๋ยหมักผักตบชวา เวอร์มิคูไลท์ และเพอร์ไลท์ 4 อัตรา (6 : 0 : 1 : 3, 5 : 1 : 1 : 3, 4 : 
2 : 1 : 3 และ 3 : 3 : 1 : 3 โดยน้ าหนัก) จากการศึกษาพบว่าปริมาณช่องว่างอากาศของวัสดุปลูกจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ปริมาณช่องว่างของน้ าที่เป็นประโยชน์ลดลง นอกจากนี้พบว่าค่าการน าไฟฟ้า ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียม
ทั้งหมดและอินทรียวัตถุจะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนของปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น และการใช้วัสดุปลูกอัตรา 5 : 1 : 1 : 3 จะท าให้ผักกาดหอมมีจ านวนใบ 
ความสูงต้น น้ าหนกัแห้งต้นสูงที่สุด (16.22 ใบ, 22.87 เซนติเมตร และ 2.24 กรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกอื่น 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยหมักผักตบชวา, พีทมอส, ผักกาดหอม, ระบบไม่ใช้ดิน 
 

Abstract 
 The study aimed to investigate water hyacinth (Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms) compost (WHC) proportion 
as a peat substitute for lettuce (Lactuca sativa L.) in soilless media. The experimental design was Factorial in CRD with 2 
factors i.e. 1) 3 varieties of lettuce (green cos, green oak and red coral) 2) 4 different ratio of peat moss WHC vermiculite 
and perlite (6 : 0 : 1 : 3, 5 : 1 : 1 : 3, 4 : 2 : 1 : 3 and 3 : 3 : 1 : 3 by weight). The result showed that air porosity of media 
tend to increase with the increasing of WHC proportions whereas water holding capacity decreased. However, the 
electrical conductivity (EC), total nitrogen, total Phosphorus, total Potassium and organic matter increased with the 
increased volume of WHC. Media containing 5 : 1 : 1 : 3 gave the highest number of leaves, plant height and plant dry 
weight (16.22 leaves, 22.87 centimeter and 2.24 gram) when compare with other media. 
Keywords : water hyacinth compost, peat moss, lettuce, soilless media 
 

 
1. บทน า 
 พีทมอส (peat moss) คือซากของพืชหรือพืชที่ข้ึนตามหนองบึง
ซึ่งทับถมอยู่ใต้ผิวน้ าเป็นเวลานานจนอยู่ในสภาพผุเปื่อย [1] ซึ่ง
คุณสมบัติ เด่นของพีทมอสคือมี ปริมาณช่องว่างของน้ าที่ เป็น
ประโยชน์สูง มีความพรุนสม่ าเสมอ ปราศจากเมล็ดวัชพืช โรคพืช 
และมีความหนาแน่นรวม (bulk density) ต่ า รวมถึงมีปริมาณธาตุ
อาหารต่ า [2, 3] ดังนั้น พีทมอสจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ใช้เป็นวัสดุปลูกพืชในภาชนะ แต่เนื่องจากพีทมอสเป็นวัสดุที่น ามา
เข้ามาจากต่างประเทศจึงมีราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรสูง ในขณะเดียวกัน [4] รายงานว่า การน าพีทมอส มาใช้
ประโยชน์จะต้องขุดพีทมอสออกมาจากแหล่งน้ าแล้วปล่อยให้แห้งจึง
เป็นสาเหตุให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการค้นคว้าหา
วัสดุชนิดอื่น โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะอินทรีย์

หรืออินทรีย์วัสดุมาใช้เป็นวัสดุทดแทนพีทมอส ซึ่ง [5] รายงานว่าปุ๋ย
หมักสามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกได้ 
 ผักตบชวาเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปตาม
แม่น้ าล าคลอง อีกทั้งยังขยายพันธุ์ได้ง่ายจนมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนกลายเป็นขยะวัชพืช ท าให้เกิดอุปสรรคกีดขวางทาง
ระบายน้ าท าให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการก าจัดเป็นจ านวน
เงินหลายล้านบาทต่อปี ปุ๋ยหมักจากผักตบชวามีธาตุไนโตรเจนอยู่ 
2.05 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 1.10 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 2.50 
เปอร์เซ็นต์ [6] ดังนั้น การน าปุ๋ยหมักจากผักตบชวามาใช้ทดแทนพี
ทมอสจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง 
 การศึกษานี้มวีัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ 
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาในวัสดุปลูกที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ 
คุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
เพื่อทดแทนการใช้พีทมอสในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวาที่ผลิตแบบไม่กลับกองจาก
ชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มาผสมกับ
พีทมอส ตรา Pindstrap และเวอร์มิคูไลท์ เพอร์ไลท์ จากบริษัท 
speedyaccess แล้วปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์กรีนคอส กรีนโอ๊ก 
และเรด คอรอล จากบริษัท speedyaccess  
 
3. อุปกรณ์และวิธีวิจัย 
 3.1 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย จ านวน 
3 ซ้ า ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ผักกาดหอม 3 ชนิด (กรีนคอส 
กรีนโอ๊ก และเรดคอรอล) ปัจจัยที่สองได้แก่ อัตราส่วนของพีทมอส 
ปุ๋ยหมักผักตบชวา เวอร์มิคูไลท์ และเพอร์ไลท์ 4 อัตรา (6 : 0 : 1 : 
3, 5 : 1 : 3 : 1, 4 : 2 : 1 : 3 และ3 : 3 : 1 : 3 โดยน้ าหนัก)  
 3.2 น าพีทมอส ปุ๋ยหมักผักตบชวา เพอร์ไลท์ และเวอร์มิคูไลท์มา
ผสมกันในอัตราส่วนดังข้อ 3.1 แล้วน าไปบรรจุในถุงพลาสติกสีด า
ขนาด 3×7 นิ้ว ถุงละ 200 กรัม 
 3.3 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกได้แก่ ความหนาแน่น
รวม (bulk density) ความพรุนรวม ( total porosity) ปริมาณ
ช่องว่างอากาศ (air porosity)  และปริมาณช่องว่างของน้ าที่เป็น
ประโยชน์ (water holding capacity) [7] 
 3.4 ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกได้แก่ ความเป็นกรด-
ด่าง (pH) การน าไฟฟ้า (EC) ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) โดยวิธี 
Kjeldahl (Black, 1965) ฟอสฟอรั สทั้ งหมด  ( total P) โดยวิ ธี  
Spectrophotometric vanadium phosphomolybdate 
method ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (total K) โดยใช้ flame 
photometer และ ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter : OM) 
โดยวิธี Walkey and Black (1965) [7] 
 3.5 น าเมล็ดผักกาดหอม 3 ชนิดได้แก่ กรีนคอส กรีนโอ๊ก 
และเรดคอรอล มาเพาะในวัสดุเพาะในอัตราตามข้อ 3.1 เมื่อต้นกล้า
มีอายุ 14 วัน น าไปย้ายปลูกในวัสดุปลูก 
 3.6 ให้น้ าแก่ผักกาดหอมทุกวัน ๆ ละ 200 มิลลิลิตร/ถุง และ
ธาตุอาหารโดยใช้สูตรของบริษัทเวสโก เคมี ประเทศไทยจ ากัด ทุก ๆ 
7 วัน ๆ ละ 200 มิลลิลิตร บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชทุก ๆ 
7 วันจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (56 วันหลังปลูก) ได้แก่ จ านวนใบ ความ
สูงต้น ความยาวราก น้ าหนักสดต้น น้ าหนักแห้งต้น 
 3.7 วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม IBM SPSS version 23
และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้วิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT)  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 
      วัสดุปลูกทั้ง 4 อัตรา มีค่าปริมาณช่องว่างอากาศและปริมาณ
ช่องว่างน้ าที่เป็นประโยชน์แตกต่างกันทางสถิติ (P  0.05) โดยการ
เพิ่มอัตราส่วนของปุ๋ยหมักผักตบชวาท าให้ค่าปริมาณช่องว่างอากาศ
เพิ่มขึ้นแต่ค่าปริมาณช่องว่างของน้ าที่เป็นประโยชน์ลดลง ซึ่งพบว่า
การใช้วัสดุปลูกอัตราส่วน 5 : 1 : 1 : 3 จะมีความหนาแน่นรวม 
ความพรุนรวม และปริมาณช่องว่างอากาศสูงที่สุด (0.17 กรัม/ลบ.

ซม.,77.41 เปอร์เซ็นต์ และ 9.68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) (ตารางที่ 
1) 
 4.2 คุณสมบัติทางเคมี 
      วัสดุปลูกทั้ง 4 อัตรามีค่าความเป็นกรด-ด่าง การน าไฟฟ้า 
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียมทั้งหมด และ
อินทรียวัตถุแตกต่างกันทางสถิติ (P  0.05)  และการเพิ่มอัตราส่วน
ปุ๋ยหมักผักตบชวาจะท าให้คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกเพิ่มขึ้น 
โดยวัสดุปลูกอัตราส่วน 3 : 3 : 1 : 3 จะมีค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดสูงที่สุด (1.22 
เปอร์เซ็นต์, 0.89 เปอร์เซ็นต์ และ 54.35 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) 
(ตารางที่ 2) 
 4.3 การเจริญเติบโตของผักกาดหอม  
      การเจริญเติบโตของผักกาดหอมเมื่อปลูกในวัสดุปลูกที่มี
อัตราส่ วนของพีทมอสและปุ๋ ยหมักผักตบชวาต่ างกันมี การ
เจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติ (P  0.01) โดยพบว่ากรีนคอสจะ
มีความสูงต้น ความยาวรากสูงและน้ าหนักแห้งต้นสูงที่สุด (25.74 
เซนติเมตร, 36.00 เซนติเมตร และ 2.34 กรัม ตามล าดับ) ในขณะที่
กรีนโอ๊กจะมีจ านวนใบและน้ าหนักสดต้นสูงที่สุด (17.73 ใบ และ 
37.71 กรัม) (ตารางที่ 3) 
      เมื่อพิจารณาชนิดของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมพบว่าวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนของพีทมอสและปุ๋ยหมัก
ผักตบชวาต่างกันท าให้การเจริญเติบโตของผักกาดหอมแตกต่างกัน 
โดยการเพิ่มปุ๋ยหมักผักตบชวาในอัตราส่วน 4 : 2 : 1 : 3 และ 5 : 1 
: 1 : 3 ท าให้ผักกาดหอมมีจ านวนใบ ความสูงต้น ความยาวราก 
น้ าหนักสดต้น น้ าหนักแห้งต้นสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยหมักผักตบชวา 
และการใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวาในอัตราส่วน 3 : 3 : 1 : 3 ท าให้การ
เจริญเติบโตของผักกาดหอมต่ าที่สุด (ตารางที่ 3)  
 
5. อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกพบว่ามีค่า
ความหนาแน่นรวมระหว่าง 0.11-0.17 กรัม/ลบ.ซม. ความพรุนรวม
มีค่าระหว่าง 73.19-77.41 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณช่องว่างอากาศ 3.50-
9.68 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณช่องว่างของน้ าที่เป็นประโยชน์มีค่า
ระหว่าง 63.57-67.73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง [8, 9, 10] รายงานว่าความ
หนาแน่นรวมของวัสดุปลูกท่ียอมรับได้มีค่า 0.15-0.80 กรัม/ลบ.ซม. 
ค่าความพรุนรวมอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้มีค่าระหว่าง 50-75
เปอร์ เซ็นต์  ปริมาณช่องว่ างอากาศที่ยอมรับได้มีค่ า  10-20 
เปอร์เซ็นต์ จากการวิจัยพบว่าวัสดุปลูกอัตราส่วน 5 : 1 : 1 : 3 มีค่า
ความหนาแน่นรวมอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ (0.17 กรัม/ลบ.ซม.) และ
วัสดุปลูกอัตราส่วน 3 : 3 : 1 : 3 และ 4 : 2 : 1 : 3 มีค่าความพรุน
รวมอยู่ ในระดับค่าที่ยอมรับได้ (73.28 เปอร์เซ็นต์ และ 73.29
เปอร์เซ็นต์) โดยการเพิ่มอัตราส่วนของปุ๋ยหมักผักตบชวาท่ีมากขึ้นจะ
ท าให้ค่าปริมาณช่องว่างอากาศของวัสดุปลูกเพิ่มขึ้น 
 ด้านคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกพบว่าค่าการน าไฟฟ้ามีค่า
สูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนของปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพิ่มขึ้น และค่าการน า
ไฟฟ้าของวัสดุปลูกทุกอัตราส่วนมีค่าอยู่ในค่าท่ียอมรับได้ของ [11] ที่
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รายงานว่าค่าการน าไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับพืชปลูกอยู่ในช่วง 1.5 
– 3.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ยกเว้นอัตราส่วน 5 : 1 :1 :3 (1.29  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้อัตราส่วนของ
ปุ๋ยหมักผักตบชวาที่สูงขึ้นจะท าให้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดเพิ่มขึ้น  
 เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพบว่าผักกาดหอม
ต่างสายพันธุ์กันจะมีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน และการใช้วัสดุ
ปลูกที่ต่างกันท าให้ผักกาดหอมมีจ านวนใบ ความสูงต้น ความยาว
ราก น้ าหนักสดต้น น้ าหนักแห้งต้นของผักกาดหอมต่างกัน โดยการ
ปลูกผักกาดหอมในวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนของปุ๋ยหมักผักตบชวา 5 : 
1 : 1 : 3 จะมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ท้ังนี้ [12] รายงานว่าการใช้ปุ๋ย
หมักจากผักตบชวาเพื่อทดแทนพีทมอสในการปลูกมะเขือเทศและ
กะหล่ าปลีควรมีอัตราส่วนของปุ๋ยหมักต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับพืช และ [13] ได้ทดลองใช้ปุ๋ย
หมักจากเศษใบไม้เพื่อทดแทนพีทมอสในการปลูกต้นโอลีฟพบว่าการ
เพิ่มอัตราส่วนของปุ๋ยหมักท่ีสูงขึ้นจะท าให้การเจริญเติบโตของโอลีฟ
ลดลงเนื่องจากท าให้วัสดุปลูกมีค่าการน าไฟฟ้าที่สูงข้ึนจึงมีผลกระทบ
ต่อการท างานของระบบรากพืช 
 
6. บทสรุป 
 การเพิ่มอัตราส่วนของปุ๋ยหมักผักตบชวาในวัสดุปลูกท าให้
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกได้แก่ ความหนาแน่นรวม ความ
พรุนรวม และปริมาณช่องว่างของน้ าที่เป็นประโยชน์ลดลง แต่ท าให้
คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่  ค่าการน าไฟฟ้า ไนโตรเจนทั้งหมด 
ฟอสฟอรัสทั้งหมดเพิ่มขึ้น และการเพิ่มปุ๋ยหมักผักตบชวาในวัสดุ
ปลูกในอัตราส่วน 5 : 1 : 1 : 3 ท าให้การเจริญเติบโตของผักกาดหอม
สูงที่สุด 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนของพีทมอสและปุ๋ยหมักผักตบชวาต่างกัน 
อัตราส่วน 

ของวัสดุปลูก 
ความหนาแน่นรวม 

(กรัม/ลบ.ซม.) 
ความพรุนรวม 
(เปอร์เซ็นต)์ 

ปริมาณช่องว่างอากาศ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

ปริมาณช่องว่างของน้ าท่ี
เป็นประโยชน์ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

6:0:1:3 0.11 76.96 3.50b 73.46a 
3:3:1:3 0.14 73.28 8.59a 64.68b 
4:2:1:3 0.12 73.19 9.62a 63.57b 
5:1:1:3 0.17 77.41 9.68a 67.73b 
F-Test ns ns * * 
CV (%) 22.59 3.09 29.17 4.30 

หมายเหตุ * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนของพีทมอสและปุ๋ยหมักผักตบชวาต่างกัน 
อัตราส่วนของ
วัสดุปลูก 

pH EC ไนโตรเจนท้ังหมด 
(เปอร์เซ็นต)์ 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(เปอร์เซ็นต)์ 

โพแทสเซียม
ทั้งหมด 

(เปอร์เซ็นต)์ 

อินทรียวัตถุ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

6:0:1:3 6.75 1.74b 0.05c 0.97ab 0.45c 49.27b 
3:3:1:3 6.47 2.13a 1.58a 1.09a 0.65bc 49.71b 
4:2:1:3 7.24 1.60bc 0.17c 1.07a 0.69b 53.04a 
5:1:1:3 6.86 1.29c 1.22b 0.89b 0.99a 54.35a 
F-Test ns * * * * * 
CV (%) 9.07 11.07 11.16 7.44 15.88 1.93 

หมายเหตุ * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของผักกาดหอมเมื่อปลูกในวัสดุปลูกท่ีมีอัตราส่วนของพีทมอสและปุ๋ยหมักผักตบชวาต่างกัน 
 สิ่งทดลอง จ านวนใบ ความสูงต้น (ซม.) ความยาวราก (ซม.)  น้ าหนักสดต้น 

(กรัม)  
น้ าหนักแห้งต้น 

(กรัม) 

พันธุ์ผัก          

กรีนคอส 16.33a 25.74a 36.00a 28.72b 2.34a 

กรีนโอ๊ก 17.33a 21.82b 20.60b 37.71a 1.88b 

เรดคอรอล 9.50b 16.59c 22.15b 29.65b 1.16c 
อัตราส่วนวัสดุปลูก          
6:0:1:3 14.11ab 21.07 20.90b 34.84 1.73b 
3:3:1:3 12.33b 20.03 20.22b 29.36 1.31c 
4:2:1:3 14.56ab 21.57 33.29a 30.28 1.88ab 
5:1:1:3 16.22a 22.87 30.79a 33.64 2.24a 
V ** ** ** ** * 
M ** ns ** ns * 

V×M ns ns ** ** ns 
CV (%) 11.41 15.09 14.39 19.30 20.98 

หมายเหตุ *, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
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การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
Particleboard Manufacturing from Branch of Mango  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง รวมถึงชนิดกาวและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิต 
แผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วงโดยเปรียบเทียบกาว 2 ชนิด คือ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์  ปริมาณร้อยละ 8, 10, และ12 และกาวไอโซไซยาเนต  
ชนิ ด  polymeric diphenylmethaned iisocyanate (pMDI) ปริมาณ ร้อยละ 3, 5, และ7 จากการศึกษาการผลิตแผ่น ช้ินไม้ อั ด 
จากกิ่งมะม่วง พบว่า ชนิดและปริมาณของกาวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดครั้งนี้ คือ การผลิตแผ่นช้ินไม้อัดที่ใช้กาวไอโซไซยาเนต  
ชนิด pMDI ในปริมาณร้อยละ 7 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง โดยให้ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล ดังนี้ ค่าความช้ืนเฉลี่ย มีค่าร้อยละ 
7.17 ค่าความหนาแน่นเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 0.82 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ย มีค่าร้อยละ 6.70  
ค่ามอดูลัสแตกหักเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 18.07 เมกะปาสคาล ค่ามอดูลัสยืดหยุดเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 1,938.55 เมกะปาสคาล ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉาก 
กับผิวหน้า มีค่าเท่ากับ 0.91 เมกะปาสคาล ซึ่งเห็นได้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วงที่อัดด้วย 
กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ในปริมาณร้อยละ 7 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นช้ินไม้อัดราบ  
(มอก.876-2547) ตามที่ได้ก้าหนดไว้ทุกค่า  
ค าส าคัญ : การผลิต, แผ่นชิ้นไม้อัด, กิง่มะม่วง 
 

Abstract 
 These research objectives were to study the processes of manufacturing from branch of mango and also to 
study adhesive types and appropriate proportion for particleboard manufacturing from branch of mango by comparison 
between 2 adhesive types : Urea Formaldehyde and Isocyanate adhesives. Urea Formaldehyde adhesive was used at 8 
percent, 10 percent and 12 percent of adhesive intensity level, respectively. Isocyanate adhesive was that polymeric 
diphenylmethaned iisocyanate (pMDI) was used at 3 percent, 5 percent and 7 percent of adhesive intensity level, 
respectively. This study shows that 7 percent pMDI by oven dried weight is suitable for particleboard manufacturing. With 7 
percent pMDI, the physical and mechanical properties are average moisture content equivalent to 6.92 percent, average 
density equivalent to 0.76 g/cm3, thickness swelling equivalent to 8.03, average modulus of rupture equal to 17.14 MPa, 
average modulus of elasticity equal to 1,880.89 MPa and internal bonding equal to 0.86 Mpa. These reflect that 
particleboard from branch of mango with 7 percent pMDI achieves every given Thai industrial standards (TISI 876-2547). 
Keywords : Manufacturing, Particleboard, Branch of Mango  

 

1. บทน า 
ผลกระทบจากจ้านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นและกิจกรรมต่าง ๆ 

ในการด้าเนินชีวิต ท้าให้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจ้ากัดไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้งาน แม้จะมีการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ เพื่อทดแทนไม้ที่มาจากป่าธรรมชาติ ก็ยังไม่สามารถสนอง
ต่อปริมาณความต้องการใช้ไม้ได้เพียงพอ จึงมีการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาความไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไม้ โดยผลิตไม้ประกอบชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น การผลิต 
แผ่นช้ินไม้อัด (Particleboard) โดยความหมายของแผ่นช้ินไม้อัด 
คือ ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากช้ินไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose 
material) อัดด้วยเครื่องอัดร้อนทิศตั้งฉากกับระนาบของแผ่น [1] 
โดยมีโครงสร้างในการขึ้นรูปแบบช้ันเดียว หลายช้ัน หรือเป็น

โครงสร้างเฉพาะแบบตามก้าหนด ความหนาแน่นของแผ่นช้ินไม้อัด 
อยู่ในช่วง 0.4-0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยสารยึดติดที่นิยม
ใช้คือกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde) เนื่องจากแข็งตัว
ได้เร็ว เมื่อแห้งจะมีลักษณะใสไร้สี และมีราคาถูก [2] เหมาะกับการใช้
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันความต้องการใช้แผ่นช้ินไม้อัด 
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยถูกน้าไปผลิตเป็นเครื่องเรือน 
เครื่องใช้  

ทั้งนี้ในการท้าสวนมะม่วงช่วงที่ยังไม่ถึงฤดูกาลที่มะม่วงจะให้ผลผลิต 
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงจะท้าการตัดแต่งกิ่งมะม่วงเพื่อเตรียมต้น
มะม่วงให้พร้อมออกผลผลิตอย่างเต็มที่ หรือเมื่อต้นมะม่วงไม่สามารถ 
ให้ผลผลิตได้จะท้าการตัดฟันต้นมะม่วงออก ซึ่งไม้มะม่วงบางส่วน 
ถูกน้าไปแปรรูปเป็นเครื่องเรือนโดยตรง แต่ก็จะมีไม้มะม่วงบางส่วน 
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(5x20 cm.) 

 

(5x5 cm.) 
 

เช่น ส่วนของกิ่ง ที่ผิดรูปหรือไม่อยู่ในลักษณะที่จะสามารถแปรรูปได้
ตามความต้องการ กิ่งมะม่วงที่ถูกตัดแต่งออกและเศษเหลือจาก 
ไม้มะม่วงที่ถูกตัดฟันนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรจะน้าไปทิ้ง หรือเผา
ท้าลาย เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมน้าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ซึ่งท้าให้เกิด
ปัญหามลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน้าไม้กิ่งมะม่วงดังกล่าวมาท้าการวิจัยเพื่อผลิต
แผ่นชิ้นไม้อัดและทดสอบคุณสมบัติของแผ่นช้ินไม้อัดซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าและท้าให้กิ่งไม้มะม่วงเกิดประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประกอบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  2.1.1 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณกาวที่มีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง      
      2.1.2 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณกาวท่ีมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล
ของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
2.2 สมมติฐาน 

ชนิดกาวและปริมาณกาวที่แตกต่างกัน ในการผลิตแผ่นช้ินไม้อัด
จากกิ่งมะม่วง  น่าจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
เชิงกลของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง  
 
3. วัสดุและอุปกรณ์ 

ช้ินไม้สับจากกิ่งมะม่วง, กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์, กาวไอโซไซยาเนต 
ชนิด pMDI, แผ่นรองอัด, เครื่องท้าช้ินไม้สับ , เครื่องย่อยไม้ ,  
เครื่องคัดขนาด, เตาอบไม้ , เครื่องผสมกาว, เครื่องอัดร้อน,  
เครื่องทดสอบสากล, เครื่องเลื่อยแขนรัศมี, ห้องควบคุมบรรยากาศ, 
โถเก็บความช้ืน, เครื่องวัดขนาดละเอียด, เครื่องช่ังแบบดิจิตัล  

 
4. วิธีการทดลอง 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง  
 
4.1 ขอบเขตการวิจัย  
 ความหนาแน่นของแผ่นช้ินไม้อัด 0.75 ก./ซม3, ความหนาของ
แผ่นช้ินไม้อัด 10 มม., ขนาดของแผ่น ช้ินไม้อัด 35x35 ซม.,  
ปริมาณกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ร้อยละ 8, 10 และ 12, ปริมาณกาว
ไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ร้อยละ 3, 5 และ 7 ต่อน้้าหนักอบแห้ง
ของช้ินไม้, ความชื้นของไม้หลังผสมกาว ร้อยละ 8-10, อุณหภูมิที่ใช้
ในการอัดร้อน ส้าหรับกาวยูเรียฟอร์มัลไฮด ์120 องศาเซลเซียส และ
ส้าหรับกาวไอโซไซยาเนต ชนิด  pMDI 150 องศาเซลเซียส ,
ระยะเวลาอัดร้อน ส้าหรับกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 8 นาท ีส้าหรับกาว

ไอโซไซยาเนต ชนิดpMDI 5 นาที ความดันที่ใช้ในการอัดร้อน 35  
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
4.2 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด 
 การผสมกาวโดยใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ในอัตราส่วนร้อยละ 8, 
10 และ 12 และใช้กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ในอัตราส่วนร้อยละ 
3, 5 และ 7 ต่อน้้าหนักอบแห้งของช้ินไม้ โดยปริมาณความช้ืน 
หลังผสมกาวท่ีได้ควรอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8-10 
 การเตรียมแผ่นก่อนอัด น้าช้ินไม้ที่ผสมกาวเรียบร้อยแล้วมาช่ัง 
ให้ได้น้้าหนักตามที่ค้านวณไว้ จากนั้นน้าช้ินไม้มากระจายในกล่องไม้
ขนาด 35x35x30 ซม. โดยมีแผ่นรองอัด รองอยู่ด้านล่างแผ่นหนึ่ง 
ยกกล่องไม้ออก น้าแท่งเหล็ก หนา 10 มิลลิเมตร จ้านวน 1 คู่  
มาวางด้านข้างของแผ่นเตรียมอัด แล้วน้าแผ่นรองอัดอีกแผ่นมาวางทับ
ด้านบนช้ินไม้ 
 การอัดร้อน น้าแผ่นที่เตรียมอัดเข้าเครื่องอัดร้อน ส้าหรับกาว 
ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์อัดร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
ในการอัด 8 นาที และกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI อัดร้อน 
ที่อุณหภูมิ  150 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอัด 5 นาที  
ด้วยแรงอัดในการอัดร้อน 35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
4.3 การทดสอบคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 น้าแผ่นช้ินไม้อัดที่ได้ตัดเป็นช้ินทดสอบให้มีขนาดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 876-2547 
ก่อนจะน้าไปทดสอบต้องท้าการปรับสภาวะ โดยน้าช้ินไม้ทดสอบไป
วางในสภาวะบรรยากาศที่อุณหภูมิ 20±2 องศาเซลเซียส และ 
มีความช้ืนสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 65±3 จนกระทั่งช้ินไม้มีความช้ืนสมดุล
กับบรรยากาศตรวจดูได้โดยการช่ังน้้าหนักของช้ินไม้ เมื่อน้้าหนัก
ของช้ินไม้คงที่แสดงว่าความชื้นในไม้ถึงสภาวะสมดุลแล้ว 
 

(1) (2) (1) (2)  

(3) (4) (3) (4) 

 

 (5) 

(5) 

 (1) (2) 

(3) (4) 

รูปที่ 2 แสดงการตัดแผ่นทดสอบเพื่อทดสอบค่าต่าง ๆ 
หมายเหตุ  (1) ใช้ทดสอบค่าความชื้น  
  (2) ใช้ทดสอบค่าความหนาแน่น 
  (3) ใช้ทดสอบค่าการพองตัวตามความหนา 
  (4) ใช้ทดสอบค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า 
  (5) ใช้ทดสอบค่ามอดูลัสแตกหักและค่ามอดูลัสยืดหยุน  
    

 
 
 
 
5. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

(5) 
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5.1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
5.1.1 ความชื้น 
 น้าช้ินทดสอบขนาด 5x5 ซม. ไปช่ังน้้าหนัก จากนั้นน้าช้ิน
ทดสอบไปอบท่ีอุณหภูมิ 103±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
น้ามาช่ังน้้าหนักหลังอบ ค้านวนปริมาณความช้ืน ของช้ินทดสอบ  
ดังสมการ 

%MC =  
(m1-m2)

m2
 ×100 

เมื่อ MC=ปริมาณร้อยละของความช้ืน, m=น้้าหนักของช้ินทดสอบ 
 
 จากการทดสอบหาค่าความช้ืน พบว่า แผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่ง
มะม่วง โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณ
ร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง ให้ค่าความช้ืนเฉลี่ย
อยู่ในช่วงร้อยละ 7.17-7.92 และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อย
ละ 8, 10 และ 12 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง ให้ค่าความช้ืนเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 8.12-8.67 ซึ่งเป็นค่าความช้ืนเฉลี่ยที่ผ่านมาตรฐาน 
มอก. 876-2547 [1] โดยความช้ืนเฉลี่ยก้าหนดต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 4-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ค่าความช้ืนของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
 จากการค้านวนค่าความแปรปรวนทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ชนิด
และปริมาณของกาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ต่อค่าความช้ืนเฉลี่ยของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วงในทุก
สภาวะ อาจเนื่องมาจากชนิดและปริมาณกาวที่ใช้อัดแผ่นต่างกัน  
ท้าให้ความช้ืนของแผ่นชิ้นไม้อัดต่างกัน 
 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่าความช้ืน โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าแผ่นช้ินไม้อัดที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต 
ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 7 ให้ค่าความช้ืนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 7.17 
และค่าความช้ืนเฉลี่ยของแผ่นช้ินไม้อัด ที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต 
ชนิด pDMI ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ7 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ แต่จะมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตกับ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12 ของ
น้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง 
 
ตารางที่  1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความ ช้ืน โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

 
ชนิดและ ค่าความชื้นเฉลี่ย N Duncan 

ปริมาณกาว (%) Grouping 
pMDI 3% 7.92 3 ABC 
pMDI 5% 7.58 3 BC 
pMDI 7% 7.17 3 C 
Urea 8% 8.67 3 A 
Urea 10% 8.55 3 A 
Urea 12% 8.12 3 AB 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกัน หมายถึง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ  
 
5.1.2 ค่าความหนาแน่น 
 น้าช้ินทดสอบขนาด 5x5 ซม. ไปชั่งน้้าหนักและวัดขนาด จากนั้น
น้าค่าท่ีได้มาค้านวนหาความหนาแน่นของช้ินทดสอบ ดังสมการ 

D =   
m

v1
 

เมื่อ D=ความหนาแน่น, m=น้้าหนักช้ินทดสอบ, v=ปริมาตรช้ินทดสอบ 
 
 จากการทดสอบหาค่าความหนาแน่น พบว่า แผ่นช้ินไม้อัดจาก 
กิ่งมะม่วง โดยแผ่นท่ีอัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณ
ร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง ให้ค่าความหนาแน่น
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.78-0.82 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และกาวยูเรีย
ฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12 ของน้้าหนักช้ินไม้
อบแห้ง ให้ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.76-0.82 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 [1] 
โดยความหนาแน่นเฉลี่ยก้าหนดต้องอยู่ในช่วง 0.4 -0.9 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ค่าความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
 จากการค้านวนค่าความแปรปรวนทางสถิติ  พบว่า ชนิดและ
ปริมาณของกาว มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ต่อค่าความหนาแน่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณช้ินไม้
ในแต่ละแผ่นมีปริมาณที่เท่ากัน  
 
5.2 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
5.2.1 ค่าการพองตัวตามความหนา  

7.92 7.58 7.17

8.67 8.55 8.12

PDMI3% PDMI5% PDMI7% UREA8% UREA10% UREA12%

Moisture Content
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 น้าช้ินทดสอบขนาด 5x5 ซม. ไปช่ังน้้าหนักและวัดขนาดช้ิน
ทดสอบท้าเครื่องหมายในจุดที่วัดขนาดไว้ จากนั้นน้าช้ินทดสอบไป
แช่น้้าสะอาดเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นน้าช้ินทดสอบมาซับน้้าออก
พักไว้เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วจึงน้ามาวัดขนาดในจุดที่ท้าเครื่องหมายไว้ 
น้าค่าท่ีได้มาค้านวณหาค่าการพองตัวตามความหนา ดังสมการ 

% TS =    
(t2-t1)

t1
×100 

TS= การพองตัวตามความหนา, t=ความหนาของช้ินทดสอบ  
 
 จากการทดสอบหาค่าการพองตัวตามความหนา พบว่า แผ่นช้ินไม้อัด
จากกิ่งมะม่วง โดยแผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI  
ให้ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 6.70-7.83 
และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ให้ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 8.97-10.98 ซึ่งเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-
2547 [1] โดยค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ย จะต้องมีค่าไม่เกิน
ร้อยละ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ค่าการพองตัวตามความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
 จากการค้านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า 
ชนิดและปริมาณของกาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ต่อค่าการพองตัวตามความหนาของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่ง
มะม่วง ทั้งที่อัดด้วยกาวไอโซยาเนต ชนิด pMDI และกาวยูเรียฟอร์
มัลดีไฮด์ ในทุกสภาวะ อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของกาว
แต่ละชนิดที่ต่างกัน และปริมาณกาวท่ีต่างกัน  
 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่าการพองตัว
ตามความหนา โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าแผ่นช้ินไม้อัดที่
อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 7 ให้ค่าการ
พองตัวตามความหนาน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 6.70 และค่าการพองตัว
ตามความหนาเฉลี่ยของแผ่นช้ินไม้อัดที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต 
ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 7 มีค่าความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติกับ ค่าการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยของแผ่นช้ินไม้อัดที่
อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 3 และกาวยู
เรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12  
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการพองตัวตามความหนา โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ ระดับความเช่ือมั่ นร้อยละ 95 
  

ชนิดและ การพองตัว N Duncan 
ปริมาณกาว ตามความหนา (%) Grouping 

pMDI 3% 7.83 3 ABC 
pMDI 5% 7.23 3 BC 
pMDI 7% 6.70 3 C 
Urea 8% 10.98 3 A 
Urea 10% 9.53 3 A 
Urea 12% 8.97 3 AB 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกัน หมายถึง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ  
 
5.2.2 ค่ามอดูลัสแตกหัก 
 น้าช้ินทดสอบขนาด 5x20 ซม. วัดขนาดช้ินทดสอบโดยวัดใน
ด้านความหนาและความกว้าง จากนั้นน้าเข้าเครื่องทดสอบสากล 
(universal testing machine) โดยให้อัตราแรงกดที่สม่้าเสมอคือ 
10 มิลลิเมตรต่อนาที ตรงจุดกึ่งกลางของช้ินทดสอบในทิศตั้งฉาก 
จนกระทั่งช้ินทดสอบหัก บันทึกค่ามอดูลัสแตกหักจากเครื่องทดสอบ 
 
 จากการทดสอบหาค่ามอดูลัสแตกหัก พบว่า แผ่นช้ินไม้อัดจาก
กิ่งมะม่วง โดยแผ่นท่ีอัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณ
กาวร้อยละ 5 และ 7 และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 
ปริมาณร้อยละ 12 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง ให้ค่ามอดูลัสแตกหัก
เฉลี่ยผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 [1] คือค่ามอดูลัสแตกหักตั้งแต่ 
14 เมกะปาสคาล ในขณะที่แผ่นที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด 
pMDI ปริมาณกาวร้อยละ 3 และแผ่นท่ีอัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 
ปริมาณร้อยละ 8 และ 10 ให้ค่ามอดูลัสแตกหักเฉลี่ยไม่ผ่าน
มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 ค่ามอดูลัสแตกหักของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
 
 จากการค้านวนค่าความแปรปรวนทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า  
ชนิดและปริมาณของกาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ต่อค่ามอดูลัสแตกหักของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง ท้ังที่
อัดด้วยกาวไอโซยาเนต ชนิด pMDI และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์  
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ในทุกสภาวะ จะเห็นได้ว่าปริมาณกาวส่งผลโดยตรงต่อค่าความ
แข็งแรงของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง โดยปริมาณกาวท่ีมากจะให้
ค่ามอดูลัสการแตกหักที่สูง ทั้งนี้คุณสมบัติเฉพาะตัวของกาวแต่ละ
ชนิดก็ส่งผลต่อค่ามอดูลัสแตกหักด้วยเช่นเดียวกัน  
 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่ามอดูลัส
แตกหัก โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าแผ่นช้ินไม้อัดที่อัด
ด้วยกาว pMDI ปริมาณร้อยละ 7 มีค่ามอดูลัสแดกหักเฉลี่ยมากสุด 
คือ 18.07 เมกะปาสคาล และ มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติกับ แผ่นช้ินไม้อัดที่อัดกับสภาวะอื่น ๆ ทุกสภาวะ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่ามอดูลัสแตกหัก โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

ชนิดและ มอดูลัสแตกหัก N Duncan 
ปริมาณกาว (เมกะปาสคาล) Grouping 

pMDI 3% 13.23 3 C 
pMDI 5% 15.45 3 B 
pMDI 7% 18.07 3 A 
Urea 8% 12.10 3 D 
Urea 10% 13.88 3 C 
Urea 12% 16.17 3 B 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกัน หมายถึง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ  
 
5.2.3 ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น 
     น้าช้ินทดสอบขนาด 5x20 ซม. วัดขนาดช้ินทดสอบโดยวัดใน
ด้านความหนาและความกว้าง จากนั้นน้าเข้าเครื่องทดสอบสากล 
(universal testing machine) โดยให้อัตราแรงกดที่สม่้าเสมอคือ 
10 มิลลิเมตรต่อนาที ตรงจุดกึ่งกลางของช้ินทดสอบในทิศตั้งฉาก 
จนกระทั่งช้ินทดสอบหัก บันทึกค่ามอดูลัสยืดหยุ่นจากเครื่องทดสอบ 
 
 จากการทดสอบหาค่ามอดูลัสยืดหยุ่น พบว่า แผ่นที่อัดด้วยกาว
ไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 5 และ 7 และแผ่นที่อัด
ด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 12 ให้ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น
เฉลี่ยผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 [1] คือค่ามอดูลัสยืดหยุ่น
ตั้งแต่ 1,800 เมกะปาสคาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
 จากการค้านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ชนิด
และปริมาณของกาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ต่อค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง ท้ังที่
อัดด้วยกาวไอโซยาเนต ชนิด pMDI และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ใน
ทุกสภาวะ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของกาวและ
ปริมาณของกาวท่ีต่างกัน       
 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่ามอดูลัส
ยืดหยุ่นโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 (ตารางที่ 4) แสดงให้เห็นว่าแผ่นช้ินไม้อัดที่อัดด้วยกาว pMDI 
ปริมาณร้อยละ 7 มีค่ามอดูลัสยืดหยุนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 1938.55 
เมกะปาสคาล และแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง ที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต 
ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 5และ 7 มีค่าความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ แต่มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
แผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วงที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI 
ปริมาณร้อยละ 3 และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ 12  
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่ามอดูลัสยืดหยุน โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

ชนิดและ การพองตัว N Duncan 
ปริมาณกาว (เมกะปาสคาล) Grouping 

pMDI 3% 1779.07 3 CD 
pMDI 5% 1898.25 3 AB 
pMDI 7% 1938.55 3 A 
Urea 8% 1703.43 3 D 
Urea 10% 1741.97 3 D 
Urea 12% 1836.05 3 BC 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกัน หมายถึง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ  
 
5.2.4 ค่าความต้านแรงดึงต้ังฉากผิวหน้า 
 น้าช้ินทดสอบขนาด 5x5 ซม. ติดกับแผ่นเหล็กของเครื่องทดสอบ
สากล (universal testing machine) ด้วยกาวอีพ็อกซี่ (epoxy glues) 
ทิ้งไว้ 1 ช่ัวโมง จากนั้นให้เครื่องดึงด้วยแรงที่สม่้าเสมอจนช้ินทดสอบ
แยกออกจากกัน บันทึกค่าแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าจากเครื่องทดสอบ 
 จากการทดสอบหาค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า แผ่นที่
อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 
ให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ย อยู่ในช่วง 0.66-0.91 
เมกะปาสคาล และแผ่นที่อัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 
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8, 10 และ 12 ให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 0.54-0.68 เมกะปาสคาล ซึ่งเป็นค่าความต้านแรงดึงตั้งฉาก
กับผิวหน้าเฉลี่ยที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876-2547 [1] คือค่าความ
ต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าตั้งแต่ 0.40 เมกะปาสคาล ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าของแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 
จากการค้านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ชนิด
และปริมาณของกาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ต่อค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าของแผ่นช้ินไม้อัด
จากกิ่งมะม่วง ในทุกสภาวะ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของกาวและปริมาณของกาวท่ีต่างกัน 
 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่าความต้านแรงดึง
ตั้งฉากผิวหน้าโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นว่า ค่าความต้าน
แรงดึงตั้ งฉากผิวหน้าที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI 
ปริมาณร้อยละ 5 และ 7 มีค่าความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ แต่มีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัด
ในสภาวะอื่นทุกสภาวะ  
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้านแรงดึงตั้งฉากผิวหน้า  
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
  

ชนิดและ การพองตัว N Duncan 
ปริมาณกาว ตามความหนา (%) Grouping 

pMDI 3% 0.66 3 B 
pMDI 5% 0.88 3 A 
pMDI 7% 0.91 3 A 
Urea 8% 0.54 3 B 
Urea 10% 0.60 3 B 
Urea 12% 0.68 3 B 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกัน หมายถึง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่งมะม่วง โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (completely randomized 

design) จ้านวน 6 ทรีทเม้นต์ ทรีทเม้นต์ละ 3 ซ้้า โดยเปรียบเทียบ
กาว 2 ชนิด คือ กาวไอโซไซยาเนต ชนิด polymeric diphenylmethane 
diisocyanate (pMDI) ปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 และกาวยูเรียฟอร์
มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ 8, 10 และ12 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง 
รวมทั้ งศึ กษาคุณ สมบั ติทางกายภาพและคุณ สมบัติ เชิ งกล  
ตามมาตรฐาน มอก. 876-2547 วิเคราะห์ข้อมูลค่าความแตกต่าง
ทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test 
สรุปผลการศึกษาครั้งน้ีได้ว่า  
6.1 สภาวะของกาวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากกิ่งมะม่วง 
 จากผลการศึกษา พบว่าชนิดและปริมาณของกาวที่เหมาะสม 
ในการผลิตแผ่น ช้ินไม้อัด คือ กาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI  
ในปริมาณร้อยละ 7 ของน้้าหนักช้ินไม้อบแห้ง 
6.2 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นชิ้นไม้อัด
จากกิ่งมะม่วง ที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ชนิด pMDI ใน
ปริมาณร้อยละ 7 ของน้ าหนักชิ้นไม้อบแห้ง  
 ค่าความช้ืนเฉลี่ย มีค่าร้อยละ 7.17, ค่าความหนาแน่นเฉลี่ย มีค่า
เท่ากับ 0.82 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร, ค่าการพองตัวตามความ
หนาเฉลี่ย มีค่าร้อยละ 6.70, ค่ามอดูลัสแตกหักเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 
18.07 เมกะปาสคาล, ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 1938.55 
เมกะปาสคาล, ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า มีค่าเท่ากับ 
0.91 เมกะปาสคาล  
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ท้าให้ทราบว่ากาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 
ปริมาณร้อยละ 7 มีความเหมาะสมที่จะใช้ผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากกิ่ ง
มะม่วงมากที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไม้ประกอบในด้าน
การผลิต โดยน้ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกชนิดและปริมาณ
กาว อีกทั้งยังเป็นแนวทางในอนาคตที่จะน้าเศษไม้หรือวัสดุลิกโน
เซลลูโลสประเภทอ่ืนมาผลิตเป็นแผ่นช้ินไม้อัดเพื่อเพิ่มประโยชน์และ
ลดปริมาณขยะทางการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่ง  
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ 
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ค้นคว้าวิจัย ครั้งนี้  
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Abstract 
Objective To study effects of Phyllanthus amarus cream on patients with knee osteoarthritis (OA). 
Method OA knee patients (n=20) who had symptomatic knee pain were treated with Phyllanthus amarus cream by 
using 2 times a day for four weeks. Pain and function assessment were measured by the visual analog scale (VAS) and 
the Western Ontario and McMaster Universities O-osteoarthritis Index (WOMAC), respectively. Two primary outcomes 
were investigated before and after treatment for four weeks. 
Results The VAS was significantly decreased in post-treatment compared with pre-treatment (P <0.001). The total 
WOMAC scores was significantly increased post-treatment compared with pre-treatment (P < 0.001).  
Conclusion The Phyllanthus amarus cream was significantly reduced pain and improve knee functioning. It is suggested 
that Phyllanthus amarus cream may be a new cream for treatment OA knee. 
Key words: knee osteoarthritis; Phyllanthus amarus; phonophoresis; visual analog scale 
 
Introduction 
 Osteoarthritis (OA) of the knee is degenerative 
musculoskeletal joint disease which is common found at 
knee joins. The patient suffers pain from pathology. 
Incidence of OA knees are cause degenerative disease 
and increase in aging of the population and the rate of 
obesity or overweight in the general population. The 
prevalence of OA knee is 13% of women and 10% of 
men aged 60 years and older have symptomatic knee OA 
(Heidari., 2011). The main symptom of OA knee is pain 
and spur size knee with a limit of the range of motion of 
knee joint that leads to causes of disability and lastly to 
be a physical disability (Masiero et al., 2017). General 
treatment of OA knee is non-pharmacology, 
pharmacology, and surgery in very severe pain. Non-
pharmacology and pharmacology are most selected for 
treating OA knee patient. However, orally drug treatment 
has a side effect in irritated the gastrointestinal (GI) 
system (Nagi et al., 2015). Thus, non- pharmacology using 
the cream is commonly treatment OA knee patients. Thai 
herbal is named as Phyllanthus amarus which has anti-
inflammation and antioxidant pharmacology properties 
(Yuandani et al., 2016) such as total phenolic, gallic acid. 
However, there is no evidence to make the cream 
products. Thus, the aim of our study was to evaluate the 
effectiveness of Phyllanthus amarus phonophoresis 

cream treatment for changing pain and functional 
assessments including WOMAC score in OA knee patients. 
Methods 
Participants  
The study’s protocol was approved by the institutional 
review board of the Faculty of Associated Medical 
Sciences, Chiang Mai University. All participants were 
written informed consent. Twenty patients were 
diagnosed OA knee follow as the American College of 
Rheumatology (ACR) Classification Criteria. The inclusion 
criteria were the subjects had chronic knee pain and had 
more than moderate pain, age ≥ 5 0  years, morning 
stiffness < 3 0  min, and crepitus on the motion. The 
exclusion criteria were the history of taken anti-
inflammatory or analgesic drugs and injection of steroid 
within 3 months. 
Treatment procedures 
     The Phyllanthus amarus cream was prepared by the 
pharmacologist. Patients were received using two daily 
and 1 month. 
Outcome measures  
    The clinical outcomes were monitored at baseline, 
after treatment for 1 month 
Visual Analogue Scale (VAS) 
    The severity of knee pain was assessed using the 
Visual Analog Scale (VAS) before and after treatment US 
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at 10 sessions. The scale of VAS is the numeric scale at 0 
to 1 00 . 0  show no pain/limitation and 100  show very 
severe pain/limitation. 
 
 
WOMAC score 
    The Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC) score was widely used 
assessed symptoms and disability questionnaire in a 
patient with osteoarthritis. It consisted of knee pain, 
stiffness, and functional limitation. Subjects were 
assessed before treatment (pretreatment) and 10 
sessions after the start (post-treatment). 
     
Statistical analysis  
 The values are expressed as mean ± SD. Statistical 
analysis was carried out by paired t-test. The level of 
significance was taken as at p=0.05. 
  
Results 
 
Sample Description 
      Total, 20 patients (85% female, n=17) with knee 
osteoarthritis were included in this study. The mean of 
age and BMI were 65.40 ± 6.75 years and 24.72 ± 5.14 kg 
/ m2. Descriptive analyses are presented in Table 1. The 
patients had not irritation for using cream and use it 
former. 
Table 1 Baseline characteristic of enrolled participants in 
both groups 

Characteristics (n=20) 
Mean  ± SD 

Age (years) 65.40 ± 6.75 
Sex 
    Male (n) 
    Female (n) 

 
3 
17 

BMI (kg/m2) 24.72± 5.14 
Duration of symptoms (years)   2.00 ± 1.60 
Note: BMI, body mass index; SD, standard deviation. 

 
The effect of Phyllanthus amarus cream on the visual 
analog scale (VAS) and Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)).  

Visual Analog Scoring of knee pain during the pre 
and post-treatment sessions showed as Fig. 1. Post-
treatment showed significantly decreased knee pain 

levels compared with pre-treatment from 65.30 ± 10.67 
to 25.75± 10.04 (p < 0.001). The total WOMAC score of 
pre and post-treatment showed significantly decreased 
WOMAC score compared with pre-treatment from 100 ± 
18.72 to 35.40± 1.09 (p < 0.001). The Phyllanthus amarus 
cream showed significantly improved knee function. 

 
 

 
Figure 1 The mean values of VAS and total WOMAC score 
in pre- to posttreatment of Phyllanthus amarus cream. 
*showed significantly compared with pretreatment, p < 
0.001. 
 
Discussion 
 This study showed that Phyllanthus amarus cream 
has efficacy for relieving pain and improving WOMAC. 
Phyllanthus amarus significantly reduced pain after 
treatment using cream two times a day for four weeks 
compared with pre-treatment. It according to the several 
studies of Cohen and et al. (2003) that reported the 
topical application of glucosamine and chondroitin 
sulfate is effective in relieving the pain from OA of the 
knee and improvement WOMAC within four weeks. Ariani 
and et al. (2018) showed OA patients received opical 
cetylated fatty acid cream is an effective treatment for 
improving pain and functional ability. The Phyllanthus 
amarus is Thai herbs which have pharmacological effects 
for anti-inflammation and antioxidant could be reduced 
pain (Yuandani et al., 2016). Moreover, the Phyllanthus 
amarus cream reduced pain that leads to improving 
functional status in patients with knee OA. The future 
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research should study in long term for study the effect of 
Phyllanthus amarus cream.      
 
Conclusion 
    Phyllanthus amarus cream could be relieved pain and 
improved function in OA knee. 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม  
ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ศักยภาพชุมชน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ต าบล
คลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 46 คน ด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ าแนกเป็นกลุ่ม ที่ 1     
ติดสังคม ร้อยละ 93.9 รองลงคือ กลุ่มที่ 2 ติดบ้าน และกลุ่มที่ 3 ติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 4.8 ตามล าดับ รูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวท่ีสร้างขึ้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองไก่เถื่อนมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ โดยประสานงานและเช่ือมโยง
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อน ส่งผลท าให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุม
ทุกมิติและผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอแนะผลการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนต่อไป 
ค าส าคัญ : การดูแลระยะยาว, ผู้สูงอายุ, สุขภาพ, การมีส่วนร่วม 

  
Abstract 

The objective of this participatory action research were to study about context, community potential, elderly 
health care situation, to develop and evaluate long term care development model for elderly by civil society network 
participation, Khlong Kai Thuean Sub-District, Khlong Hat District, Sa Kaeo Province. The samples were 46 stakeholder. 
Data were collected by using interviews and focus group discussion and were analyzed by using content analysis. The 
results of this research revealed that most elderly people had chronic non-communicable diseases. Their health status 
can be classified into three groups according to their ability to support themselves: 1) the elderly who can help 
themselves (93.9 percent) 2) the elderly help themselves something and want to rely on others (1.4 percent) and 3) 
seniors who cannot help themselves (4.8 percent). Long term care development model for elderly by civil society 
network participation had the Khlong Kai Thuean Health Promoting Hospital had the major role in elderly care by 
coordinating and networking in elderly care with local government organization in order to have long-term care for the 
elderly which cover every aspect and service accessibility. The results of study could be useful for the improvement 
and development of the elderly long-term care for health authority, local government and communities. 
Keywords : Long term care, Elderly, Health, Participation 
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บทน า (Introduction) 
ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ส่งผลให้จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว      
ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society)  
ตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 
10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged 
society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด [1] 
หน่วยงานต่างๆ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมประชากรให้เป็นคน
สูงวัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้เหมาะสม 
เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่เกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่ม
มากขึ้น ปัญหาการสูญเสียฟันและสุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ อีก
ทั้งมีปัญหาขาดผู้ดูแลยามเจ็บป่วย การจะให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาว
อย่างมีคุณภาพต้องมีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ที่ยังมีสุขภาพดีให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วย
เรื้อรังออกไปและในผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการป่วย 
ลดการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพและยืดเวลาของการเข้าสู่
ภาวะทุพพลภาพออกไป [2]   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
คลองไก่เถื่อน ประธานชมรมชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 
พบว่า ในพื้นที่รับผิดชอบมีปัญหาผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรั งและช่วยตนเองไม่ ได้ เป็นจ านวนมาก ส่ วนใหญ่ เป็น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง ระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุของท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง การดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็น
หน้าที่ของญาติผู้สู งอายุ เท่านั้น นอกจากนี้ยั งพบว่า ยั งไม่มี          
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้ในการบริหารงาน
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาเป็นเพียงการ
ด า เนินงานตามแนวปฏิบั ติ ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ที่ก าหนด 

คณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care [2] ร่วมกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของ
เครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่
เถื่อน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายประชาสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม. และญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ าบ้าน ให้มี
ความรู้ เจตคติที่ดี มีทักษะและสามารถจัดการดูแลเฝ้าระวังและดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและ
กลุ่มติดเตียงให้มีศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน (Activities of Daily Living : ADL) [3] และอยู่ในสังคม
ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยค านึงถึงความ
เป็นตัวของตัวเอง ความเป็นอิสระ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
รวมทั้งเพื่อให้เป็นข้อมูลต่อยอดในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยตนเอง 
รวมถึงสะท้อนผลการน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด     ในการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นรูปแบบให้พื้นที่อื่นน าไปวางแผนจัดการระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบท ศักยภาพชุมชน และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของต าบลคลองไก่เถื่อน 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมที่สร้าง
ขึ้น 
 

ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods) 
 
1. รูปแบบการวิจัย   

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory 
action research)  
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 5 คน 
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2.2 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) จ านวน 8 คน 

2.3 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน 
2.4 ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง 23 คน 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

3.1 แบบส ารวจและประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (ADL) กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับประเมินก่อนและหลังด าเนินการ 

3.2 แบบสัมภาษณ์ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาสภาพปัญหาด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

3.3 แนวทางการประชุมกลุ่ม ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อร่วมกันก าหนดรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน    

3.4 แบบประเมินต าบลที่มีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long term care) กรมอนามัย [4] 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

4.1 ส ารวจบริบท ศักยภาพชุมชน และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

4.2 จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
และความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้แนวทางการ
สนทนากลุ่ม 

4.3 ประชุมกลุ่มระดมสมอง เพื่อร่วมกันก าหนดรูปแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบท
ของชุมชน 

4.4 น ารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้าง
ขึ้นไปใช้ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน  

4.5 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมที่สร้าง
ขึ้น 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ จ านวน และร้อยละ   

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis) และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) 

ผลการวิจัย (Results) 
1. บริบท ศักยภาพชุมชน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 1.1 บริบทของชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ต าบลคลองไก่
เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2531 เป็นต าบลหนึ่งในเจ็ดต าบลของอ าเภอคลองหาด  
ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนิน
เขา คุณภาพดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การปลูกพืชแทบ
ทุกชนิด  ประชาชนส่ วนใหญ่อพยพมาจากทาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีภาษาท้องถิ่นที่สื่อสารกันหลายภาษา 
ได้แก่ ไทยอีสาน โคราช ส่วย ย้อ พวน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 
หมู่บ้าน มีประชาชนท้ังสิ้น 5,914 คน แยกเป็นชาย 2,948 คน หญิง 
2,966 คน คิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย 64.28 คน/ตารางกิโลเมตร  
 1.2 ศักยภาพชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ต าบลคลองไก่
เถื่อน มทีุนทางสังคม ได้แก่ ผู้น าของชุมชนโดยเฉพาะประธานชมรม
ผู้สูงอายุ นายกเทศมนตรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองไก่เถื่อน เป็นแกนหลักในการ
ด าเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มหรือเครือข่ายส าคัญคือ 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองไก่เถื่อนที่มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมคือ มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุและกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ที่มีความเข้มแข็งมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     
(อสม.) ที่มีการรวมตัวกันและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง แหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพของต าบลคลองไก่เถื่อน และมีภาคีเครือข่ายด้านการดูแล
สุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองไก่เถื่อนและ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อน    
 1.3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษา พบว่า ต าบลคลองไก่เถื่อนมีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
376 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ
โรคไตเรื้อรัง ผลการประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวัน (ADL) พบว่า ผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์กลุ่มที่ 
1 (ติดสังคม) ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และชุมชนได้
ร้อยละ 93.9 รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) ช่วยเหลือตนเองได้
บ้าง จ านวน 5 คน และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
พิการ ทุพพลภาพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 4.8 
ตามล าดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยังคงปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะตามความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ยังไม่
มีการประสานความร่วมมือกัน ส่งผลท าให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
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ยังคงเป็นหน้าที่ของ อสม.และญาติผู้สูงอายุเท่านั้น ยังไม่มีรูปแบบ
หรือแนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมี
ส่วนร่วม 

2.1 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วม   
โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดระบบและกลไก
การดูแลผู้สูงอายุขึ้นใหม่ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
มีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ และประสานงาน เช่ือมโยง
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองไก่
เถื่อนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณภายใต้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณผ่านศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care giver) ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบ
เชิงรุกที่บ้านตามแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care plan) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) ดังรูปที่ 1 

2.2 รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้น 
จะมีลักษณะเป็นการจัดบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือของผู้สูงอายุ โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ     
ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับญาติหรือสมาชิกในครอบครัวอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง สง่ผลท าให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาวที่ครอบคลุมทุกมิติและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ท าให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

2.3 รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้น
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลระยะยาวในชุมชนของ
กรมอนามัยทุกข้อ (จ านวน 7 ข้อ)  

2.4 สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ครบ
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.5 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลสุขภาพระยะ
ยาวท่ีบ้านจากทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ครบจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ค้นพบสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุของต าบลคลองไก่เถื่อนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขึ้นใหม่โดยให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ และ
ประสานงานเช่ือมโยงเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองไก่เถื่อนให้จัดสรรงบประมาณผา่นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อท าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงแบบเชิงรุกที่บ้าน 
ส่งผลท าให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติและ
ผู้สูงอายุร้อยละ 100.0 ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  
 

วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
จากผลการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ

ยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมของต าบลคลองไก่
เถื่อน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
แบบมีส่วนร่วมส าเร็จลงได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสังคมในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีทีมนักวิจัยเป็นผู้กระตุ้นให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้องที่ ชุมชน เกิดความสนใจและให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมและเจ้าของปัญหาที่แท้จริงภายใต้การร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมิน และร่วมรับผลประโยชน์ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ 
[6] และผลการวิจัยของวิษณุ หยกจินดา [7] 

2. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลสุขภาพระยะ
ยาวท่ีบ้านจากทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ครบจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100         
เกิดจากการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลการลง
ติดตามเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุที่บ้าน ท าให้สามารถด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว [6]  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
1. ควรกระตุ้นให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ 

ชุมชนเกิดความสนใจและให้ชุมชนได้มีสว่นร่วมและเป็นเจ้าของอย่าง
แท้จริง และมีการด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

2.  ควรจัดให้มีจุดประสานความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายต่างๆ และหน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป   
1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว

ในพื้นที่เขตเมือง  
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2. ควรมีการวิจัยถอดบทเรียนพื้นที่ท่ีประสบความส าเร็จ
ในการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 
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รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมต าบลคลองไกเ่ถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ผลของการเตรียมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภค 
Effect of Pre-treatment on the Qualities of Ready-to-eat Grilled Pumpkin Product  
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บทคัดย่อ 

ผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภคถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากฟักทองที่เพาะปลูกมากในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี ฟักทองพันธุ์ศรีเมือง (SR) ถูกเลือกใช้เพื่อศึกษาระดับการย่างที่เหมาะสมโดยการย่างเป็นเวลา 3 (SR3), 4 (SR4) และ 5 (SR5) นาที ผล
การวิเคราะห์พบว่าฟักทองย่างทุกตัวอย่างมีค่าความชื้น ค่า aw และค่าสีใกล้เคียงกัน แต่ฟักทอง SR4 มีแนวโน้มได้รับคะแนนความชอบ (7.5-
7.7) ต่อผลิตภัณฑ์สูงที่สุด จึงถูกเลือกให้เป็นตัวอย่างต้นแบบเพื่อศึกษาผลของการลวกช้ินฟักทองสดในน้ าเดือดก่อนน าไปย่างต่อคุณภาพของ
ช้ินฟักทองย่าง ซึ่งศึกษาโดยการลวกช้ินฟักทองในน้ าเดือดนาน 15 วินาที (SR4-15s) และ 5 นาที (SR4-5m) ก่อนน าไปย่าง โดยพบว่าการลวก
ทั้ง 2 ระดับ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีกายของช้ินฟักทองย่าง แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อเนื้อสัมผัสของช้ินฟักทองย่าง โดยที่ SR4-15s มีค่า
ความแข็ง (1,312 g) ใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุม SR4 (1,481 g) นอกจากนี้ SR4-15s ยังได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุด (7.1-8.1) ในทุก
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ดังนั้นการลวกช้ินฟักทองสดในน้ าเดือดนาน 15 วินาที และน าไปย่างเป็นเวลา 4 นาที จึงเป็นวิธีการเตรียม
ฟักทองย่างพร้อมบริโภคที่เหมาะสม ช่วยให้ได้ช้ินฟักทองย่างที่มีคุณภาพทางเคมีกายภาพและมีเนื้อสัมผัสสอดคล้องกับระดับความชอบของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : ฟักทอง, ฟักทองย่าง, อาหารพร้อมบริโภค, การประเมินทางประสาทสัมผัส 
 

Abstract 
Ready-to-eat grilled pumpkin product was developed as to increase the utilization of the pumpkin that is wildly 

cultivated in Pattana Nikhom district of Lopburi province. The pumpkin, Srimuang (SR) cultivar, was selected for the study 
of a suitable grilling level by grilling for 3 (SR3), 4 (SR4) and 5 (SR5) min. The analysis showed that all grilled pumpkins 
had similar moisture content, aw, and color values but SR4 tended to receive the highest product liking score (7.5-7.7). As 
a result, it was selected as a model sample for the study on the effect of boiling water blanching. The study was 
performed by blanching the pumpkin slices in boiling water for 15 second (SR4-15s) and 5 minutes (SR4-5m) before they 
were grilled. It was found that the two levels of blanching had insignificant effects on physico-chemical of the grilled 
pumpkin while significantly affected the textural of the grilled pumpkin. The hardness of SR4-15s (1,312 g) was equivalent 
to that of the control sample, SR4 (1,481 g). In addition, SR4-15s also received the highest linking score (7.1-8.1) on all 
sensory attributes. These results revealed that the most suitable grilled production process was to blanch the flesh 
pumpkin slices in boiling water for 15 sec before they were grilled for 4 min. This process delivered the grilled pumpkin 
with physico-chemical and textual properties that agreed with the consumer’s preference. 
Keywords : Pumpkin, Grilled pumpkin, Ready-to-eat food product, Sensory evaluation 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

เพาะปลูกฟักทองเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
จังหวัด [1] อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตฟักทองที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผล
ให้ราคาผลผลิตตกต่ าได้ในอนาคต ซึ่งการเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
ฟักทองจึงเป็นแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ 

ฟักทอง (Cucurbita moschata Decne.) มีคุณค่าทางอาหาร
สูง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซุป และเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ 
[2] แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat) 
จากฟักทองในปัจจุบันยังมีน้อย 

 ฟักทองย่างมีความเป็นไปได้สูงส าหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมบริโภค เนื่องจากฟักทองย่างมีสี กลิ่น และกลิ่นรสที่เป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากฟักทองที่ปรุงโดยการนึ่งหรือต้ม ประกอบกับ
การใช้เวลาเตรียมค่อนข้างนาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อม
บริโภคจึงสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ 
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานได้สะดวก
และรวดเร็ว [3] และช่วยเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ฟักทอง
ย่างพร้อมบริโภคอาจเสื่อมเสียด้วยเช้ือจุลินทรีย์ได้ง่ายเนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนสูงและมีค่าพีเอชต่ า [4] จึงจ าเป็นต้องศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
397ภาคบรรยาย



กระบวนการผลิตที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้กับผลิตภัณฑ์ฟักทอง
ย่างได้ 
 การลวกผักและผลไม้สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์และ
ท าลายเช้ือจุลินทรีย์ได้ ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ทั้ง
ทางเคมีกายภาพและทางจุลชีววิทยาได้ [5] อย่างไรก็ตามการลวก
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสี ค่าความแข็ง และเนื้อสัมผัสของฟักทอง
ได้เช่นกัน [4-5] ระยะเวลาในการลวกผักอาจแตกต่างกันตั้งแต่ 30 
วินาที จนถึง 60 วินาที ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการลวก ซึ่ง
อยู่ในช่วง 55-100 องศาเซลเซียส [4-6]  
 งานวิจัยนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภคโดยใช้
ฟักทองสายพันธุ์ที่เพาะปลูกมากในพื้นที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี โดยศึกษาระยะเวลาในการย่างที่เหมาะสม และผลของการ
ลวกช้ินฟักทองก่อนน าไปย่างต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ เนื้อสัมผัส 
ประสาทสัมผัสของช้ินฟักทองย่าง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้
ประโยชน์จากฟักทองซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ก าลังได้รับการ
สนับสนุนให้เพิ่มการเพาะปลูกอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 วัตถุดิบ  

ฟักทองพันธุ์ศรีเมือง (Sri-Muang, SR) ซื้อจากผู้ขายในตลาด
เจริญทรัพย์ ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพันธุ์
ที่เพาะปลูกมากโดยเกษตรกรในพื้นที่ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 
80-90 วัน โดยเลือกฟักทองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกัน
ประมาณ 25-30 เซนติเมตร 
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภค 
2.2.1 การศึกษาระยะเวลาในการย่างท่ีเหมาะสม 
 เตรียมช้ินฟักทองสดที่มีความหนาตลอดทั้งช้ินประมาณ 1.5 
เซนติเมตร จากนั้นทาด้วยน้ ามันร าข้าวในปริมาณที่เท่ากันลงบริเวณ
ด้านกว้างของช้ินฟักทองทั้งสองด้านซึ่งจะเป็นส่วนท่ีสัมผัสกับกระทะ 
จากนั้นย่างบนกระทะที่มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 200±5 องศา
เซลเซียส ก าหนดเวลาในการย่างในแต่ละด้านของช้ินฟักทองเท่ากับ 
3, 4 และ 5 นาที  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  
(completely randomized design, CRD) 
2.2.2 ผลของการลวกชิ้นฟักทองก่อนน าไปย่างต่อคุณภาพของชิ้น
ฟักทองย่าง 
 ช้ินฟักทองสดถูกน ามาลวกในน้ าเดือดเป็นเวลานาน 15 วินาที 
[4] และ 5 นาที [6] ก่อนน าไปย่างโดยใช้กระบวนย่างเหมือนกับ
การศึกษาระยะเวลาในการย่างท่ีเหมาะสม จากนั้นวิเคราะห์คุณภาพ
ของช้ินฟักทองย่างในด้านต่าง ๆ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ 
 
 
 
 

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ 
 ค่าสีของช้ินฟักทองย่างวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดสีระบบ CIE L*, 
a*, b* (HunterLab รุ่น FlexZ2) โดยวัดเฉพาะบริเวณที่ไม่เกิดรอย
เกรียม และค านวณความแตกต่างของสีโดยรวม ΔE ดังสมการที่ (1)  

ΔE = [(L* - L*0)2 + (a* - a*0)2 + (b* - b*0)2]0.5           (1) 
เมื่อ L*0, a*0, b*0 คือ ค่าสีของตัวอย่างควบคุม 
 ปริมาณน้ าอิสระ (water activity, aw) วิเคราะห์ด้วยเครื่อง
วิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ (Aqualab รุ่น 4TE, สหรัฐอเมริกา) 
 วิธีวิเคราะห์ความช้ืนใช้หลักการสูญเสียน้ าหนัก (gravimetric 
method) ด้วยความร้อนตามวิธีของ AOAC [7] 
2.4 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส 
 เนื้อสัมผัสของช้ินฟักทองย่างวิเคราะห์ด้วยวิธี texture profile 
analysis (TPA) ตามค าอธิบายของ Murdia และ Wadhwani [8] 
โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analyzer รุ่น TA.XT 
plus) ซึ่งมีโหลดเซลล์ขนาด 5 กิโลกรัม ใช้หัววัดทรงกระบอกขนาด 
5 มิลลิเมตร มีความเร็วในการกดเท่ากับ 1 มิลลิเมตร/วินาที และมี
ระยะกดผ่านตัวอย่างร้อยละ 75 ในการกดครั้งแรก 
2.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของฟักทองย่างประเมินด้วยวิธีการ
ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) [9] ใช้ผู้
ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 50 คน ที่เป็นผู้บริโภคอาหาร
พร้อมบริโภคที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้ออย่างน้อย 3 ช้ินต่อสัปดาห์  
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ข้อมูลทางสถิติวิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS® version 12 
(SPSS Inc., สหรัฐอเมริกา) และวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
3. ผลการทดลอง 
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภค 
3.1.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของชิ้นฟักทองย่าง 

ผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าฟักทองย่างทุก
ตัวอย่างมีความช้ืนต่ ากว่าฟักทองสด และมีแนวโน้มลดลงเมื่อย่าง
ด้วยเวลานานขึ้น ฟักทองสดและฟักทองย่างทุกตัวอย่างมีค่า aw ไม่
แตกต่างกันอยู่ในช่วง 0.968-0.987 และมีค่าสี a*, b* และ L* ไม่
แตกต่างกัน แต่ค่าสี L* ของฟักทองย่างทุกตัวอย่างมีค่าต่ ากว่าค่า L* 
ของฟักทองสดอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้
พบว่าค่าสี b* ฟักทองสดและฟักทองย่างทุกตัวอย่างมีค่าไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานของ Simantara และคณะ [10] และ 
Srimatakarn และคณะ [4] ที่พบว่าการนึ่งท าให้ค่าสี L* และ b* 
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7-35 และ 4-35 ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ 
(non-enzymatic browning) เ นื่ อ ง จากฟั กทองมี ค่ าป ริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดประมาณ 8.3 องศาบริกซ์ (oBrix) [4] 
และมีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 7.8 [11]  
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3.1.2 เนื้อสัมผัสของชิ้นฟักทองย่าง 

การย่างช้ินฟักทองเป็นเวลา 3, 4 และ 5 นาที ส่งผลให้ความแข็ง 
(hardness) (ตารางที่ 2) ของช้ินฟักทองลดลงตามล าดับอย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) แต่กลับท าให้ค่าการเกาะติด (adhesiveness) 
เพิ่มขึ้น (ค่าเป็นลบน้อย = เกาะติดน้อย) แต่เมื่อย่างนาน 4 และ 5  
นาที  พบว่า ช้ินฟักทองย่ า งมีค่ าการ เกาะติดไม่แตกต่ างกัน 
เช่นเดียวกับค่าการแตกตัวพร้อมกลืน (gumminess) ของ SR4 และ 
SR5 ที่มีค่าเท่ากัน แต่ค่าความเคี้ยวได้ (chewiness) แตกต่างกัน 
อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ส มบั ติ ก า ร ยึ ด เ ก า ะกั น ภ า ย ใน เ นื้ อ อ าห า ร 

(cohesiveness) ของฟักทองย่างทุกตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (p>0.05) 

ความแข็งที่ลดลงเมื่อย่างฟักทองนานขึ้นเป็นผลมาจากส่วนของ
แป้งในช้ินฟักทองเปลี่ยนเป็นเจลที่นุ่มขึ้นจากปฏิกิริยาการเกิด 
เจลของแป้งและน้ า (gelatinization) [12] โดย Ratnayake, Hurst, 
และ Melton [12] รายงานว่า สคอว์ช (squash) ซึ่งเป็นพืชในสกุล
เดียวกับฟักทอง เมื่อท าให้สุกจนสามารถรับประทานได้แล้ว จะมีค่า
ความแข็งอยู่ในช่วง 612-1,631 กรัม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับค่าความ
แข็งของ SR4 และ SR5 (ตารางที่ 2) 

 

 
ค่าการยึดเกาะกันภายในเนื้ออาหารของ SR3, SR4 และ SR5 มี

ค่าไม่แตกต่างกัน แต่ค่านี้ของ SR3 มีแนวโน้มสูงกว่าของ SR4 และ  
SR5 ที่มีค่าการยึดเกาะกันภายในเนื้ออาหารไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  
ซึ่งผลจากการทดลองนี้ สอดคล้องกับผลทดลองจากงานวิจัยของ 
García-Segovia และคณะ [13] ที่พบว่ามันหวานท าให้สุกพร้อม
รับประทานได้มีค่าการยึดเกาะกันภายในเนื้ออาหารไม่แตกต่างกัน 

ค่าการแตกตัวพร้อมกลืน (ความแข็ง × การยึดเกาะกันภายใน
เนื้ออาหาร) แสดงถึงพลังงานท่ีท าให้อาหารกึ่งแข็ง ซึ่งมีค่าความแข็ง
น้อยแต่มีพลังงานยึดเกาะกันภายในสูงแตกออกจนสามารถกลืนได้ 
โดยพบว่าการย่างนานขึ้นท าให้ค่าการแตกตัวพร้อมกลืนมีแนวโน้ม
ลดลง สอดคล้องกับผลการทดลองของ Ratnayake, Hurst และ 
Melton [12] ที่พบว่าสคอว์ซสายพันธุ์ต่ างกันท าให้สุกพร้อม
รับประทานจะมีค่าการแตกตัวออกพร้อมกลืนอยู่ในช่วง 306-1,224 
กรั ม  ซึ่ งมีแนวโน้มลดลงตามเวลาการให้ความร้ อนและมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าความแข็ง 

ค่าความเคี้ยวได้ (การแตกตัวพร้อมกลืน x ความยืดหยุ่น) [13] 
ของ SR3 และ SR4 มีค่าสูงกว่าค่าความเคี้ยวได้ของ SR5 ซึ่งค่าความ
เคี้ยวได้มีแนวโน้มลดลงตามความแข็งของตัวอย่าง [8, 13] ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าอาหารมีความอ่อนนุ่มมากข้ึน ส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง
ในการเคี้ยวเพื่อแยกอาหารเป็นช้ินเล็ก ๆ 
 
3.1.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของฟักทองย่างในตารางที่ 3 แสดงให้
เห็นว่า SR4 และ SR5 ได้รับคะแนนความชอบต่อลักษณะปรากฏ 
กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมคุณลักษณะ
เดียวกันนี้อยู่ในช่วง 7.2-7.7 ซึ่งอยู่ในระดับ “ชอบปานกลาง” ถึง 
“ชอบมาก” ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าคะแนนความชอบในด้านเดียวกันของ 
SR3 (4.4-4.7) แต่ฟั กทองย่ า ง  SR4 มี แนว โน้ ม ได้ รั บคะแนน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ (7.7) สูงกว่า SR5 (7.3) อย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) 

 

ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของช้ินฟักทองย่างท่ีย่างด้วยระยะเวลาต่างกัน 

ฟักทอง
ย่าง 

ระยะเวลาในการ
ย่าง (นาท)ี 

สมบัติทางเคมีกายภาพ 
ความชื้น 
(ร้อยละ) 

aw
 ns ค่าสี 

L* a*ns b* ns 
SR0 0 80.3a±0.8 0.976±0.006 62.1a±2.1 8.0±1.4 57.4±1.5 
SR3 3 74.6b±0.6 0.968±0.007 46.2b±1.1 8.5±2.2 53.2±2.9 
SR4 4 73.9bc±0.9 0.979±0.005 45.0b±1.2 9.1±1.7 51.7±3.9 
SR5 5 71.0c±1.0 0.987±0.004 44.4b±1.9 9.4±2.8 50.9±2.5 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัยกที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 
** ns (not significant) = ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ p>0.05 

ตารางที่ 2 เนื้อสัมผัสของช้ินฟักทองย่างท่ีย่างด้วยระยะเวลาต่างกัน 

ฟักทองย่าง 
เนื้อสัมผัส 

ความแข็ง 
(g) 

การเกาะติด 
(g.sec) 

การยึดเกาะกัน
ภายในเนื้ออาหารns 

การแตกตัวพร้อมกลืน ความเคี้ยวได้ 

SR3 2,410a±1091 -35.6b±14 0.172±0.038 481a±253 281a±62 
SR4 1,600b±254 -27a±1.6 0.177±0.026 305b±86 222a±98 
SR5 649c±143 -21a±7.5 0.140±0.011 354b±46 130b±10 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัยกที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 
** ns (not significant) = ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ p>0.05 
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3.2 ผลของการลวกชิ้นฟักทองก่อนการย่างต่อคุณภาพของชิ้น
ฟักทองย่าง 
3.2.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของชิ้นฟักทองย่าง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพในตารางที่ 4 แสดงให้
เห็นว่าการลวกช้ินฟักทองในน้ าเดือดนาน 15 วินาที (SR4-15s) และ 
5 นาที (SR4-5m) ก่อนน าไปย่าง ไม่ส่งผลต่อค่า aw เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่า aw ของ SR4 ในขณะที่ค่า ΔE ของ SR-15s และ SR4-5m มี
ค่าเป็นบวกเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า SR4-15s และ 
SR4-5m ค่าสีไม่แตกต่างจากค่าสีของ SR4 และการลวกช้ินฟักทอง
ก่อนน าไปย่างพบว่าไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสี L*, b* 
และ a* ของ SR4-15s และ SR4-5m  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ผลของการลวกต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของ
ฟักทองย่าง 
คุณภาพทาง
เคมีกายภาพ 

ฟักทองย่าง 
SR4 SR4-15s SR4-5m 

aw
 ns 0.987±0.001 0.984±0.003 0.984±0.002 

ค่าสี 
L*ns 45±1.0 40±3 42±2.0 

a*ns 8.3±0.1 9.4±1.0 9.7±2.0 

b*ns 46±0.9 42±2.0 44±1.7 

ΔE ns - 6.4±2.7 3.4±2.0 

* ns (not significant) = ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าไม่แตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญ p>0.05 

3.2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิ้นฟักทองย่าง  
ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการลวก

ช้ินฟักทองในน้ าเดือดนาน 15 วินาที ไม่ท าให้ SR4-15s มีค่าความ
แข็งแตกต่างจากค่าความแข็งของ SR4 อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
แต่การลวกนาน 5 นาที ท าให้ค่าความแข็งของ SR4-5m ต่ าลงกว่า
ของ SR4 ถึงประมาณ 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าการลวกด้วยเวลาสั้นไม่
ส่งผลต่อค่าการเกาะติด การยึดเกาะกันภายในเนื้ออาหาร ค่าการ
แตกตัวพร้อมกลืน และค่ าความเคี้ ยวได้ของ SR4-15s เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ SR4 แต่การลวกนาน 5 นาที มีผลท าให้เนื้อสัมผัส
ของ SR4-5m แตกต่างจาก SR4 อย่างมีนัยส าคัญ  

การลวกเป็นเวลานานมีผลต่อเนื้อสัมผัสของช้ินฟักทองย่าง
มากกว่าการลวกด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า โดยการลวกในน้ าเดือด
นาน 5 นาที ที่มีผลอย่างมากต่อความแข็งของช้ินฟักทองย่าง โดยท า
ให้ฟักทองย่าง SR4-5m มีค่าความแข็งต่ ากว่าค่าความแข็งของ SR4 
และ SR4-15s ถึงประมาณ 2.5 เท่า ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้อง
กับรายงานของ de Souza Silva และคณะ [6] ที่พบว่าการลวก
ฟักทองในน้ าอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที มีผลท าให้
ความแข็งลดลงร้อยละ 86-90 ในหน่วยนิวตัน 

 

 
ค่ าการ เกาะติ ดของ  SR4-15s และ SR4-5m มี ค่ า เพิ่ มขึ้ น 

(เกาะติดนลดลง) อะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึ่งเป็นสตาร์ซ 
(starch) หลักในฟักทองที่มีประมาณร้อยละ 77-87 [14] ซึ่งอะไมโล
เพกตินมีความเหนียวเมื่อเกิดเป็นเจล การลวกอาจก าจัดอะไมโล
เพกตินที่ผิวของช้ินฟักทอง ส่งผลให้ค่าการเกาะติดของช้ินฟักทอง
ย่าง SR4-15s และ SR4-5m ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [15] ที่

พบว่าการล้างข้าวด้วยน้ าร้อนท าให้ความเหนียวของเมล็ดข้าวลดลง
ร้อยละ 65-86 

การลวกในน้ าเดือดนาน 5 นาที ท าให้ค่าการยึดเกาะภายในเนื้อ
อาหารของ SR4-5m ลดลงเนื่องจากแป้งทั้งหมดในช้ินฟักทองเกิด
เป็นเจลด้วยความร้อนและน้ า [13] และการสูญเสียสตาร์ซไปกับน้ า
จากการลวกในน้ าเดือดเป็นเวลานาน [15] 

ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของช้ินฟักทองย่างที่ย่าง
ด้วยระยะเวลาต่างกัน 

คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส 

คะแนนความชอบ 
SR3 SR4 SR5 

ลักษณะปรากฏ 4.4c±0.5 7.7a±0.4 7.3b±1.1 

กลิ่นรส 4.7b±1.4 7.6a±1.0 7.5a±0.8 

รสชาต ิ 4.5b±1.0 7.5a±0.7 7.2a±1.4 

เนื้อสัมผัส 4.7b±1.0 7.7a±1.2 7.4a±0.9 
ความชอบโดยรวม 4.5b±0.8 7.5a±0.6 7.4a±0.3 
* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัยกที่
แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 

ตารางที่ 5 ผลของการลวกต่อเนื้อสัมผัสของฟักทองย่าง 

ฟักทองย่าง 
เนื้อสัมผัส 

ความแข็ง 
(g) 

การเกาะติด 
(g.sec) 

การยึดเกาะกัน
ภายในเนื้ออาหาร 

การแตกตัวพร้อมกลืน ความเคี้ยวได้ 

SR4 1,481a±594 -70b±7 0.103a±0.064 167a±34 128a±41 
SR4-15s 1,312a±144 -42a±10 0.105a±0.008 129a±32 98b±11 
SR4-5m 652b±91 -49a±8 0.094b±0.010 63b±11 72c±12 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัยกที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 
** ns (not significant) = ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ p>0.05 
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ค่าการแตกตัวพร้อมกลืนและค่าความเคี้ยวได้ของฟักทองย่างที่
ลดลงของในการทดลองนี้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าความแข็ง 
และความสัมพันธ์นี้พบได้เช่นกันในงานวิจัยของ Li และคณะ [15] 
ซึ่งเกิดจากสตาร์ซเกิดเป็นเจลมากขึ้นช่วยให้เคี้ยวและกลืนง่ายขึ้น 

ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสแสดงให้เห็นว่าการลวกช้ินฟักทองใน
น้ าเดือดเป็นเวลา 15 วินาที ก่อนน าไปย่างไม่ส่งผลต่อค่าความแข็ง 
การยึดเกาะการภายในเนื้ออาหาร และค่าการแตกตัวพร้อมกลืน เมื่อ
เปรียบเทียบกับฟักทองย่าง SR4 แต่พบว่าการลวกมีผลท าให้ค่าการ
เกาะติดและความเคี้ยวได้ลดลง ในขณะที่การลวกช้ินฟักทองในน้ า
เดือดนาน 5 นาที ส่งผลให้ฟักทองมีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มกว่า SR4 เป็น
อย่างมาก ซึ่งการลวกช้ินฟักทองเป็นเวลานานท าให้เนื้อฟักทองแตก
ออกจากกันได้ง่าย สอดคล้องกับค่าความแข็ง ค่าการยึดเกาะภายใน
เนื้ออาหาร ค่าการแตกตัวพร้อมกลืน และค่าความเคี้ยวได้ที่มีค่าต่ า 
3.2.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิ้นฟักทองย่าง  

คุณภาพทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า SR4-
15s ได้รับค่าคะแนนความชอบในเกณฑ์สูง โดยได้รับคะแนน
ความชอบในด้านกลิ่นรส เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวมสูงกว่า
ทุกตัวอย่าง และมีคะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ และ 
 
รสชาติสูงเทียบเท่า SR4 ในขณะที่ SR4-5m ได้รับคะแนนความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏเทียบเท่า SR4 แต่มีแนวโน้มได้รับคะแนน
ความชอบด้านอื่น ๆ ต่ ากว่าตัวอย่างทั้งสองอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 6 ผลของการลวกต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ฟักทองย่าง 
คุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 
ฟักทองย่าง 

SR4 SR4-15s SR4-5m 
ลักษณะปรากฏ 7.1ab±0.9 7.5a±1.1 7.2ab±1.6 

กลิ่นรส 7.0b±0.9 7.5a±0.6 6.5bc±0.9 

รสชาต ิ 7.5a±1.0 7.1a±0.6 6.1b±1.6 

เนื้อสัมผัส 7.3b±1.0 7.8a±0.8 6.1c±0.6 

ความชอบ
โดยรวม 

7.4b±0.9 8.1a±1.1 6.2c±1.7 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัยกที่
แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 

 
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า SR4-15s ได้รับ

คะแนนความชอบในด้านกลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับ
โดยรวมสูงกว่า SR4-5m แต่มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ
ที่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ SR4-5m ยังได้รับคะแนนความชอบด้าน 
เนื้อสัมผัสต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉยๆ ถึงชอบเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของ SR4-5m ในตารางที่ 5 ที่พบว่า  
SR4-5m มีค่าความแข็ง การยึดเกาะกันภายในเนื้ออาหาร การแตก
ตัวพร้อมกลืน และความเคี้ยวได้ต่ าที่สุด ซึ่งอาจแปลความหมายได้ว่า
ช้ินฟักทองย่าง SR4-5m ถูกท าให้สุกมากเกินไป และไม่สอดคล้อง
กับความชอบของผู้บริโภค 

 

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ เนื้อสัมผัส และ

ทางประสาทสัมผัส พบว่าฟักทองทีย่่างนาน 4 นาที (SR4) มีคุณภาพ
เหมาะสมและถูกเลือกเป็นตัวอย่างต้นแบบส าหรับการศึกษาผลของ
การลวกช้ินฟักทองในน้ าเดือดต่อคุณภาพของช้ินฟักทองย่าง 
เนื่องจาก SR4 มีคุณภาพทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ค่าสี และค่า aw ไม่
แตกต่างจากตัวอย่างฟักทองย่างทุกตัวอย่าง แต่มี เนื้อสัมผัสด้าน
ความแข็งสอดคล้องกับคะแนนความชอบของผู้บริโภค การลวกช้ิน
ฟักทองในน้ าเดือดนาน 15 วินาทีก่อนน าไปย่าง มีความเหมาะสม
มากที่สุด เนื่องจากไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ เนื้อสัมผัส 
และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของฟักทองย่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฟักทองย่าง SR4 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการ
ลวกต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ฟักทองย่างพร้อมบริโภค 
ทั้งนี้เพื่อการประเมินผลของการลวกต่อลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย์บน
ช้ินฟักทองสด และการชะลอการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ของ
ผลิตภัณฑ์ฟักทองย่าง  
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บทคัดย่อ 

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุข้าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพของข้าวในนา แต่ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาระยะเวลาเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 44 องศา เซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ 24, 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง เพื่อใช้ประเมินความแข็งแรงเมล็ดพันธ์ุข้าว
พื้นเมือง 5 สายพันธ์ุ ได้แก่  พันธุ์จังวายปะเดา พันธุ์พวงเงิน พันธุ์ล้นยุ้ง พันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์หมากแขก และพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์
ควบคุม ผลการทดลอง พบว่า ระยะเวลาเร่งอายุเมล็ดพันธุ์มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าวทุกสายพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมล็ดข้าวพันธุ์พวงเงินมีความแข็งแรงมากที่สุด มีเปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนีการงอกสูงที่สุด คือ 91.57 เปอร์เซ็นต์ และ 23.50 ตามล าดับ 
เมื่อเร่งอายุเมล็ดพันธ์ุที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 ช่ัวโมง เมล็ดข้าวพันธุ์หมากแขกมีความแข็งแรงน้อยท่ีสุด มีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกและดัชนีการงอกต่ าที่สุด คือ 83.90 เปอร์เซ็นต์ และ 22.78 ตามล าดับ เมื่อเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็นเ วลา 24 
ช่ัวโมง ข้าวพันธุ์เล็บมือนาง และหมากแขก มีอัตราเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงที่สุด คือ 0.0227 และ 0.0127 มิลลิกรัมต่อต้น เมล็ดข้าวพันธุ์
พื้นเมืองแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความแข็งแรงมาก ได้แก่ พันธุ์พวงเงิน และพันธุ์เล็บมือนาง กลุ่มที่มีความแข็งแรงปานกลาง ได้แก่ พันธุ์จั ง
วายปะเดา และพันธุ์ล้นยุ้ง และกลุ่มที่มีความแข็งแรงน้อย ได้แก่ พันธุ์หมากแขก 

 
ค าส าคัญ : ความแข็งแรงของเมล็ด, การงอกของเมล็ด, ข้าวพื้นเมือง, จังหวัดจันทบุรี 
 

Abstract 
Rice seed vigor is an important factor in the quality of rice in the field but there is no information related to 

the seed vigor of the local rice varieties in Chanthaburi province.  Thus, the aim was to determine rice seed vigor in five 
local rice varieties included Jung Wai Pa Dow, Puang Ngern, Lon Yung, Leb Meu Nang and Mahk Khaek, Hom Mali 105 was 
control by accurate accelerated aging method at 44 C, 100% relative humidity for 24, 48, 72, 96 and 120 hours.  The 
results showed that Puang Ngern variety had highest level seed vigor with maximum germination percentage and 
germination index of rice seeds after accelerated aging period at 44 C for 120 hours were 91.57% and 23.50, respectively. 
Mahk Khaek variety and lowest level seed vigor with minimum germination percentage and germination index of rice 
seeds after accelerated aging period at 44 C for 24 hours were 83.90% and 22.78, respectively. Maximum and minimum 
seedling growth was observed in Leb Meu Nang and Mahk Khaek varieties were 0.0227 and 0.0127 mg/shoot, respectively. 
The local rice varieties in Chanthaburi province were divided into three groups based on the seed vigor.  The first group 
represented the maximum seed vigor were Puang Ngern and Leb Meu Nang varieties. The second group represented the 
median seed vigor were Jung Wai pa Dow and Lon Yung varieties.  The third group included the minimum seed vigor 
variety was Mahk Khaek. 
 
Keywords : Seed vigor, Seed germination, Local rice, Chanthaburi province 
 

1. บทน า 
      ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชอาหารที่ส าคัญชนิดหนึ่งของ
โลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นิยมรับประทาน
ข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญมากกว่าใน

ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกดังนั้นการผลิต การบริโภคและการค้าข้าวส่วน
ใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในแถบเอเชีย ข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกดังนั้นการ
ผลิต การบริโภคและการค้าข้าวส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในแถบ
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เอเชีย  ข้าวกับคนไทยผูกพันใกล้ชิดมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์จนถึง
ปัจจุบัน [1] ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุ์ข้าวแห่งชาติได้
เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทยไว้จาก 76 จังหวัด โดยจ าแนกช่ือ
ในเบื้องต้นที่ไม่ซ้ ากันได้ทั้งหมด 5,928 พันธุ์ พบพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองใน
จังหวัดจันทบุรีจ านวน 47 ช่ือพันธุ์ [2] แต่จากการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลในโครงการวิจัย “ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัด
จันทบุรี” รายงานการพบข้าวพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีหลงเหลืออยู่
เพียง 14 ชนิด [3] เนื่องจากการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐ การ
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวตามความต้องการของผู้บริโภค และการที่
เกษตรกรนิยมใช้ข้าวพันธุ์ดีปลูกแทนพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง อย่างไรก็ตาม 
พบว่ายังมีเกษตรกรบางท้องที่ในจังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อบริโภคใน
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น เป็นข้าวที่ทนแล้งหรือ
ทนน้ าได้ดี ต้านทานโรคและแมลง มีคุณค่าในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใน อ าเภอเมือง อ าเภอมะขาม อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอท่าใหม่  
อ าเภอขลุง เป็นต้น 
     ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าในแปลงปลูก การทดสอบความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ศึกษากันเฉพาะข้าวพันธุ์ปลูกที่แนะน า เช่น 
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์พิษณุโลก 1 เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะข้าว
พันธุ์พื้นเมือง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ล้นยุ้ง พวงเงิน เล็บมือนาง หมาก
แขก จังวายปะเดา ล้วนแต่เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งแต่ละพันธุ์มี
ความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น พันธุ์ล้นยุ้ง เป็นข้าวเจ้าเมล็ด
ค่อนข้างใหญ่ ค่าท้องไข่ปานกลาง มีผลผลิตสูง ชาวหนองช่ิม อ าเภอ
แหลมสิงห์ นิยมบริโภคเนื่องจากหอมและหุงขึ้นหม้อ พันธุ์พวงเงิน 
เมล็ดค่อนข้างยาว ค่าท้องไข่ปริมาณน้อย เพาะปลูกเฉพาะในพื้นที่
ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง  นิยมน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมจีนและ
ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ เป็นต้น [3] ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนั้น
พบเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น มิได้ปลูกกันทั่วไป ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะช่วยให้ทราบความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพื่อใช้
ประเมินความสามารถของเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกในนา และประเมิน
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง เหมาะส าหรับ
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
โดยน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และประเมินระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ข้าวปลูกได้อย่างเหมาะสม  
 
2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

ในการศึกษาความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด
จันทบุรีเพื่อทดสอบหาระยะเวลาเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 44 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาที่
แตกต่างกัน คือ 24, 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง เพื่อใช้ประเมิน
ความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง 5 สายพันธุ์ ได้แก่  พันธุ์จังวาย

ปะเดา พันธุ์พวงเงิน พันธุ์ล้นยุ้ง พันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์หมากแขก 
โดยมีพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ควบคุม มีอุปกรณ์และวิธีการ ดังน้ี  
2.1 การทดสอบความชื้นของเมล็ด  
     ข้าวแต่ละสายพันธุ์เก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ได้น าเมล็ดพันธ์ุข้าวพื้นเมืองสายพันธ์ุละ 100 เมล็ด จ านวน 3 ซ้ า ช่ัง
น้ าหนักก่อนและหลังการอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส นาน 24 
ช่ัวโมง และค านวณความชื้นเมล็ดเป็นร้อยละ โดยความชื้นของเมล็ด
พันธุ์ข้าวทุกพันธุ์เริ่มต้น 12 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ผ่านการลดความชื้นแล้ว บรรจุใส่กระสอบป่าน ซึ่งสามารถระบาย
อากาศได้ดี น าไปเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและป้องกัน
ไม่ให้โดนแดด ความช้ืน และการเข้าท าลายของมด มอด และหนู  
2.2 การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุเมล็ด
พันธุ์  
 น าเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ละ 50 เมล็ด จ านวน 3 ซ้ า  ช่ังน้ าหนัก
ก่อนการเร่งอายุ น าเมล็ดข้าววางบนตะแกรงและบรรจุลงในกล่อง
เร่งอายุ ซึ่งภายในกล่องเร่งอายุมีน้ าปริมาตร 100 มิลลิลิตร (รูปที่ 1) 
วางกระดาษแบบหนาไว้บนตะแกรง เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของน้ า
จากใต้ฝากล่องหยดถูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ปิดฝากล่องให้สนิท และน าไป
เร่งอายุในตู้อบอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 24, 48, 72, 96 และ 120 
ช่ัวโมง  
 

 
 
รูปที่ 1 กล่องเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในกล่องประกอบด้วย
ตะแกรงส าหรับวางเมล็ด ติดตั้งบนขาท่อพีวีซี และระดับน้ าห่างจาก
ก้นตะแกรง 1.5 เซนติเมตร 
 
2.3 การทดสอบความงอกและดัชนีการงอก  
 เมื่อสิ้นสุดแต่ละระยะเวลาเร่งอายุ น าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาทดสอบ
ความงอกมาตรฐาน เพาะเมล็ดข้าวพันธุ์ละ 50 เมล็ด จ านวน 3 ซ้ า
โดยวิธีม้วนกระดาษ (between paper) บนกระดาษเพาะเมล็ดยี่ห้อ
เคี่ยนหงวน รุ่น K-1 น าไปเพาะในตู้ควบคุมการเจริญเติบโต (growth 
chamber) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาพที่มีแสง ฉีดพ่น
สารเคมี แมนโคเซบ (mancozeb) 0.2 กรัมต่อลิตร เพื่อป้องกันเช้ือ
รา ประเมินความงอกหลังเพาะ 5 วัน และ 14 วัน ส าหรับการ
ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การงอก ตามวิธีการที่ระบุไว้ใน ISTA [4] โดย
นับทั้งต้นกล้าปกติ (normal seedlings) เมล็ดแข็ง (hard seeds) 
ห รื อ เ ม ล็ ด ส ด  ( fresh seeds)  ต้ น ก ล้ า ผิ ด ปก ติ  ( abnormal 
seedlings) เช่น ต้นปริแตก อ่อนแอ รากแตก เป็นโรค รากอ้วนสั้น 
เป็นต้น และเมล็ดตาย (dead seeds)  (รูปที่ 2) และให้ประเมินการ
งอกทุกวันเพ่ือค านวณหาดัชนีการงอก ดังสมการที่ (1) 
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ดัชนีการงอกของเมล็ด = ∑ (
จ านวนต้นที่งอกในแต่ละวัน

จ านวนวันหลังเพาะ
)   (1) 

 
 
 
2.4 การหาอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า  
 เมื่อสิ้นสุดแต่ละระยะเวลาเร่งอายุ น าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเพาะ
เมล็ด เช่นเดียวกับข้อ 2.3 โดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ละ 20 เมล็ด จ านวน 
3 ซ้ า น าไปเพาะในตู้ควบคุมการเจริญเติบโต (growth chamber) ที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ในสภาพมืด เมื่อครบก าหนด 5-7 วัน 
วัดความยาวส่วนที่งอกเป็นรากและล าต้นของต้นกล้า แล้วตัดส่วน
รากและล าต้นของกล้าปกติ น าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักแห้ง และค านวณอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นกล้า ดังสมการที่ (2)  
 

อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า = 
น้ าหนักแห้งของรากและล าต้น (มก.)

จ านวนต้นกล้าปกติ (ต้น)
  (2) 

 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์  ( Completely 
Randomized Design; CRD) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมา
วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามแปรปรวน  (Analysis of Variance; ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple 
Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 
รูปที่ 2 ลักษณะการประเมินต้นอ่อน (ก) ต้นอ่อนปกติ, (ข) เมล็ดสด
แต่ไม่งอก, (ค) เมล็ดแข็ง และ (จ) เมล็ดตาย 
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์  
     เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 5 สายพันธุ์ ได้แก่  พันธุ์จังวายปะเดา 
พันธุ์พวงเงิน พันธุ์ล้นยุ้ง พันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์หมากแขก โดยมี
พันธุ์หอมมะลิ  105 เป็นพันธุ์ควบคุม มีความช้ืนเริ่มต้น 12 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ามาทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธี
เร่งอายุเมล็ดพันธ์ุข้าวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 
100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ 24, 48, 72, 96 และ 
120 ช่ัวโมง สามารถพิจารณาได้จากเปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนี
การงอกของเมล็ดข้าว (ตารางที่ 1 และ 2) พบว่า ระยะเวลาเร่งอายุ
เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส มีผลต่อเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดข้าวทุกสายพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น 
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบความงอกมาตรฐานและความงอกด้วยวิธี
เร่งอายุเมล็ดพันธุ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าวทุกสาย
พันธุ์ ในทุกระยะเวลาการเร่งอายุต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐาน เมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์พวงเงินมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง
ที่สุด เมื่อเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่  44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 
ช่ัวโมง คือ 91.57 เปอร์เซ็นต์ มีดัชนีการงอกสูงท่ีสุด คือ 23.50 และ
เมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์หมากแขกมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าที่สุด เมื่อ
เร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คือ 
83.90 เปอร์เซ็นต์ มีดัชนีการงอกต่ าที่สุด คือ 22.78 โดยที่พันธุ์จัง
วายปะเดา และพันธุ์ล้นยุ้ง มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับพันธุ์หอมมะลิ 
105  
     วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง เหมาะสมที่สุดส าหรับ พันธุ์หมากแขก วิธีเร่งอายุเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่อุณหภูมิ  44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
เหมาะสมที่สุดส าหรับ พันธุ์จังวายปะเดา พันธุ์หอมมะลิ 105 และ
พันธุ์ล้นยุ้ง วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง และ 120 ช่ัวโมง เหมาะที่สุดส าหรับ พันธุ์
เล็บมือนาง และพันธ์ุพวงเงิน ตามล าดับ  
     เมื่อพิจารณาผลต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานและ
เปอร์เซ็นต์ความงอกที่ระยะเวลาเร่งต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวแต่ละสาย
พันธุ์ สามารถแบ่งกลุ่มข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามระดับความแข็งแรง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความแข็งแรงมาก ได้แก่ พันธุ์พวงเงิน 
และพันธุ์เล็บมือนาง กลุ่มที่มีความแข็งแรงปานกลาง ได้แก่ พันธุ์จัง
วายปะเดา และพันธุ์ล้นยุ้ง และกลุ่มที่มีความแข็งแรงน้อย ได้แก่ 
พันธุ์หมากแขก  
3.2 อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า 
     ผลของอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าภายหลังการเพาะเมล็ด 
7 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าของข้าวทุกสายพันธุ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ตารางที่  3) ข้าวพันธุ์
เล็บมือนางมีอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงที่สุด คือ 0.027 
มิลลิกรัมต่อต้น และข้าวพันธุ์หมากแขกมีอัตราการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าต่ าที่สุด คือ 0.0127 มิลลิกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบข้าว
พันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ควบคุม พบว่า 
พันธุ์เล็บมือนาง พันธุ์พวงเงิน มีอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูง
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กว่า ส่วนพันธุ์จังวายปะเดา และพันธุ์หมากแขกมีอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าต่ ากว่า ในขณะเดียวกันพันธุ์ล้นยุ้งมีอัตรา
การเจริญเติบโตของต้นกล้าใกล้เคียงหรือพอ ๆ กันกับพันธุ์หอมมะลิ 
105 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองโดยวิธีเร่งอายุ  

สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยที่พันธุ์ข้าวที่มี
ความแข็งแรงสูงจะมีอัตราการเจรญิเตบิโตสูงเช่นกัน ได้แก่       พันธุ์
พวงเงิน และพันธุ์เล็บมือนาง และพันธุ์ข้าวที่มีความแข็งแรงต่ าจะมี
อัตราการเจริญเติบโตต่ า ได้แก่ พันธุ์หมากแขก 

 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดโดยวิธีเร่งอายุด้วยอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 24, 
48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง 
 

พันธุ ์
เปอร์เซ็นต์ความงอก 

ความงอก
มาตรฐาน 

ระยะเวลาเร่งอายุเมลด็พันธ์ุข้าวดว้ยอุณหภมูิ 44 องศาเซลเซียส (ช่ัวโมง) 
24 48 72 96 120 

หอมมะลิ 105  96.00 a1/ 86.71 a 91.57 a 83.42 ab 88.86 a 85.76 a 
จังวายปะเดา  94.00 a 82.00 a 92.86 a 89.05 a 90.95 a 89.29 a 
พวงเงิน  98.67 a 85.14 a 91.29 a 88.05 a 90.19 a 91.57 a 
ล้นยุ้ง  91.00 a 84.81 a 88.67 a 78.14 a 74.71 b 69.92 b 
เล็บมือนาง 100.00 a 85.71 a 91.05 a 84.81 b 92.86 a 90.62 a 
หมากแขก  94.00 a 83.90 a 81.76 b 70.43 c 62.33 c 62.48 b 

1/  หมายถึง ค่าเฉลีย่ในแนวตั้งที่มีอักษรก ากับเหมอืนกัน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีการงอกของเมล็ดข้าวโดยวิธีเร่งอายุด้วยอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง 
 

พันธุ ์
ระยะเวลาเร่งอายุเมลด็พันธ์ุข้าวดว้ยอุณหภมูิ 44 องศาเซลเซียส (ช่ัวโมง) 

24 48 72 96 120 
หอมมะลิ 105 20.33 b1/ 23.30 ab 17.17 b 21.50 b 17.17 b 
จังวายปะเดา 23.48 a 25.00 a 20.55 a 23.33 ab 20.83 a 
พวงเงิน 19.73 b 23.03 b 19.38 ab 22.83 ab 23.50 a 
ล้นยุ้ง 20.48 b 20.89 c 14.14 c 13.26 c 13.75 c 
เล็บมือนาง 21.67 ab 22.89 b 16.87 b 25.00 a 22.38 a 
หมากแขก 22.78 a 19.25 c 11.66 d   9.54 d 11.61 c 

1/  หมายถึง ค่าเฉลีย่ในแนวตั้งที่มีอักษรก ากับเหมอืนกัน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
 
ตารางที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพื้นเมือง 
 

พันธุ ์ อัตราการเจริญเติบโตของ     
ต้นกล้าเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อต้น) 

หอมมะลิ 105  0.0169 c1/ 
จังวายปะเดา 0.0157 d 
พวงเงิน 0.0184 b 
ล้นยุ้ง  0.0179 bc 
เล็บมือนาง 0.0227 a 
หมากแขก 0.0127 e 

1/  หมายถึง ค่าเฉลีย่ในแนวตั้งที่มีอักษรก ากับเหมอืนกัน ไม่มีความแตกตา่ง  
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 

4. วิจารณ์ 
     ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นิยมใช้การทดสอบความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุควบคู่กันไปกับการทดสอบความงอกของเมลด็ 
ซึ่งเป็นวิธีการประเมินค่าความสามารถของเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกได้ใน
แปลงปลูกหรือไร่นา ตลอดจนการประเมินความสามารถในการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธ์ุ และความคงทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมเมือ่
เมล็ดพันธุ์งอกและเจริญเป็นต้นกล้า ซึ่งมีวิธีทดสอบความแข็งแรง
หลายรูปแบบ [5] ในการทดลองนี้ได้เลือกใช้การทดสอบความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุ (accelerated aging test) 
เนื่องจากสามารถประยุกต์วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง
มากเกินไป ดังที่กล่าวไว้ในวิธีด าเนินการวิจัย จากผลการทดสอบ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว 6 พันธุ์ 
ได้แก่ หอมมะลิ 105 จังวายปะเดา พวงเงิน ล้นยุ้ง เล็บมือนาง และ
หมากแขก ที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ 24, 48, 72, 96 และ 120 
ช่ัวโมง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการท านายความงอกของเมล็ดพันธุ์
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ข้าวในไร่นา โดยพิจารณาได้จากเปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนีการ
งอกของเมล็ดข้าว พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าวทุกสาย
พันธุ์ ในทุกระยะเวลาการเร่งอายุต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐาน ท้ังนี้เพราะการทดสอบความงอกมาตรฐาน แม้จะเป็นวิธีท่ี
ยอมรับกันโดยทั่วไปก็ตาม แต่ยังไม่สามารถบอกถึงคุณภาพท่ีแท้จริง
ของเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากการทดสอบความงอกมาตรฐานจัดเป็น
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการงอกของเมล็ดให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม [5]  
แม้ว่าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะปลูกและเก็บเกี่ยวจากพื้นที่และฤดู
เดียวกัน แตก็มีคุณภาพเมล็ดพันธุที่แตกตางกัน [6] จากการทดลอง
ยังแสดงให้เห็นว่าเมล็ดข้าวท้ัง 6 พันธุ์ ที่น ามาทดสอบความแข็งแรง
ของเมล็ด เป็นเมล็ดที่สุกแก่ทางสรีรวิทยา (seed maturity) [7] โดย
มีความงอกมาตรฐานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์
พวงเงินมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด เมื่อเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่ 44 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 ช่ัวโมง คือ 91.57 เปอร์เซ็นต์ มีดัชนี
การงอกสูงที่สุด คือ 23.50 รองลงมาเป็นเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์
เล็บมือนาง เมื่อเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 
ช่ัวโมง มีความงอก 92.86 เปอร์เซ็นต์และดัชนีการงอก 25 และ
เมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์หมากแขกมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าที่สุด เมื่อ
เร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คือ 
83.90 เปอร์เซ็นต์ มีดัชนีการงอกต่ าที่สุด คือ 22.78 การสร้างสภาพ
เครียดให้แก่เมล็ด โดยการน าเมล็ดไปไว้ที่อุณหภูมิ 40-45 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาต่าง ๆ แล้ว
เมล็ดมาทดสอบความงอกนั้น จากสภาพดังกล่าวมีผลท าให้เมล็ด
เสื่อมคุณภาพสูง มีผลท าให้ความงอกหรือความมีชีวิตลดลง ทั้งนี้
ความแข็งแรงของเมล็ดพืชขึ้นอยู่กับชนิดพืช [8] ระยะสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา รวมทั้งอายุเมล็ดและการสลายตัวของกรดไขมันภายในช้ัน
ฟอสโฟลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์ [9] การเสื่อมสภาพของเมล็ดโดยปกติ
แล้วจะค่อย ๆ ลดลงภายหลังการสุกแก่ทางสรีรวิทยาเต็มที่ จะ
ด าเนินเรื่อยไปในระหว่างการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 
โดยมีอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท า
ให้เกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ด [10]  
จากการทดลอง พบว่า เมล็ดข้าวพันธุ์พวงเงิน และพันธุ์เล็บมือนาง มี
ความงอกสูงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ งอกได้เร็ว (ดัชนีการงอกสูง) 
และมีอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่
แข็งแรงเมื่อผ่านสภาพเครียดแล้วสามารถให้ความงอกสูง งอกได้เร็ว 
และมีอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความ
แข็งแรงต่ า [5] แสดงให้เห็นว่า เมล็ดข้าวพันธุ์พวงเงินและพันธุ์
เล็บมือนาง มีความแข็งแรงมากกว่าข้าวพื้นเมืองพันธุ์อื่น ๆ รวมทั้ง
พันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์การค้า ในขณะเดียวกันเมล็ดข้าว
พันธุ์หมากแขกมีความแข็งแรงต่ าที่สุด เนื่องจากมีการเสื่อมคุณภาพ
ของเมล็ด ตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเร่ง
อายุที่เหมาะสมของข้าวแต่ละพันธุ์ พบว่า การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เหมาะส าหรับข้าวพันธุ์
หมากแขก การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
48 ช่ัวโมง เหมาะส าหรับข้าวพันธุ์จังวายปะเดา พันธุ์หอมมะลิ 105 
และพันธุ์ล้นยุ้ง  การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ี 44 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 96 เหมาะส าหรับข้าวพันธุ์เล็บมือนาง และการเร่งอายุเมล็ด

พันธุ์ข้าวท่ี 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 เหมาะส าหรับข้าวพันธุ์
พวงเงิน ไม่สอดคล้องกับ [8] และ[11] ที่แนะน าว่า การเร่งอายุเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง เป็น
อุณหภูมิและเวลาที่แม่นย าที่สุดเพื่อใช้ทดสอบความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง และผลการทดลองบางส่วน พบว่า เมื่อ
ระยะเวลาเพิ่มขึ้น เมล็ดข้าวพันธุ์จังวายปะเดา พันธุ์ล้นยุง พันธุ์
เล็บมือนาง และพันธุ์หอมมะลิ 105 มีความแข็งแรงน้อยลง 
สอดคล้องกับพรทิพย์ และคณะ [12] รายงานว่า เมล็ดพันธ์ุที่เร่งอายุ 
48 ช่ัวโมง ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่ได้น้อยลง แต่การเร่งอายุ
เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ 96 ช่ัวโมง ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงน้อยลง 
ทั้งนี้เนื่องจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองบางพันธุ์มีลักษณะดีเด่นบางประการ
ที่อยู่ภายในพันธุกรรม และแสดงออกมาเมื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ไม่เหมาะสมหรือแปรปรวน [5] การทดลองครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่ม
เมล็ดพันธุ์ข้าวตามความแข็งแรงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความ
แข็งแรงมาก ได้แก่ พันธุ์พวงเงิน และพันธุ์เล็บมือนาง กลุ่มที่มีความ
แข็งแรงปานกลาง ได้แก่ พันธุ์จังวายปะเดา และพันธุ์ล้นยุ้ง และกลุม่
ที่มีความแข็งแรงน้อย ได้แก่ พันธุ์หมากแขก สอดคล้องกับอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นกล้า กล่าวคือ ข้าวที่มีความแข็งแรงจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในแปลงปลูก ให้ต้นกล้าที่แข็งแรง และสามารถ
เจริญเติบโตและแตกกอดี [3] 
 
5. บทสรุป 
    การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลาต่าง ๆ ได้ดังนี้ ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เหมาะส าหรับข้าว
พันธุ์หมากแขก ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง เหมาะส าหรับข้าวพันธุ์จังวาย
ปะเดา พันธุ์หอมมะลิ และพันธุ์ล้นยุ้ง ระยะเวลา 96 ช่ัวโมง เหมาะ
ส าหรับข้าวพันธุ์เล็บมือนาง และระยะเวลา 120 ช่ัวโมง เหมาะ
ส าหรับข้าวพันธุ์พวงเงิน สามารถแบ่งกลุ่มเมล็ดข้าวตามความ
แข็งแรงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความแข็งแรงมาก ได้แก่ พันธุ์
พวงเงิน และพันธุ์เล็บมือนาง กลุ่มที่มีความแข็งแรงปานกลาง ได้แก่ 
พันธุ์จังวายปะเดา และพันธุ์ล้นยุ้ง และกลุ่มที่มีความแข็งแรงน้อย 
ได้แก่ พันธุ์หมากแขก ในการประเมินความสามารถในการเก็บรักษา
และการงอกในนาจากอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า เมล็ดข้าว
พันธุ์เล็บมือนาง พันธุ์พวงเงิน และพันธุ์จังวายปะเดา มีอายุการเก็บ
รักษาได้นานกว่าเมล็ดข้าวพันธุ์อื่น ๆ และคาดคะเนได้ว่ามีความ
แข็งแรงสูงเมื่อน าไปปลูกในนา 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่องความแข็งแรงของข้าว
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น้ําค้ันใบขาวออนจากขาวดําในจังหวัดจันทบุรี 

Young Rice Grass Juice from Black Rice in Chanthaburi Province 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดผลิตผลิตภัณฑน้ําค้ันใบขาวออนจากใบขาวออนของขาวดําพันธุ 3 สายพันธุใน จ.จันทบุรี ไดแก พันธุแมพญา

ทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี่ เม่ือนําน้ําค้ันใบขาวออนมาวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล พบวา พันธุไรซเบอรี่มีปริมาณคลอโรฟลลเอ 

คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดสูงท่ีสุด คือ 0.27, 0.23 และ 0.50 กรัมตอน้ําหนักสด ตามลําดับ รองลงมา คือ พันธุหอมนิล 

และพันธุแมพญาทองดํา สอดคลองกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH ท่ีพันธุไรซเบอรี่สามารถตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ไดสูงกวาพันธุหอมนิลและพันธุแมพญาทองดํา คือ 52.08, 46.88 และ 45.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือนําน้ําค้ันใบ

ขาวออนท่ีผลิตไดไปทดสอบความพึงพอใจทางดานประสาทสัมผัสดวยวิธี 5 point hedonic scale โดยใชผูชิมจํานวน 60 

คน พบวา พันธุแมพญาทองดําไดรับการยอมรับสูงท่ีสุด คะแนนการยอมรับดานกลิ่น รสชาติ และความชอบรวมไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) แตในดานสีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คะแนนการยอมรับในน้ําค้ัน

ใบขาวออนอยูในชวงปานกลางถึงชอบ (2.93-4.02 คะแนน) ดังนั้นใบขาวออนของขาวดําท่ีมีการเพาะปลูกในจังหวัดจันทบุรี 

สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาตอสุขภาพและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

 

คําสําคัญ : ขาวดํา, ใบขาวออน, นํ้าคั้นใบขาวออน, คลอโรฟลล 

 

Abstract 

This research produced young rice grass juice from young rice grass of 3 varieties in chanthaburi province; 

Black rice including Mae-payathongdum Hom-nin and Riceberry. Determination of chlorophyll in young rice grass 

juice found that Riceberry have highest chlorophyll a, b and total chlorophyll were 0.27, 0.23 and 0.50 g / 100 g 

fresh weight followed Hom-nin and Mae-payathongdum, respectively. The antioxidant activity found that Riceberry 

have higher than Hom-nin and Mae-payathongdum were 52.08, 46.88 and 45.83 %, respectively. The sensory test 

young rice grass juice by 5 point hedonic scale and used 60 sensory taster found that Mae-payathongdum young 

rice grass juice have the highest acceptance of smell, flavor and overall liking not significant difference (p≥0.05). The 

consumer acceptance of the product was in the level of “moderately” to “like” but the acceptance of color has 

significant difference (p≤0.05). This showed that young rice grass of black rice in Chanthaburi province can be used 

to produce healthy products and was accepted by consumers. 

 

Keywords : Black rice, Young rice grass, Young rice grass juice, Chlorophyll 
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1. บทนํา 

     ปจจุบันประชาชนมีความสนใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน และ

ทางเลือกหน่ึงในการรักษาสุขภาพ คือ อาหารท่ีมีสารตานอนุมูล

อิสระ ซึ่งสารตานอนุมูลอิสระ คือ สารท่ีชวยลดสารอนุมูลอิสระท่ีเกิด

จากปจจัยภายในรางกาย หรือปจจัยจากสิ่งแวดลอม เชน ควันรถ 

บุหรี่ การรับประทานอาหาร ท่ีมีสารกอมะเร็ง ซึ่งเปนตัวทําใหเกิด

โรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุของการ

ตายอันดับตนๆ ของประชากรโลก ดังน้ันจึงมีการสรรหาอาหารท่ีมี

ฤทธ์ิตานสารอนุมูลอิสระ ซึ่งจากการศึกษาพบวา ขาวสีดํา และรํา

ของขาวสีดํามีประสิทธิภาพในการตานสารอนุมูลอิสระไดดี การท่ี

รางกายไดรับสารตานอนุมูลอิสระพอเพียงตอความตองการในแตละ

วัน จะชวยลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือด และ

มะเร็งได [1]  

 นาขาวในจันทบุรีมีการปลูกขาวดําหลายสายพันธุ โดยเฉพาะขาว

หอมแมพญาทองดําท่ียังปลูกอยางตอเน่ือง ขาวหอมแมพญาทองดํา 

เปนขาวเจาหอมดําโบราณพันธุพ้ืนเมืองของ “ชาวชอง”  ซึ่งเปนชน

พ้ืนเมืองจันทบูร (ช่ือเดิมของจังหวัดจันทบุรีในปจจุบัน)  มีการปลูก

มาอยางยาวนาน   สวนใหญปลูกเพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน และ

ใชรับประทานเปนสมุนไพรในพ้ืนท่ีตําบลวังแซม  อําเภอมะขาม  

จังหวัดจันทบุรี และพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียง  โดยการปลูกเปนขาวไร

และปลูกแบบนาปกดํา   จะเริ่มปลูกในชวงกลางเดือนมิถุนายนถึง

เดือนสิงหาคม และจะเก็บเก่ียวได ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนธันวาคมของทุกป [2]  

    ปจจุบันมีกลุมคนรักสุขภาพ  ไดใหความสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ

จากขาวเพ่ิมมากข้ึน  เชน  นํ้าคั้นจากตนออนขาวสาลี  ไดรับความ

นิยมมาก  เน่ืองมาจากอุดมไปดวยคลอโรฟลล  ซึ่งเปนสารท่ีมีสูตร

โครงสรางใกลเคียงกับฮีม (heme)  เปนสารท่ีรางกายนําไปใชในการ

สรางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง  จนกระท่ังไดช่ือวาเปน เลือดสี

เขียว (Green blood) [3] ทําใหมีการศึกษาเก่ียวกับนํ้าคั้นในใบขาว

ไทย และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ [4]  นอกจากน้ียังมี

กลุมท่ีมีความนิยมใน ขาวสีดํา เพราะมีสารแอนโทไซยานิน หรือรงค

วัตถุท่ีใหสีแดงไปจนถึงมวงดํา  ซึ่งมีความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระสูงท่ีสุดในบรรดารงควัตถุสีท้ังหมดในพืช [5] เปนสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพชวยตานอนุมูลอิสระ  สามารถลดอาการอักเสบโดยเพ่ิม

ความแข็งแรงของเสนใยโปรตีนในเน้ือเยื่อเก่ียวพันและกระดูกออน  

จึงลดการทําลายจากอนุมูลอิสระซึ่งเปนอันตรายสําคัญ  นอกจากน้ี

ยังชวยปกปองหลอดเลือด โดยการขยายหลอดเลือด และกระตุนการ

ไหลเวียนของเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด  โดยยับยั้งการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอ่ิมตัว ลดความเสี่ยงของ

โรคมะเร็งและตานไวรัส [6] การสะสมสีมวงของขาวสามารถสะสม

ไดทุกสวนไมวาจะเปนลําตน  ใบ และเมล็ด ความเขมของสีมวง และ

สวนท่ีมีสีจะแตกตางกันไปตามสายพันธุ [5] 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน  จึงขอเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทองถ่ินตามความ

ถนัดในดานน้ี โดยการนําใบออนของขาวดํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

นํ้าคลอโรฟลล  โดยมุงหวังวา จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

คุณภาพดีจากตนขาวดําในจังหวัดจันทบุรี  ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร

ในทองถ่ินเพ่ือสุขภาพ  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวดํา  เพ่ิมรายได

ใหกับเกษตรกร  และเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน   

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณสารสําคัญในนํ้าคั้นใบขาว

ออนของขาวดําในจังหวัดจันทบุรี  โดยมีกระบวนการผลิต วิเคราะห

ปริมาณคลอโรฟลล ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ รวมท้ัง

การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอนํ้าคั้นใบขาวออน  

 

2. วัสดุอุปกรณ และวิธีการวิจัย 

 

2.1 วัตถุดิบ  

 2.1.1 ขาวพันธุแมพญาทองดํา จากพ้ืนท่ีตําบลวังแซม อําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

      2.1.2 ขาวพันธุหอมนิล จากพ้ืนท่ีตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี 

       2.1.3 ขาวพันธุไรซเบอรี่ จากพ้ืนท่ีตําบลสนามไชย อําเภอ   นา

ยายอาม จังหวัดจันทบุร ี

 

2.2 การเตรียมวัตถุดิบ 

 ปลูกขาวดําพันธุแมพญาทองดํา พันธุหอมนิล และขาวพันธุไรซ

เบอรี่ ในภาชนะพลาสติกท่ีเตรียมดินไว ใหใบขาวออนมีอายุประมาณ 

2 สัปดาห เพ่ือนําใบขาวออนมาผลิตนํ้าคั้นใบขาวออน โดยใชพ้ืนท่ี

เพาะปลูกท่ีตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

 

2.3 การผลิตน้ํ า ค้ั น ใบข าวออน  ดัดแปลงจาก วิ ธี การของ             

ขนิจศากรณ เสรีสงแสง (2553) [7] 

 นําใบขาวออนของขาวดําท้ัง 3 สายพันธุ มาลางดวยนํ้าสะอาด 

ผึ่งใหสะเด็ดนํ้า หั่นตามขวางขนาด 1 เซนติเมตร แลวปนผสมตาม

อัตราสวนใบขาวออนตอนํ้า (1 : 15 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร) กรองดวยผาขาวบาง จะไดนํ้าคั้นใลขาวออน โดยจะเก็บ

ตัวอยางนํ้าค้ันใบขาวออนไวในตูเย็นเพ่ือปองกันการสลายตัวของ

คลอโรฟลล และนําไปทดสอบความพึงพอใจในดานตางๆ ของนํ้าคั้น

ใบขาวออนจากขาวดํา 
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2.4 การสกัดคลอโรฟลลและการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลใน

น้ําค้ันใบขาวออน ดัดแปลงจากวิธีการของ Whitham et al, 1971; 

อางถึงใน ฐิติพงศ ปญญาคํา, 2554 [8] 

 ใบขาวออนท่ีปนละเอียด 1 กรัมเติมสารละลายอะซิโตนความ

เขมขน 80 เปอรเซ็นต 10 มิลลิลิตร ไวท่ีอุณหภูมิหองนาน 15 นาที 

กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ปรับปริมาตรดวยสารละลายอะซิ

โตนความเขมขน 80 เปอร เซ็นต  25 มิลลิลิตร หุมภาชนะใส

สารละลายอโรฟลลดวยอะลูมิเนียมฟอยล เพ่ือปองกันการสลายตัว

ของคลอโรฟลล นํานํ้าคั้นใบขาวออนมาวัดคาการดูดกลืนแสงดวย

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ท่ีความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโน

เมตร โดยใชสารละลายอะซิโตนความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เปน 

blank บันทึกคาท่ีไดแลวนําไปคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลลเอ บี

และคลอโรฟลลท้ังหมด 

2.5 การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี 

DPPH Radical Scavenging Activity ดัดแปลงจากวิธีการของ 

บังอร วงศรักษ และศศิลักษณ ปยะสุวรรณ (2549) [9] 

 นําสารละลายเมทานอลิก DPPH ความเขมขน 2.0×10-4 โมลาร 

ใสในหลอดทดลอง จํานวน 200 ไมโครลิตร เติมเมทานอลใหมี

ปริมาตรครบ 3 มิลลิลิตร จากน้ันเติมสารละลายคลอโรฟลลท่ีสกัดได 

ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เขยาและท้ิงไวใหทําปฏิกิริยากันในท่ีมืด 

30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 

และนําคาท่ี วัดไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นต DPPH scavenging 

activity และทําการเปรียบเทียบความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระกับสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ (trolox) 

2.6 การทดสอบความพึงพอใจดานประสาทสัมผัส 

     ทดสอบความพึงพอใจดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รส และ

ความชอบรวมของนํ้าคั้น ใบขาวออนและชาปขาวจากขาวดําท้ัง 2 

สายพันธุ คือ พันธุแมพญาทองดําและพันธุหอมนิล เปรียบเทียบ

กับขาวพันธุไรซเบอรี่ สวนไวนขาวทําการประเมินคุณภาพดาน

ประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รส ความใส และความชอบรวมของไวน 

โดยสุมผูชิมจํานวนไมนอยกวา 50 คน ดวยการใหคะแนนความชอบ

แบบ 5-Point Hedonic Scale ซึ่ง 5 คะแนน หมายถึง ชอบมาก 4 

คะแนน หมายถึง ชอบ 3 คะแนน หมายถึง ชอบปานกลาง 2 คะแนน 

หมายถึง ไมชอบ และ 1 คะแนน หมายถึง ไมชอบมาก  

 2.7 การวิเคราะหผลการทางสถิติ    

      วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 

(CRD) ปจจัยท่ีศึกษา คือ ขาวดํา 3 สายพันธุ ไดแก ขาวพันธุแมพญา

ทองดํา ขาวพันธุหอมนิล และขาวพันธุไรซเบอรี่ ทําการทดลอง

จํานวน 3 ซ้ํา นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวน Analysis 

of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test (DMRT) ท่ี ร ะ ดั บค ว าม เ ช่ื อมั่ น  95 

เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Trial Version) 

 

3. ผลการวิจัย  

3.1 ผลการค้ันน้ําใบขาวออน 

 จากการค้ันนํ้าใบขาวออนพันธุแมพญาทองดํา หอมนิล และไรซ

เบอรี่ พบวา นํ้าคั้นมีสีเขียวเขม โดยพันธุไรซเบอรี่มีความเขียวเขม

ท่ีสุด รองลงมาคือพันธุหอมนิลและไรซเบอรี่ ซึ่งมีสีเขียวเขมใกลเคียง

กัน  มีความขุนเล็กเล็กนอย มีกลิ่นหอมออน ๆ และรสชาติจืด ท้ัง 3 

สายพันธุ 

 

3.2 ผลการสกัดคลอโรฟลลจากใบขาวออน  

 จากการสกัดคลอโรฟลลจากใบขาวออนท้ัง 3 สายพันธุพบวาสาร

สกัดคลอโรฟลลมีสีเขียวเขม โดยพันธุไรซเบอรี่มีสีเขียวเขมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือพันธุหอมนิลและแมพญาทองดําซึ่งท้ัง 3 สายพันธุมีสีท่ี

คอนขางใกลเคียงกันมาก แสดงดังรูปท่ี 1 

 

   
แมพญาทองดํา หอมนิล ไรซเบอร่ี 

 

รูปท่ี 1 นํ้าคั้นใบขาวออนพันธุแมพญาทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี่ 

 

3.3 ผลการสกัดคลอโรฟลลและวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล 

     จากการสกัดคลอโรฟลลจากใบขาวออนท้ัง 3 สายพันธุ พบวา

สารสกัดคลอโรฟลลมีสีเขียวเขม โดยพันธุไรซเบอรี่มีสีเขียวเขมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือพันธุหอมนิลและแมพญาทองดํา ซึ่งท้ัง 3 สายพันธุ

มีสีท่ีคอนขางใกลเคียงกันมาก แสดงดังรูปท่ี 2  

 

   
แมพญาทองดํา หอมนิล ไรซเบอร่ี 

 

รูปท่ี 2  สารสกัดคลอโรฟลลจากใบขาวออนพันธุแมพญาทองดํา 

หอมนิล และไรซเบอรี่ 
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 การวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลท่ีสกัดไดจากใบขาวออน 3 สาย

พันธุ แสดงดังตารางท่ี 1  พบวาปริมาณคลอโรฟลลเอ ในใบขาวออน

พันธุหอมนิลมีปริมาณสูงสุดไมแตกตางจากพันธุไรซเบอรี่ คือ เทากับ 

0.28 และ 0.26 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด ตามลําดับ แตมี

ความแตกตางจากพันธุแมพญาทองดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟลลเอ เทากับ 0.21 มิลลิกรัมตอ 100 

กรัมนํ้าหนักสด สวนปริมาณคลอโรฟลลบี พันธุไรซเบอรี่มีปริมาณ

สูงสุดเทากับ 0.22 มิลลิกรัม แตกตางจากพันธุหอมนิลและแมพญา

ทองดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  และปริมาณคลอโรฟลล

ท้ังหมด พบวา พันธุหอมนิลและไรซเบอรี่มีปริมาณสูงสุดเทากัน คือ 

0.48 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด แตกตางจากพันธุแมพญา

ทองดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟลล

ท้ังหมด เทากับ 0.38 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล เอ บี และ 

คลอโรฟลลท้ังหมด ของใบขาวออน 

 

ชนิดของ 

ใบขาวออน 

ปริมาณคลอโรฟลล (mg/100 g น้ําหนักสด) 

เอ บี ท้ังหมด 

แมพญาทองดํา 0.21±0.01b 0.17±0.01c 0.38±0.02b 

หอมนิล 0.28±0.01a 0.20±0.00b 0.48±0.01a 

ไรซเบอรี ่ 0.26±0.01a 0.22±0.01a 0.48±0.00a 

หมายเหตุ  1) คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉล่ียการวิเคราะห 3 คร้ัง 

              2) คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวต้ัง แสดงวาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 

3.4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH 

ดวยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity ของคลอโรฟลลท่ี

สกัดจากใบขาวออน 

 จากการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH 

ของคลอโรฟลลท่ีสกัดไดจากใบขาวออน พบวาคลอโรฟลลท่ีสกัดได

จากใบขาวออนพันธุไรซเบอรี่มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ไดสูงท่ีสุด เทากับ 51.04 เปอรเซ็นต รองลงมาคือพันธุหอม

นิลและแมพญาทองดํา มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 

เท า กับ 48.96 และ 46.18 มิลลิกรัมตอ  100 กรัม นํ้าหนักสด 

ตามลําดับ ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของ

คลอโรฟลลท่ีสกัดจากใบออนขาวพันธุหอมนิลและไรซเบอรี่ ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) แตมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับพันธุแมพญาทองดํา 

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระกับกราฟ

มาตรฐานของโทรล็อกซ พบวา มีความเขมขนของคลอโรฟลลท่ีสกัด

ไดจากพันธุแมพญาทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี่ คือ 65.22, 68.27 

และ 75.84 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ของคลอโรฟลลท่ีสกัดไดจากใบขาวออน  

 

คลอโรฟลลจาก 

นํ้าคั้นใบขาวออน 

ความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระ DPPH (%) 

ความเขมขน 

(mg/l) 

แมพญาทองดํา 46.18±1.59b 65.22 

หอมนิล 48.96±1.04a 68.27 

พันธุไรซเบอรี ่ 51.04±1.04a 75.84 

 
หมายเหตุ  1) คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะห 3 คร้ัง 

              2) คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวต้ัง แสดงวาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

3.5 ผลการทดสอบความพึงพอใจดานประสาทสัมผัสของน้ําค้ันใบ

ขาวออน 

     การประเมินคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น 

รสชาติ และความชอบรวม ของนํ้าค้ันใบขาวออนพันธุแมพญา

ทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี่  พบวา พันธุหอมนิลไดรับการยอมรับ

คุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสของสีสูงท่ีสุด คะแนนเทากับ 4.02 

แตกตางจากพันธุไรซเบอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งมี

คะแนนการยอมรับเทากับ 3.65 สวนพันธุแมพญาทองดําผูชิมให

คะแนนการยอมรับ เทากับ 3.88 ไมมีความแตกตางกับพันธุหอมนิล

และไรซเบอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) คะแนนการยอมรับ

ทางดานประสาทสัมผัสกลิ่น รสชาติ และความชอบรวม ของนํ้าคั้นใบ

ขาวออนท้ัง 3 สายพันธุไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p≥0.05) แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสดานสี 

กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมของนํ้าคั้นใบขาวออน 

 

นํ้าค้ัน 

ใบขาว

ออน 

คุณสมบัตทิางดานประสาทสมัผัส 

สี กลิ่น รสชาต ิ ความชอบ

รวม 

แ ม พ ญ า

ทองดํา 

3.88±0.96ab 4.02±0.85a 3.25±1.07a 3.55±0.93a 

หอมนิล 4.02±0.85a 3.47±0.93a 3.22±0.98a 3.52±0.95a 

ไรซเบอร่ี 3.65±1.02b 3.37±1.00a 2.93±1.02a 3.47±1.11a 

หมายเหตุ  1) คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะห 3 คร้ัง 

2) คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแนวต้ัง แสดงวาแตกตาง  

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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4. อภิปรายผลการวิจัย 

    งานวิจัยน้ีไดนําใบออนและตนขาวของขาวดํา พันธุแมพญา

ทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี ่มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑนํ้าคั้นใบขาว

ออน โดยนําใบขาวออนอายุประมาณสองสัปดาห ท่ียังไมมีใบเหลือง

เกิดข้ึนและงายตอการเก็บเก่ียวมาทํานํ้าคั้นใบขาวออน ศึกษา

ปริมาณคลอโรฟลลและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของ

คลอโรฟลลในนํ้าคั้นใบขาวออน  และนําผลิตภัณฑท่ีไดไปทดสอบ

คุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัส 

    จากการศึกษาปริมาณคลอโรฟลลท่ีสกัดจากใบขาวออน พบวา สี

ของคลอโรฟลลท่ีสกัดไดคอนขางใกลเคียงกัน ปริมาณคลอโรฟลลเอ 

คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของใบขาวออนพันธุไรซเบอรี่มีคา

สูงท่ีสุด คือ 0.27, 0.22 และ 0.48 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 

ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาพันธุแมพญาทองดํา และพันธุหอมนิล เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลลเอ กับคลอโรฟลลบี พบวา 

ใบขาวมีปริมาณคลอโรฟลลเอ สูงกวาคลอโรฟลลบี สอดคลองกับ

การศึกษาของดนัย บุณยเกียรติ (2546) [10] ท่ีกลาววา คลอโรฟลล

เอ เปนรงควัตถุท่ีทําหนาท่ีสังเคราะหแสงโดยตรง ในพืชช้ันสูงท่ัว ๆ  

ไป จะมีปริมาณคลอโรฟลลเอ สูงกวาคลอโรฟลลบี แตสัดสวน

ระหวางคลอโรฟลลเอและคลอโรฟลลบี ไมเปนไปตามรายงานของ

นิตยา จันกา (2550) [11] ท่ีกลาววา พืชช้ันสูงมีสัดสวนระหวาง

คลอโรฟลลเอตอคลอโรฟลลบี เปน 3 : 1 ซึ่งการสกัดคลอโรฟลลใน

งานวิจัยน้ีทําในท่ีมืด เพ่ือปองกันการสลายตัวของคลอโรฟลล 

เน่ืองจากพูนพิภพ เกษมทรัพย และคณะ (2537) รายงานวา การให

สารละลายคลอโรฟลลไดรับแสงอยางเต็มท่ีโดยวางไวกลางแดด จะ

ทําใหการดูดกลืนแสงของสารละลายคลอโรฟลลลดลงเหลือนอยกวา 

5 เปอรเซ็นต ของคาเริ่มตน ภายในระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

    การศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของคลอโรฟลลท่ี

สกัดจากใบขาวออน พบวา ใบขาวออนพันธุไรซเบอรี่สามารถตาน

อนุมูลอิสระได 51.04 เปอรเซ็นต สูงกวาพันธุหอมนิลและแมพญา

ทองดํา ซึ่งสามารถตานอนุมูลอิสระได 48.96 และ 46.18 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ แสดงวาคลอโรฟลลจากใบขาวออนพันธุไรซเบอรี่มี

ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระไดดีกวาพันธุหอมนิลและแม

พญาทองดํา 

    การประเมินคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ 

และความชอบโดยรวม ของนํ้าคั้นใบขาวออนของขาวดําท้ัง 3 สาย

พันธุ ไดแก พันธุแมพญาทองดํา หอมนิล และไรซเบอรี่ โดยให

คะแนนความชอบแบบ 5 point hedonic scale จากผูทดสอบ

จํานวน 60 คน พบวา นํ้าคั้นใบขาวออนของขาวพันธุหอมนิลไดรับ

การยอมรับคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสดานสีสูงท่ีสุดไม

แตกตางกับพันธุแมพญาทองดํา แตแตกตางกับพันธุไรซเบอรี่ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) นํ้าคั้นใบขาวออนพันธุแมพญาทองดํา

ไดรับการยอมรับคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสของกลิ่น รสชาติ 

และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด ซึ่งไมแตกตางกับพันธุหอมนิลและ

พันธุไรซเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) สอดคลองกับ

งานวิจัยของกาญจนา มหัทธนทวี และคณะ (2555) [12] ท่ีทําการ

ทดสอบความพึงพอใจตอขาวกลองหุงสุกไว 3 สายพันธุ ไดแก พันธุ

ขาวดอกมะลิ 105 หอมนิล และไรซเบอรี่ ดวยวิธี 9 point hedonic 

scale โดยใชผูทดสอบ 15 คน พบวา พันธุหอมนิลไดรับการยอม

ทางดานประสาทสัมผัสดานสีสูงกวาพันธุไรซเบอรี่ แตดานกลิ่น 

รสชาติ และความชอบรวม พันธุหอมนิลไดรับการยอมรับสูงกวาพันธุ

หอมนิล ซึ่งไมสอดคลองกับผลการทดสอบของงานวิจัยน้ี เน่ืองจาก

พันธุหอมนิลไดรับการยอมรับสูงกวาพันธุไรซเบอรี่  

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

    งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา ใบขาวออนสามารถนํามาผลิตนํ้าคั้นใบ

ขาวออนซึ่งมีปริมาณคลอโรฟลลสูง ผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับของ

ผูบริโภค ผลิตภัณฑมีสารท่ีมีคุณคาตอสุขภาพและมีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระ จึงควรมีการสงเสริมการเพาะปลูกขาวดําในจังหวัดจันทบุรี

เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และควรพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑนํ้าคั้นใบขาวออนเพ่ือเปนสินคาท่ีสรางรายไดใหกับ

เกษตรกรและเปนทางเลือกเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

     ผลงานวิจัยน้ีสามารถดําเนินงานจนกระท่ังสําเร็จไดผลเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดวยงบสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประจําป พ.ศ 2560 รวมท้ัง

เกษตรกรท่ีปลูกขาวดําใน จ.จันทบุรี ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลและ

พันธุขาวดําเพ่ือนํามาใชในงานวิจัยน้ี และยังมีอีกหลายทานซึ่งผูวิจัย

ไมสามารถจะกลาวนามไดท้ังหมด คณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสน้ีดวย  
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สารแอลคาลอยด์จากต้นบุหรงใบเรียว 
Alkaloids from Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบและก้านใบของต้นบุหรงใบเรียว Dasymaschalon 
angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders น าไปสู่ การพบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ที่มีการรายงานมาแล้ว  2 ตัว  คือ 2 ,3,4,6-
tetramethoxyaristolactam และ 4,5,6,6a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-1,2-dimethoxynoraporphin-7-one โดยโครงสร้างทาง
เคมีของสารประกอบที่แยกได้ดังกล่าวถูกพิสูจน์และยืนยันด้วยหลักการทางสเปคโตรสโคปี และการเทียบกับข้อมูลที่ถูกรายงานในวรรณกรรม
ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้สารประกอบที่แยกได้ถูกน าไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและพบว่าสาร 1 สามารถยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูกได้ดีที่ค่า ED50 0.35 µg/mL 

 

ค าส าคัญ : บุหรงใบเรียว องค์ประกอบทางเคมี แอลคาลอยด ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 
 

Abstract 
The investigation of chemical constituents of methanol extract from leaves and twigs of Dasymaschalon 

angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders led to two known alkaloid compounds; 2 ,3,4,6-tetramethoxyaristolactam and 
4,5,6,6a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-1,2- dimethoxynorapor-phin-7-one. The structure of all isolated compounds were 
elucidated and identified by means of spectroscopic techniques and comparison with the data reported in literature. In 
addition, the isolated compounds were submitted to test cytotoxic activities. Compound 1 showed good cytotoxicity 
against a human nasopharyngeal carcinoma cell line with ED50 0.35 µg/mL. 

 

Keywords : Dasymaschalon angustifolium, Chemical constituent, Alkaloids, Cytotoxic 
 

1. บทน า (Introduction)   

 พืชสกุลบุหรง (Dasymaschalon) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Annonaceae 
[1] พบได้บริเวณเขตตอนล่างของประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร พืชในสกุลนี้จัดเป็นพืชที่ถูกใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและหลากหลายด้าน เช่น เป็นไม้ดอกไม้
ประดับ ได้แก่ บุหรง (Dasymaschalon daymaschalum) และ
เป็นพืชสมุนไพร ได้แก่ โปร่งกิ่ว (D. lomentaceum) โดยทาง
การแพทย์แผนไทย ได้น าส่วนเปลือกของต้นโปร่งกิ่ว มาต้มน้ าใช้ดื่ม 

เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ (bodily discomfort) 
บ ารุงก าลัง (tonic) [2]   
 Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. 
Saunders มีชื่อไทยว่า บุหรงใบเรียว ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง
ประมาณ 2 เมตร ใบมีลักษณะเรียวยาว ดอกเดี่ยวและมีลักษณะ
คล้ายใบโพธิ์ โดยส่วนใหญ่จะพบพืชชนิดนี้บริเวณภาคใต้ของประเทศ
ไทย [1] จากฐานข้อมูล Scopus และ SciFinder พบว่า ไม่มีการ
รายงานเกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์
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ของพืชชนิดนี้มาก่อน ดังนั้น เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชใน
ประเทศไทย รวมทั้ งการใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลบุหรง 
(Dasymaschalon) คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบและก้านใบของต้นบุหรงใบ
เรียว การแยกสารสกัดดังกล่าวน าไปสู่การพบสารที่เคยรายงาน
มาแล้ว 2 ตัว สารประกอบที่แยกได้ถูกพิสูจน์โครงสร้างและยืนยัน
โดยอาศัยหลักการทางสเปคโตรสโกปี และการเทียบข้อมูลทางสเปค
โตรสโกปีที่ถูกรายงานมาจากวรรณกรรมก่อนหน้านี้ สารประกอบที่
ถูกแยกได้จากพืชชนิดนี้ถูกน าไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
อีกด้วย 

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
 2.1.1 ตัวอย่างพืช  
 พืชตัวอย่างถูกเก็บบริเวณวัดถ้ าเสือ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่  ในปี  พ.ศ.  2559  พืชชนิดนี้ถูกพิสูจน์คุณลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์โดยคุณณรงค์ นันทะแสน เจ้าหน้าที่หอพรรณไม้ และ
ตัวอย่างของพรรณไม้ถูกเก็บไว้ที่หอพรรณไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์
ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช 
กรุงเทพมหานคร 
 2.1.2 วัสดุและอุปกรณ์ 
 -เครื่อง NMR spectrometer รุ่น Bruker AscendTM 400 MHz 
NMR spectrometer 
 -เครื่อง HRMS รุ่น Bruker micro TOF spectrometer 
 - เ ค รื่ อ ง ร ะ เ หย แห้ ง แบบหมุ น  (Rotary evaporator) รุ่ น 
Rotavapor® R-210 
 -เครื่องท าแห้งแบบแช่แข็งโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum freeze 
dryer machine) รุ่น Labconco 4.5 Plus 
 - โ ค รม า โ ทก ร าฟี แบบผิ ว บ า ง  (TLC) Silica gel 60 F254 
Aluminium sheets 20 x 20 cm 
 -เครื่อง UV cabinet 
 -คอลัมน์ (Column) 
 -บีกเกอร์ (Beaker) 
 -ขวดรูปชมพู่ (Erlenmayer flask) 
 -หลอดทดลอง (Test tube) 
2.1.2 สารเคม ี
 -ซิลากาเจล (SiO2) ขนาด 60-230 ไมครอน จากบริษัท Merck 
จ ากัด 
 -เจลฟิวเตรชัน Sephadex LH-20 จากบริษัท Merck จ ากัด 
 -ตัวท าละลายอินทรีย์ส าหรับ NMR spectrometer (CDCl3, 
DMSO-d6) จากบริษัท Merck จ ากัด 

 - ส า ร ล ะ ล า ย ส เ ป ร ย์  anisaldehyde (2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ข อ ง 
anisaldehyde ผสมกับ 3 มิลลิลิตรของกรดซัลฟิวริกเข้มข้นซึ่ง
ละลายใน 95 มิลลิลิตรของเอทานอล 
 -ตัวท าละลายอินทรีย์ (เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิล อะซิเตท 
และเมทานอล) จากบริษัท ACI Labscan จ ากัด 
2.2 วิธีการทดลอง 
  2.2.1 น าใบและก้านใบแห้งที่บดละเอียดประมาณ 17 กิโลกรัม 
แช่ในตัวท าละลายเมทานอล (ปริมาตรครั้งละ 7 ลิตร จ านวน 5 ครั้ง 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์) กรองแยกกากออกและเก็บสารละลายไว้ 
  2.2.2 น าสารละลายในข้อ 2.2.1 มาระเหยแห้งด้วยเครื่อง
ระเหยแห้งแบบหมุนเพื่อระเหยตัวท าละลายอินทรีย์ออกไปจะได้สาร
สกัดหยาบเมทานอล น้ าหนัก 155.5 กรัม จากนั้นท าการละลายสาร
สกัดหยาบอีกครั้งด้วยสารละลายผสมระหว่างเอทิลอะซิเตท และเม
ทานอล ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร จ านวน 3 ลิตร แยกส่วนที่ไม่
ละลายพร้อมกับเก็บสารละลายไว้ และท าการระเหยแห้งสารละลาย
ดังกล่าวที่รวมได้ด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบหมุน 
  2.2.3 น าสารสกัดหยาบจากข้อ 2.2.2 น้ าหนัก 89.9 กรัม มา
สกัดแยกหาสารประกอบด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี ที่บรรจุซิลิกา
เจล 450 กรัม โดยใช้ตัวพาที่เป็นสารละลายผสมระหว่างเฮกเซนและ
เอทิลอะซิ เตท ในอัตราส่วน 10 :0 8:2 6:4 4:6 2:8 และ 0 :10 
ตามล าดับ หลักจากนั้นท าการล้างคอลัมน์โครมาโตกราฟีด้วยตัวท า
ละลายเมทานอล 
  2.2.4 เก็บสารละลายจากข้อ 2.2.3 ซึ่งได้จากตัวพาที่ผ่าน
คอลัมน์โครมาโทกราฟีด้วยขวดรูปชมพู ่ปริมาณ 500 มิลลิลิตร  
  2.2.5 ท าการรวมแฟรกชั่นโดยอาศัยความเหมือนกันของแบน
สารในโครมาโตกราฟีแบบผิวบางหรือทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี ซึ่ง
ตรวจสอบด้วยเครื่อง UV cabinet โดยใช้ความยาวคลื่นแสง
อัลตราไวโอเลตที่ 254 และ 366 นาโนเมตร ท าการระเหยแห้ง
สารละลายจากแฟรกชั่นที่รวมได้ด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบหมุน 
  2.2.6 น าแฟรกชั่นที่รวมได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
ด้วยเครื่อง NMR spectrometer 
  2.2.7 น าแฟรกชั่นที่น่าสนในข้อ 2.2.6 ไปวิเคราะห์โดยสังเกต
จากสัญญาณของ 1H NMR ที่ปรากฏสัญญาณในช่วง 6 ถึง 8 ppm 
ซึ่งเป็นช่วงสัญญานของสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นกลุ่มอะโรเม
ติก ไปแยกต่อด้วยเทคนิคเจลฟิวเตรชัน โดยใช้ Sephadex LH-20 
เป็นตัวดูดซับ โดยใช้ตัวท าละลายเมทานอลเป็นตัวพา 
  2.2.8 ท าการเก็บสารสะลายที่ถูกชะจากข้อ 2.2.7 ด้วยหลอด
ทดลองในปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
  2.2.9 ท าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 ถึง 2.2.7 โดยเปลี่ยน
จากสารกัดหยาบ เป็นสารที่ได้จากแฟรกชั่นและเปลี่ยนขนาดของ
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คอลัมน์และปริมาตรของซิลิกาเจล (บรรจุ 100 กรัม) จนน าไปสู่
สารประกอบ 
  2.2.10 สารประกอบที่ได้จะถูกท าการตกตะกอนอีกครั้ง ด้วยตัว
ท าละลายผสมระหว่างเมทานอลและไดคลอโรมีเทน เพื่อให้สารที่ได้
มีบริสุทธิ์มากขึ้น และน าผลึกที่ได้จากการตกตะกอนไปท าให้แห้ง 
ปราศจากตัวท าละลายอินทรีย์ที่อาจหลงเหลืออยู่ด้วยเครื่องท าแห้ง
แบบแช่แข็งโดยใช้สุญญากาศ 
  2.2.11 ท าการวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบที่แยกได้โดย
อาศัยหลักการทางสเปกโตรสโคปี 
  2 .2 .12 ท าการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย  เซลล์ มะ เ ร็ ง เม็ ด เลื อดขาวของหนู  (murine 
lymphocytic leukemia, P-388) เซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูกของคน 
(human nasopharyngeal carcinoma, KB) เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่
ของคน (human colon cancer, Col-2) เซลล์มะเร็งเต้านมของคน 
(human breast cancer, MCF-1) เซลล์มะเร็งปอดของคน (human 
lung cancer, Lu-1) และเนื้องอกสมองกลิโอมาของหน ู(rat glioma 
cell, ASK) ด้วยเทคนิค colorimetric โดยการทดสอบนี้ ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Skehan และคณะ [3] และการทดลองนี้ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่แสดงในเอกสารอ้างอิงดังกล่าว 
 

3. ผลการทดลอง 
 จากวิธีการทดลองในข้อ 2.2 สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1  
3.1 สารประกอบที่แยกได้จากสารสกัดหยาบ 
 สารประกอบที่ 1 และ 2 น้ าหนัก 10.2 และ 6.4 มิลลิกรัม
ตามล าดับ สารทั้งสองตัวถูกแยกมาจากแฟรกชั่นที่ 4  
3.2 ข้อมูลทางสเปคโตรสโคปี 
 สารประกอบท่ี 1 แสดงข้อมมูลทางสเปคโตรสโคปีดังนี้ 
HRMS-ESI-TOF: m/z [M+Na]+ calcd. for C19H17NO5Na: 
362.1004; found 362.1047; 1H (400 MHz) and 13C (100 MHz) 
NMR: ตารางที่ 1 
 สารประกอบท่ี 2 แสดงข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีดังนี้ 
HRMS-ESI-TOF: m/z [M]+ calcd. for C19H13NO5: 335.0794; 
found 335.0801; 1H (400 MHz) and 13C (100 MHz) NMR: 
ตารางที่ 1 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 สารบริสุทธิ์ที่ 1 และ 2 ถูกน าไปทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็ง ตามวิธีของ Skehan และคณะ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

4. วิจารณ์และอภิปรายผล 

 สารประกอบ 1 และ 2 ที่แยกได้จากสารสกัดหยาบเมทานอลจาก
ส่วนใบและก้านใบของต้นบุหรงใบเรียว คิดป็นร้อยละของผลิตผล
เท่ากับ 0.006 และ 0.004 ตามล าดับ โดยที่สารประกอบ 1 และ 2 
ได้ท าการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค HRMS-ESI-TOF และ 
NMR spectroscopy ดังนี้ 
 สารประกอบ 1 มีสูตรทั่วไปคือ C19H17NO5 ซึ่งยืนยันจากข้อมูล
จากเทคนิค HRMS-ESI-TOF โดยพบสัญญาณของ [M+Na]+ ที่ m/z 
362.1047 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ค านวณได้ของ C19H17NO5Na (m/z 
362.1004) โดยมีค่ าความคาดเคลื่ อน 11.8 ppm นอกจากนี้
สารประกอบ 1 ยังน าไปตรวจสอบสัญญานของ 1H NMR โดยใช้ตัว

ท าละลาย DMSO-d6 และพบสัญญาณโปรตอนที่ H 8.70 (1H, d, 
J = 2.2 Hz) 7.17 (1H, dd, J = 8.0, 2.2 Hz) 7.74 (1H, d, J = 8.0 

Hz) และ 7.15 (1H, s) ppm ซึ่งเกาะอยู่กับคาร์บอนที่ C 109.5 
117.2 130.9 และ 107.6 ppm (อาศัยข้อมูลจากเทคนิค HMQC) 
นอกจากนี้ ข้อมูลจากเทคนิค HMBC พบความสัมพันธ์ของสัญญาณ
โปรตอนดังกล่าวกับคาร์บอนข้างเคียงดังแสดงในรูปที่ 2  

 สัญญาณของโปรตอนที่ H 4.47 (3H, s)  3.98 (3H, s)  4.18 

(3H, s)  และ 3.95 (3H, s)  ซึ่งเกาะอยู่กับคาร์บอนที่ C 63.3 62.2 
61.4 และ 55.9 ppm (อาศัยข้อมูลจากเทคนิค HMQC) จากข้อมูล
ดังกล่าวนี้สามารถอนุมานได้ว่า สัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณของ
กลุ่ม methoxy อีกทั้งข้อมูลจาก 13C NMR พบว่าสารประกอบ 1 มี
จ านวนคาร์บอนเท่ากับ 19 ตัว ในจ านวนนี้ประกอบด้วย 4 ตัวที่เป็น 
methoxy carbons 4 ตัวที่เป็น methine carbons 10 ตัวที่เป็น 
quaternary carbons และอีกหนึ่งตัวที่เป็น carbonyl carbon โดย 

carbonyl carbon ที่พบที่สัญญาณ C 169.0 ppm คาดว่าเป็น 
carbonyl carbon ของสารประกอบกลุ่ม aristolactam (เทียบเคียง
จากข้อมูลที่ถูกรายงานโดย Nayyatip และคณะ [4]) 
 โดยอาศัยความสัมพันธ์ของระหว่างโปรตอนและคาร์บอนจาก
ข้อมูลของเทคนิค HMBC ดังแสดงในรูปที่ 2 ท าให้ได้ข้อมูลของค่า 
chemical shift ของ 1H และ 13C NMR ในแต่ละต าแหน่งของ
สารประกอบ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 ต าแหน่งของกลุ่ม methoxy 

ซึ่งเกาะอยู่ที่ต าแหน่งที่ 4 และ 8 ถูกยืนยันด้วยเทคนิค NOESY (H 

4.18/H 8.70; H 3.95/H 8.70)  
 จากข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว
ข้างต้นมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีที่ Nayyatip และ
คณะ ได้รายงานเมื่อปี ค.ศ. 2012 [4] ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารประกอบ 
1 คือ 2,3,4,6-tetramethoxyaristolactam ดังแสดงในรูปที่ 2 
 สารประกอบ 2 มีสูตรทั่วไปคือ C19H13NO5 โดยอาศัยข้อมูลจาก
เทคนิค HRMS-ESI-TOF ในการยืนยันสูตรดังกล่าว (พบสัญญาณของ 
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[M]+ ที่ m/z 335.0801 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ค านวณไดข้อง 
C19H13NO5 คือ m/z 335.0794) โดยมีค่าความคาดเคลื่อน 2.1 ppm 
จากข้อมูลของ 1H NMR ซึ่งละลายอยูต่ัวท าละลาย CDCl3 พบว่ามี

สัญญาณของโปรตอนที่ H 7.96 (1H, s) 7.95 (1H, s) และ 7.12 

(1H, s) ppm ซึ่งสัญญาณดังกล่าวนี้เกาะอยู่กับคาร์บอนที่มีค่า C 
109.6 108.8 และ 102.7 ppm ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบสัญญาณ

ของโปรตอนที่ H 8.87 (1H, d, J = 5.2 Hz) และ 7.73 (1H, d, J = 

5.2 Hz) ppm ซึ่งเกาะอยูก่ับคาร์บอนที่มีค่า C 144.8 และ 124.0 

ppm ตามล าดับ สัญญาณของ โปรตอนที่ H 4.00 (1H, s) และ 4.08 

(1H, s) ppm ซึ่งเกาะอยู่กับ C 56.1 และ 56.3  ppm ตามล าดับ 
โดยสัญญาณดังกล่าวถูกจัดให้เป็นกลุ่มของ methoxy ที่ต าแหน่ง 8 
และ 9 ตามล าดับ (อาศัยข้อมูลจากเทคนิค HMBC ดังแสดงในรูปที่ 
2) นอกจากนี้ อีกทั้งข้อมูลจาก 13C NMR พบว่าสารประกอบ 2 มี
จ านวนคาร์บอนเท่ากับ 19 ตัว ในจ านวนนี้ประกอบด้วย 2 ตัวที่เป็น 
methoxy carbons 1 ตัวที่เป็น methylene carbon 5 ตัวที่เป็น 

methine carbons 10 ตัวที่เป็น quaternary carbons และอีกหนึ่ง

ตัวที่เป็น carbonyl carbon โดย carbonyl carbon ที่สัญญาณ C 
181.2 ppm คาดว่าเป็น carbonyl carbon  
 โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างโปรตอน และคาร์บอน และ
โปรตอนกับโปรตอน จากข้อมูลของเทคนิค HMBC และ NOESY 
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 ท าให้ได้ข้อมูลของค่า chemical shift 
ของ 1H และ 13C NMR ในแต่ละต าแหน่งของสารประกอบ 2 ดัง
แสดงในตารางที่ 1 เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ใกล้เคียงกับข้อมูล
ทางสเปคโตรสโคปีที่ Zhou และคณะ ได้รายงานเมื่อปี ค.ศ. 2000 
[5] พบว่ามีความคล้ายกันมาก อีกทั้งข้อมูลจากเทคนิคแมสสเปกโทร
เมตรีได้ช่วยยืนยันสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่ 2 อีกด้วย ด้วย
เหตุนี้จึงสรุปได้ว่าสารประกอบ 2 คือ 4,5,6,6a-tetradehydro-
9 ,1 0 - dimethoxy-1 ,2 - dimethoxynoraporphin-7-one ห รื อ 
dicentrinone ดังแสดงในรูปที่ 2

 
 

รูปที่ 1 แสดงการสกัดและการแยกสารประกอบจากใบและก้านใบแห้งของต้นบุหรงใบเรียว 
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รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของสารประกอบ 1 และ 2 (A) รวมทั้ง HMBC (B) และ NOESY (C) ที่ส าคัญของสารประกอบดังกล่าว 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูล 1H (400 MHz) และ 13C (100 MHz) NMR ของสารประกอบที่  1 และ 2* 
 

position 
compound 1 (in DMSO-d6) compound 2 (in CDCl3) 

H C H C 
1 - 111.1 - 135.6 
2 - 155.3 7.12 (1H, s) 102.7 
3 - 147.5 - 147.0 
4 - 158.5 - 151.6 
5 - 126.0 - 108.3 
6 - 117.4 - 126.0 
7 8.70 (1H, d, J = 2.2 Hz) 109.5 7.96 (1H, s) 109.6 
8 - 159.2 - 153.8 
9 7.17 (1H, dd, J = 8.0, 2.2 Hz) 117.2 - 149.5 
10 7.74 (1H, d, J = 8.0 Hz) 130.9 7.95 (1H, s) 108.8 
11 - 129.3 - 127.8 
12 7.15 (1H, s) 107.6 - 181.2 
13 - 133.5 - 145.5 
14 - 127.1 - 122.6 
15 - 169.0 7.73 (1H, d, J = 5.2 Hz) 124.0 
16 - - 8.87 (1H, d, J = 5.2 Hz) 144.8 
2-OCH3 4.47 (3H, s) 63.3 - - 
3-OCH3 3.98 (3H, s) 62.2 - - 
4-OCH3 4.18 (3H, s) 61.4 - - 
8-OCH3 3.95 (3H, s) 55.9 4.00 (3H, s) 56.1 
9-OCH3 - - 4.08 (3H, s) 56.3 
-OCH2O- - - 6.40 (2H, s) 102.4 

* The chemical shift (δ) reported in ppm as well as the spitting pattern and the coupling constant in 1H NMR were given in parenthesis 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารประกอบที่ 1 และ 2 
 

Sample 
Cell lines (ED50)* 

P-388 KB Col-2 MCF-7 A549 ASK 
1 2.90 0.35 16.11 15.39 11.20 10.42 
2 >20 >20 >20 >20 >20 >20 

Ellipticine** 0.34 0.51 0.56 0.51 0.60 0.37 
* Cytotoxic assay: results are expressed as ED50 values (µg/mL); ED50 <20 µg/mL is considered active; P-388 = murine lymphocytic leukemia, 
KB = human nasopharyngeal carcinoma, Col-2 = human colon cancer, MCF-1 = human breast cancer, Lu-1 = human lung cancer, ASK = rat 
glioma cell 
** Ellipticine was used as a positive control

 สารประกอบ 1 และ 2 ถูกน าไปทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งพบว่า  สารประกอบ 1 สามารถยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งด้วยค่า ED50 อยู่ในช่วงระหว่าง 2.90-16.11 µg/mL 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูกนั้น สารประกอบที่ 1 
สามารถยับยั้งได้ดีที่ค่า ED50 0.35 µg/mL ซึ่งดีกว่าตัวควบคุมแบบ
บวก (positive control) ในขณะที่สารประกอบ 2 นั้น ไม่แสดงการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งใดๆ ที่ความเข้มข้น 20 µg/mL 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

5. บทสรุป 
 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเมทานอลจาก
ส่วนใบและก้านใบของต้นบุหรงใบเรียว น าไปสู่การพบสารกลุ่มอัล
คาลอยด์ที่มีการรายงานมาแล้ว 2 ตัว คือ 2,3,4,6-tetramethoxy-
aristolactam และ 4 ,5 ,6 ,6a-tetradehydro-9 ,10-dimethoxy-
1 ,2 - dimethoxynoraporphin-7 - one โ ด ย โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
สารประกอบที่แยกได้ดังกล่าวถูกยืนยันโครงสร้างทางเคมีด้วย
หลักการทางสเปคโตรสโคปี และการเทียบกับข้อมูลที่ถูกรายงานใน
วรรณกรรมก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ สารประกอบดังกล่าวถูกน าไป
ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและพบว่า สารประกอบ 1 มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูกที่ค่า ED50 0.35 µg/mL 
ซึ่งดีกว่ายาควบคุม ในขณะที่สารประกอบ 2 ไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งใดๆเลย 
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การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสมใน
สภาพปลอดเชื้อ 

Study on Suitable Media of protocorm of Phalaenopsis sp. in vitro 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงโปรโตคอรม์กล้วยไม้ ฟาแลนนอฟซิส ลูกผสม (Phalaenopsis 
sp.) โดยน าโปรโตคอร์มกล้วยไม้ Phalaenopsis sp. อายุ 3 เดือน ขนาด 0.2 มม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร 7 สูตร ที่ประกอบด้วย อาหารสตูร 
MS, VW, VW ดัดแปลง, ปุ๋ย  Hyponex ที่ระดับความเข้มข้น 1 g/L, 2 g/L, 3 g/L และปุย๋ 20-20-20 ที่ระดับความเข้มข้น 1 g/L,  ตามล าดับ 
หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า สูตรอาหาร VW ดัดแปลง ท าใหโ้ปรโตคอรม์มีขนาดใหญ่ที่สดุ (0.8 cm) และมีจ านวนหน่อ
มากกว่าสูตรอาหารอื่นๆ (4.0 หน่อ) อย่างไรก็ตาม สูตรอาหาร VW ท าให้มีจ านวนใบสูงที่สุด (4.7 ใบ) และมีจ านวนต้นอ่อนมากกว่าอาหารสตูร
อื่นๆ (2.3 ต้น) นอกจากน้ี ยังพบว่าสูตรอาหาร MS และสูตรอาหารที่ใช้ปุ๋ย 20-20-20 ที่ระดับความเข้มข้น 1 g/L พบว่าโปรโตคอร์มตายเมื่อ
เลี้ยงในสูตรอาหารได้ 3 เดือนจากการทดลองนี้ จะเป็นข้อมลูเบื้องต้น ในการขยายพันธ์ุ กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสมเพื่อผลติเป็นการค้า
ต่อไป 
ส าคัญ: ฟาแลนนอปซิส, โปรโตคอร์ม,  สูตรอาหาร, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

Abstract 
This study aims to investigate  on suitable media of protocorm Phalaenopsis sp. in vitro  3-month protocorm 

of Phalaenopsis (size to 0.2 mm.) cultured on 7 media, containing MS, VW, VW modified, Hyponex concentration of 1 
g/L, 2 g/L, 3 g/L and Fertilizer 20-20-20 at concentration of 1 g/L respectively. After culturing for 3 months found that the 
VW modified  media showed the highest size of protocorm (0.8 cm) and higher number of shoot than other  media (4.0 
shoots). However, found that the VW culture medium showed the highest number of leave  Phalaenopsis (4.7 leaves) 
and higher number of seeding than other culture media (2.3 seeding). Moreover, can be found MS and Fertilizer 20-20-
20 at 1 g/L concentration of culture medium showed caused protocorm dead 3 month after cultured in media.  The data 
should be used for propagation Phalaenopsis sp. in vitro culture for commercial in the future.   
Keyword: Phalaenopsis, protocorm, media, in vitro   
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บทน า (Introduction) 
ฟาแลนอปซิส Phalaenopsis มีช่ือสามัญ Moth orchids 

เนื่องจากลักษณะของดอกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อขณะโบยบิน
หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า phals เป็นกล้วยไม้สกุลที่มีถิ่นก าเนิดในทวีป
เอเซียเขตร้อนและหมู่เกาะขนาดใหญ่ ของมหาสมุทรแปซิฟิก โดย
พบทางทิศตะวันตกสุด ในศรีลังกาและอินเดียตอนใต้ทางทิศ
ตะวันออกสุดพบที่ปาปัวนิวกินนีและเขตติดต่อกับออสเตรเลียทาง
ทิศเหนือพบตั้งแต่ในภาดใต้ของจีน (ยูนนาน) ไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ 
(Christensen 2001) 

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส จัดเป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่มี
ดอกสวยงามในหลายประเทศได้น ากล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสมา
ประดับตกแต่งภายในอาคารสนามบิน บ้านพักโรงแรม เพื่อสร้าง
ความสวยงามและสร้างความประทับแก่แขกผู้มาเยือนอย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปชีสจะมีความสวยงามและมีการปลูก
เลี้ยงในเมืองไทยมานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลาย
มากนัก เนื่องจากเป็นกล้วยไม้เลี้ยงยาก ตายง่าย มีโรคแทรกช้อน
เยอะ (อภิชาติ และ คณะ, 2557) แต่ก็มีประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญได้แก่ 
ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ เนเธอร์แลนด์ ตลาด
รองรับที่ส าคัญคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  และ กลุ่มประเทศยุโรป 
(EU) ซึ่งตลาดโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดย (Chu, 2004) 

 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ใน

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจให้
สามารถเพิ่มจ านวนได้อย่างรวดเร็ว (Vij and Aggarwal, 2003) โดย
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องทดลองนั้น พืชจะต้องการธาตุ
อาหารที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
เจริญเติบโต ซึ่งอาหารสูตร VW (Vacin and Went, 1949)  เป็น
สูตรอาหารพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถูกพัฒนาขึ้นมาให้
เหมาะส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในห้องทดลอง
โดยเฉพาะ และการเติมสารอินทรีย์ลงในอาหารสังเคราะห์จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ได้เพิ่มขึ้น 
(Texeira et al., 2006) อย่างไรก็ตาม การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชนั้นมีต้นทุนสูงทั้งในด้านของสารเคมีและเครื่องมือต่างๆ 
อีกทั้งยังมีขั้นตอนการเตรียมที่ซับซ้อน ปัจจุบันจึงมีการใช้สารละลาย
ธาตุอาหารรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อลด
ขั้นตอนและต้นทุนการผลิต ดังนั้น ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาถึง
ผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ฟา
แลนนอปชีส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดขั้นตอนและลดต้นทุนเพื่อ
การผลิตกล้วยไม้เชิงพาณชิย์ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) 

น าโปรโตคอร์ม ทีไ่ดจ้ากการเพาะเมลด็ในสูตรอาหาร VW 
(Vacin and Went, 1949) ดัดแปลง ที่อายุ 3 เดือน ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 จากนั้นท าการคัดเลือก โปรโตคอร์ม ที่มีขนาด 0.2 cm. วางเลี้ยง
ในอาหาร 7 สูตร ดังแสดงในภาพ ที่ 2 เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตซึ่งวางเลี้ยงโปรโตคอร์ม ในเพจเป็นระยะเวลา 2 
เดือนจากนั้นย้ายไปเลี้ยงในขวด 8 ออนโดยอาหารทดลองประกอบ 

ด้วยอาหารสูตร 1) MS (Murashige and Skoog, 1962), 2) VW 
(Vacin and Went, 1949), 3) VW (Vacin and Went, 1949) 
ดัดแปลง, 4) Hyponex 7-6-19 1 g/L,  5) Hyponex 7-6-19 2 g/L,  
6) Hyponex 7-6-19  3 g/L, 7) สูตรหารที่ใช้ปุ๋ย 20-20-20 1 g/L, 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized 
Design, CRD) ประกอบด้วย 7 สิง่ทดลองๆ ละ 20 ซ้ า เลีย้งโปรโต
คอร์มในอาหารทดลองทีอุ่ณหภมูิ 25 ± 2 องศาเซลเซยีส ให้แสง 16 
ช่ัวโมงต่อวัน ความเข้มแสง 1,800 LUX เป็นระยะเวลา 4 เดือน ท า
การบันทึกขนาดโปรโตคอร์ม  จ านวนหน่อ จ านวนใบและจ านวน
หน่อที่พัฒนาเป็นต้นอ่อนข้อมูลทไีด้น าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance, ANOVA) และเปรยีบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองดว้ยวิธี DMRT (Duncan’s New 
Multiple Range Test) ตามวิธีของ Steel et al. (1997) 

 
ภาพที่ 1. โปรโตคอร์ม ที่อายุ 3 เดือน ที่น ามาใช้ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 2. โปรโตคอรม์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสขนาด 0.2 มม. ที่ถูกคัด

มาใช้ในการทดลอง 
 
 
 
ผลการทดลอง (Results) 

จากผลการศึกษาอาหารสูตรต่างๆ ต่อขนาดของ โปรโต
คอร์ม ของกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis sp. ทีเ่พาะเลี้ยงบนอาหาร 
7 สูตร (Table 1) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) โดยอาหารสูตรที่ 3) VW ดัดแปลง มีขนาดโปรโต
คอร์ม ในแต่ละเดือนใหญ่กว่ากลุ่มอื่นๆ และในเดือนสุดท้ายพบว่า  
โปรโตคอร์ม มีการเติบโตทางด้านขนาดใหญ่ที่สุด (0.77 cm) เมื่อ
เทียบกับอาหารสูตรที่ 2) VW  และอาหารสูตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีทุกสูตร 
อย่างไรก็ตาม สูตรอาหารที่ 1) MS และสูตรอาหาร 7) 20:20:20    
1 g/L ท าให้ โปรโตคอร์ม ตายเมื่อเลี้ยงในเดือนที่ 3  
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Table 1. The size of the protocorm during the 4 months 
were culture in 7 Media. 

Treatments 
Size of the โปรโตคอร์ม (cm.) 

1 mth. 2 mths 3 mths 4 mths 
MS 0.31c 0.47ab 0 0 
VW 0.4a 0.5ab 0.50a 0.58b 
VW modified 0.42a 0.54a 0.65a 0.77a 
Hyponex 1g/L 0.34a 0.43ab 0.44c 0.45bc 
Hyponex 2g/L 0.3c 0.45ab 0.41c 0.43bc 
Hyponex 3g/L 0.26c 0.4b 0.30c 0.32c 
20:20:20 1g/L 0.31bc 0.39b 0c 0c 
P-value ** * ** ** 
CV (%) 21.29 24.26 34.45 31.35 

 
Note * Significantly difference at 0.05  

** Significantly difference at 0.01  
abc Means within a column with a no common superscripts are 
Significantly difference 
 

จากผลการศึกษาอาหารสูตรต่างๆ ต่อจ านวนหน่อของ
กล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 7 สูตร เป็น
เวลา 4 เดือน (Table 2) พบว่า มีการเจริญเติบโตของหน่อเกิดขึ้น
เมื่อเลี้ยงในอาหารทดลองได้ 2 เดือน ที่เลี้ยงในอาหาร 7 สูตร โดย
เดือนที่ 2, 3 และเดือนที่ 4 ในอาหารสูตรที่ 3) VW ดัดแปลง มี
จ านวนหน่อมากกว่าสูตรอาหารอื่นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(4.00 หน่อ) ส่วนสูตรอาหารที่ 2 และ 4 มีการพัฒนาจากหน่อไป
เป็นต้นอ่อนท้ังหมด เมือเลี้ยงในอาหารได้ 4 เดือน และ พบการตาย
ของกล้วยไม้ในเดือนท่ี 3 ในสูตรอาหารที่ 1 และสูตรอาหารที่ 7 

 
 
Table 2. The number shoots of Phalaenopsis during the 
4 months were culture in 7 media. 

Treatments 
The number shoots of 
Phalaenopsis (shoots) 

1 mth 2 mths 3 mths 4 mths 
MS  0 1.00c 0b 0 b 
VW 0 2.00b 3.00a 0 b 
VW modified 0 3.00a 2.63a 4.00a 
Hyponex 1g/L 0 1.14c 1.23b 0 b 
Hyponex 2g/L 0 1.00c 1.00b 1.00b 
Hyponex 3g/L 0 1.09c 1.38b 1.17b 
20:20:20 1g/L 0 1.10c 0b 0 b 
P-value  ** ** ** 
CV (%)  39.86 54.67 27.21 

 
Note ** Significantly difference at 0.01  
abc Means within a column with a no common superscripts are 
Significantly difference 

จากผลการศึกษาอาหารสูตรต่างๆ ต่อจ านวนใบของกล้วยไม้
พันธุ์  Phalaenopsis ที่ เพาะเลี้ยงบนอาหาร 7 สูตร (Table 3) 
พบว่า มีการเจริญเติบโตของใบเกิดขึ้นเมื่อเลี้ยงในอาหารทดลองได้ 
2 เดือน ที่เลี้ยงในอาหาร 7 สูตร  โดยในเดือนที่ 3 ในอาหารสูตรที่ 
2) VW และอาหารสูตรที่ 3) VW ดัดแปลง มีจ านวนใบมากกว่า
อาหารสูตรอื่น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แต่ใน
เดือนที่ 4 อาหารสูตรที่ 2) VW มีจ านวนใบมากกว่าอาหารสูตรที่ 3) 
VW ดัดแปลง และอาหารสูตรอื่น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (4.67 ใบ)  

 
Table 3. The number leaves of Phalaenopsis during the 4 
months were culture in 7 media. 

Treatments 
Number leaves of Phalaenopsis 

(leaves) 
1 mth 2 mths 3 mths 4 mths 

MS  0 0 0b 0 
VW 0 1.5 2.67a 4.67a 
VW modified 0 1.5 2.83a 3.00b 
Hyponex 1g/L 0 1.0 1.08b 1.85bc 
Hyponex 2g/L 0 1.0 1.18b 1.73c 
Hyponex 3g/L 0 1.0 1.00b 1.38c 
20:20:20 1g/L 0 0 0b 0c 
P-value  Ns ** ** 
CV (%)  55.69 33.94 48.52 

 
Note  ns None Significantly difference 

** Significantly difference at 0.01  
abc Means within a column with a no common superscripts are 
Significantly difference 
 

จากผลการศึกษาอาหารสูตรต่างๆ ต่อจ านวนหน่อที่พัฒนา
เป็นต้นอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์  Phalaenopsis ที่ เพาะเลี้ยงบน
อาหาร 7 สูตร (Table 4) พบว่า มีการเจริญเติบโตของหน่อที่พัฒนา
เป็นต้นอ่อนเกิดขึ้นเมื่อเลี้ยงในอาหารทดลองได้ 3 เดือน และพบ
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ในเดือนที่ 4 โดยอาหารสูตรที่ 2) 
VW มีจ านวนหน่อที่พัฒนาเป็นต้นอ่อนมากกว่าอาหารสูตรที่ 3) VW 
ดัดแปลง และอาหารสูตรอื่นๆ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(2.33 ใบ)  

 
Table 4. The number of shoots that develop is seeding of 
Phalaenopsis during the 4 months were culture in 7 
medias. 

Treatments 
number of shoots that develop is 
seeding of Phalaenopsis (seeding) 

 1 mth. 2 mths 3 mths 4 mths 
MS  0 0 0 0b 
VW 0 0 1.00 2.33a 
VW modified 0 0 1.17 1.33b 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
423ภาคบรรยาย



Hyponex 1g/L 0 0 1.00 1.00b 
Hyponex 2g/L 0 0 0 1.00b 
Hyponex 3g/L 0 0 0 1.00b 
20:20:20 1g/L 0 0 0 0b 
CV (%)   34.06 53.55 
P-value  Ns * 

Note  ns None Significantly difference 
* Significantly difference at 0.05  
abc Means within a column with a no common superscripts are 
Significantly difference 
 

 
ภาพที่ 3. แสดงลักษณะของหน่อที่พัฒนาเป็นต้นอ่อนท่ีอายุ 4 เดือน

ที่เลี้ยงในอาหารทดลองสูตรต่างๆ 
 
วิจารณ์ผล (Discussions) 

ในการศึกษานี้พบว่าอาหารสูตร VW ดัดแปลง ท าให้การ
เติบโตทางด้านขนาดโปรโตคอร์ม และจ านวนหน่อของกล้วยไม้พันธุ์ 
Phalaenopsis ดีกว่าอาหารสูตรอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ วันฟิรฮาน และคณะ (2557) ที่พบว่า อาหารสูตร VW ดัดแปลง
ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและเปอร์เซ็นต์การสร้างโปรโตคอร์ม
สูงสุดของกล้วยไม้เอื้องไอยเรศ ทั้งนี้ เนื่องจากในอาหารสูตร VW 
ดัดแปลง ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว กล้วยบด มันฝรั่ง และผงถ่าน ซึ่ง
สารอินทรีย์ดังกล่าวจะมีธาตุอาหารและฮอร์โมนที่ควบคุมการ
เจริญเติบโตและช่วยในการแบ่งเซลล์ (Texeira et al., 2006) โดย
น้ ามะพร้าวที่จะเติมลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใช้ในการงอก 
การเจริญเติบโต และการเพิ่มจ านวนของเนื้อเยื่อ (Chugh et al., 
2009; Zahara et al., 2016) นอกจากนี้ คาร์โบไฮเดรตที่ได้จากมัน
ฝรั่งถือเป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานท่ีส าคัญของพืชอีกด้วย 
(Sopalun et al., 2010)  

ในการศึกษานี้พบการตายของกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis 
ในระยะ โปรโตคอร์ม ในอาหารสูตร MS ดัดแปลง และอาหารสูตรที่
ใช้ปุ๋ยเคมีเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอาหารสูตร MS ดัดแปลงมีความ
เข้มข้นของธาตุอาหารมากกว่าอาหารสูตรอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดนี้  ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกุลนาถ และสุนทรี (2557) ที่พบว่าอาหารสูตร MS 
ท าให้กล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium discolor ทั้งระยะ         โปร
โตคอร์มและระยะต้นอ่อนตายทั้งหมด และอาหารสูตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีจะ
ประกอบไปด้วยเพียงแค่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม
เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าองค์ประกอบในอาหารสังเคราะห์ (ปัทมา และ 
พัชนิดา, 2017) จึงอาจส่งผลท าให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดีและมี
การตายเกิดขึ้นได้ 

 
 
 

สรุปผล (Conclusion) 
จากผลการทดลอง โปรโตคอร์ม  ของกล้วยไม้พันธุ์  

Phalaenopsis ที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ เป็นเวลา 4 เดือน 
พบว่า อาหารสูตร VW ดัดแปลง ท าให้การเติบโตทางด้านขนาด  
โปรโตคอร์ม และจ านวนหน่อของกล้วยไม้ดีที่สุด และอาหารสูตร 
VW ท าให้การเจริญเติบโตของใบและต้นอ่อนดีที่สุด 
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โลหะหนักในนาเกลือทะเลในอ่าวไทยตอนบน 
Heavy Metals in Sea Salt Farm in the Upper Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเกลือทะเลและการแพร่กระจายของโลหะหนักในนาเกลือจ้านวน 
14 ตัวอย่าง จากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 น้าไปวิเคราะห์โลหะหนักที่มีการ
สะสมในน้้าทะเล ดินและพืช ได้แก่ ทองแดง ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว พบว่าพบเฉพาะทองแดงในช่วง 0-1.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตะกั่วในช่วง 0.13-0.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปรอท สารหนู แคดเมียมไม่พบ ปริมาณโลหะในเกลือทะเลชนิดเกลือเม็ดทั้งหมดเมื่อ
น้าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานเกลือบริโภคของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าในตัวอย่างเกลือทะเลนั้นมีปริมาณโลหะหนักไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ในเกลือเพื่อการบริโภคของ
องค์การอนามัยโลก 
ค าส าคัญ : โลหะหนัก, เกลือทะเล, อ่าวไทยตอนบน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to determine the amount of heavy metals in sea salt and sea salt farms. 

fourteen samples of sea salt in Samut Sakhon, Samut Songkhram and Phetchaburi province area were targeted during 
January-May, 2018. Copper, mercury, arsenic, cadmium and lead which were considered as heavy-metals contamination 
species in sea salt production such as  seawater, soil, and plant. Moreover, total heavy metals  were also studied. The 
results showed that the amounts of copper were in the range of 0-1.05 mg/kg. The amounts of lead were in the range of 
0.13-0.47mg/kg. In addition, mercury, arsenic and cadmium were not observed in any samples of sea salt. According to 
the Notification of Ministry of Public Health, Ministry of Industry and World Health Organization, the heavy metals values 
in sea salt from this work were acceptable. 
Keywords : heavy-metal, sea salt farm, upper Gulf of Thailand 
 
 

1. บทน า (Introduction) 
 การท้านาเกลือทะเลของไทยเป็นภูมิปัญญาที่อาศัยกระบวนการ
ทางธรรมชาติที่น้าน้้าทะเลมาตากแดดให้น้้าระเหยไปจนน้้าทะเลมี
ความเข้มข้นขึ้นและตกผลึกเป็นเกลือ ต่อมาก็มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตโดยการน้าเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาช่วยท้า
ให้ได้ผลผลิตเกลือที่มีคุณภาพดี บริสุทธิ์สะอาดและปริมาณมากขึ้น
ในกระบวนการล้างเกลือในโรงงานแปรรูปและบรรจุเกลือ ความ
พยายามของเกษตรที่จะพัฒนาระบบการท้านาเกลือเพื่อผลิตเกลือที่
มีความขาวสะอาด มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นนั้น ได้แก่ การท้านาเกลือ
แบบใช้พลาสติกปูพื้นเรียกว่านาเกลือพลาสติก การท้านาเกลือแบบ
บ่อปูน ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้น หลักในการ
พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตเกลือจึงต้องค้านึงถึงความคุ้มทุนในการ
น้าเทคโนโลยีมาใช้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวก็แสดงถึง
ความพยายามในการพัฒนาระบบการผลิตเกลือทะเลสู่เชิงพาณิชย์ 
การท้านาเกลือทะเลแบบนาดินในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจาก
คุณภาพของน้้าทะเลที่ด้อยลงอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนจาก
สารเคมี สารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูลที่มากับมวลน้้าจืดซึ่งไหลลงสู่ท้อง

ทะเล อีกทั้งพื้นที่ป่าชายเลน (Mangrove forest) และพื้นที่ ชุ่ม
น้้าเค็ม (marine salt marsh) ที่เคยเป็นเสมือนแหล่งดูดซับของเสีย
และบ้าบัดน้้าก็มีพื้นที่ลดน้อยลง รวมถึงพ้ืนท่ีแหล่งผลิตเดิมในจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามถูกขายเพื่อ
น้าไปใช้เป็นพื้นที่การท้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นที่ได้
ผลตอบแทนสูงกว่า ฤดูกาลท้านาเกลือเขตอ่าวไทยตอนบนอยู่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกปี อาจจะมี ช่วงเวลา
คลาดเคลื่อนไปบ้างตามสภาพอากาศที่มีฝนตกมากน้อย การ
ปนเปื้อนของโลหะหนักในน้้าและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตอนบนปี 2550 โดย สาโรจน์ เริ่มด้าริห์ และคณะ3 [1] พบว่า 
ในเดือนเมษายนถึงธันวาคม พบโลหะหนักที่สะสมปริมาณสูงที่สุดใน
น้้าคือทองแดง รองลงมาคือสังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ตามล้าดับ 
ปริมาณโลหะหนักแสดงว่าบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบนมี
การปนเปื้อนด้วยโลหะหนักหลายชนิดและบางช่วงเวลามีปริมาณ
เกินกว่าค่ามาตรฐาน จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการการตรวจสอบป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลภาวะจากโลหะหนัก สอดคล้องกับรายงานของ
ส้านักเทคโนโลยีธรณี, 2555 [2]  พบว่าโลหะหนักทุกชนิดมีค่าสูง
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กว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินส้าหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ทะเล ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
ฮ่องกงแต่ต่้ากว่าค่าเกณฑ์พื้นฐานของการปนเปื้อนของโลหะหนักใน
ดิน (บนบก )ของประเทศไทยและสหภาพยุ โรป  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกลือบริโภค 2085-2544 โดยส้านัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 983 วันที่ 10 ตุลาคม 
2545 ขอบข่ายครอบคลุมเกลือ 3 ชนิด ได้แก่ เกลือทะเล เกลือ
สินเธาว์และเกลือหิน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ เกลือเม็ด ความช้ืนไม่เกิน
ร้อยละ 7 สารที่ไม่ละลายน้้าร้อยละ ไม่เกิน 0.5 โซเดียมคลอไรด์ 
ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 93 สารประกอบไอโอดีน (คิดเป็นไอโอดีน) 30 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก้าหนดให้สารปนเปื้อน สารหนูมีค่าไม่เกิน 0.5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่ว
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคดเมียมไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และปรอท 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่
จะศึกษาประมาณโลหะหนักที่พบในเกลือทะเลซึ่งผลิตได้จากนา
เกลือในพื้นท่ีชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนเพื่อน้าไปสร้างระบบการ
บริหารจัดการเตรียมน้้าทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเกลือ
ทะเลด้วยวิธีการแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมระบบนาดินให้มีคุณภาพดีขึ้น
โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย (Scope of study) 

การศึกษาวิจัยจะท้าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักใน
ตัวอย่างเกลือทะเล โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเกลือทะเลจากจังหวัด
สมุทรสาคร 3 ตัวอย่าง สมุทรสงคราม 3 ตัวอย่างและจังหวัดเพชรบุรี 
8 ตัวอย่าง รวม 14 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 
2561 น้ามาย่อยเพื่อเตรียมตัวอย่างแบบเปียก จากนั้นน้าตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษาการกระจายของโลหะหนักในระบบ
การผลิตจะเก็บตัวอย่างดินนาปลง (ขั้นตอนสุดท้ายที่ตกผลึกเกลือ
เม็ด) ขี้แดด(ตะไคร่ที่พื้นท้องกระทงนา) พืชที่พบบริเวณแปลงนา 
ได้แก่ ชะคราม ผักเบี้ย และน้้าทะเลในวังขังน้้า ตรวจคุณสมบัติของ
น้้า ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง อัลคาไลนิตี้ ไน
ไตรท์ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกัท่ีเป็นพิษต่อร่างกายจ้านวน 5 
ชนิด คือ ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) สารหนู(As) แคดเมียม (Cd) 
และตะกั่ว (Pb) ในนาเกลือ 
2. เพื่อศึกษาสภาพการกระจายของโลหะหนักที่พบในนาเกลือ 
 
3. วิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
3.1 การเก็บตัวอย่าง 
 สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือทะเลแบบจ้าเพาะเจาะจงจากแปลง
นาของเกษตรกร ใน จังหวัดสมุทรสาคร 3 แปลงนาสมุทรสงคราม 3 
แปลงนาและจังหวัดเพชรบุรี 8 แปลงนา รวม 14 ตัวอย่าง บริเวณ
พิ กั ด  13˚ 30.7646'N, 100˚ 21.0654'E ถึ ง  1 3 ˚9 . 6 7 9 5 'N 
,100˚2.3211'E (รูปที่ 1) 
3.2 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ 

การเตรียมสารละลายตัวอย่างท้าได้โดยช่ังตัวอย่างมาอย่าง
ละ 3 กรัม ปิเปตสารละลาย กรดไนตริก (HNO3) 30 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตรโดยปริมาตร ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ปิดบีกเกอร์ด้วยกระจกนาฬิกา ย่อยสารละลายด้วยความ
ร้อนเป็นเวลาประมาณ 30 นาทีจากนั้นเติมสารละลายกรดไนตริก 
30 % ปริมาตรโดยปริมาตร อีกครั้งด้วยปริมาณ 20 มิลลิลิตร 
จากนั้นย่อยสารละลายตัวอย่างด้วยความร้อนเป็นเวลาประมาณ 3 
ช่ัวโมง จนสารละลายตัวอย่างใสและมีปริมาตรสารละลายเหลือน้อย
กว่า 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ปรับปริมาตรด้วย น้้ากลั่นแบบปราศจากไอออน (Deionized 
water) จนมีปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร น้าสารละลายที่ได้ไป
วัดค่าปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES ที่สภาวะที่เหมาะสม 
ส่วนการศึกษาการกระจายของโลหะหนักในระบบการผลิตจะเก็บ
ตัวอย่างดินนาปลง(ขั้นตอนสุดท้ายที่ตกผลึกเกลือเม็ด) ขี้แดด 
(ตะไคร่ที่พื้นท้องกระทงนา) และพืชชะคราม 1 กิโลกรัม เก็บรักษา
ในถุงพลาสติก และน้้าทะเลปริมาตรซ้้าละ 3 ลิตรในขวดเก็บตัวอย่าง
พลาสติก PE สีขาว เขียนฉลากระบุรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง 
ได้แก่ ชนิดตัวอย่าง พิกัดเก็บตัวอย่าง วันเดือนปีที่เก็บ รหัสแปลงนา 
ช่ือผู้เก็บแล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการเพื่อน้าไปวิเคราะห์ต่อไป 
3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 น้าผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าต่้าสุด-สูงสุด โดย
โปรแกรมค้านวณส้าเร็จรูป 
 

 

 
 
รูปที่ 1 พิกัดพื้นท่ีบริเวณที่ท้าการศึกษา 
ที่มา: Google TM 
 
4. ผลการวิจัย(Results) 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าความชื้นของเกลือทะเลชนิดเกลือเม็ดที่เก็บ
ได้จากยุ้งฉางของเกษตรกรนาเกลือ 3 จังหวัดมีค่าความชื้นอยู่ในช่วง 
2.52-8.17 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 36.18 องศาเซลเซียส ความ
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เค็มช่วง 21-75 ส่วนในพัน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 8.08 ไนไตรท์
เฉลี่ย 0.045 มก./ลิตร อัลคาไลนิตี้ 69.12 มก./ลิตร แอมโมเนีย 
0.15 มก./ลิตร  แคลเซียม 601.11 ส่วนในพันส่วน แมกนีเซียม 
3,379.10 ส่วนในพันส่วน (ตารางที่1) 
 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย
จ้านวน 5 ชนิด คือ ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) สารหนู(As) แคดเมียม 
(Cd) และตะกั่ว (Pb) ในเกลือทะเล พบเฉพาะทองแดงในช่วง 0-
1.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่วในช่วง 0.13-0.47 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ในปริมาณไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ตารางที่ 2) เมื่อ
น้าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารเกลือบริโภคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานเกลือ
บริโภคขององค์การอนามัยโลก พบว่าในตัวอย่างเกลือทะเลนั้นมี
ปริมาณโลหะหนักไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ในเกลือ
เพื่อการบริโภคขององค์การอนามัยโลก  
 
ตารางที่ 1 คุณภาพน้้าบางประการของน้้าทะเลในวังขังน้้า 

Parameters Test Results 
Temperature ( ˚C) 36.18 
Salinity (ppt) 21-75 
pH 8.08 
Nitrite (mg./L) 0.045 
Alkalinity (mg./L) 69.12 
Ammonia (mg./L) 0.15 
Calcium (ppm) 601.11 
Magnesium (ppm) 3379.10 

 เมื่อพิจารณาการสะสมโลหะหนักในนาเกลือ รวมทั้งพื้นที่
โดยรอบระบบการผลิตเกลือทะเลโดยผลการตรวจวิเคราะห์ดิน น้้า
ทะเล และพืชที่พบบริเวณคันนาจึงพอจะสรุปได้ว่า ระบบการผลิต
เกลือทะเลทุกขั้นตอนตรวจพบมีการสะสมตะกั่วร้อยละ 95.41 ใน
ดินและทองแดง ร้อยละ 93.30 ปรอท ร้อยละ 99.99 สารหนู ร้อย
ละ 96.34 ในต้นชะครามโดยรอบวังขังน้้า นาตาก ในขี้แดด ตะไคร่
และต้นชะครามในนาประเทียบ (รูปที่ 2)   
 

 

 
รูปที ่2 รูปแบบการสะสมโลหะหนักที่พบในนาเกลือทะเล 

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักที่พบในนาเกลือ ปี 2561 
Parameter 
(mg./kg.) 

Seawater soil plant Sea salt1 Sea salt2 Sea salt3 Codex4 TIS5 

Arsenic 0.03 5.53 0.18 nd nd nd 0.5 0.5 
Mercury <0.00005 <0.00005 5.78 nd nd nd 0.1 0.1 
Cadmium ns ns 0.03 nd nd nd 0.5 0.5 
Copper 0.01 13.00 183.00 0.10 0.15 0.21 2 2 
Lead 0.05 15.40 0.23 0.43 0.47 0.48 2 2 

หมายเหตุ  nd  ไม่พบหรือพบน้อยกว่า 0.000003 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Sea salt1 นาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร Sea salt2 นาเกลือจังหวัด
สมุทรสงคราม Sea salt3 นาเกลอืจังหวัดเพชรบุรี  
Codex4 หมายถึง CODEX STAN 193-1995 ได้ระบุไว้เกี่ยวกับปริมาณโลหะหนักสูงสุดที่พบโดยสามารถยอมรับได้ ในที่น้ี หมายถึง โลหะหนัก 
5 ชนิด ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยก้าหนดให้ สารหนูมีค่าไม่เกิน 0.5 มก./
กก. ทองแดง ไม่เกิน 2 มก./กก. ตะกั่วไม่เกิน 2 มก./กก. แคดเมียมไม่เกิน 0.5 มก./กก. และปรอท 0.1 มก./กก. 
TIS5 หมายถึง โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกลือบริโภค 2085-2544 โดยส้านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 983 วันท่ี 10 ตุลาคม 2545 ขอบข่ายครอบคลุมเกลือ 3 ชนิด ได้แก่ เกลือสมุทร เกลือ
สินเธาว์และเกลือหิน ก้าหนดให้สารปนเปื้อน สารหนูมีค่าไม่เกิน 0.5 มก./กก. ทองแดง ไม่เกิน 2 มก./กก. ตะกั่วไม่เกิน 2 มก.มก./กก. 
แคดเมียมไม่เกิน 0.5 มก./กก. และปรอท 0.1 มก./กก. 
 

แหล่งของโลหะหนกัในระบบนิเวศ 
-เคมีเกษตร 

-น้้าเสีย 
-ดิน,ของเสีย ตะกั่วร้อยละ 95.41 

-ชั้นบรรยากาศ, น้้าฝน 

มนุษย ์
สัตว์ 
พืช 

และสิ่งมีชีวิต 

โลหะหนักในนาเกลือ
และระบบการผลิต

เกลือทะเล 

บริโภค 

นาประเทียบ 

พืช สาหร่าย ตะไคร่ 
ทองแดง ร้อยละ 93.30 
ปรอท ร้อยละ 99.99 
สารหนู ร้อยละ 96.34 
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6.บทสรุปConclusion)  
 จากผลการวิจัยได้ทราบถึงปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษต่อ
ร่างกายจ้านวน 5 ชนิด คือ ทองแดง ปรอท สารหนู แคดเมียม และ
ตะกั่ว ในเกลือทะเลที่มีมากน้อยแตกต่างกันโดยพบสารตะกั่วสูงที่สุด 
ทั้งนี้ อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การสูบน้้าทะเลเข้ามาพักไว้ในวังขังน้้า กระบวนการผลิต ระยะเวลา
ในการท้านาเกลือ สภาพพื้นที่โดยรอบนาเกลือ รวมทั้งการปนเปื้อน
จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการผลิต กฤษณา และ
คณะ6 [3] พบว่าตัวอย่างเกลือทะเลที่ตรวจพบปริมาณสารตะกั่วสูง
เกินกว่าค่ามาตรฐานในช่วงต้นฤดูกาลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์และลด
ต่้าลงในเดือนเมษายนโดยเกลือทะเลจากทุกจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาครมีสารตะกั่วอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สารตะกั่วและทองแดงที่ตรวจพบสามารถปนเปื้อนมาได้
จากแหล่งน้้าเสียที่ระบายลงสู่ทะเล ไอเสียจากเครื่องยนต์สูบน้้า การ
ปนเปื้อนของปริมาณโลหะหนักบริเวณแม่น้้า ท่าจีน ทั้งในน้้าและ 
ดินตะกอน และพรรณไม้น้้า ส่วนใหญ่จะมีการแพร่กระจายอยู่ทาง
บริเวณตอนล่างของแม่น้้า ส้านักเทคโนโลยีธรณี, 2555 [2, 4] โดย
พืชสะสมตะกั่วและแคดเมียมได้ทางรากและทางใบ ส่วนมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตสามารถสะสมตะกั่วผ่านทางห่วงโซ่อาหารจากการบริโภค
พืชเหล่านั้น [5-7] เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนของสาร
อันตรายที่ยอมให้มีได้ในตะกอนดินส้าหรับระบบนิเวศน้้าจืดโดยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินและสิ่งมีชีวิตที่รับ
สัมผัสตะกอนดินทั้งทางตรงและทางอ้อมก้าหนดไว้ว่า สารหนู 9.79 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคดเมียม ไม่เกิน 0.99 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ทองแดงไม่ เกิน 31.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ตะกั่วไม่ เกิน 35.8 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [8] เกณฑ์คุณภาพน้้าทะเลที่พบโลหะหนักใน
ปริมาณที่ยอมรับได้โดยกรมควบคุมมลพิษ, 2559 ระบุว่า สารหนูไม่
เกิน 0.0003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกั่วไม่เกิน 0.00013 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร แคดเมียมไม่เกิน 0.00006 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง 0.002 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปรอทไม่เกิน 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร แม้ว่า
ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในเกลือทั้ง 3 จังหวัดมีค่าใกล้เคียงกัน
และไม่เกินเกณฑ์ค่าการยอมรับได้ของมาตรฐานเกลือบริโภคใน
ประเทศไทย แต่คณะผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ของเกษตรกรนาเกลือจังหวัดสมุทรสาครที่มีนาประเทียบเพื่อเก็บกัก
น้้าและบ้าบัดน้้าด้วยกระบวนการทางชีวภาพว่ามีคุณภาพเกลือที่มี
ปริมาณโลหะหนักแตกต่างจากเกลือของจังหวัดอื่นๆเพียงเล็กน้อย 
แต่ก็มีแนวโน้มว่าได้เกลือที่มีความขาวมากกว่าเกลือของจังหวัดอื่นๆ
ในเขตอ่าวไทยรูปตัว ก เมื่อสังเกตดูด้วยตาเปล่าและน้าไปวัดด้วย
เครื่องวัดสี [9] ทั้งนี้ พืชและสาหร่ายหลายชนิดสามารถช่วยดูดซับ
โลหะหนักออกจากระบบได้ดี [10-11] ทั้งที่เป็นพืชล้มลุกประเภท
หญ้า ผักและไม้ดอก [12]  
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บทคัดย่อ 

กำรค้ำชำยแดน ในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor ซึ่งเมื่อเน้นหนักไปทำงกำรค้ำ
ไทย – เมียนมำร์ ณ ด่ำนกำรค้ำชำยแดนอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  มีควำมเฉพำะตัวที่แตกต่ำงไปจำกกำรค้ำชำยแดนทั่วไป เพรำะมีควำม
เชื่อมโยงถึงกันด้วยทำงหลวงระหว่ำงประเทศ ผ่ำนเมียนมำร์ – ไทย – ลำว โดยตัดผ่ำนจังหวัดพิษณุโลก ที่เรียกว่ำ สี่แยกอินโดจีน วัตถุประสงค์
ของกำรศึกษำ ประกอบด้วย (1) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ ระหว่ำง ไทย – เมียนมำร์ กับผลที่มีกับเศรษฐกิจกำรค้ำ
ชำยแดนฝั่งตะวันตกของไทย (2) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรกระจำยสินค้ำจำกกำรค้ำชำยแดนของไทยระหว่ำง ไทย – เมียนมำร์ (3) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงทิศทำงและแนวโน้มของกำรช ำระเงินจำกกำรค้ำชำยแดน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ มูลค่ำกำรค้ำสุทธิ ระหว่ำงไทย – เมียนมำร์ เป็นกำร
ส่งออกสุทธิจำกไทยไปยังเมียนมำร์ ในมูลค่ำสูง มำกกว่ำที่จะเป็นน ำเข้ำสุทธิจำกเมียนมำร์มำยังไทย นโยบำยและมำตรกำรทำงกำรเงินของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนเป็นอย่ำงดียิ่ง โดยเฉพำะที่ด่ำนอ ำเภอแม่สอด เมียนมำร์ เน้นให้เอกชนช ำระเงินผ่ำนระบบ
ธนำคำรพำณิชย์ ในด้ำนกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำ เป็นกำรช ำระค่ำสินค้ำด้วยเงินบำทมำกที่สุด ผลกำรศึกษำเป็นเครื่องยืนยันว่ำ กำรค้ำระหว่ำง
ไทย – เมียนมำร์ นั้น จะต้องได้รับกำรส่งเสริมต่อไป ทั้งโดยนโยบำยกำรเงินระหว่ำงประเทศ และนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อให้ 
ระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก มีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบไปในอนำคต. 
ค าส าคัญ : กำรค้ำชำยแดน ไทย – เมียนมำร์,   สถำนกำรณ์ด้ำนกำรค้ำและกำรช ำระเงิน 

 

Abstract 
Border trade in the East – West Economic Corridor has the specific character that is different from the general 

Border Trade. This is due to its connected with the super highway passing through Myanmar - Thailand - Laos PDR, 
especially the highway crossing Pitsanulok Province, called ‘Indo – china intersection’. The objectives of this study are 
(1) to study the economic and trade relations between Thailand - Myanmar with the effects to Thai’s border trade 
economy (2) to study the patterns of goods’ distribution from western border trade between Thailand – Myanmar (3) to 
represent trend and direction of payment from border trade. The results represent that the direction of border trade 
between Thailand –Myanmar at Amphor Mae – sod, Tak province are the net export from Thailand to Myanmar more 
than the net import from Myanmar to Thailand. Bank of Thailand’s Financial Policies and Measurements support border 
trade at the best level, especially Amphor Maesod – Myanmar by focusing the private sector payment in goods via 
commercial bank systems. Goods payments always use Baht currency on transactions. The results bring the 
confirmation that Myanmar – Thailand trade should be continually supported with the international trade and financial 
policies in order to make the West Economic Corridor grows endlessly.   
Keywords: Thai – Myanmar Border Trade, Trade and Payment Situation 
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1. บทน า 

 โครงกำรพัฒนำระเบียงตะวันออก – ตะวันตก  (East – 
West  Economic  Corridor :  E-WEC) ซึ่งเป็นโครงกำรน ำร่อง
ของโครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่ม
แม่น้ ำโขง  6  ประเทศ  (Greater  Mekong  Sub region :  
GMS)  ที่ ธนำคำรพัฒนำแห่ งเอเชีย (Asian  Development  
Bank)  ริเริ่มขึ้นใน ค.ศ.  1992  โดยเช่ือมมหำสมุทรอินเดีย  
(ทะเลอันดำมัน)  และมหำสมุทรแปซิฟิก (ทะเลจีนใต้) เข้ำด้วยกัน  
ด้วยกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยถนนจำกตอนใต้ของเมียนมำร์  
(Mawlamyine) และกำรสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมยเช่ือมเมียวดี
กับตอนเหนือของไทย (แม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก) ซึ่งเป็น
บ ริ เว ณ พื้ น ที่ ด้ ำ น ต ะ วั น ต ก ข อ ง โค ร งก ำ ร  เ ช่ื อ ม ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (ขอนแก่น – กำฬสินธุ์ – มุกดำหำร) 
กับตอนกลำงของลำว (สะหวันนะเขต) และเวียดนำม (Quan Tri 
– Thua Thin Hue - Danang) 

 โดยทั่วไป กำรค้ำชำยแดนไทย – เมียนมำร์ เป็นกำรค้ำ
ขำยกันระหว่ำงเมืองต่อเมือง เช่น อ ำเภอแม่สอด เช่ือมโยงกับ
เมืองเมียวดีของเมียนมำร์ ซึ่งเป็นรูปแบบกำรส่งออกสุทธิเข้ำไปใน
เมียนมำร์ เช่นเดียวกับกำรค้ำชำยแดนด้ำนอื่นๆ ของไทย แต่
ต่ำงกันตรงที่ สินค้ำที่เมียนมำร์น ำเข้ำไปจำกไทยนั้นจะเป็นสินค้ำ
ผ่ำนแดนเข้ำสู่ประเทศอื่นๆ ต่อไป เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น 
ด้วยเส้นทำงคมนำคมที่เช่ือมโยงระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ในด้ำน
กำรช ำระเงิน เมียนมำร์ยังใช้สกุลเงินบำทและดอลล่ำร์สหรัฐ เป็น
เงินตรำสกุลหลักท่ีใช้ช ำระเงินค่ำสินคำ้ และนิยมช ำระเงินค่ำสินค้ำ
ด้วยเงินสด  

จำกกำรส ำรวจภำคสนำม ได้พบว่ำ ปรำกฎกำรณ์
ทำงกำรค้ำและกำรช ำระเงิน ที่เกิดขึ้น สอดคล้องต่อค ำอธิบำยทำง
ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในแง่ที่ว่ำ ไทยและเมียนมำร์ส่งออก
สินค้ำที่ตนเองมีอยู่อย่ำงอุดมสมบุรณ์ และมีควำมข ำนำญในกำร
ผลิต และมีแนวโน้มที่เมียนมำร์ต้องพึ่งพำสินค้ำไทยมำกข้ึนเรื่อยๆ 
จำกปริมำณกำรค้ำสินค้ำไทยในเมียนมำร์ เพรำะเห็นว่ำสินค้ำไทย
มีคุณภำพดี และมีรำคำสมเหตุสมผล ส่วนแนวโน้มที่ว่ำ เมียนมำร์
จะถูกดึงดูดเข้ำหำไทยในค ำอธิบำยทำงทฤษฎีระบบโลกด้วย
หรือไม่นั้น ต้องท ำกำรศึกษำ เหล่ำนี้จึงเป็นที่มำ ของกำรศึกษำ
วิจัยในเรื่องนี้      

2. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
  
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade 
Theory)  

  
ทฤษฎีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage Theory) เป็นอีกช่ือหนึ่งของทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ที่ยืนอยู่บนกฎของกำรได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage Law) และเป็นตัวแบบที่มองปัจจัย
กำรผลิตอย่ำงเดียวในประเทศคู่ค้ำ 2 ประเทศที่ท ำกำรค้ำกัน โดย
มีผลประโยชน์จำกกำรเน้นควำมช ำนำญเฉพำะอย่ำงในกำรผลิต 
ซึ่งพิจำรณำผลได้จำกกำรค้ำที่ท ำกำรผลิตโดยใช้ปัจจัยกำรผลิต
หลำยอย่ำง เช่น ท่ีดิน ทุน แรงงำน (ไม่นับรวมทักษะควำมช ำนำญ
ของผู้ประกอบกำร) โดยพิจำรณำไปทีละปัจจัย โดยมีข้อเสนอทำง
ทฤษฎีว่ำ สินค้ำต่ำงชนิดกันต้องใช้ปัจจัยกำรผลิตในสัดส่วนไม่
เท่ำกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยกำรผลิตในแต่ละแห่งก็ย่อม
แตกต่ำงกันด้วย  

 
ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory)  

 
ทฤษฎีพึ่งพำ เน้นประเด็นควำมสัมพันธ์ของกำรพัฒนำ 

และควำมด้ อยพัฒ นำในฐำนะ เป็ นส่ วนของเง่ือน ไขทำง
ประวัติศำสตร์ของพัฒนำกำรระบบทุนนิยมโลก  เ ง่ือนไขทำง
ประวัติศำสตร์ท ำให้ เกิดโครงสร้ำงเศรษฐกิจโลกในลักษณะ
เอื้ออ ำนวยให้ประโยชน์แก่ประเทศอุตสำหกรรมทุนนิยม  
  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโลกที่หนึ่ งและโลกที่สำมเป็น
ควำมสัมพันธ์เชิงพึ่งพำ ประเทศโลกที่สำมไม่มีควำมเป็นอิสระทั้ง
ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรทูต กำรทหำร สังคม วัฒนธรรม และ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำตำมแนวกระแสหลักจะน ำไปสู่หนี้สินล้นพ้น
ตัวและคุกในบ่วงหนี้  

Worapol Promigabutr (1987; p.39) ก ล่ ำ ว ว่ ำ  ใน
ระบบโลกสมัยใหม่ ภูมิภำคที่ด้อยพัฒนำต้องเคลื่อนตัวเองเข้ำไป
หำวงโคจรของกำรพัฒนำในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งท ำให้
ตนเองต้องตกอยู่ฐำนะเมืองบริวำรทำงเศรษฐกิจของรัฐทุนนิยม
ก้ำวหน้ำ ดังนั้น รูปแบบควำมสัมพันธ์จึงมีลักษณะครอบง ำและขึ้น
ต่อ (dominant – subordinate relation) และกำรแลกเปลี่ยนที่
ไม่เท่ำเทียมกัน (Unequal Exchange)  

 
ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory)  

เป็นแนวคิดที่ให้ควำมเข้ำใจภำวกำรณ์ขึ้นต่อ และกำร
ครอบง ำทำงเศรษฐกิจได้ชัดเจนมำกกว่ำทฤษฎีพึ่งพำ (cited in 
Worapol Promigabutr: 1987; p.41) Wallerstein สังเครำะห์
แนวคิดทั้งของมำร์กซิสม์และทฤษฎีพึ่งพำ ภำยใต้กรอบกำร
วิเครำะห์แบบโครงสร้ำงนิยม จุดเริ่มต้นของทฤษฎีระบบโลกยัง
เชื่อมโยงอยู่กับทฤษฎีพึ่งพำ ด้วยกำรแบ่งปันควำมหมำยกับทฤษฎี
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กำรพัฒนำควำมทันสมัย สมมติฐำนทำงทฤษฎีระบบโลกท่ีกล่ำวว่ำ
ระบบโลกมีเพียงหน่ึงเดียวเท่ำนั้น 

  

3. วัตถุประสงค์ 
 กำรศึกษำวิจัย มุ่งศึกษำสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม
จำกพฤติกรรมกำรซื้อขำยสินค้ำ บนเส้นทำง และศึกษำกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำบนเส้นทำงดังกล่ำว เพื่อศึกษำปรำกฏกำรณ์ด้ำน
กำรค้ำ และกำรช ำระเงิน ที่ เป็นทั้ งเหตุและผล จำกกำรค้ำ
แลกเปลี่ ยน  ไทย – เมี ยนมำร์  ที่ ด ำ เนินมำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

(1) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
ระหว่ำง ไทย – เมียนมำร์ ในฐำนะที่เป็นเศรษฐกิจ
ชำยแดนฝั่งตะวันตกของไทย  

(2) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรกระจำยสินค้ำระหว่ำง ไทย 
– เมียนมำร์  

(3) เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทำงและแนวโน้มของกำร
ช ำระเงินจำกกำรค้ำชำยแดนของไทยฝั่งตะวันตก  
 

4. ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตของพื้นที่ :  
(1) พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ ำเมย ฝั่งไทย (2) เชิงสะพำนมิตรภำพ ไทย – 
เมียนมำร์ ฝั่งเมียนมำร์ (3) ตลำดริมเมย (4) ตลำดในอ ำเภอแม่
สอด (5) ธนำคำรพำณิชย์ (6) บริษัทชิปปิ้ง (7) ด่ำนศุลกำกรแม่
สอด จังหวัดตำก  
 
ขอบเขตของข้อมูล: 
(ก)  ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำชำยแดนในจุดพรมแดน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพื้นที่
กำรค้ำชำยแดนไทย – เมียนมำร์ ที่ อ ำเภอแม่สอด และ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตำก โดยใช้ข้อมูลของ (1) ด่ำนศุลกำกร (ด่ำน
พรมแดน) แม่สอด (2) ส ำนักงำนพำณิ ชย์จั งหวัดตำก (3) 
หอกำรค้ำจังหวัดตำก (4) ธนำคำรพำณิชย์ในอ ำเภอแม่สอด   

(ข)  ศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยกำรส ำรวจวิจัย
ภำคสนำม (Field Research) ในพื้นที่โดยรอบ ณ ด่ำนกำรค้ำแม่
สอด และตลำดดูพลอย อ ำเภอแม่สอด โดยเฉพำะจุดที่ติดกับ
ชำยแดนไทย – เมียนมำร์ ทั้งตลำด ด่ำนศุลกำกรแม่สอด และ
ธนำคำรในอ ำเภอแม่สอด  

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ มีกำรใช้ข้อมูลแบบสอบถำมและ
กำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก ร่วมกับกำรสังเกตกำรณ์ โดยกระท ำ
กำรให้เสร็จสมบูรณ์ในกำรลงพื้นที่ภำยใน 1 ครั้ง  

(1) กำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 4 ประเภท
ประกอบด้วย  

(1.1) ประชำชนชำวไทย (ผู้ท ำกำรค้ำรำยย่อย) 
และชำวเมียนมำร์ ที่ท ำกำรซื้อขำยสินค้ำ หน้ำด่ำนแม่
สอด  100 ชุด โดยกำรสุ่มส ำรวจแบบ accidental 
random sampling เมื่อไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่
แน่นอน  

(1.2) ผู้ท ำกำรค้ำรำยใหญ่ ที่ส่งสินค้ำมำยัง
ด่ำนศุลกำกร 20 ชุด จำกรำยช่ือบริษัทกำรค้ำขนำดใหญ่
ที่น ำรถบรรทุกข้ำมไปฝั่งเมียนมำร์ทุกวัน  

(1.3) บริษัทขนส่ง / Forwarding Agent / 
Shipping Agent 20 ชุด จำกจ ำนวนบริษัทโลจิสติกส์
ขนส่งทั้งหมด 27 บริษัท  

(1.3) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและข้ำรำชกำรที่ด่ำน
ศุลกำกร และด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง 40 ชุด ใช้หลักกำร
สุ่มส ำรวจแบบ accidental random sampling เมื่อไม่
ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 

(1.4) เจ้ำหน้ำที่ ธนำคำรพำณิ ชย์ที่ อยู่ ใน
บริเวณโดยรอบด่ำนศุลกำกร 40 ชุด โดยกำรสุ่มส ำรวจ
จำก ธนำคำรพำณิชย์ทั้งหมด 8 แห่ง โดยก ำหนดให้มี
กลุ่มตัวอย่ำงธนำคำรแห่งละ 5 คน ในพื้นที่โดบรอบ
ทั้งหมด 

(2 ) ก ำ รสั ม ภ ำ ษ ณ์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก  (In – Depths 
Interview) โดยใช้หลักกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง แบบ Snowball 
Random Sampling กับบุคคลที่เกี่ยวกับข้องกับ สถำนกำรณ์ที่
เป็นจริง ทิศทำงและแนวโน้ม กำรท ำกำรค้ำชำยแดนของจังหวัด
ตำก รวม 8 รำย โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ เนื้อหำ (Content 
Analysis)  

5. การวิจัยและการอภิปรายผล 

ลักษณะและรูปแบบกำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำร์ ใน
แต่ละด่ำนจะมีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง
ของแต่ละกลุ่มชนชำติในประเทศเมียนมำร์  

วัตถุประสงค์ข้อที่  1 ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
ระหว่ำง ไทย – เมียนมำร์ กับผลที่มีกับเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน
ฝั่งตะวันตกของไทย  
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กำรค้ำขำยส่วนใหญ่กระท ำในรูปแบบกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศเนื่องจำกกลุ่มกำรค้ำมิใช่มีเพียงกลุ่มพ่อค้ำในพื้นท่ีบริเวณ
ชำยแดนไทย-เมียนมำร์ เท่ำนั้น ยังรวมถึงพ่อค้ำจำกส่วนกลำงของ
ไทยและพ่อค้ำจำกเมืองย่ำงกุ้งเข้ำมำท ำกำรค้ำผ่ำนด่ำนชำยแดน
อ ำเภอแม่สอดด้วย ดังนั้น กำรค้ำผ่ำนชำยแดนอ ำเภอแม่สอดจึงมี
หลำกหลำยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำ หำกเป็นกำรส่งออกสินค้ำที่
ไม่ได้อยู่ในรำยกำรสินค้ำห้ำมกำรน ำเข้ำของเมียนมำร์  ส่วนใหญ่
ด ำเนินกำรผ่ำนด่ำนศุลกำกรที่เป็นจุดผ่ำนแดนถำวร มีกำรเสียภำษี
อย่ำงถูกต้องทั้งสองฝ่ำยและมีกำรขนส่งสินค้ำผำ่นสะพำนมิตรภำพ
ไทย-เมียนมำร์ ซึ่งเป็นสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมยเช่ือมระหว่ำงอ ำเภอ
แม่สอด และเมืองเมียวดี ส ำหรับสินค้ำท่ีเมียนมำร์ห้ำมน ำเข้ำ หรือ 
ส่งออกแต่มิได้ห้ำมโดยกฎหมำยของไทย สินค้ำดังกล่ำวจะถูกขน
ส่งผ่ำนช่องทำงอนุมัติ  

ด่ำนแม่สอดมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำโค-กระบือ และอำหำร
ทะเลค่อนข้ำงสูง ขณะที่ด่ำนชำยแดนอื่นส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำ
สินค้ำเกษตร ซึ่งมีมูลค่ำค่อนข้ำงน้อย อย่ำงไรก็ดี กำรค้ำโค -
กระบือผ่ำนด่ำนแม่สอด ส่วนใหญ่เป็นกำรลักลอบท ำกำรค้ำแต่ก็มี
แนวโน้มลดลง  

สินค้ำส่งออกส ำคัญเป็นสินค้ำประเภทอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผงชูรส น้ ำมันพืช ผ้ำผืน รองเท้ำแตะ ยำรักษำโรค ส ำหรับ
สินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ โค-กระบือมีชีวิต หยก แร่สังกะสี 
อำหำรทะเล และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขณะที่กำรน ำเข้ำไม้ซึ่งเคยเป็น
สินค้ำน ำเข้ำหลัก ของ อ ำเภอแม่สอด ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำก กระทรวงพำณิชย์ไทยมีประกำศห้ำมน ำเข้ำไม้ทุก
ประเภท รวมทั้ง ห้ำมกำรขนย้ำยไม้ในทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรลักลอบตัดไม้ในประเทศไทยแล้วน ำไปแปรสภำพในฝั่งเมียน
มำร์ก่อนถูกส่งกลับมำจ ำหน่ำยทำงฝั่งไทย 

นอกจำกกำรค้ำขำยผ่ำนชำยแดนแล้ว บริเวณริมแม่น้ ำ
เมยของไทยยังมีตลำดริมเมยที่ขำยสินค้ำปลีกที่น ำเข้ำจำกพม่ำ 
เช่น ปูทะเลมีชีวิต กุ้งทะเล สินค้ำเกษตร ผ้ำ และสินค้ำจำก
ประเทศจีน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รูปแบบกำรกระจำยสินค้ำระหว่ำง ไทย – 
เมียนมำร์ ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำภำยใต้กำรพัฒนำเส้นทำงกำร
ขนส่งทำงบก     

การส่งออก ผู้ส่งออกไทยจ ำหน่ำยสินค้ำให้พ่อค้ำเมียน
มำร์ ทั้งพ่อค้ำขำยส่งและพ่อค้ำขำยปลีกจำกเมืองต่ำงๆ ทั้ง เมือง
เมำะละแหม่ง ผำอัน ย่ำงกุ้ง และเมียวดี โดยตรง หรือจ ำหน่ำย

ผ่ำนพ่อค้ำขำยส่งที่เมืองเมียวดีแล้วกระจำยสินค้ำไปยังเมืองต่ำงๆ 
ในเมียนมำร์ อีกทอดหนึ่ง 

กำรสั่งซื้อสินค้ำจำกพ่อค้ำชำวเมียนมำร์ ท ำได้หลำยวิธี
ทั้งทำงโทรศัพท์/โทรสำร/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
เดินทำงเข้ำไปติดต่อคู่ค้ำในเมียนมำร์ ด้วยตนเอง พ่อค้ำเมียนมำร์
เข้ำมำติดต่อท่ีร้ำนโดยตรง หรือฝำกบุคคลอื่นเข้ำมำซื้อให้ท่ีฝั่งไทย
หลักฐำนกำรค้ำส่วนใหญ่เป็นใบก ำกับสินค้ำแต่อำจมีกำรท ำใบสั่ง
ซื้อบ้ำงในบำงครั้ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงิน  

1) พ่อค้ำชำยแดนในท้องถิ่นเป็นผู้สั่งซื้อและรวบรวม
สินค้ำจำกส่วนกลำงหรือในท้องถิ่นตำมค ำสั่งซื้อของพ่อค้ำเมียน
มำร์และเป็นผู้ท ำพิธีกำรส่งออก 

2) พ่อค้ำชำยแดนท ำหน้ำที่เป็นเสมือนตัวแทนจ ำหน่ำย
ให้บริษัท/โรงงำนจำกส่วนกลำงในกำรติดต่อซื้อขำยกับพ่อค้ำเมียน
มำร์ กรณีนี้ พ่อค้ำชำยแดนอำจด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำด้วยตนเอง
หรือทำงบริษัท/โรงงำนนั้นจัดส่งมำให้ที่อ ำเภอแม่สอด แล้วแต่จะ
ตกลงกัน ซึ่งอำจส่งออกในนำมของบริษัท/โรงงำนที่กรุงเทพหรือ
พ่อค้ำชำยแดน 

3) ผู้ผลิตจำกส่วนกลำงติดต่อกับพ่อค้ำเมียนมำร์โดยตรง 
และส่งออกในนำมของผู้ผลิต ส่วนภำระกำรขนส่งภำยในประเทศ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่ำงกัน 

 4) พ่อค้ำเมียนมำร์เข้ำมำติดต่อโดยตรงกับพ่อค้ำใน
อ ำเภอแม่สอด หรือเดินทำงเข้ำไปซื้อสินค้ำจำกบริษัท/โรงงำน
ผู้ผลิตในกรุงเทพ หลังจำกนั้นจะส่งสินค้ำมำยังอ ำเภอแม่สอดและ
ท ำพิธีกำรศุลกำกรในนำมของพ่อค้ำเมียนมำร์ วิธีกำรส่งออกนี้
เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ “ตั๋วพม่ำ” อย่ำงไรก็ดี สินค้ำบำงชนิดพ่อค้ำ
เมียนมำร์ไม่สำมำรถสั่งซื้อได้โดยตรงต้องสั่งซื้อจำกพ่อค้ำชำยแดน
ในท้องถิ่น เนื่องจำกมีกำรระบุให้ต้องซื้อผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยของ
บริษัทในอ ำเภอแม่สอด เท่ำนั้น 

 การน าเข้า สินค้ำส ำคัญที่น ำเข้ำผ่ำนด่ำนแม่สอด มีทั้ง
สินค้ำที่สำมำรถน ำเข้ำมำได้ปกติโดยไม่มีข้อห้ำมทำงกำรค้ำจำกท้ัง
ฝ่ำยไทยและเมียนมำร์ เช่น อำหำรทะเล แต่มีสินค้ำบำงประเภท
ซึ่งทำงกำรเมียนมำร์ห้ำมส่งออก เช่น โค-กระบือมีชีวิต ท ำให้กำร
ค้ำขำยสินค้ำประเภทดังกล่ำวเป็นกำรค้ำแบบลักลอบในฝั่งเมียน
มำร์  
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 กำรน ำเข้ำสินค้ำที่ไม่ผ่ำนด่ำนศุลกำกร ได้แก่ สินค้ำ
ประเภทอัญมณี และโค-กระบือ มีชีวิต สินค้ำอัญมณีส่วนใหญ่เป็น
กำรน ำเข้ำโดยพ่อค้ำรำยย่อยเมียนมำร์ที่ลักลอบน ำติดตัวเข้ำมำ
ขำยในตลำดซื้อขำยอัญมณีในอ ำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นกำรค่ำที่มี
มูลค่ำไม่สูงนัก นอกจำกสินค้ำอัญมณีแล้วยังมีกำรค้ำขำยโค -
กระบือ ระหว่ำงพ่อค้ำไทยที่อยู่บริเวณชำยแดนกับชนกลุ่มน้อย
ชำวกะเหรี่ยงหรือพ่อค้ำย่ำงกุ้งที่เป็นคู่ค้ำประจ ำ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ทิศทำงและแนวโน้มของกำรช ำระเงินจำก
กำรค้ำชำยแดนของไทยฝั่งตะวันตก 

เงินจัตเป็นเงินสกุลของเมียนมำร์ รัฐบำลก ำหนดอัตรำ
แลกเปลี่ยนค่ำเงินจัต โดยอ้ำงอิงกับค่ำ SDR1 มีอัตรำแลกเปลี่ยน
ประมำณ 6 จัตต่อดอลลำร์สรอ. หรือประมำณ 620 บำทต่อ 100 
จัต ทั้งนี้อัตรำดังกล่ำวไม่เป็นที่ยอมรับในตลำดกำรค้ำ เนื่องจำก
ไม่ได้สะท้อนอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจึงท ำให้มีอัตรำแลกเปลี่ยน
อีกอัตรำในตลำดกำรค้ำประมำณ 900 จัตต่อดอลลำร์สรอ. หรือ
ประมำณ 4 บำทเท่ำกับ 100 จัต ซึ่งพ่อค้ำชำยแดนและนักลงทุน
ทั่วไปนิยมใช้อัตรำตลำดในกำรอ้ำงอิงในกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
มำกกว่ำ  

กลไกการเบิกจ่ายจากการส่งออก 

ธุรกิจส่งออกของเมียนมำร์จะประสบปัญหำกำรรับช ำระ
ค่ำสินค้ำ จำกปัญหำกำรขำดสภำพคล่องเงินตรำต่ำงประเทศของ
ทำงกำร แม้ว่ำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศจะมีกำรลงทะเบียนกำร
เบิกจ่ำยเงินที่ได้จำกกำรส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศแต่จำกปัญหำ
กำรขำดสภำพคล่องเงินตรำต่ำงประเทศของเมียนมำร์ ท ำให้
รั ฐบำลเมี ยนมำร์ ใช้กลยุทธ์ต่ ำงๆ  ชะลอกำรจ่ ำย เงินตรำ
ต่ำงประเทศออกจำกคลัง เพื่อสร้ำงควำมสมดุลของเงินตรำ
ต่ำงประเทศ  

รัฐบำลเมียนมำร์ได้สร้ำงเง่ือนไขในกำรน ำเข้ำและ
พยำยำมผลักภำระในกำรเบิกจ่ำยให้พ่อค้ำจับคู่กันเอง หรือ
พยำยำมให้ผู้ส่งออกและผู้น ำเข้ำเป็นบุคคลคนเดียวกัน เช่น ธุรกิจ
น ำเข้ำต้องได้รับใบอนุญำต License กำรน ำเข้ำจำกหน่วยงำนของ
รัฐโดยก ำหนดให้ผู้ที่ขอน ำสินค้ำเข้ำต้องมีเงินตรำต่ำงประเทศที่
ได้รับจำกกำรส่งออกหลังหักค่ำธรรมเนียมมำส ำแดงในมูลค่ำที่
เท่ำกัน โดยผู้น ำเข้ำจะจับคู่ซื้อขำยเอกสำรกำรเงินกับผู้ส่งออก
เพื่อให้ได้สิทธิน ำเข้ำสินค้ำ ระบบดังกล่ำวเพื่อป้องกันไม่ให้มูลค่ำ
น ำเข้ำสูงกว่ำมูลค่ำส่งออก แม้ว่ำ จะมีควำมยุ่งยำกในพิธีปฏิบัติแต่
ผู้น ำเข้ำชำวเมียนมำร์นิยมน ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรส่วนหนึ่งเพื่อให้

ปรำกฏเป็นหลักฐำนแสดงควำมเคลื่อนไหวในกิจกรรมกำรค้ำไว้
บ้ำง และส่วนท่ีเหลือนิยมน ำเข้ำผ่ำนด่ำนชำยแดน 

6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

(6.1) สรุปผลด้านการค้า 

การค้าขนาดเล็ก 

ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ำเมียนมำร์ที่มำซื้อสินค้ำ
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพบริเวณด่ำนชำยแดน ผู้ขำยจะเป็นพ่อค้ำ
หรือร้ำนค้ำปลีกตำมแนวชำยแดน คนเมียนมำร์จะมำซื้อสินค้ำกับ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยไทยโดยตรง ส่วนผู้ประกอบกำรเมียนมำร์
จะสั่งซื้อสินค้ำกับผู้ค้ำส่งไทย โดยสั่งซื้อสินค้ำมำกับเรือรับจ้ำง
ขนส่งสินค้ำ หรือสั่งซื้อโดยทำงโทรศัพท์พ่อค้ำไทยจัดส่งสินค้ำให้ที่
ชำยแดน ในขณะที่ผู้ประกอบกำรไทยท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำร
จัดหำซื้อสินค้ำตำมรำยกำรสั่งซื้อของลูกค้ำแล้วจัดส่งไปให้ 

การค้าขนาดใหญ่ 

ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบกำรค้ำส่ง -ค้ำปลีกตัวแทน
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริษัทนำยหน้ำ สินค้ำส่งออกส่วนใหญ่เป็น
สินค้ำอุปโภคบริโภคเช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ผงชูรสเป็นต้น 
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักรทำง
กำรเกษตรวัสดุก่อสร้ำงและน้ำมันปิโตรเลียม ส ำหรับกำรส่งออก 
ผู้ประกอบกำรค้ำจะสั่งซื้อสินค้ำกับผู้ประกอบกำรค้ำส่งไทย โดย
สั่งมำกับรถรับจ้ำงขนส่งสินค้ำ หรือสั่งซื้อโดยทำงโทรศัพท์ ส ำหรับ
กำรน ำเข้ำ ผู้ประกอบกำรค้ำไทย-ลำวแลกเปลี่ยนสินค้ำระหว่ำงกัน
โดยเฉพำะสินค้ำประเภทวัสดุก่อสร้ำงแลกเปลี่ยนกับผลผลิต
ทำงกำรเกษตรตำมฤดูกำล  

การขนส่งและการประกันภัยสินค้า  

เนื่องจำกสินค้ำส่งออกผ่ำนด่ำนพรมแดนอ ำเภอแม่สอด
ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำอุปโภคบริโภค พบว่ำ มีลักษณะกึ่งลักลอบ 
พ่อค้ำไม่สำมำรถขนส่งสินค้ำผ่ำนช่องทำงอนุมัติที่เป็นจุดผ่ำนแดน
ถำวร บริเวณเชิงสะพำนมิตรภำพไทย-เมียนมำร์ได้ กำรขนส่ง
สินค้ำจึงควรกระท ำผ่ำนจุดผ่อนปรนช่ัวครำวในสัดส่วนร้อยละ 70 
กำรส่งมอบสินค้ำโดยทั่วไปจะส่งมอบบริเวณชำยแดนไทย เพื่อลด
ควำมเสี่ยงในกำรขนส่งสินค้ำในเมียนมำร์ โดยปกติหลังจำกผู้
ส่งออกไทยส่งมอบสินค้ำเรียบร้อยแล้วผู้น ำเข้ำเมียนมำร์จะเป็นผู้
รับภำระด้ำนกำรประกันภัยและค่ำขนส่งในเมียนมำร์เอง  
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(6.2) สรุปผลด้านการช าระเงิน 

กำรเสนอขำยสินค้ำอยู่ในรูปเงินบำทและเงินจัตขึ้นอยู่
กับประเภทสินค้ำ หำกเป็นสินค้ำที่มีลักษณะเฉพำะผู้ผลิตไม่มำก
นัก พ่อค้ำมีอ ำนำจต่อรองสูง เช่น อะไหล่เครื่องยนต์  วัสดุก่อสร้ำง 
กำรก ำหนดรำคำของผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปเงินบำท และ
ลักษณะกำรขำยสินค้ำจะอยู่ในรูปเงินให้สินเช่ือมำกกว่ำเงินสด 
ส่วนกรณีสินค้ำอุปโภคบริโภคทั่วไป มีกำรแข่งขันในตลำดสูง กำร
ก ำหนดรำคำจะมีทั้งในรูปเงินบำทและเงินจัตในสัดส่วนท่ีแตกต่ำง
กันไปตำมข้อตกลงของแต่ละคู่ค้ำ เนื่องจำกกำรค้ำชำยแดนใน
อ ำเภอแม่สอดเป็นกำรค้ำขำยบนพื้นฐำนของควำมไว้วำงใจกัน 
พ่อค้ำชำยแดนบำงรำยเริ่มขำยสินค้ำในรูปเงินสดในสัดส่วนที่สูง
กว่ำกำรให้สินเช่ือ หรือขำยในรูปเงินสด 

ข้อเสนอแนะ 

 • ควรมีกำรปรับปรุงกำรใช้กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำชำยแดนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรค้ำชำยแดนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่รูปแบบกำรค้ำได้พัฒนำและขยำย
ตัวอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้บำงครั้งกฎระเบียบกลำยเป็นอุปสรรคทำง
กำรค้ำ 

 • สนับสนุนให้ธนำคำรพำณิชย์ไทย และธนำคำรพำณิชย์
เมียนมำร์ มีกำรเปิดบัญชี Non Resident Account ทั้งเงินบำท
และเงินจัต ไว้ซึ่งกันและกัน และให้มีกำรช ำระบัญชีระหว่ำงบำท
และจัต ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์ทั้งสองโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่
ตกลงกัน เพื่อให้ผู้ประกอบกำรค้ำชำยแดนมีช่องทำงในกำรช ำระ
เงินผ่ำนระบบธนำคำรพำณิชย์ได้สะดวกขึ้น  

บทสรุป 

จำกกำรศึกษำ ได้ข้อค้นพบที่ส ำคัญว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้ำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมืองกำรค้ำชำยแดน ด้วย
กำรผลักดันที่จะพัฒนำให้รุดหน้ำโดยนโยบำยและมำตรกำรทำง
กำรค้ำและกำรช ำระเงิน ของฝ่ำยไทย  เพื่อให้บรรลุผลแห่งกำร
พัฒนำนั้น อำจส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงไม่คำดคิด ซึ่งสะท้อน
ออกมำในค่ำนิยมในสินค้ำของต่ำงชำติ เช่นไทย และท ำให้
โครงสร้ำงเศรษฐกิจจำกกำรค้ำชำยแดนของเมียนมำร์ ณ อ ำเภอ
แม่สอด ต้องขึน้ต่อและพึ่งพำประเทศไทยโดยควำมสมยอม  

ส่วนค ำอธิบำยจำกทฤษฎีพึ่งพำ และด้วยค ำอธิบำยทำง
ทฤษฎีระบบโลก ที่ผ่ำนมำ  สรุปได้ว่ำ พลังกำรเปลี่ยนแปลงใน
ค่ำนิยมและควำมต้องกำรสินค้ำไทยของเมียนมำร์นั้น ปฏิสัมพันธ์

ทำงกำรค้ำไทย – เมียนมำร์ นั้น เมียนมำร์จะถูกดึงดูดเข้ำมำหำ
ไทยแรงขึ้นเรื่อยๆ  จำกปรำกฎกำรณ์ทำงกำรค้ำชำยแดน ท ำให้
เห็นว่ำ แรงดึงดูดเข้ำหำกัน  

ด้วยอ ำนำจทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจไทย – เมียนมำร์
ที่ไม่เท่ำเทียม ท ำให้สถำนกำรณ์ด้ำนกำรค้ำและกำรช ำระเงินของ
ด่ำนกำรค้ำชำยแดน ไทย – เมียนมำร์ : อ ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก นั้น ไทยเป็นฝ่ำยที่ได้เปรียบเมียนมำร์อย่ำงสมบูรณ์.  
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บทคัดย่อ 

 
การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรีมีการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันภายใน
จังหวัด คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการลงพื้นที่ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
จังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานต่างๆมีข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรี  มีจ านวน 15 แหล่งท่องเที่ยว 
จากนั้นท าการให้คะแนนสถานท่ีท่องเที่ยวมีความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์พบว่า มี 7 สถานท่ีมีคะแนนความส าคัญมากท่ีสุด และจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ภายใน 1 วัน   โดยจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวนั้นเริ่มจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี จากนั้น เดินทางไปท่ีค่าย   
เนินวง  วัดพลับ ตึกแดง คุกข้ีไก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว และจบท่ีอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมระทาง 84.7 กิโลเมตร และ
ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 2 ช่ัวโมง 4 นาที ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวสามารถจัดท าเป็นแผนท่ีเพื่อใช้ประกอบในการ
วางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ 
ค าส าคัญ : การออกแบบเส้นทาง , การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, จังหวัดจันทบุรี 
 

Abstract 
The design of tourist routes in the history of Chanthaburi province has the objectives of this study: 1) to study 

the historical tourist attractions of Chanthaburi Province and 2) to create a historical tourism program that is a tourist 
route that is linked within the province. The research team studied and collected data from relevant documents and 
research. And from interviews with various agencies Related to the Provincial Cultural Office Tourism and provincial 
sports And the area to explore the historical and cultural tourist routes of Chanthaburi Province. There are 15 tourist 
attractions. From then on, scoring tourist attractions is of historical significance, found that there are 7 places with the 
most important scores. And organizing historical tourism routes within 1 day. The starting point for tourism is from City 
Pillar Shrine, Chanthaburi Province, then travel to Nern Wong Camp, Phlap Temple, Red Jail Temple, Kai Kai National 
Park, Nam Phloo National Park And finished at the King Taksin Shipyard. Total travel time is 84.7 kilometers and it takes 
2 hours and 4 minutes to travel. 
Keywords : Trails design, Historical Tourism and Chantaburi Province 
 
1. บทน า 
 การท่ องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ ท ารายได้ เป็น เงินตรา
ต่างประเทศให้กับหลายประเทศก่อให้ เกิดการลงทุนในธุรกิจ
ท่องเที่ ยวเพื่ อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้าง  อาชีพให้
ประชาชนมีงานมีรายได้ ส าหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวน ารายได้
เข้าสู่ประเทศ เป็นอันดับสองรองจากรายได้การส่งออก โดยองค์การ
การท่ อ งเที่ ย ว โลก  (World Tourism Organization-WTO) ได้
คาดการณ์ ว่าในปี  ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมีนักท่องเที่ ยว 
ระหว่างประเทศเดินทางเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,600 ล้านคน [1]        
และมีรายได้จากการท่องเที่ยว มากกว่า 100 ล้านล้านบาท ทั้งนี้

ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงาม
เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม รวมถึงยังมีประเพณีที่ดีงามมา
ตั้งแต่โบราณกาล ควรค่าแก่ความภูมิใจ ของชาวไทยทุกคน และเป็น
ที่ช่ืนชอบของนานาประเทศที่ได้พบเห็นความงามในศิลปวัฒนธรรม
ไท ย  ท า ให้  นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ ท าค วาม รู้ จั ก กั น แล ก เป ลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรม และความคิด เห็นซึ่ งกันและกัน  ก่อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงการท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้น ให้มีจิตส านึก
ต่อการรักษา สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน [2] 
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 ซึ่งหากกล่าวถึงจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว โดยมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีภูเขา
โอบล้อม ไม่เพียงแค่นั้นจังหวัดจันทบุรียังมีความส าคัญต่อเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและโดดเด่น 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดจันทบุรี” เพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอย
ประวัติศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มี
รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้1. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดจันทบุรี  และ 2. เพื่ อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรมที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยง
กันภายในจังหวัด 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 
 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญและ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี รวมถึงสถานที่
หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญ
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และ
สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า ทางศิลปะและสถาปัตยกรรม) 
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง 
การเดินทางไป ตามสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ 
ๆ หรือมีช่ือเสียง เป็นการแสวงหา ความรู้ ความเพลิดเพลิน และได้
เห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของ ประชาชนใน
ปัจจุบัน [3] ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มี หลายประเภท 
ดังนี้อุทยานประวัติศาสตร์ (Historic park) ซากอารยธรรม แหล่ง
โบราณคดี เมืองโบราณ (Dead Monument / Archaeological 
Sites / Old Town) พระราชวัง พระต าหนัก พระที่นั่ง คุ้ม (Place 
/ Residence of Royality) ศ า ส น ส ถ า น  (Religious Place) 
ปราสาทหิน  ปรางค์  กู่  (Sandstone Sanctuary) อนุ เสาวรีย์ 
อนุสรณ์สถาน ศาล วีรชน สุสาน (Monument) พิพิธภัณฑ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมสมัย (Historical and 
cultural Museum) ป้อมปราการ ก าแพงเมือง ประตูเมือง คูเมือง 
(Fortress / City Gate / Moat) สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีความส าคัญ
ทาง  ป ระวัติ ศ าสตร์ห รือ วัฒ นธรรม  (Other Historical and 
Cultural Elements) แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก  ส ร้ า ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ท า ง
สถาปัตยกรรม (Architectural Building) (กรมการท่องเที่ ยว , 
2552) [4] 
 และนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ยังเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม อีกประเภทหนึ่งด้วยโดยลักษณะของมรดกทาง
วัฒนธรรมนั้นจะต้องให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ หรือศิลปะ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของวิถีชีวิต มีรูป 
แบบดั้งเดิม สามารถสืบค้นที่มาในอดีตได้ และมีลักษณะที่สามารถ
บ่งบอกถึงความเป็น ชุมชนหรือท้องถิ่นได้ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , 

2556) ซึ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม ตามการแบ่งประเภท
ของ ICOMOS Thai (2554) [5] นั้น มี 2 ประเภท คือ 1) มรดกทาง 
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) คือ มรดก
ทางวัฒนธรรมที่เป็น รูปธรรม เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและมองเห็น
ได้ ได้แก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย์สถาปัตยกรรม อาคาร กลุ่มอาคาร 
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
และ โบราณวัตถุ แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นต้น 2) มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ ได้  ( Intangible Cultural Heritage) คือ 
มรดกทาง วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้อง
หรือแสดงออกทางกายภาพได้ ได้แก่ ภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ 
ความสามารถ ขนบธรรมเนียม ประเพณีจารีตที่บุคคลหรือ ชุมชนได้
สร้างสรรค์ขึ้น และได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนถึง
ปัจจุบัน 
 
2.2 การจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเท่ียว 
  การจัด เส้นทางสัญจรเพื่ อการท่องเที่ ยว หมายถึ ง        
การก าหนดเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดที่น่าสนใจตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างง่าย สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งยังได้รับ
ความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป  

การก าหนดเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยว ควรส ารวจ
และสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ประกอบกั บ
แนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทางโดยเริ่มต้นจากการพิจารณา
ต าแหน่ง ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆแล้วจัดล าดับความส าคัญ
และความน่าสนใจจากนั้นจึงพิจารณาความสามารถในการเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันเรื่องการจัดเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวอาจก าหนด
ในลักษณะวงจรบรรจบซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลก
ใหม่และเกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องย้อนกับไปยัง
เส้นทางเดิมอีก ดังภาพท่ี 1 [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            รูปที่ 1 ตัวอย่างการท่องเที่ยวแบบวรจรบรรจบ 

 
ศิริ เพ็ญ  ดาบเพชร  และคณะ [7] ได้ศึกษาการสร้าง

เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบ
ไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ์  โดย
สอบถามความคิดเห็นจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 1,100 คน 
ที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 และใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
สนใจ 5 อันดับ แรก คือ ท าบุญ/ไหว้พระ ถ่ายรูป ชมโบราณสถาน 
ชมวิวและธรรมชาติ  และการเที่ ยวพิพิ ธภัณ ฑ์  โดยสถานที่             
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ที่นักท่องเที่ยวสนใจไปเยี่ยมชม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ วัด 
และอุทยาน 

ประทีป พืชทองหลาง[8] ได้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาประเภทเจดีย์และพระพุทธรูปส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ใช้
การวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ พื้นที่
วิจัย คือ วัดในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน 16 วัด ใช้วิธี
คัดเลือกแบบเจาะจงจากรายชื่อวัดที่ปรากฏในมูลศาสนาและชินกาล
มาลีปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  ข้อมูลเชิงปริมาณได้จาก
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ได้จากศึกษาเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
กั บ ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย ว ข้ อ ง  จ าน วน  20 ค น  ผ ล ก าร วิ จั ย พ บ ว่ า                
1) สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ 
นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่ 1 วัน แบบเช้าไป-เย็นกลับนิยม
ท่องเที่ยวไหว้พระมากที่สุด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัด
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด  2) วัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ทั้ง 16 แห่ง มีประวัติศาสตร์ คุณค่าและศักยภาพใน
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ในระดับสูง        
3) เส้นทางท่องเที่ยวที่น าเสนอแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
ตามชื่อวัดที่เป็นมงคลและเส้นทางประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์
และพระพุทธรูปส าคัญ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ท าการวิจัย คือ หน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก       
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 50 ราย เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัยและประชากรที่ท าการวิจัย โดยเลือกจาก
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานจันทบุรี จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 คน  นักวิชาการด้าน
การท่องเที่ยว จ านวน 5 คน ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นและ จ านวน     
30 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้สอบถามและ     
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้ก าหนดค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
จันทบุรี ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์จังหวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และของที่ระลึก 
รวมทั้งลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
สถานท่ีแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) หน่วยงาน
ราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ของจังหวัดจันทบุรี และ 2) จากการลงพื้นที่ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบกว่ามีข้อมูล 
ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์จ านวน 15 สถานที่ ดังนี้   
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี 
ค่ายเนินวง วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง วัดโบสถ์เมือง วัดป่าคลองกุ้ง 
วัดเขตร์นาบุญญาราม วัดสวนมะม่วง อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ.ศ. 2310          
วัดเขาพลอยแหวน วัดพลับบางกะจะ ตึกแดง คุกขี้ไก่ และ อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จากนั้นท าการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวต่างดัง
แสดงในตารางและเลือกล าดับคะแนนความส าคัญสูงสุด 7 สถานที่ 
ดังนี้  
 
ตารางที่  1  ตารางสรุปการให้คะแนนความส าคญัของสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุร ี
 

เมื่อดูความส าคญัของสถานท่ีท่องเที่ยวแล้ว ผู้วิจัยได้ ออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตรด์ังรูปที2่  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การจัดเส้นทางการท่องเทีย่วตามรอยประวตัิศาสตร ์

  
 
 

จากรูปที่ 2 แสดงการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอย
ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดตามรอย

ล าดับที ่ สถานที่ท่องเที่ยว คะแนนร้อยละ 
1 ศาลหลักเมืองจังหวัด

จันทบุร ี
70 

2 ค่ายเนินวง 58 
3 วัดพลับ 53 
4 อุทยานแห่งชาติน้ าตก

พลิ้ว 
64 

5 คุกข้ีไก ่ 51 
6 อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช 
63 

7 ตึกแดง 52 
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ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมที่พบปรากฏในหลักฐานที่อ้างอิงได้ โดยในการ
จัดเส้นทางการท่องเที่ ยวนั้น  จะจัดแบบวงจรบรรจบเพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้พบสิ่งแปลกใหม่ โดยจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวนั้น
เริ่มจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี จากนั้น เดินทางไปที่ค่าย   
เนินวง  วัดพลับ ตึกแดง คุกข้ีไก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว และจบ
ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมระทาง 84.7 กิโลเมตร 
และใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 2 ช่ัวโมง 4 นาที โดยจัดท าเป็น
แผนภาพ ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยประวตัิศาสตร์จังหวดัจันทบุร ี
 
ตารางที่  2  แหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัด
จันทบุรี 

ล าดับที ่ สถานที่ท่องเที่ยว 
ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

1 ศาลหลักเมืองจันทบุร ี สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทรงสร้างขึ้น
เมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้า
เมืองจันทบุรี 

2 ค่ายเนินวง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
3 เพื่อเป็นชัยภูมิตั้งรับศึก
ญวนท่ีจะมาทางทะเล 

3 วัดพลับ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนา
ก่อนท่ีจะเข้าตีเมืองจันท์  

4 ตึกแดง เมืองจันทบุรีอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส
ถึง 11 ปี  (พ .ศ .2436 – 
2446) 

5 คุกข้ีไก ่ คุกนี้ใช้ทรมานนักโทษที่
ต่อต้านทหารฝรั่งเศส 

6 อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว น้ าตกที่พระมหากษัตริย์
ได้แก่ รัชกาลที่ 5, 6 และ 
7ได้จารึกพระปรมาภิไธย
ย่อไว้บนก้อนหินขนาด
ให ญ่  บ ริ เวณ ห น้ าผ า

เหนือต้นน้ าตกพลิ้ว 
7 อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตาก

สินมหาราช 
สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็น
สถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชทรงใช้
เป็นอู่ต่อเรือ 

 
 จากตารางที่  2 แสด งสถาน ที่ ท่ อ ง เที่ ย วต าม รอย
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี  โดยแสดงภาพสถานที่ต่างๆ
เรียงล าดับในการเดินทาง ซึ่ งแต่ละสถานที่มีความส าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากโดยแสดงดังรูปที่ 4 – 10 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ศาลหลักเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5 ค่ายเนินวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 วัดพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ตึกแดง 
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รูปที่ 8 คุกข้ีไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
5. บทสรุป 
 จากการออกแบบ เส้ นทางการท่ องเที่ ย วตามรอย
ประวัติศาสตร์  ในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งผลการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิง       ประวัติศาสตร์นั้นสามารถจัดโปรแกรมทัวร์เที่ยว
แบบ 1 วัน ได้ โดยเรียงล าดับดังนี้ โดยจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวนั้น
เริ่มจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี จากนั้น เดินทางไปที่ค่าย   
เนินวง  วัดพลับ ตึกแดง คุกข้ีไก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว และจบ
ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ข้อเสนอแนะจากการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอย
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรีนั้น ควรควรด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว ความสะอาด สถานที่จอดรถ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม จัดท าป้ายบอกวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือป้าย
บอกทางให้ชัดเจน  
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การประยุกต์ใชค้ัมบังเบิกถอนชิ้นส่วนประกอบ กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ โลจิสติกส์ จ ากัด 
Kanban application withdrawal part case study AAA Logistics Company Limited. 
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1Email : tonaorsuttinee@gmail.com  ;  2Email : thiranan@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานในการเบิกช้ินส่วนประกอบ ระหว่างแผนกประกอบ

ช้ินส่วนและ แผนก Stock RM (2) เพื่อจัดท ามาตรฐานการบรรจุช้ินส่วนต่อกล่อง แยกตามแต่ละชิ้นส่วน ใหส้ะดวกในการนับสินค้าที่จัดเก็บไว้
ในคลัง (3) เพื่อลดเวลาสูญเสียในการผลิตช้ินงานเมื่อมีการนับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังและ (4) เพื่อลดจ านวนสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังของช้ิน
ส่วนประกอบโดยจัดเก็บใหพ้อดีต่อความต้องการใช้ โดยผู้วิจัยได้น าระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) มาประยุกต์ด้วยระบบคัมบังเบิกถอน ใน
การเบิกถอนช้ินส่วนประกอบจ านวน 8 ช้ิน จากปัญหาภายในแผนกประกอบช้ินส่วน ไม่มีการระบุมาตรฐานในการจัดเก็บต่อกล่องบรรจุ 
(Package) ของช้ินส่วนประกอบที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนของช้ินส่วนท่ีถูกใช้งานได้จริง การเบิกโดยใช้ใบบิลเบิกจึงเป็นเพียงการ
วางแผนเข้ามาเติมเต็ม ท าให้เป็นการเบิกจ านวนทีละมากๆ ส่งผลให้กล่องที่บรรจุช้ินส่วนประกอบท่ีเข้ามาเติมเต็มมีมากกว่าจ านวนท่ีใช้ไปท าให้
มีจ านวนกล่องวางเกินพื้นที่จัดเก็บ และไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการจัดเก็บกล่อง และปริมาณการจัดเก็บต่อกล่อง (MIN MAX) จึงท าให้
การหยุดการผลิตเพื่อนับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังแต่ละครั้งใช้เวลานาน ซึ่งหลังการปรับปรุงพบว่า เวลาโดยเฉลี่ยของระยะเวลาในการหยุดการ
ผลิตนับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังทั้งหมดลดลงเหลือ 26.50 นาที จากเดิม 60 นาที ลดลงไป 33.50 นาที มูลค่าที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยทั้งหมด
ลดลง 33,879.60 บาท การสูญเสียการผลิตต่อครั้งโดยเฉลี่ยลดลง 6.90% และจ านวนกล่องวางเกินพ้ืนท่ีจัดเก็บลดลง 100% 
ค าส าคัญ : คัมบังเบิกถอน, ระบบการผลิตแบบโตโยต้า, แผนภาพการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล, ช้ินส่วนประกอบ 

 
Abstract 

 This research objective is as follows (1) to study and analyse the processes running in to pick parts. Between 
the Department and parts department Stock RM. (2) to develop a standard packing pieces per box. Each individual part, 
as the stock count. (3) in order to reduce the time to lose work when a stock count and. (4) to reduce the amount of 
stock of parts by the store to fit your needs using. Research by the Toyota production system (TPS) with withdrawal 
KANBAN system. Withdrawal, the number of parts 8 pieces. The problems within the department assembly. No specific 
standards for the storage box (Package) of the components. It is impossible to know the number of parts that was actually 
works. Withdrawing cash using the bill is only planning to fill. Making a withdrawal, the number of mass, as a result, the 
box containing the incoming parts to complement the amount used causes a number of boxes paste excess storage 
space. And the standard is not defined in a storage box and a storage quantity per box (MIN MAX) to stop the timeline, 
each stock count takes a long time. After the update, which found that the average time of the period in order to stop 
the counting all stocks timeline is reduced to 26.50 minutes from the original 60 minutes reduced to 33.50 min value 
lost, on average, all reduced production losses of baht 33,879.60 per time on average, 6.90% and reduced the number 
of boxes placed exceeds 100%, reduced storage space. 
Keywords : PW Kanban, Toyota Production System, Material and Information Flow Chart, Component Part 
 

1. ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมส าคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลไทยหลาย
สมัย เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ และความรู้
ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงพอส าหรับ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับความต้องการในการใช้
รถยนต์ของผู้บริโภคในประเทศไทยส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศ

ต่างประเทศ เพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ดีขึ้น ความยากของอุตสาหกรรมยานยนต์คือ การ
ออกแบบกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถแข่งขันในตลาดโลกของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรป ล้วนต้องการเป็นผู้น าของโลกยาน
ยนต์ด้วยกระบวนการที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าสุด โดยได้รับการยอมรับ
ในเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า และ
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ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมโลก ช้ินส่วนแต่ละช้ินส่วนของรถยนต์นับหมื่น
ช้ินส่วนต้องมีการวางแผนการผลิตตามจ านวนที่ต้องการ และส่งไป
ให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ประกอบช้ินส่วนตามเวลาที่สายการผลิต
รถยนต์ต้องการใช้งาน สิ่งส าคัญของ Toyota Way คือ การส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ส่งช้ินส่วนต่าง ๆ ให้กับ   
โตโยต้า พัฒนาตนเองในทุกด้าน เพื่อสามารถส่งมอบช้ินส่วนต่าง ๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่ก าหนดไว้ (ณัฏฐา อินทนะนก,2558) 
 บริษัท เอเอเอ โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ประเภทอลูมิเนียมขึ้นรูป เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียม (O.E.M.) ส่ง
โดยตร ง ให้ บริ ษั ทผู้ ป ระกอบในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ทั้ ง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นๆ เช่น อิเลคทรอนิค เป็นต้น ปัจจุบันบริษัท เอเอเอ     
โลจิสติกส์ จ ากัด ได้น าระบบการผลิตแบบโตโยตา (TPS) มาใช้ใน
บริษัท แต่ก็ยังมีบางแผนกที่ไม่ได้น าระบบนี้มาใช้ในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งแผนกประกอบช้ินส่วน (Assemble) และ แผนก 
Stock RM โดยแผนกประกอบช้ินส่วน เป็นการผลิตประกอบช้ินส่วน
ยานยนต์ สินค้าที่ได้จากการประกอบคือ เบรกรถมอเตอร์ไซค์และที่
พักเท้า กระบวนการท างานของแผนกประกอบช้ินส่วนมีหน้าที่รับ 
เตรียม ประกอบ และส่ง โดยช้ินส่วนท่ีจะน ามาประกอบนั้นมีด้วยกัน
ทั้งหมด 3 ช้ินส่วน ได้แก่ ช้ินส่วนอลูมิเนียมที่ผลิตเอง ช้ินส่วนเหล็กที่
ผลิตเอง และช้ินส่วนประกอบ (Component Part) ที่ซื้อมาจากซัพ
พลายเออร์ เพื่อน ามาประกอบขาย ซึ่งช้ินส่วนประกอบที่ซื้อเข้ามา
จะถูกน าไปจัดเก็บไว้ท่ีแผนก Stock RM เพื่อรอการเบิก 
 ปัจจุบันแผนกประกอบช้ินส่วนไม่มีการระบุมาตรฐานในการ
จัดเก็บต่อกล่องบรรจุ (Package) ของช้ินส่วนประกอบที่ชัดเจน ท า
ให้ไม่สามารถทราบจ านวนของช้ินส่วนท่ีถูกใช้งานได้จริง การเบิกโดย
ใช้ใบบิลเบิกจึงเป็นการเบิกด้วยการวางแผนมาเติมเต็ม ท าให้เป็น
การเบิกจ านวนทีละมากๆ ส่งผลให้กล่องที่บรรจุช้ินส่วนประกอบที่
เข้ามาเติมเต็มมีมากกว่าจ านวนที่ใช้ไปท าให้มีจ านวนกล่องวางล้น
พื้นที่จัดเก็บ และไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการจัดเก็บกล่อง 
ปริมาณการจัดเก็บต่อกล่อง (MIN MAX) จึงท าให้การหยุดการผลิต
นับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังแต่ละครั้งใช้เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า
ระบบคัมบังมาประยุกต์ใช้การแผนกประกอบช้ินส่วน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานในการเบิก
ช้ินส่วนประกอบ ระหว่างแผนกประกอบช้ินส่วน และ แผนก Stock 
RM 
 2.2 เพื่อจัดท ามาตรฐานภาชนะบรรจุให้มีมาตรฐาน สะดวกใน
การนับสินค้าท่ีจัดเก็บไว้ในคลัง 
 2.3 เพื่อลดเวลาสูญเสียการผลิตช้ินงานเมื่อมีการนับสินค้าที่
จัดเก็บไว้ในคลัง 
 2.4 เพื่อลดจ านวนสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังของช้ินส่วนประกอบ
โดยจัดเก็บพอดีที่ต้องการใช้ 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านสถานที่ จะท าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัย 
บริษัทผลิตช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างแผนก 
ประกอบช้ินส่วนและ แผนก Stock RM 
 3.2 ขอบเขตด้านข้อมูล จะท าการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการเบิกถอนช้ินส่วนประกอบ ระหว่างแผนกประกอบช้ินส่วนและ 
แผนก Stock RM จ านวน 8 ช้ิน 
 3.3 ขอบเขตด้านเวลา จะท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 
2562 – เดือนเมษายน 2562 
 
4. วิธีการวิจัย 
 4.1 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน้างานภายในแผนกประกอบ
ช้ินส่วน สัมภาษณ์กับพนักงานในแผนกประกอบช้ินส่วนและ แผนก 
Stock RM  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกถอนช้ินส่วนประกอบ เขียน
แผนภาพของหน้างานด้วยแผนภาพการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล 
(MIFC) วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Stagnation และศึกษาเครื่องมือท่ีจะ
ในการแก้ปัญหาคือ คัมบัง จากนั้นรวบรวมข้อมูลยอดการสั่งซื้อของ
ช้ินส่วนประกอบและก าหนดมาตรฐานในการจัดเก็บกล่อง ปริมาณ
การจัดเก็บต่อกล่อง ก าหนดรอบการจัดส่ง  ท าตู้สะสมคัมบัง 
(Collecting Post) และบอร์ดควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control Board) จากนั้นค านวณคัมบังที่ต้องใช้  ท าคัมบังและ
ทดลองน าระบบคัมบังมาใช้ จากนั้นจึงท าการอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
ศึกษาการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 
เขียนแผนภาพการไหลของวัตถุดบิและข้อมลู (MIFC) วิเคราะห์

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน้างานด้วย Stagnation List 
 

รวบรวมข้อมลูยอดการสั่งซื้อของ Component Part และ
ก าหนด standard package 

 
หาเวลาน าในกระบวนการเบิกถอน 

 
ท าตู้ Collecting Post และVisual Control Board 

 
ค านวณคัมบังที่ต้องใช้และก าหนดค่า Max-Min ที่เก็บใน store 

 
ท าคัมบังและทดลองน าระบบคัมบงัมาใช้ 

 
อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
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 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ  
  4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาไปที่บริษัท เอเอเอ โลจิสติกส์ 
จ ากัด แผนกประกอบช้ินส่วนและ แผนก Stock RM 
  4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
           การศึกษาครั้ งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ช้ินส่วน
ประกอบที่ใช้ในการประกอบช้ินส่วนยานยนต์จ านวน 8 ช้ิน 
 4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  4.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
  การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาหน้างานภายในแผนก
ประกอบช้ินส่วน สัมภาษณ์กับพนักงานในแผนกประกอบช้ินส่วน
และ แผนก Stock RM  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกถอนช้ินส่วน
ประกอบ 
  4.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
           การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการตัดสินใจของผู้วิจัย โดยเลือกจากยอด
สั่งซื้อช้ินส่วนประกอบที่มีจ านวนมากท่ีสุด 
 4.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  4.4.1 แผนภาพการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล (Material 
and Information Flow Chart :MIFC) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
และขั้นตอนการเบิกถอนช้ินส่วนประกอบ  
  4.4.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การหยุดชะงัก 
การรอคอย ที่เกิดขึ้นจากหน้างานโดยใช้ Stagnation List  
  4.4.3 แบบบันทึกข้อมูลของช้ินส่วนประกอบ ที่รวบรวม
ข้อมูลยอดการสั่งซื้อ 
 4.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.5.1 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 
System: TPS)  
  4.5.2 การใช้คัมบังเบิกถอน (PW Kanban) เบิกถอน
ช้ินส่วนประกอบ แทนการเขียนใบบิลเบิก 
 4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  4.6.1 ข้อมูลยอดการสั่งซื้อของช้ินส่วนประกอบท้ัง 8 ช้ิน  
  4.6.2 เวลาในกระบวนการเบิกถอนช้ินส่วนประกอบ 
 4.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
        4.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
เมษายา 2562 
  4.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่จะ
น าช้ินส่วนประกอบไปประกอบและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
เมษายน 2562 
 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        4.8.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

  การใช้ค่าสถิติพื้นฐาน (Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง กราฟ และแผนภูมิ 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อชิ้นส่วนประกอบ (Component Part) 8 ชิ้น 
 

No. Part No. Part Name Pcs/Pack 

1 
53186-K81-
N300 

PIN BRAKE 
LOCK LEVER   500 

2 
90115-K81-
N300 

SCREW HNDL 
LEVER PIVOT 100 

3 
90116-K81-
N300 

SCREW HNDL 
LEVER PIVOT 100 

4 
90104-K81-
N300 

SCREW PAN 
5*8 

100 

5 94540-03010 E-Ring 3 400 

6 
35340-KPH-
9013-M1 

SW ASSY FR 
STOP  100 

7 
53180-K25-
6000 

EQUALIZER  50 

8 
43440-K93F-
T002 

CABLE COMP 
FR BRK CONN  50 

 
ตารางที่  2 รายการวัสดุหรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์  Bill of 
Material (BOM) 
 

Part FG Part No. Component Part Unit 

SET 
ILLUST 
BRKT 
ASSY 

 L 
BRAKE 
(5317A
-K93-
A001) 

53186-K81-
N300 

PIN BRAKE LOCK 
LEVER   1 

90115-K81-
N300 

SCREW HNDL 
LEVER PIVOT 1 

90116-K81-
N300 

SCREW HNDL 
LEVER PIVOT 1 

90104-K81-
N300 

SCREW PAN 5*8 
1 

94540-03010 E-Ring 3 1 
35340-KPH-
9013-M1 

SW ASSY FR STOP  
1 

53180-K25-
6000 

EQUALIZER  
1 

43440-K93F-
T002 

CABLE COMP FR 
BRK CONN  1 

 
  4.8.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
มาเขียนแผนภาพการไหลของวัตถุดิบและ และวิเคราะห์ปัญหาจาก
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หน้างานที่เขียนด้วยแผนภาพการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลด้วย 
Stagnation List  
  

5. ผลการวิจัย 
  
ตารางที่ 3 การใช้ระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับสินค้าที่จัดเก็บ
ไว้ในคลังก่อนการปรับปรุง    
 

เดือน ระยะ 
เวลา
(นาที) 

แผนการ
ผลิต 

(ชิ้น/วัน) 

จ านวน
ที่

สูญเสีย
ไป(ชิ้น) 

เปอร์เซ็น
การ

สูญเสีย 

มูลค่าที่
สูญเสียไป

(บาท) 

มกราคม 60 591 73 12.35% 61,830.27 
กุมภาพันธ ์ 60 586 73 12.46% 61,830.27 

 
 จากตารางที่ 3 เดือนมกราคม ใช้ระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับสินค้าที่
จัดเก็บไว้ในคลัง 60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ซ่ึงจากแผนการผลิตต่อวันอยู่ 591 ชิ้น 
สูญเสียชิ้นงานที่ผลิตได้ขณะหยุดการผลิตจ านวน 73 ชิ้น มูลค่าชิ้นงานอยู่ที่ 
846.99 บาทต่อชิ้น มูลค่าที่สูญเสียไป 61,830.27 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ใช้
ระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลัง 60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง 
ซ่ึงจากแผนการผลิตต่อวันอยู่ 586 ชิ้น สูญเสียชิ้นงานที่ผลิตได้ขณะหยุดการ
ผลิตจ านวน 73 ชิ้น มูลค่าชิ้นงานอยู่ที่ 846.99 บาทต่อชิ้น มูลค่าที่สูญเสียไป 
61,830.27 บาท 
 
ตารางที่ 4 การใช้ระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับสินค้าที่จัดเก็บ
ไว้ในคลังหลังการปรับปรุง 
 

เดือน ระยะเวลา
(นาที) 

แผนการ
ผลิต 

(ชิ้น/วัน) 

จ านวนที่
สูญเสีย
ไป(ชิ้น) 

เปอรเ์ซ็น
การ

สูญเสีย 

มูลค่าที่
สูญเสียไป

(บาท) 
มีนาคม 25 599 31 5.18% 26,256.65 

เมษายน 28 600 35 5.83% 29,644.65 

 
 จากตารางที่ 4 เดือนมีนาคม ใช้ระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับสินค้าที่
จัดเก็บไว้ในคลัง 25 นาที ซ่ึงจากแผนการผลิตต่อวันอยู่ 599 ชิ้น สูญเสียชิ้นงาน
ที่ผลิตได้ขณะหยุดการผลิตการผลิตจ านวน 31 ชิ้น มูลค่าชิ้นงานอยู่ที่ 846.99 
บาทต่อชิ้น มูลค่าที่สูญเสียไป 26,256.69บาท ในเดือนเมษายน ใช้ระยะเวลาใน
การหยุดการผลิตนับสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลัง 28 นาที ซ่ึงจากแผนการผลิตต่อวัน
อยู่ 586 ชิ้น สูญเสียชิ้นงานที่ผลิตได้ขณะหยุดการผลิตจ านวน 35 ชิ้น มูลค่า
ชิ้นงานอยู่ที่ 846.99 บาทต่อชิ้น มูลค่าที่สูญเสียไป 29,644.65บาท 
 
ตารางที่ 5 การเก็บข้อมูลจ านวนกล่องจัดเก็บ (Box) เกินพ้ืนที่
จัดเก็บในแผนกประกอบชิ้นส่วน (Assemble) ก่อนการปรับปรุง 
 

เดือน จ านวนกล่องที่
จัดเก็บ (Box) 

จ านวนกล่องที่
เกิน (Box) 

เปอร์เซ็น% 

มกราคม 200 80 40.00% 

กุมภาพันธ ์ 155 32 20.65% 

 

 จากตารางที่ 5 เดือนมกราคม จัดเก็บกล่องบรรจุงาน 200 กล่อง มีกล่อง
ล้นวางนอกพื้นที่จัดเก็บ 80 กล่อง คิดเป็น 40.00% เดือนกุมภาพันธ์ จัดเก็บ
กล่องบรรจุงาน 155 กล่อง มีกล่องวางล้นนอกพื้นที่จัดเก็บ 32 กล่อง คิดเป็น 
20.65% 
 
ตารางที่ 6 การเก็บข้อมูลจ านวนกล่องจัดเก็บ (Box) เกินพ้ืนที่
จัดเก็บในแผนกประกอบชิ้นส่วน (Assemble) หลังการปรับปรุง 
 

เดือน จ านวนกล่อง
ที่จัดเก็บ
(Box) 

จ านวนกล่อง
ที่เกิน(Box) 

เปอร์เซ็น% 

มีนาคม
,เมษายน 

144 0 0.00% 

 
 จากตารางที่ 6 เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จัดเก็บกล่องบรรจุงาน 144 
กล่อง ไม่มีกล่องวางเกินนอกพื้นที่จัดเก็บ  คิดเป็น 0.00% 
  

6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้เมื่อน าระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) มา
ประยุกต์ใช้โดยน าเครื่องมือระบบคัมบังมาใช้ในข้ันตอนการเบิกถอน
ช้ินส่วนประกอบภายในแผนกประกอบช้ินส่วน (Component Part)  
พบว่า สามารถลดเวลาของการหยุดการผลิตเพื่อนับสินค้าที่จัดเก็บไว้
ในคลังเหลือ 26.50 นาที จากเดิม 60 นาที ลดลงไป 33.50 นาที 
มูลค่าของสินค้าที่สูญเสียไปลดลงเหลือ 27,950.67 บาท จากเดิม 
61,830.27 บาทลดลงไป 33,879.60 บาท การสูญเสียการผลิตต่อ
ครั้งลดลง 6.90% จากเดิม 12.40% และจ านวนกล่องวางเกินพื้นที่
จัด เก็บลดลง 100% ซึ่ งผลของงานวิจัยครั้ งนี้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ระบุไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัฐชยา คงอุดมเกียรติ (2558) ที่ศึกษาการลดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
โดยระบบการผลิตแบบดึงและการจ าลองสถานการณ์ พบว่าการ
ประยุกต์ใช้ระบบใบคัมบังสามารถลดจ านวนวัตถุดิบได้มากกว่า 
50% และลดต้นทุนได้เกือบ 150,000 บาทต่อเดือน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิทย์ ถาวร (2559) ได้ศึกษาหลังการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า มีเวลาน าในการผลิตลดลง 
34% และท าให้ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการ
เพิ่มขึ้นเป็น 91.3% 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากท าการปรับปรุงกระบวนการภายในแผนกประกอบ
ช้ินส่วน ได้ท าการเก็บข้อมูลและจับเวลาการท างานจริงก่อนและหลัง
ปรับปรุงพบว่า เวลาโดยเฉลี่ยของระยะเวลาในการหยุดการผลิตนับ
สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังทั้งหมดลดลงเหลือ 26.50 นาที จากเดิม 60 
นาที ลดลงไป 33.50 นาที มูลค่าที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยทั้งหมดลดลง 
33,879.60 บาท การสูญเสียการผลิตต่อครั้งโดยเฉลี่ยลดลง 6.90% 
และจ านวนกล่องวางเกินพ้ืนท่ีจัดเก็บลดลง 100% 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
445ภาคบรรยาย



 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการปรับปรุงพบว่า งานวิจัยนี้ได้ผลดีและช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น ควรน ากรณีศึกษาช้ินส่วนประกอบ ทั้ง 8 ช้ิน 
ไปใช้กับช้ินส่วนประกอบ ที่จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บ Store A , Store 
B และ  Store C ทั้ ง หมดตามล า ดั บ  ในแผนกประกอบ ช้ิน
ส่วนประกอบ เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากหน้างานในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาส่วน
หนึ่งจากปัญหาหน้างานจริงทั้งหมด จากเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา 
(Stagnation List) ซึ่งช่วยปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการเบิกถอน
ช้ินส่วนประกอบ เนื่องด้วยระยะเวลาที่จ ากัดในการท าวิจัยท าให้
ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุของปัญหาได้
ทั้งหมด ซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นสาเหตุที่สามารถด าเนินการแก้ไขต่อ
ได้ จึงควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ต่อหรือมอบหมายงานให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป   
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ
บุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้หมดทุกท่าน ผู้มีพระ
คุณท่านแรกที่ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคือ อาจารย์ถิรนันท์             ทิวา
ราตรีวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้
ค าแนะน า ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้การท าวิจัย
ฉบับนี้สมบูรณ์และขอขอบพระคุณ คุณพัชรินทร์ แสนเมืองใจและ
คุณประวิตร ชมวิหกที่ได้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าให้วิจัยเล่มนี้
ลุล่วงไปด้วยดี 
 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย จึงขอ
มอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาอาจารย์ และขอมอบความ
กตัญญูกดเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัย
ยินดีที่จะได้รับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป ขอขอบพระคุณ 
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การปรับปรุงการท างานในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้า 
Improving the work in process, prepare documents to order 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการท างานในการจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อสินค้า (2) เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และ (3) เพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า 
(เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การศึกษาเวลาการท างาน (Work & Time Study), แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart), และ
หลักการ ECRS) จากการวิเคราะห์กระบวนการด้วยการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลา พบขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่งานและ
การไหลของงานไม่สมดุลกัน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการ ECRS ได้แก่ การลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น (Eliminate) และการรวมขั้นตอน (Combine) ท าให้
ลดขั้นตอนการท างานลงทั้งหมด 7 ขั้นตอน ซึ่งลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารได้ 463 วินาที คิดเป็น 30.87 % ต่อการท าเอกสารการสั่งซื้อ
สินค้า 1 ชุด 
ค าส าคัญ : การศึกษาเวลาการท างาน, การวิเคราะห์กระบวนการท างาน, แผนภูมิกระบวนการไหล, หลักการการปรับปรุงงาน (ECRS) 
 

Abstract 
This research is aimed at (1) in order to learn about the process of work in the preparation of documents that 

must be used to purchase items (2) to improve the materials used in the purchase of goods, and (3) to reduce the time 
it takes to prepare all the documents used in the purchase of goods (a hand.--Used in the research include studying at 
work (Work & Time Study), the flow process chart (Flow Process Chart), and core analysis process ECRS) with operational 
analysis and study time. Find the procedure does not cause the value to jobs and the work flow is not balanced. 
Researchers have used the ECRS include reducing unnecessary steps (Eliminate) and total steps (Combine) makes the 
process run down all 7 steps, which reduces document preparation time has 463 seconds, 30.87% per document to order 
1 Pack. 
Keywords : Time study, Process analysis, Flow process chart, The improvement work (ECRS). 
 
1. ความส าคัญชองปัญหาวิจัย 
 บริษัท AA จ ากัด ด าเนินธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่น 
น้ าร้อน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ าเพื่อดูแลผู้บริโภค ด้วย
ประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 90 ปี โดยเริ่มจากธุรกิจในครอบครัว
สู่แบรนด์ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วย
ประหยัดพลังงานในระยะยาว เพ่ือมาตรฐานสูงสุดและได้รับความพึง
พอใจจากทุกคนด้วยคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานระดับเยอรมัน 
(บริษัท AA จ ากัด,2467) 
 ปัจจุบันบริษัท AA จ ากัด พบว่าในปัจจุบันความต้องการในการ
ใช้เครื่องท าน้ าอุ่น-น้ าร้อน มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทย
และในภูมิภาคเอเชีย ท าให้องค์กรมีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้ งผู้ประกอบการรายใหม่ๆ พร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันอยู่
ตลอดเวลา โดยทางบริษัทมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
ท าให้การตอบสนองให้ตรงความต้องการลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ควร
ละเลย บริษัท AA จ ากัด ได้มุ่ งเน้นทั้งทางด้านคุณภาพ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านวิจัยและพัฒนา ท าให้บริษัทต้องการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา
ที่ก าหนด แต่เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัท AA จ ากัด มีการจัดเตรียม
เอกสารและส่งมอบเอกสารที่เป็นค าสั่งซื้อของลูกค้าผ่านแผนกต่างๆ 
หลายแผนกไม่ว่าจะเป็นแผนกฝ่ายขาย (Sale)  แผนกบัญชี  
(Accounting) และแผนกจัดส่ง (Logistics) ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า
ในการจัดเตรียมเอกสาร ส่งเอกสาร และการจัดส่งสินค้าไปให้ถึงมือ
ลูกค้าท าให้มีเวลาน าในการจัดเตรียมเอกสารนาน ซึ่งปัจจุบันบริษัท
ได้ท าการจัดจ้างบริษัทภายนอกท างานแทน (Outsource) ท าการ
บรรจุสินค้าส่งให้ลูกค้าแทนเพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ยังสามารถประหยัดต้นทุนให้กับบริษัท 
 ซึ่งปัจจุบันการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
มีการจัดเตรียมผ่านแผนกต่างๆ หลายแผนก ลักษณะของปัญหา คือ 
มีความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสาร ส่งเอกสาร และการจัดส่ง
สินค้าไปให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งปัญหาที่ส าคัญเกิดจากมีขั้นตอนใน
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารหลายขั้นตอน ท าให้มองเห็นถึงโอกาส
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมเอกสารที่เกิดความล่าช้ามเีวลา
น าในการจัดเตรียมเอกสารนาน เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่งให้
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ตอบสนองลูกค้าได้ทันเวลา จากกระบวนการและปัญหาปัจจุบันของ
การจัดเตรียมเอกสาร ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น ามาศึกษาและวิเคราะห์ส าหรับปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตด้านสถานที่ ท าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัย บริษัท 
AA จ ากัด อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 ขอบเขตด้านประชากร ท าการศึกษากระบวนการท างานการ
จัดท าเอกสารของแผนกฝ่ายขาย (Sale) แผนกบัญชี (Accounting) 
และแผนกจัดส่ง (Logistics) 
2.3 ขอบเขตด้านเวลา ท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่ มกราคม 2562 – 
พฤษภาคม 2562 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าการจับเวลาตรง (Direct 
Time) เข้ามาใช้ในการวางแผนลดกระบวนการท างานและวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น น าหลักการของแผนภูมิการไหล (Flow 
Process chat) แสดงถึงกิจกรรมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท างาน ได้แก่ การท างาน การขนถ่าย การตรวจสอบ 
การรอ เป็นต้น และท าการประเมินผลก่อนและหลังกระบวนการ
ท างาน โดยจะเป็นการจัดเวลาท างานท่ีมีมาตรฐานและลดขั้นตอนที่
ไม่จ าเป็นออก จัดล าดับการท างานให้เป็นไปตามแบบแผนเพื่อลด
เวลาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (ECRS) ดังต่อไปนี้ 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานวิจยั 

 
ศึกษาการด าเนินงาน และส ารวจสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในการท างาน (Work & Time Study) 

 

ศึกษาเวลาในการท างานของหนักงาน ด้วยการ
จับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 

 
ท าแผนภูมิการไหล (Flow Process chat) และ
ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยหลักการการ

ปรับปรุงงาน (ECRS) 
 

ท าการทดลองตามแผนภูมิการไหล (Flow 
Process chat) ที่ท าการปรับปรุงแล้ว 

และเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

รูปที่ 1 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 

 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
  เอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่  
Modern trade, Dealer, Project 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสารที่ใช้ใน
การสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้า Modern trade 
 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
  ได้ท าการศึกษา สังเกต และเก็บข้อมูลกระบวนการการ
จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มได้แก่  
Modern trade, Dealer, Project 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการตัดสินใจของผู้วิจัย โดยเลือกจาก
จ านวนยอดของค าสั่งซื้อมากท่ีสุด 
  
 3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 3.3.1 การจับเวลาโดยตรง (Direct Time)  
  1) ท าการจับเวลาโดยการถ่ายวีดีโอการท างานเพื่อท าการ
หาการจับเวลาขั้นต้นด้วยวิธีการของ Maytag 2) ท าการประเมิน
อัตราความเร็วในการท างานของแต่ละแผนกด้วยวิธีการของเวสติ้ง
เฮาส์ (Westing House) 3) ท าการหาเวลาลดหย่อนการท างาน (ค่า
เผื่อเวลา) 4) ค านวณหาเวลามาตรฐาน 
 3.3.2 หลักการการปรับปรุงงาน (ECRS)  
  ท าการตัดลดขั้นตอนที่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าต่างๆ โดย
งานวิจัยฉบับนี้ได้น าการก าจัด (E Eliminate) และการรวมกัน (C 
Combine) มาใช้ในการปรับปรุง 
 3.3.3 แผนผังกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานในข้ันตอนต่างๆ 
  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เริ่มจาก
ขั้นตอนที่แผนกฝ่ายขาย รับค าสั่งซื้อไปยังแผนกบัญชี และแผนก
จัดส่ง สิ้นสุดในขั้นตอนการเซ็นเอกสารที่ใช้ในการหยิบสินค้าเพื่อท า
การจัดส่งสินค้า โดย 2 วิธีหลักๆ ดังนี้ 
  (1) การสัมภาษณ์ ผู้จัดท าสัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการทั้ง 3 แผนก คือแผนกฝ่ายขาย ที่มีหน้าที่ในการคีย์
ข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้าลงระบบ แยกเอกสารแต่ละลูกค้า ,แผนก
บัญชี ที่มีหน้าที่ในการเช็คค าสั่งซื้อ ออกเอกสาร ปริ้นเอกสาร 
จัดเตรียมเอกสาร ,แผนกจัดส่ง ที่มีหน้าที่ในการแยกประเภทสินค้า 
ท าเอกสารเพื่อใช้ในการหยิบสินค้า เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
ของกระบวนการท างานในการจัดเตรียมเอกสารในกรจัดส่งสินค้า
และเพื่อให้ทราบถึงที่มาของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
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  (2) การสังเกตการณ์ ผู้จัดท าได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารและพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดเตรียมเอกสาร 
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมจาก บทความ เว็บไซต์
ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเอกสารและการท า
มาตรฐานในการจัดเตรียมเอกสาร 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง 
 
ตารางที่ 4.1 แผนภูมิการไหลแสดงกิจกรรมที่ท าปัจจุบัน 
 

กระบวนการท างาน แผนก 
เวลา 
(sec.) 

วิเคราะห์
กิจกรรม 

1. แผนกฝ่ายขายรับออเดอร์ คีย์ออ
เดอร์ของลูกค้าลงระบบ 

Sale 177  

2. แผนกฝ่ายขายจะได้ So และเขียน 
So ลงในใบ Po 

Sale 19  

3. แผนกฝ่ายขายท า Do เพื่อ
ตัดสต็อค 

Sale 28  

4. แผนกฝ่ายขายจะได้ Do และ
เขียน Do ลงในใบ Po 

Sale 10  

5. แผนกฝ่ายขายส่ง Po ให้แผนก
บัญชี 

Sale 30  

6. แผนกบัญชีตรวจสอบเลข SO 
(Sale Order) 

ACC 89  

7. แผนกบัญชีคีย์เลข invoice ใน
ระบบ และออกใบ invoice 

ACC 286  

8. แผนกบัญชีจัดเตรียมกระดาษ ACC 75  
9. แผนกบัญชีปริ้นใบ invoice ACC 173  
10. แผนกบัญชีน าใบ invoice ท่ีปริ้น
ออกมาให้ผู้จัดการเซ็นต์ 

ACC 79  

11. ผู้จัดการเซ็นต์เอกสาร (ใบ 
invoice) 

ACC 7  

12. แผนกบัญชีกวาดใบ invoice ACC 21  
13. แผนกบัญชีปริ้นส์เอกสารไปยัง
แผนกฝ่ายขาย 

ACC 7  

14. แผนกฝ่ายขายได้รับเอกสารท า
การจัดชุดเอกสารตามเงื่อนไขต่างๆ
ของลูกค้า 

Sale 135  

15. แผนกฝ่ายขายส่งเอกสารท่ี
จัดเป็นชุดเรียบร้อยแล้วให้บัญชี 

Sale 31  

16. แผนกบัญชีตรวจสอบเอกสาร ACC 
16 

 

17. แผนกจัดส่งดึงข้อมูลในระบบ
เพื่อท่ีจะเอาเลข invoice  

LG  

18. แผนกจัดส่งขึ้นไปเอาเอกสารท่ี
ตรวจสอบเรียบร้อยจากบัญชี 

LG 223  

19. แผนกจัดส่งคีย์ข้อมูลลูกค้า 
(ตรวจสอบท่ีอยู่สินค้า แยกให้ใครเป็น
คนส่งสินค้า) 

LG 18  

20. แผนกจัดส่งส่งข้อมูลสินค้าให้ทาง 
Rhenus หยิบสินค้า 

LG 7  

21. แผนกจัดส่งส่งใบท่ีจัดชุดและ
ตรวจสอบเรียบร้อยให้ Rhenus 
หยิบสินค้า 

LG 68  

รวม 1500  
 
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าจากการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการ
การจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งสินค้า มีขั้นตอนการท างานท้ังหมด 
21 ข้ันตอน โดยกระบวนการทั้งหมดผ่านการท างาน 3 แผนก ได้แก่
แผนกฝ่ายขาย แผนกบัญชี และแผนกจัดส่งใช้เวลาในการจัดเตรียม
เอกสาร 1 ชุดเอกสาร ท้ังหมด 1500 วินาที แบ่งเป็นเวลาการท างาน
ของ 3 แผนก คือ แผนกฝ่ายขายใช้เวลา 430 วินาที แผนกบัญชีใช้
เวลา 753 วินาที และแผนกจัดส่งใช้เวลา 317 วินาที 
 
 4.2 การน าเครื่องมือมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
 4.2.1. การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลักการ ECRS 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการไหลของการท างาน
ในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นน ามา
ปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS เพื่อให้ได้ขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลง
กว่าเดิม โดยมีการก าจัด (Eliminate) ท าการก าจัดความสูญเปล่า
ออกไป การรวมกัน (Combine) การรวมขั้นตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็นการจัดใหม่ (Rearrange) การจัดล าดับขั้นตอนใหม่ การท าให้
ง่าย (Simplify) การปรับปรุงรูปแบบให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น ามาใช้ดังนี้ 
  1) การก าจัด (Eliminate) จากตารางการท างานใน
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจะเห็นว่าในขั้นตอนที่ 
10 และ 11 ก่อให้เกิดความสูญเปล่า เพราะว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
ให้ผู้จัดการเซ็นต์ เพราะใบอินวอยซ์ ( Invoice) ที่ผู้จัดการเซ็นต์นั้น
แผนกบัญชีต้องเก็บเอกสารไว้อยู่แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าข้ันตอนน้ีสูญเปล่า
จึงได้ท าการตัดขั้นตอนนี้ออกไป 
  2) การรวมกัน (Combine) จากตารางการท างานใน
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจะเห็นได้ว่า มีขั้นตอน
ในท าซ้ า และการเคลื่อนย้ายต่างๆมากเกินไป ผู้วิ จัยจึงท าการ
ปรับปรุงใหม่โดยน าขั้นตอนที่ 14 – 21 รวมงานทั้งหมดไปไว้ที่  
Outsource ท าแทนเพื่อท่ีจะลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ท าให้
เกิดความล่าช้าและเสียเวลา 
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 4.3 ผลการเก็บข้อมูลหลังปรับปรุง 
ตารางที่ 4.2 แผนภูมิการไหลแสดงกิจกรรมหลังปรับปรุง 

กระบวนการท างาน แผนก 
เวลา 
(sec.) 

วิเคราะห์
กิจกรรม 

1. แผนกฝ่ายขายรับออเดอร์ 
คีย์ออเดอร์ของลูกค้าลงระบบ  

Sale 177  

2. แผนกฝ่ายขายจะได้ So และ
เขียน So ลงในใบ Po 

Sale 19  

3. แผนกฝ่ายขายท า Do เพื่อ
ตัดสต็อค 

Sale 28  

4. แผนกฝ่ายขายจะได้ Do และ
เขียน Do ลงในใบ Po 

Sale 10  

5. แผนกฝ่ายขายส่ง Po ให้
แผนกบัญช,ี Rhenus 

Sale 30  

6. Rhenus คอนเฟริม Pick 
สินค้า 

Rhenus 6  

7. แผนกบัญชีตรวจสอบเลข So  ACC 89  
8. แผนกบัญชีคีย์เลข invoice 
ในระบบ และออกใบ invoice 

ACC 286  

9. แผนกบัญชีกวาดใบ invoice ACC 21  
10. แผนกบัญชีปริ้นส์ใบ Inv. 
ไปยัง Rhenus 

ACC 7  

11. แผนกจดัส่งดึงข้อมูลใน
ระบบเพื่อที่จะเอาเลข invoice 

LG 16  

12. แผนกจดัส่งส่งข้อมลูที่ดึง
จากในระบบส่งให้ทาง Rhenus 

LG 7  

13. Rhenus ได้รับเอกสารท า
การจัดชุดเอกสารตามเงื่อนไข
ต่างๆของลูกค้า 

Rhenus 169  

14. Rhenus แทรกใบ Copy 
ใส่ในชุดเอกสารที่จดั  

Rhenus 172  

รวม 1037  
 
จากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่าหลังปรับปรุงกระบวนการท างานเหลือเพียง 14 
ขั้นตอนเท่านั้น ซ่ึงเหลือเวลาในการท าหมดเพียง 1037 วินาที ต่อการท าเอกสาร 
1 ชุดเอกสาร 
 

4.4 เปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง  
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง
การจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งสินค้า 
 ก่อนการปรับปรุง  หลังการปรบัปรุง  
กิจกรรมการท างาน 21 14 
เวลา (sec.) 1500 1037 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 100 69.13 

ลดลง  30.87% 
 

จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่าจากการเปรียบเทียบกระบวนการท างานแบบเดิม
ท างานทั้งหมด 21 ขั้นตอน ซ่ึงหลังจากใช้หลักการ ECRS ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเหลือเพียง 14 ขั้นตอนเท่านั้น สามารถลดเวลาไปได้ถึง 463 วินาที จาก
เดิมใช้เวลา 1500 วินาที หรือคิดเป็น 30.87% ต่อการท าเอกสาร 1 ชุดเอกสาร 

 
5. อภิปรายผล 
  การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการการปรับปรุง
กระบวนการ และการตั้งมาตรฐานการท างานเพื่อควบคุมการท างาน
ของการจ้างบุคคลภายนอกในการท างานของงานจัดเตรียมเอกสาร
ในการสั่งซื้อสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งมาตรฐานการท างานของแต่
ละแผนกที่เกี่ยวข้องต่อการจัดส่งสินค้า และปรับปรุงกระบวนการใน
การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า จากการจัดเก็บข้อมูลใน
กระบวนการการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งสินค้า มีขั้นตอนการ
ท างานทั้งหมด 21 ขั้นตอน โดยกระบวนการทั้งหมดผ่านการท างาน 
3 แผนก ได้แก่แผนกฝ่ายขาย แผนกบัญชี และแผนกจัดส่ง ใช้เวลา
ในการจัดเตรียมเอกสาร 1 ชุดเอกสาร ทั้งหมด 1500 วินาที แบ่งเป็น
เวลาการท างานของ 3 แผนก คือ แผนกฝ่ายขายใช้เวลา 430 วินาที 
แผนกบัญชีใช้เวลา 753 วินาที และแผนกจัดส่งใช้เวลา 317 วินาที 
ผู้วิจัยได้น าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรังปรุงอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น 
และตัวที่น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ คือ C (Combine) การรวม
ขั้นตอนในการท างานเข้าด้วยกัน โดยรวมขั้นตอนที่ 14-21 ไปให้ 
Outsource ท าแทนเพื่อท่ีจะลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ท าให้
เกิดความล่าช้า และเสียเวลา และ E (Eliminate) ตัดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็นออกซึ่งได้ตัดในขั้นตอนที่ 10 และ 11 ออก หลังจากที่ตัด
ขั้นตอนที่ 10 และ 11 และได้รวม จึงท าให้จากเดิมที่มีขั้นตอนการ
จัดเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้ามีขั้นตอนการท างานทั้งหมดถึง 21 
ขั้นตอน เหลือเพียง 14 ขั้นตอน สามารถลดเวลาไปได้ถึง 463 วินาที 
ต่อการท าเอกสารการสั่งซื้อสินค้า 1 ชุด  ซึ่ งงานวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคิน วิชัยดิษฐ์ (2558) ที่ท าการศึกษาการ
ลดระยะเวลาและความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการผลิต จากการ
ปรับปรุงขั้นตอนในการท างานใหม่จากเดิม ไก่ทอดใช้เวลา 1150 
วินาที ได้ลดลงมาเหลือ 1062 วินาที ลดลงไป 36 วินาที คิดเป็น 
3.28% นักเก็ต จากเดิม 270 วินาที ลดลงมาเหลือ 240 วินาที ลด
ไป 15 วินาที คิดเป็น 5.88% แม็คฟิช จากเดิม 105 วินาที ลดลงมา
เหลือ 78 ลดไป 7 วินาที คิดเป็น 8.24% ซามูไรเบอร์เกอร์จากเดิม 
120 วินาที ลดลงเหลือ 84 วินาที ลดไป 16 วินาทีคิดเป็น 16% 
ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ จากเดิม 140 วินาที ลดลงเหลือ 120 วินาทีลด
ไป 10 วินาทีคิดเป็น 7.69 % 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากท าการปรับปรุงกระบวนการการจัดเตรียมเอกสาร
ได้ท าการเก็บข้อมูลและจับเวลาการท างานจริงก่อนและหลัง
ปรับปรุงพบว่าสามารถลดขั้นตอนการท างานลงทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
ซึ่งลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารได้ 463 วินาที คิดเป็น 30.87 % 
ต่อการท าเอกสารการสั่งซื้อสินค้า 1 ชุด 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
  รายงานการวิจัย เรื่ อง  การปรับปรุ งการท างานใน
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีเนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์และได้รับความกรุณาอย่างสูง
จากบุคคลหลายฝ่าย  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในการ
ท างานวิจัยและยังเสียสละเวลาตรวจงานวิจัยอีกทั้งยังช่วยแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานวิจัย และต้อง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม อาจารย์ปริญ วีระ
พงษ์ อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ และอาจารย์นิศากร มะลิวัลย์ ที่กรุณา
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัยครั้งนี้และต้องขอขอบคุณ
สาขาวิชาการจัดการจัดส่งและซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึง
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลต่าง ๆ 
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอง
ส่วนดีนี้ท้ังหมดให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท า
ให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาแด่บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดและยินดีที่จะรับฟัง
ค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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 รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย 
Provincial Community Enterprise Management Model in Loei 

 
พรรณธวรรณ  บุตรดีสุวรรณ 

 
สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Email : Pantawan.but@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม 3) ให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการ คือ กลุ่มสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มแปรรูปกล้วย จ านวนกลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 14 
คน รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยใช้แบบสอบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ จากนั้นเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจ านวน 3 กลุ่มดังกล่าว โดยการตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบระดมสมองโดยใช้หลักการ SWOT และ
การศึกษาดูงาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย มีประเภทกิจกรรมที่มาจดทะเบียน 2 ประเภท
คือ 1) การผลิตสินค้า 18 ประเภท 2) บริการ 6 ประเภท และจดทะเบียนจ านวนทั้งสิ้น 1,617 วิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหาของ
กลุ่มในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คือปัญหาด้านการจัดการคนที่ยุ่งยากซับซ้อน ศักยภาพฝีมือในการผลิตสินค้าไม่มี
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้อย และการท างานเป็นทีมค่อนข้างต่ า ส่วนความต้องการทั้งสามกลุ่มส่วนใหญ่
อยู่ระดับปานกลาง ด้านที่ต้องการส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่และความแตกต่างของสินค้า ส่วนรูปแบบ
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีพบคือการเปิดรับโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ให้โอกาสตัวเอง
ได้เรียนรู้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และที่ส าคัญกลุ่ม ต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมกลุ่ม  
ค าส าคัญ : รูปแบบ การจัดการกลุ่ม  กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

Abstract 
research were to 1) study general context of provincial community 2) to examine problems and 

needs of provincial community enterprise management 3 )  to create provincial community enterprise 
management This research was conducted following the stages of a Research and Development research.  
The target group was consisted of 44 informants, 30 from Shredded Plastic Basket community enterprise 
group District, Sandalwood flower group District, and Processed Banana Products group.  District, and another 
14 representatives from government organizations involving with community enterprise. 30 informants from 
3 community enterprise groups, 10 informants did questionnaire and Survey to obtain idea for community 
enterprise management model through brainstorming session, SWOT analysis and filed study.  The results 
revealed that, for the context of provincial community enterprise, there were 2 types of activities registered 
as community 1) products: 18 products; and 2) service: 6 services, and totally 1,617 registered community 
enterprise. The overall score of problems and needs of community enterprise management was at moderate 
level. The problems found from all 3 groups of informants were human management, production skill, 
creative thinking development, and team-working skill. There were different needs for different aspects 
depending on areas and products. For community enterprise management model, there were opportunities 
from both government and private sections;. Especially, all group members should participate in analyzing 
possibility of activities to make income. 
Keywords : Model, group management, community enterprise group  
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1.  บทน า 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีสภาพเป็นที่ราบภูเขา ดินอุดม
สมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด ส่วนใหญ่
อาชีพหลักคือการท าเกษตรที่สามารถผลิตวัตถุดิบจาก
การเกษตรและน าไปแปรรูปเป็นสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้าจ าหน่ายได้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสินค้าประจ า
ชุมชนเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ พอหมด
หน้าท าเกษตรคนในชุมชนมีเวลาว่างจากการท าไร่ท านามุ่ง
หาอาชีพเสริมในครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ได้ในหลาย ๆ อย่างตามโครงการฯทางภาครัฐได้ให้การ
สนับสนุน เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หนึ่ งต าบลและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ได้ทราบว่า ชุมชนหลาย ๆ ชุมชนมีการผลิต
สินค้า รวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มเพื่อหากิจกรรมท าในช่วงเวลา
ว่าง โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ท่ีว่างงานก็จะรวมกันผลิตสินค้า
ตามภูมิปัญญาของตนเอง เช่น ท าลูกประคบ จักสานหวดนึ่ง   
ข้าวเหนียว สานตะกร้า ทอผ้า ท าดอกไม้จันทน์ แปรรูป
อาหาร ฯลฯ แต่ความยั่งยืนของกลุ่มมีน้อยมากเพราะยังขาด
การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการ ด้านการผลิตสินค้า 
ด้านการตลาด ด้านการบัญชี/การเงิน บางครั้งการรวมกลุ่ม
ไม่ชัดเจนถูกจัดตั้งมาจากชุมชนเอง หรือภาครัฐเพื่อขอ
สนับสนุนเงินทุน พอเงินทุนหมด สินค้าที่จัดผลิตขึ้นขายไม่ได้ 
ไม่มีผู้ผลิตที่ต่อเนื่อง รวมถึงไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย พร้อมทั้งขาดผู้น าและรูปแบบกลุ่มที่
เข้มแข็งที่จะประสานงานต่อ จึงท าให้กลุ่มบางกลุ่มล่มสลาย
ไปในที่สุด ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและมีภารกิจหลักในการ
เรียนการสอนคืองานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ จาก
ที่ผ่านมาได้ลงบริการวิชาการให้กับชุมชนหลาย ๆ ชุมชนใน
จังหวัดเลยซึ่งความต้องการส่วนใหญ่มาจากแบบส ารวจ
ความต้องการ แบบประเมินของชุมชนที่อยากจะพัฒนา
อาชีพ หรือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า
ชุมชนตื่นตัวและให้ความสนใจอย่างมาก แต่ขาดการรวมกัน
เป็นกลุ่ม เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดการจัดการในด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ทรัพยากรด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านบัญชี/การเงิน 
บางครั้งก็รวมตัวกันเองตามธรรมชาติคือพูดต่อๆ กัน และมา
ท ารวมกัน ขายให้กันเองในกลุ่ม หรือขายให้กับคนในชุมชน
ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของเคริร์ท   เลวิน 
(Kurt Lewin : 1974) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผล

มาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม
จะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
และจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิก
กลุ่ม การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ด้านการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกัญญ์พัสวี  
กลุ่มธงเจริญ (2553 : 9) เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี
ชีวภาพบ้านดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พบว่าด้าน
การวางแผน มีเป้าหมายและวางแผนร่วมกัน กลุ่มการ
ก าหนดโครงสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยเป็นไปตามรูปแบบโครงสร้าง
องค์การตามหน้าที่ สมาชิกกลุ่มผลิตปุ๋ยมีความร่วมมือ ผู้น า
ชุมชนมีความส าคัญในการน าพากลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Morey, Maybuzy and 
Thrashingha(2001:201-209) เรื่ององค์ประกอบของการ
จัดการ พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าและการ
ตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน การท างานเป็นทีม ภาพลักษณ์
ขององค์การ ผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ทั่วไปและปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลยเป็น
อย่างไร เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การรวมกลุ่มใน
ชุมชนจะต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายและ
ความยั่งยืนซึ่งถือเป็นปัจจัยเฉพาะตามบริบททางสังคมใน
แต่ละพื้นที่ท่ีมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อเรียนรู้ผลของความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีจะต้องร่วมกันท าให้เกิดรูปแบบการจัดการกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมที่จะน าไปท าให้สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลยและชุมชนให้เข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืนต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดเลย  

2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลุม่วิสาหกจิชุมชน จังหวัดเลย  

2.3 เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดเลย 
 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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3.1 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน และ
หน่วยงานราชการจังหวัดเลยที่มีหน้าที่มีส่วนรับผิดชอบ
กลุ่มธุรกิจชุมชน 14 คน รวม 44 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูล ประกอบด้วย 
(1) แบบส ารวจ (2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (3) 
การระดมสมอง (4) การบันทึกการศึกษาดูงาน  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  

3.4 การน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการวิ เคราะห์ เ ชิง
ปริมาณโดยการวิเคราะห์จากร้อยละ และวิเคราะห์สรุป
แนวความคิดของระดับความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการพรรณนา 

4.  ผลการวิจัย  
4.1 สภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย  

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ดูแลโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ดูแลโดยเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ ส่วน
สหกรณ์จังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มสตรี และส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท๊อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มสตรี ที่มีการจดทะเบียนแล้วมีการให้ทุนเพื่อไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้การสนับสนุนมาตรฐาน มผช. อย.ตามความ
เหมาะสม ประเภทกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย 
แยกเป็นกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียน 2 
ประเภทคือ 1) การผลิตสินค้า มี18 ประเภท 2) บริการ มี 
6 ประเภท จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจ านวน
ทั้งสิ้น 1,617 วิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเลย มีดังต่อไปนี ้สันต์ จูชัง (2554) 

4.1.1 มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายรองรับก าหนดโครงสร้างบทบาท 
ภารกิจขององค์กรที่ชัดเจนโดยอาศัยคู่มือปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

4.1.2 มีวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ในกิจการต่าง ๆ ได้หลายสาขา แต่บุคลากรบางส่วนมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และบทบาทล่าช้าการปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความรู้ ทักษะประสบการณ์
ด้านการจัดการพัฒนาธุรกิจ  

4.1.3 บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิประสบการณ์
สอดคล้องกับภารกิจ และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน

การ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด อนุกรรมการระดับอ า เภอและ
จังหวัด ช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี  

4.1.4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ท าให้การปฏิบัติงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสะดวก
รวดเร็วท าให้ระบบการค้าหรือการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขัน  

4.1.5 ภาครัฐและธนาคารส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเ งินทุน ต้องค านึงถึงการไม่มีกองทุน
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดแผนปฏิบัติงาน วิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กมีทุนน้อยต้องพึ่งพาจากภายนอก 

4.1.6 การตลาดวิสาหกิจชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 
และมีศักยภาพในการแข่งขันโดยมีหน่วยงานภาคีสนับสนุน 
จากการเห็นชอบของคณะกรรมการ อนุกรรมการทุกระดับ 
รวมทั้งการแข่งขันทางธุรกิจกับภาคเอกชนท่ีมีเงินทุนมาก  

4.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลุม่วิสาหกจิชุมชน จังหวัดเลย  

สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มในภาพรวม
ส่วนใหญ่ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการกลุม่
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัญหาที่พบคือปัญหาด้านการ
จัดการคนท่ีขาดศักยภาพฝีมือในการผลิตสินค้า การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานเป็นทีม ส่วนความ
ต้องการทั้งสามกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ด้านที่
ต้องการส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่
ละพื้นที่และความแตกต่างของสินค้าในกลุ่ม นอกจากนั้น
การระดมสมองโดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อน ามาพัฒนากลุ่มสรุปได้
ดังนี้  

4.2.1 สรุปจุดแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เลย ในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม  

4.2.1.1. ผู้น าและสมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง 
เป็นคนในชุมชนเข้าถึงสมาชิกกลุ่มได้ง่าย 

4.2.1.2 วัตถุดิบการผลิตส่วนใหญ่ราคาถูก  
4.2.1.3 สมาชิกในกลุ่มเห็นความส าคัญของ

กับกิจกรรมทุกกิจกรรม 
4.2.1.6 กล้วยเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ปลูกได้

ตามที่ไร่นาสวนของตนเอง และมีจ านวนมาก ท าให้หาได้
ง่าย  

4.2.1.7 กลุ่มดอกไม้จันทน์ สามารถก าหนด
รายได้ของตนเองได้ มีรายได้ตลอดเวลาถ้ามีความขยัน มี
ผู้รับซื้อในชุมชน ไม่ต้องเดินทางไกล 

4.2.2 จุดอ่อนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย 
ในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม  
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4.2.2.1 เงินทุนน้อยท าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการซื้อวัตถุดิบ 

4.2.2.2 ความเช่ียวชาญในการสานตะกร้ามี
น้อย ต้องพึ่งผู้มีฝีมือและมีความเช่ียวชาญ  

 4.2.2.3 ราคาวัตถุดิบ เช่น เส้นพลาสติก     
กล้วย ไม้จันทฺน ์มีราคาไม่คงท่ี  

 4.2.2.4 การสื่อสารในกลุ่มบางครั้งต้องใช้
เวลานานเพื่ออธิบายท าความเข้าใจ 

4.2.2.5 ขาดความรู้ด้านการตลาด เช่น การตั้ง
ราคา การจัดท าโปรโมช่ัน  

4.2.3 สรุปโอกาสของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เลย ในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม  

4.2 .3 .1  ภาครั ฐมีนโยบายส่ ง เสริม ให้
ความส าคัญพร้อมส่ง เสริมผลิตภัณฑ์ ในชุมชนให้ ได้
มาตรฐาน ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

4.2.3.3 โอกาสส าหรับการ เรี ยนรู้ ขอ ง
สมาชิกกลุ่มมีหลากหลายช่องทาง และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเวลา 

4.2.3.4 มีสถานท่ีจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.2.3.5 สินค้าได้การรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการ
อุปโภคบริโภค 

4.2.4 สรุปอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
เลย ในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม  

4.2.4.1 วัตถุดิบขึ้นลงตามกลไกลเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะราคาน้ ามัน  

4.2.4.2 พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา
สินค้า กดราคาสินค้าต่ าลงตามสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น 

4.2.4.3 คู่แข่งขันสินค้าประเภทเดียวกันมี
จ านวนมากในท้องตลาด  

4.2.4.4 ขาดมาตรฐานสินค้า เนื่องจากขาด
ความพร้อมของสถานท่ี ท าเลที่ตั้งของกลุ่ม 

4.3 เพ่ือหารูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดเลย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม/แบบ
บันทึกการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่มมีระดับปัญหาและความต้องการ
ที่แตกต่างกันปัญหาและความต้องการของกลุ่มสานตะกร้า
จากเส้นพลาสติก สรุปได้ว่า การจัดการเป็นปัญหาเร่งด่วน 
และความต้องการของกลุ่มคือต้องมีการพัฒนาเพิ่มความรู้
ความเช่ียวชาญให้กับสมาชิกกลุ่ม ศักยภาพฝีมือในการผลิต
สินค้า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการท างานเป็น

ทีมร่วมด้วยช่วยกัน ต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เปิดรับ
โอกาสอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาและความต้องการกลุ่ม
ดอกไม้จันทน์ กลุ่มต้องด าเนินการคือการหาคนรุ่นใหม่มา
สืบทอดให้เกิดความเช่ียวชาญต่อการท าดอกไม้จันทน์ 
เพราะปัจจุบันคนที่ผลิตดอกไม้จันทน์เป็นผู้สูงอายุ บางครั้ง
ปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บก็มาคลุกคามท าให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าได้ และความต้องการของกลุ่มคือต้องมีการพัฒนา
เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับสมาชิกกลุ่ม ส่วนกลุ่มแปร
รูปกล้วยส่วนใหญ่คนที่เป็นสมาชิกนั้นมีความหลากหลาย
ทางเพศ อายุ เพราะคนที่เข้ามารวมกลุ่มประธานกลุ่มเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มได้
วางแผนร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาอาชีพ เพราะสมาชิกท่ีรวมกลุ่มเริ่มตั้งแต่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงผู้สูงอายุ ท าให้เด็ก ๆ ได้เกิด
ความคุ้นเคย ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดย
ประธานกลุ่มได้น าเอาความเห็นของเด็ก ๆ จนกระทั่ง
ความคิดคุณป้า คุณลุง คุณตา คุณยาย มาปรับใช้ให้ตรงกับ
บริบทของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ พงศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์ 
(2540) ที่บอกว่า กลุ่มในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นการ
รวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพื่อให้
ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
สมาชิกในการครองชีพ ซึ่งน าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มแปรรูปกล้วย 
ช่วยกันคิดขึ้นลักษณะรูปแบบส าคัญในการบริหารจัดการ
กลุ่มของตนเอง คือ กระบวนการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จาก
กล้วยที่มีความทันสมัยและถูกหลักอนามัยตามมาตรฐาน 
อย.ที่ได้รับ ท าให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และ
ระบบการจ าหน่ายยังใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาใช้คือการ
ขายออนไลน์ 

 

   
 

รูปที ่1 กระบวนการบรรจภุัณฑ์ผลิตภณัฑ์จากกล้วย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการศึกษาดูงาน 
ผู้วิจัยได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดเลย เดินทางไป
เข้าเยี่ยมชมกลุ่มสานตะกร้าบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2561 จากการศึกษา
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ดูงาน ผลการวิจัยพบว่า ส่งผลต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สานตะกร้า และกลุ่มดอกไม้จันทน์เป็นอย่างมาก คือกลุ่ม
สานตะกร้าได้เทคนิคการสานตะกร้าให้มีความรวดเร็วขึ้น 
ได้เทคนิคการเพิ่มลวดลายใหม่ด้วยการเลือกสีของเส้น
พลาสติกให้มีความทันมัยมากขึ้น จากนั้นกลุ่มยังได้เรียนรู้
วิธีการขึ้นลวดเพื่อน ามาท าปากตะกร้าในรูแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบวงรี  ด้วย
การลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยมีการจดรายละเอียดอย่าง
จริงจัง การถักสายรัดตะกร้าที่สวยงามแข็งแรง จากนั้นได้
ฝึกท าตะกร้าใส่ของทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นตะกร้าอีกรูปแบบ
หนึ่งที่กลุ่มให้ความสนใจเพราะการใช้ประโยชน์มีมากมาย 
เช่น สามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับการใส่เครื่องส าอางบน
โต๊ะเครื่องแป้ง เก็บของมีค่าในห้องนอน ใส่หอมกระเทียม
ในครัว  เก็บทรัพย์สินให้ เป็นหมวดหมู่ ได้  ส่ วนกลุ่ ม
ดอกไม้จันทน์ เกิดแนวความคิดต่อยอดกับการน าตะกร้า
สานมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสานตะกร้าทรงสี่เหลี่ยมเป็น
เหมือนของช ารวยในงานศพ โดยน าดอกไม้จันทน์มา
ประดับในตะกร้าให้มีรูปแบบสวยงาม ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งดอกไม้จันทน์และตะกร้า และกลุ่มยังมี
แนวความคิดที่จะรวมกลุ่มกันสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
นี้เป็นสินค้าของกลุ่มเพื่อจ าหน่ายกับชุมชนอีกหนึ่งสินค้า  

 

 
 

รูปที ่2 การศึกษาดูงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
   ณ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 
ส่วนรูปแบบของการจัดการกลุ่มสานตะกร้าจากเส้น

พลาสติก อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีรูปแบบที่
ชัดเจนคือ กลุ่มจะช่วยกันสานตะกร้าตามค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า หัวหน้ากลุ่มจะมีความเช่ียวชาญมาก ซึ่งจะคอยให้
ความช่วยเหลือด้วยการสอนสมาชิกกลุ่มอยู่เสมอ และ
รูปแบบของกลุ่มที่สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนคือ สมาชิกกลุ่ม

จะใช้เวลาสานตะกร้าในขณะที่มีเวลาว่างที่บ้านของ ใคร
สานได้กี่ใบก็จะน ามาฝากหัวหน้ากลุ่มเพื่อจ าหน่ายต่อไป 
ซึ่งในขณะนี้สินค้าของกลุ่มติดระดับ 4 ดาว และมีตรา
สัญลักษณ์ติดบนสินค้าที่โดดเด่น สวยงาม ได้มาตรฐาน 
มผช.  

ดังนั้นการหารูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดเลย ซึ่งในจ านวน 3 กลุ่มนี้มีบริบทของพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ลักษณะของการบริหาร
จัดการกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันคือการเปิดรับโอกาสที่จะ
สามารถน ามาพัฒนากลุ่มชองตนเองได้ปัจจุบันและอนาคต 
เปิดรับค าแนะน าจากทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความรู้ และ
จากนั้นได้มีการระดมความคิด โดยใช้หลักการ ทฤษฏีที่
สอดคล้องกับ กัญญ์พัสวี  กลุ่มธงเจริญ (2553 : 13) ศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง : 
กรณีศึกษา กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพบ้านดอกแดง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ที่เข้มแข็ง ได้ยึดรูปแบบการบริหารจัดการแบบ 
POLC ซึ่ งหลักการนี้น าไปจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดเลย ทั้ง 3 กลุ่ม น ามาใช้ในกระบวนการการท างาน
ได ้

 
 
 
 

รูปที ่3 รูปแบบการจดัการกลุ่มวิสาหกิจชมชน 
 
5. อภิปรายผล 

 

ผลจากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดเลย ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เกิดข้อ
ค้นพบและบทเรียนที่ส าคัญเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธงพล  หรหม
สาขา ณ สกลนคร และอุทิศ  สังขรัตน์ (2556 : 3) เรื่อง
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT ที่เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนากลุ่มที่บ่งบอกสภาพแวดล้อม
ตามความเป็นจริงได้ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
กลุ่มของ มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ ของส านักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน (2560) ในหัวข้อ
ปัจจัยความส าเร็จของกลุ่มอาชีพให้ประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพมีปัจจัยส าคัญส่งผลต่อความส าเร็จคือด้าน

การเปิดรับโอกาสที่
เข้ามาในกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง  

การร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ของกิจกรรมกลุ่ม 

ฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่อง 
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ผู้น า ในการจัดการธุรกิจ การกระจายอ านาจของผู้น า ด้าน
สมาชิก ความรู้ทักษะและประสบการณ์ การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก ด้านวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
การก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านบริหารจัดการกลุ่ม 
การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม ด้านผลผลิต  การเปิด
โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้น า ดังนั้นการ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศที่จะส่งผลต่อชุมชนที่มีความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สินค้าที่มีในชุมชน การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แม้จะ
เป็นรายได้ที่น้อยนิดแต่กลุ่มที่จัดตั้งหรือรวมตัวกันขึ้นนั้นมี
ความภาคภู มิ ใ จที่ มี ร าย ได้ ไ ว้ จุ น เ จื อ ในครอบครั ว 
เพราะฉะนั้น วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาประเทศดัง     
ชัชชนก เตชะวณิช  (2561) ได้กล่าวไว้ว่ า การพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น เกิด
การผันผวน อ่อนไหวตามปัจจัยภายนอกได้ง่าย ประกอบ
กับความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันยังท าได้ช้า 
นอกจากนี้สังคมไทยยังเกิดความเหลื่อมล้ าสูงซึ่งสะท้อนถึง
ปัญหาการจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึด
วิสัยทัศน์ของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 
 
6.  ข้อเสนอแนะ  

6.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม
อื่น ๆ ท่ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป  

6.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดเลย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

6.3 ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มสินค้าโอทอป หรือกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้มากข้ึน  

6.4 ควรศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือการสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น 
อย. มผช. ฮาลาล ฯลฯ  
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ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The level of the People Participation in Sai Noi Ecotourism Village,               
Phra Nakhon Si Ayutthaya 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 304 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย ( ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test, F-test หรือ One Way ANOVA  ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุและอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์, ด้านการ
ด าเนินงาน, ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล 
ค าส าคัญ: ระดับการมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย
 

Abstract 
 

The objctive of this research were: 1) to study personal factors of affecting of the People Participation in 
Community of Sustainable Tourism in Sai Noi Ecotourism Village Phra Nakhon Si Ayutthaya 2)  to study the level of the 
People Participation in Sai Noi Ecotourism Village, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The Methodology: The sampling groups 
composed of 304 persons of the People Participation in Community of Sustainable Tourism in Sai Noi Ecotourism 
Village, Phra Nakhon Si Ayutthaya. Data are collected through a 5-scale rating questionnaire.The statistics employed for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test or One Way ANOVA. The results of 
the research are as follows; 1) The People of Sai Noi Ecotourism Village, Phra Nakhon Si Ayutthaya, classified by 
personal factors have found that different age and Occupation differed dissimilarly at a statistical level of .05 2) The 
level of the Participation of Sustainable Tourism in Sai Noi Ecotourism Village, Phra Nakhon Si Ayutthaya is rated at a 
high level. Starting from the most to the least average of mean are the Participation in benefits, implementation, 
decision making and evaluation. 
Keywords: The level of Participation,The people participation, Sai Noi Ecotourism village 
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1.บทน า 
หลักส าคัญประการหนึ่งของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นลักษณะและเง่ือนไขที่ส าคัญประการหนึ่งของ
การบริหารจัดการที่ดี คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานอันชอบธรรมของทุกคนในสังคม ก่อให้ เกิดรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย การ
ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ เป็นการสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในชุมชน 
ก่อให้เกิดพลังจัดการและเกิดองค์กรชุมชนข้ึนโดยความสมัครใจและมี
การจัดการที่ดีซึ่งเป็นเสมือนสัญญาประชาคม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความรู้สึกสูญเสียอ านาจและยังเป็นช่องทางที่จะน าประชาชนมา
รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวม สร้างความรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้
เป็นของพวกเขา เป็นช่องทางที่จะสร้างให้เกิดการสื่อสารระหว่าง
กลุ่มในชุมชน เพื่อร่วมกันท าความเข้าใจถึงความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม อีกท้ังยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี บางวิธีสามารถท า
ได้อย่างง่ายแต่บางวิธีต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่าย และความจ าเป็นในประเดน็นั้นๆ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กัน
ไปด้วย 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529)ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่า
การเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษาในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่ร่วมพลังให้สามารถก าหนดเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับ
ภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุน 
ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ท่ีได้ก าหนดให้ พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 (2015 
Discovery Thainess) มีนโยบายส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว
ไทยอย่างเป็นทางการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่าง
กว้างขวาง น าเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณ

ค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย เพื่อสร้าง
การรับรู้ถึงภาพลักษณ์อันงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของไทย  

อีกทั้ งยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 - 2560 ยังมี
เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะต่อไปจะ
ไม่มุ่ งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่จะเน้นการพัฒนาเพื่อมุ่ งสู่
เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น เกิดการ
กระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงได้
มีแนวคิดการพัฒนาใหม่ๆ เน้นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในท้องถิ่น (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)  

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย ตั้งอยู่ในต าบลไทรน้อย 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครอง 10 
หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 2,586 คน อาศัย อยู่จริง 1,267 คน เป็น
แหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมที่บริหารจัดการชุมชน โดยใช้ทุน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผนวกความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่ือมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (โปรแกรม
การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย, 2559) โดย
ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยใช้
กิจกรรมว่า “หมู่บ้ านท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ ไทรน้อย” 
ด าเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลส่งเสริม คือ “การท่องเที่ยววิถีไทย” 

ท าให้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากประชาชนเป็น
เจ้าของท้องถิ่นจะมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ มีความภาคภูมิใจใน
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อีกทั้งเป็นผู้รับรู้
ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย และทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง
รูปแบบการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการดูแลทุนทาง
ทรัพยากรให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน และเป็น
แม่แบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายต่อไป 
 
2.ขอบเขตการวิจัย 
2.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทร
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 
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2.2  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อาศัยอยู่จริง 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,267 คน (เอกสารประกอบการน าเสนอองค์การ
ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น , 2559, หน้า 6) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชากรของหมู่ บ้ านท่ อ งเที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์ บ้ าน ไทรน้ อย         
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 304 คน จากการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ยามาเน่ (yamane) 
2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ก าหนดตัวแปรใน การวิจัย ดังน้ี 
2.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย เพศ 
อายุ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้าน 
2.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
     การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
2.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล คือ เดือน
มกราคม-มีนาคม 2562 
2.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ศึกษา 

พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้ า น ไท รน้ อ ย  ต า บ ล ไท รน้ อ ย  อ า เภ อ บ างบ าล  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จ านวน 304 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วย
สูตรของทาโร่ยามาเน่ 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้
จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (likert) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุ รักษ์ บ้ านไทรน้อย  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล และส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  

ลักษณะของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท และใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (best w. john) ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและ
น า แบบสอบถามไปทดสอบ (try - out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
(cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .951 ซึ่ง
เป็นค่าระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 
3.3 สถิติที่ใช้  
3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   

อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า
ร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
3.3.2 สถิติอ้างอิง (Inference Statistics)  

เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใ น ห มู่ บ้ า น ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ บ้ า น ไ ท ร น้ อ ย                               
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อทดสอบสมมติฐานประชาชนใน
หมู่บ้านที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
แตกต่างกัน โดยการทดสอบค่า t-test, F-test หรือ One Way 
ANOVA  
 
4.ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง อ นุ รั ก ษ์ บ้ า น ไท รน้ อ ย  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 39.5 มีอายุ
ระหว่าง 61 ปีขั้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 
21-30 ปีโดยที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 รองลงมา คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
20.7 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่มากกว่า 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.1 
รองลงมา คือ 10-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มี
การรับรู้การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100.0   
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.98, S.D. =.546) ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( = 4.29, 

S.D. = .516) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน ( = 4.02, S.D. = 
.841) ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คือ ด้านการประเมินผล        
( = 3.62, S.D. = .712)พิจารณารายด้าน ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
(  4.00, S.D. = .651) ด้ านการมี ส่ วนร่วม ในการด า เนิ นงาน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = .841) ด้านการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 
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.516)ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.62, S.D. = .712) 
4.3 ผลการวิเคราะห์ เป รียบเทียบระดับการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้านและ
การรับรู้การมีส่วนร่วม พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาที่
อาศัยในหมู่บ้าน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมตามหลักการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนงาน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
5.อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในระดับเท่ากันได้แก่ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการตัดสินใจ และด้านการประเมินผล ตามล าดับ  
5.2 ด้านการตัดสินใจ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การลงคะแนนเสียง เป็นต้น รองลงมา 
คือ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
คัดเลือก ยกเลิก กิจกรรมหรือโครงการในหมู่บ้าน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเออร์วิน (erwin) ได้ให้
ความหมายว่า กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนร่วมกับการใช้
วิทยากรที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
5.3 ด้านการด าเนินงาน  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม
งานต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน รองลงมา คือ น าเสนอวิธีอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น/กิจกรรมเชิงอนุรกัษ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ สนับสนุนปัจจัยเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เงิน สิ่งของ แรงงาน 
เป็ นต้ น  ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของโคเฮน  และ อั พฮอฟ 
(cohen&uphoff) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน ในส่วน
ที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจาก
ค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการบ้าง และจะท าประโยชน์
ให้แก่โครงการได้โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
บริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้มีความรู้ ความเข้าใจจากการร่วมกิจกรรม รองลงมา คือ ได้รับ
ความรู้ที่ดีที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม เช่น ความภาคภูมิใจ ความรัก
และความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ แก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ World Health Organization , 1981, 41-49 ที่มีการ
เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ในเรื่อง
ของการใช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการน าเอา
กิจกรรมมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการ
พึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 
5.5 ด้านการประเมินผล  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรม รองลงมา คือ ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการ
ประเมินผลโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ควบคุมการใช้
งบประมาณ/การจัดท าบัญชีของโครงการ  
 
6.บทสรุป 
6.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
     ประชาชนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 61 ปีขึ้นไป 
มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 26 
ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการมีส่วนร่วม 
6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในประชาชนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
มีดังนี้ 
     ประชาชนในหมู่บ้ านท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์บ้ านไทรน้อย     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่ าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผล  
6.3 ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดโครงการเพื่อน าเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วน
ช่วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น 
ด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และควรท าการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อท าการศึกษาข้อมูลที่เป็นเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนาได้มากขึ้น 
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การออกแบบระบบตรวจสอบสินค้า เพื่อลดความผิดพลาดจากคน กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จ ากัด 

Designing of Inspection System by Excel for Reducing Human Errors.  
Case Study : XYZ Co., Ltd.  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบในการตรวจสอบสินค้าประเภทชุดชั้นใน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อศึกษาปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา วิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล  และใช้
แนวคิดไคเซ็น หลักการ ECRS เพื่อออกแบบระบบตรวจสอบสินค้าโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากเดิมก่อนท าการปรับปรุงสินค้าส่งคืน 
59 รายการ หลังปรับปรุงเดือนมีนาคมอยู่ที่ 40 รายการ ลดลง 19 รายการ คิดเป็น 67.80% และเดือนเมษายนอยู่ที่ 32 รายการ ลดลง 8 
รายการ คิดเป็น 80% และสามารถลดระยะเวลาการท างานจากเดิม 284.03 นาที เหลือ 244.37 นาที 
 

ค าส าคัญ: แผนผังก้างปลา, แผนภูมิกระบวนการไหล, แนวคิดไคเซ็น, ECRS, ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 

Abstract 
 The research to create a system to monitor products underwear. By using Microsoft Excel applications to 
improve work processes more efficient. To study the issue using fishbone diagrams. The process flow chart analysis The 
concept of Kaizen principles ECRS to system monitoring products using Microsoft Excel, from the previously adjusted 
returns 59 after adjusted in March at 40, down 19 accounted for 67.80% in April. April 32 at 8 drops of 80% and can 
reduce the operating time from 284.03 minutes to 244.37 minutes. 
 
Keywords : Fish Bone Diagram, Flow Process Chart, Kaizen, ECRS 
 
 

1. บทน า 
 บริษัท XYZ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้า ชุดช้ันในชายและหญิง 
น า เข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าส่งออกทั้ งในและ
ต่างประเทศ โดยในปัจจุบันซึ่งมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าภายในประเทศ
ไทยมากมาย โดยบริษัท XYZ จ ากัด เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2533 บริษัทผลิตและจ าหน่ายชุดช้ันใน ( Inner Wear) 
ผู้ชายและผู้หญิง ยอดขายในการส่งออกญี่ปุ่น 67% ยอดขาย
ภายในประเทศไทยและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่สาม 33% เช่น 
สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น ผลิตและจ าหน่ายผ้าถัก ประมาณ 600 
ตันต่อปี 28% เป็นการขายผ้าขายภายในประเทศ 10% ส่งออก 
90% บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ใส่ใจคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ความเป็น

บริษัทอันดับหนึ่ง โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรบริษัท
และพร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม มุ่งมั่นท่ีจะอยู่ร่วมกันและ
เติบโตไปพร้อมกับกลุ่มคนในสังคมชุมชน พร้อมน าเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักความปลอดภัยและอยู่ภายใต้ข้อบังคับทาง
กฎหมาย หลักปฏิบัติบริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผลิต,ขายสินค้าที่สร้าง
ความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า,มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่
อ่อนโยนต่อชุมชนท้องถิ่น คนและสิ่งแวดล้อม,เมื่อเกิดปัญหา จะท า
การวิเคราะห์และแก้ไขอย่างรวดเร็วพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า บริษัท
ได้มีการปฏิบัติ 5ส. ในการท างาน เพื่อรักษาความสะอาด และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการท างาน 
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 ในปัจจุบันคลังสินค้าในบริษัทได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.คลังสินค้า
ส่งออกต่างประเทศ 2.คลังสินค้าส่งภายในประเทศ ข้ันตอนการ
บริหารการจัดการคลังสินค้า การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกของ
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ไม่เป็นระบบ ไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจน
ก่อนการส่งมอบ จึงส่งผลให้สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการ ท าให้เกิดผลกระทบกับบริษัท เช่น การส่งสินค้ากลับคืน
บริษัท 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้ จึงได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ศึกษาขั้นตอนการท างาน ศึกษาทฤษฎีเครื่องมือแผนผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล 
(Flow Process Chart) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) หลักการ ECRS เพื่อเป็นแนวทางในการ
ใช้แก้ไขปัญหาการลดข้อผิดพลาดในการส่งสินค้า โดยประยุกต์ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อออกแบบระบบตรวจสอบสินค้า 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างระบบในการตรวจสอบสินค้าประเภทชุดช้ันใน โดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
2.2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 บริษัท XYZ จ ากัด ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี บริษัทผลิตสินค้าประเภทชุดชั้นใน  จ านวน 66 SKUs 
3.2 ระยะเวลาเริ่มศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี วันที่ 14 มกราคม 
พ.ศ.2562 – 27 เมษายน พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
 
 4.1.1 ศึกษากระบวนการท างานแผนกวางแผนการผลิต 
ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดจากการส่งสินค้าผิดรหัส  
 4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า ประเภทชุดช้ันในชาย ราย
ละเอียสินค้า เพื่อน ามาพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก 
 4.1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา 
(Fishbone Diagram) เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1.4 เมื่อรู้สาเหตุที่แท้จริง ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาจาก
การศึกษา แผนภูมิกระบวนการไหล  (Flow Process Chart) 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยน าแนวคิดไคเซ็น ด้วยหลักการ ECRS 
มาประยุกต์ใช้กับ Microsoft Excel เพื่อพัฒนาระบบส่งออกโดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า บริษัท XYZ จ ากัด 

ศึกษากระบวนการท างาน ปัญหาที่เกิด 
จากการส่งสินค้าผดิรหสั 

 

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผงัก้างปลา และ
แผนภูมิกระบวนการไหล   

 
 

 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยใช้แนวคิดไคเซ็น 
หลักการ ECRS ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน โดย

ประยุกต์ใช้ Microsoft Excel จัดท าเป็นระบบเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า 

 

เปรียบเทยีบผลการด าเนินการก่อน-หลัง 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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น าบาร์โค๊ดมาสแกนก่อนท่ีจะส่งสนิค้า เพื่อลดความผิดพลาด และเกดิ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 4.1.5 เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อน-หลัง 
 4.1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.2.1 เก็บข้อมูลรายละเอียดสินคา้ บริษัท XYZ จ ากัด 
จ านวน 66 SKUs 

 
4.3 วิเคราะห์ข้อมูล  
  4.3.1 วิเคราะห์แผนผังก้างปลาหาสาเหตุที่แท้จริง 

ภาพที ่2 วิเคราะห์แผนผังก้างปลา 
(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
 
 4.3.2 วิเคราะห์การไหลจากกิจกรรมการท างาน  

ภาพที ่3 วิเคราะห์การไหลกิจกรรมการท างาน หลังปรับปรุง 
(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
 4.3.3 การน าหลัก ECRS มาปรับใช้ในการปรับปรุงข้ันตอน
การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ ECRS วิธีการ 

C – Combine (ก า ร

รวมกัน) 

การรวมขั้ นตอนที่ มี ลั กษณะการท า งาน
ต่อเนื่องเข้าด้วยกัน  
- โดยรวมขั้นตอนที่  2 แปลงไฟล์ PO ลง

รายละเอียดสินค้า และขั้นตอนที่ 3 ออกใบ

เบิกสินค้าและจัดท าบิลเข้าด้วยกัน 
- รวมขั้นตอนที่ 6 แพ๊คสินค้าลงกล่อง และ

ขั้นตอนที่ 7 รอแนบบิล พร้อมใบปะหน้ากลอ่ง 

เข้าด้วยกัน  

R – Rearrange (ก า ร

จัดใหม่) 

การจัดเรียงล าดับขั้นตอนการท างานใหม่โดย
จัดล าดับความส าคัญของงาน 

S – Simplify (การท า

ให้ง่าย) 
การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel จัดท า

ระบบตรวจสอบสินค้าโดยการสแกนบาร์โค๊ด

สินค้าตาม ใบ PO  
ตารางที่ 1 การน าหลักการ ECRS ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
 4.3.4 ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ภาพที ่4 ปรับปรุงกระบวนการท างาน บริษัท XYZ จ ากัด 
(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 วิเคราะห์ข้อมลูก่อนและหลังปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป ี ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง เปอร์เซ็นต ์

4-24/2/2562 32 กล่อง - - 
2-29/3/2562 - 25 กล่อง 67.8% 
1-25/4/2562 - 17 กล่อง 80%  

ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบการส่งออกชุดชั้นในชาย บริษัท XYZ 

จ ากัด 

(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 
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จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางต่อ บริษัท XYZ 
จ ากัด ในการออกแบบการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง โดยใช้
ฐานข้อมูลจากทางบริษัท และออกแบบโดยใช้ Microsoft Excel 
ผู้วิจัยได้น า ECRS มาประยุกต์ใช้ โดยใช้หลักการ C (Combine) คือ
การรวมขั้ นตอนกการท า งาน ท า ให้ การท า งานเร็ วขึ้ น , R 
(Rearrange) คือการจัดใหม่  ได้จัด เรียงขั้ นตอนการท างาโดย
จัดล าดับความส าคัญของงาน, S (Simplify) คือท าให้ง่ายขึ้น ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้ Microsoft Excel จัดท าระบบตรวจสอบสินค้า ผล
ปรากฏว่าสามารถลดปริมาณการจัดส่งสินค้าได้ดังนี้ เดือนมีนาคม 
พ.ศ.2562 ลดลงจากเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทั้งหมด 19 
รายการ คิดเป็น 67.80% และเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ลดลงจาก
เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ทั้งหมด 8 รายการ คิดเป็น 80% สามารถ
ลดระยะเวลาการท างานจากเดิม 284.03 นาที เหลือ 244.37 นาที 
  
6. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบตรวจสอบสินค้า เพื่อลด
ความผิดพลาดจากคน กรณีศึ กษา :  บริษัท  XYZ จ ากั ด  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบในการตรวจสอบสินค้าประเภทชุดช้ันใน 
โ ด ย ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ โ ป รแก รม  Microsoft Excel เ พื่ อ ป รั บปรุ ง

กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทางบริษัทก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่บริษัท
ไม่มีระบบตรวจสอบก่อนการส่งออก เกิดจากการพนักงานจัดสินค้า
ผิดรายการ กล่องส่งสินค้ารวมกัน สาขาในการส่งสินค้ารวมกัน จึง
ส่งผลให้เกิดการส่งสินค้าผิดพลาด สินค้าจึงถูกส่งกลับคืนเนื่องจากสง่
สินค้าผิดประเภท และรายการสินค้าผิดพลาด โดยมีผลการปรับปรุง
ดังนี ้
         จากผลการด าเนินการการปรับปรุงพบว่าจากความผิดพลาด
ที่เกิดจากจัดส่งสินค้า พบว่าสินค้ามีการถูกส่งคืนลดลง และมีข้อมูล
ในการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้
ค าสั่งต่างๆ ใน Microsoft Excel โดยเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามา
จัดท าระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าแต่ละรายการ ก่อนท าการ
ปรับปรุง 59 รายการ จ านวน 32 กล่องหลังปรับปรุงเดือนมีนาคมอยู่
ที่ 40 รายการ ลดลง 19 รายการ คิดเป็น 67.80% และเดือนเมษา
ยอยู่ที่  32 รายการ ลดลง 8 รายการตามล าดับ คิดเป็น 80% 
สามารถลดระยะเวลาการท างานจากเดิม 284.03 นาที เหลือ 
244.37 นาที 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ สามารถส า เร็ จลุล่ วงไปด้วยดี  ต้อง
ขอขอบคุณความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ที่ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอขอบคุณ คุณ
ทวีป และคุณเตือนใจ ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
ของบริษัท XYZ จ ากัด ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือตลอดจนงานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี และศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด
ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี  ในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบสอบถามคุณลักษณะพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัล 

ในด้านความพร้อมการใช้ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์  โดยแบ่งออกเป็น 1) ความพร้อมในการน าเสนอสินค้า 2) ความพร้อมของวิธีการสั่งซื้อ
สินค้า 3) ความพร้อมของวิธีการจัดส่งสินค้า 4)  ความพร้อมในการรับช าระค่าสินค้า  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมในการใช้ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนยังขาดความพร้อมในการน าเสนอสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า วิสาหกิจชุมชนยังไม่มีเว็บไซต์ในการน าเสนอสินค้าออนไลน์มากที่สุด จ านวน 17 ราย  
แต่มีความต้องการในการน าเสนอสินค้าออนไลน์เพื่อการขายสินค้ามากถึง 25 ราย  มีความต้องการในการผลิตสินค้าเพื่อรอการจ าหน่ายตาม
ค าสั่งซื้อออนไลน์ มากที่สุดถึง 20 ราย  โดยมีเหตุผลในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 27 ราย  
ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน, ตลาดดิจิทัล, ความพร้อม 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the basic characteristics of community enterprise entrepreneurs in 

Ratchaburi province and to investigate readiness access to digital marketing relying on the community enterprise in 
Ratchaburi province to operate in Muban Chom Bueng Rajabhat University, Amphoe Chom Bueng, Ratchaburi province. 

 The community enterprise in Ratchaburi province was selected to determine as a sample from Amphoe Chom 
Bueng, Ratchaburi province. 

 The questionnaires were used as a tool to collect the data, those are contained three parts to assess the basic 
characteristics of community enterprise entrepreneurs in Ratchaburi province and readiness access to digital marketing :  
readiness for using the system of purchasing and selling online divided into 1) online product-offering readiness,  
2) purchase-ordering readiness, 3) delivery readiness, and 4) payment readiness. Data were analyzed to perform 
statistically percentage, mean, and standard deviations (SD). 
 The results of this study found that:  The system of online product-offering readiness, those collected as a data 
found that the community enterprise entrepreneurs, the highest overall averaged as they lack the website used for 
offering online products, those are about 17 persons, 25 persons who need offering online products, 20 persons who 
need the online production for opening the distribution for the orders, and 27 persons who have needed operating 
boosts in online channel for their distribution.  
Keywords : Community Enterprise, Digital Marketing, Readiness 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
468ภาคบรรยาย

mailto:panarat007@gmail.com


 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
ตลาดดิจิทัล เป็นค าที่ ใช้ส าหรับก าหนดเป้าหมาย

การตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ทางการตลาดส าหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติใน
ปัจจุบัน  โดยแนวทางการสร้างตลาดดิจิทัลจัดเป็นแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในประเทศ  และเป็นแนวทางที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนให้มีความยั่งยืน  ทั้งนี้การท าตลาดดิจิทัลเป็นช่องทางที่
สามารถขยายตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและ
ปรับตั ว เข้ าสู่ ก าร เป็ นศูนย์ กลางการผลิต   บ ริการ  และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล  ความก้าวหน้าของการท าตลาดดิจิทัล
ดังกล่าว  มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แสดงให้เห็น
ได้จาก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 พ .ศ .  2560 – 2564  ส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และมีการส่งเสริม
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความหยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบ
รนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่ เป็นของตนเองมาก ทั้งนี้
วิสาหกิจชุมชน  (Community  Enterprise)  ซึ่งมีส่วนส าคัญใน
การผลิตสินค้า  การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว  ชุมชน  และระหว่างชุมชน [1] หากได้รับการ
สนับสนุนในการพัฒนาช่องทางการท าตลาดดิจิทัลดังกล่าว  น่าจะ
ช่วยส่งเสริมท าให้ชุมชนในพื้นท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
ส าหรับการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลนั้น เป็น
รากฐานและแนวโน้มของบุคคลที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ
หรือล้มเหลว ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมและความไม่พร้อม บุคคล
ที่มีความพร้อมอย่างดีจะท างานด้วยความราบรื่นและประสบ
ผลส าเร็จอย่างน่าพอใจ ส่วนบุคคลที่ไม่พร้อมย่อมเปรียบเสมือน
ถูกบังคับให้ท างาน การท างานจึงไม่ประสบผลส าเร็จ  [2] ทั้งนี้ 
วิสาหกิจชุมชน เกิดจากการน าเสนอของตัวแทนเครือข่ายองค์กร
ชุมชนทั่วประเทศ  ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้าน  และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เมื่อต้นปี 2544 เพื่อรองรับกระแสการเคลื่อนตัว
ของกระบวนความคิดในการประกอบวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน  พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการยก
ร่างโดยตัวแทนเครือข่ายองค์กรร่วมกับผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
แล้วน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 
19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรท าหน้าที่ เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน [3] และโดย

นโยบายของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการให้บริการวิชาการกับชุมชน  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการให้บริการวิชาการอย่างมี
คุณภาพ (Quality Academic  Service)  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชน    ท าให้ผู้วิจัย
มีแนวคิดในการศึกษาวิจัย  เพื่อศึกษาความพร้อมของวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการ
บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  และสามารถน าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเข้าสู่ตลาดดิจิทัล  พร้อมต่อยอดหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้กับชาวบ้านและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ   รวมไปถึงตอบสนองแหล่ง
เรียนรู้ทางธุรกิจกับชุมชนต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาความพร้อมใน
การเข้ าสู่ ตลาดดิ จิทั ลของวิสาหกิจชุมชนในจั งหวัดราชบุ รี  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี 

2. เพื่ อศึ กษาความพร้อมในการเข้ าการเข้ าสู่ ตลาดดิ จิทั ล  
โดยศึกษาความพร้อมด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 4  ด้าน  ดังนี ้

2.1 ความพร้อมในการน าเสนอสินค้า 
2.2 ความพร้อมของวิธีการสั่งซื้อสินค้า 
2.3 ความพร้อมของวิธีการจัดส่งสินค้า 
2.4 ความพร้อมในการรับช าระสินค้า 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุม
ในจังหวัดราชบุรี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการด าเนินงานดังน้ี   

1. ขอบเขตทางด้านพื้นท่ี เป็นการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

2.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาตัวบ่งช้ีและความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี  
โดยศึกษาด้วยกัน 4 ด้าน ดังนี ้

2.1 ด้านความพร้อมในการน าเสนอสินค้า 
2.2 ด้านความพร้อมของวิธีการสั่งซื้อสินค้า 
2.3 ด้านความพร้อมของวิธีการจัดส่งสินค้า 
2.4 ด้านความพร้อมในการรับช าระสินค้า 
3. ขอบเขตทางด้านประชากร  ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ วิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง อ าเภอจอมบึ ง จั งหวัดราชบุ รี   จ านวน 27  แห่ ง  
ผู้วิจัยได้ส ารวจโดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ทั้งนี้วิสาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอจอมบึงมีจ านวน  40 ราย  แต่เนื่องจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบางแห่งมิได้ด าเนินการต่อในการการประกอบ
วิสาหกิจหรือมีการยกเลิกไปแล้วนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บ
ข้อมูลได้เพียง 27 ราย 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส ารวจโดยเก็บข้อมูลจาก

ประชากรทั้งหมด จากวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอจอมบึง  40 ราย 
แต่เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางแห่งมิได้ด าเนินการต่อในการ
ประกอบวิสาหกิจหรือมีการยกเลิกไปแล้วนั้น จึงท าให้ผู้วิจัย
สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 27 ราย ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี  โดยมี
ขอบเขตของการศึกษาตัวบ่งช้ีและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด
ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษาด้วยกัน 4 ด้าน ดังนี้  1)  ด้าน
ความพร้อมในการน าเสนอสินค้า  2) ด้านความพร้อมของวิธีการ
สั่งซื้อสินค้า 3) ด้านความพร้อมของวิธีการจัดส่งสินค้า  และ 4) 
ด้านความพร้อมในการรับช าระสินค้า   โดยมีกรอบแนวคิดของ
การสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
รูปที่ 1 แนวคิดการสร้างแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
จากรูปที่ 1 เป็นแนวคิดการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี   

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในเอกสารทาง
วิชาการ แนวคิด งานวิจัยและสภาพของวิสาหกิจชุมชน 

2. สร้างแบบสอบถามวิจัยโดยใช้พื้นฐานจากการศึกษาและการ
ท าความเข้าใจในเอกสารและงานวิจัยของวิสาหกิจชุมชน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความสอดคล้องข้อค าถามจาก
แบบสอบถามและเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

4. ปรับแก้ไขแบบสอบถามจากการประเมินความสอดคล้องข้อ
ค าถามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

5. ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บข้อมูล 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล  ตั้งแต่ ธันวาคม  2560 -  
เมษายน 2561 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 

6.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่ตั้งอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  โดยเก็บรวบรวมทั้งหมด
ได้ 27 แห่ง  

6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมในจังหวัดราชบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ด้านคือ ความพร้อมในการน าเสนอสินค้า  ความพร้อมของวิธีการ
สั่งซื้อสินค้าความพร้อมของวิธีการจัดส่งสินค้า  ความพร้อมในการ
รับช าระสินค้า 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้   ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
ศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการ
ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต 

8. ผลการวิจัย/สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัย เรื่องความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลขอ 

งวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี   สามารถสรุปประเด็นการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 27 ราย เป็น
เพศชาย จ านวน 15 คน และเพศหญิง จ านวน 12 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากที่สุด 51 ปีขึ้นไป จ านวน 9 ราย 
และมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จ านวน 12 ราย มีรายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ ) 
มากกว่า 7000 บาทขึ้นไป  และไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มากถึง 17 ราย 

ศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคดิ งานวิจัยและสภาพของ
วิสาหกิจชุมชนและสรา้งแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดดิจิทลัของ
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดราชบุร ี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมนิแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดจิิทัล 
ของวิสาหกิจชุมชน 

 

ปรับแก้ไข
แบบสอบถาม 

ใช้ได้ 

แก้ไข 

เก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดดิจิทลั 
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8.2 ด้านความพร้อมในการน าเสนอสินค้า พบว่า  วิสาหกิจ
ชุมชนยังไม่มีแนวทางในการน าเสนอสินค้าผ่านระบบออนไลน์ไป
ยังผู้บริโภค แต่มีความต้องการในการขายสินค้าออนไลน์มากท่ีสุด 

8.3  ด้านความพร้อมของวิธีการสั่งซื้อสินค้า พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนต้องการให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ 
โดยมีจ านวนสินค้าท่ีผลิตเพื่อรอการจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อ   

8.3 ด้านความพร้อมวิธีการจัดส่งสินค้า พบว่า วิสาหกิจชุมชนมี
ความต้องการให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเอง หรือ
ผ่านทางไปรษณีย์ โดยจะมีการประกันระยะเวลาในการส่งสินค้าว่า
สินค้าจะถึงมือผู้รับ หรือสามารถจัดส่งสินค้าตามสะดวกของผู้ซื้อ 

 8.4 ด้านความพร้อมในการรับช าระค่าสินค้า พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนมีความพร้อมในการรับช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี และจะ
มีส่วนลดถ้าช าระด้วยเงินสด  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความพร้อมในการน าเสนอสินค้า
ด้วยระบบออนไลน์ พบว่าในภาพรวมวิสาหกิจชุมชนยังไม่มี
เว็บไซต์ในการน าเสนอสินค้าออนไลน์มากที่สุด จ านวน 17 ราย 
ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนมีจุดประสงค์ในการน าเสนอสินค้าออนไลน์เพื่อ
การขายสินค้ามากถึง 25 ราย และวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการ
ในการผลิตสินค้าเพื่อรอการจ าหน่ายตามค าสั่ งซื้อออนไลน์  
มากที่สุดถึง 20 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากหน่วยงานของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนในการให้ความรู้หรือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับวิสาหกิจชุมชน ก็น่าจะช่วย
ท าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้สอดดล้องกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.  2560 – 2564  
ได้ในอนาคต 
 
9. สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี  สามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดังนี ้

9.1 ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนมีอายุ
ค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการน าสื่อ
ดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานหรือสมาชิกท่ีมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานด้านดิจิทัลให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถจัด
จ าหน่ายสินค้าและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลให้มากขึ้น 

9.2 ผลิตภัณฑ์สินค้าของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีตรา
สินค้าเป็นของตนเอง ดังนั้น หากมีหน่วยงานหรือการจัดโครงการ
บริการวิชาการ อาจมีการจัดโครงการด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่
ช่วยในการพัฒนาตราสินค้าและตราของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อให้กลุ่ม
วิสาหกิจได้มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป 

9.3 วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการขายสินค้าออนไลน์
ด้วยตนเอง  แต่ยังไม่มีเว็บไซต์เพื่อการขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้น
หากหน่วยงานมีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อช่วยสนับสนุน
วิสาหกิจในการจัดท าเว็บไซต์หรือให้สามารถขายสินค้าออนไลน์
ด้วยตนเองได้ จะท าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
10.1 ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดราชบุรี อ าเภอจอมบึง ในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากผลการวิจัย พบว่ายังขาดความพร้อมใน
ด้านดิจิทัล รวมไปถึงการออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
หน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนในการ
จัดโครงการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอจอมบึง ได้มีตราสินค้า
ของตนเองต่อไปในอนาคต 

10.2 การท าวิจัยในครั้งต่อไป หน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนในการให้ความรู้กับวิสาหกิจ
ชุมชนในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลและจัดโครงการเพิ่มทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้จากผลการวิจัย  ผู้ตอบ
แบบสอบถามของตัวแทนวิสาหกิจในแต่ละกลุ่ม มีทัศนคติที่ดี และมี
ความคาดหวังต่อการเข้าสู่ตลาดดิจิทัล แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดดิจิทัล  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด  โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจ านวน 8 คน และกลุ่มผู้จัดการฝ่ายที่
ปฎิบัติงานในส านักงานใหญ่จ านวน 4 คนเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ในส่วนของการ
วิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรทั้งหมดจ านวน 412 คน ผลการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันองค์ของพนักงาน
บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด อยู่ในระดับสูง และทราบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานมากที่สุด 
โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่อไป 
ค าส าคัญ : ความผูกพันองค์กร, ธุรกิจครอบครัว, ธุรกิจเบเกอรี่  
 

Abstract 
The research on factors affecting employee engagement of Bakery XYZ Co., Ltd is aim to study the factors 

that affect the employee engagement of Bakery XYZ Co., Ltd. This research is using mixed method between qualitative 
and quantitative. In terms of qualitative research, the researcher used focus group with the group of management 8 
people and department manager 4 people to find out the factors that affecting the employee engagement of Bakery 
XYZ Co., Ltd. In terms of quantitative research, the researcher used a questionnaire to all employee in Bakery XYZ Co., 
Ltd headquarters 412 people. The results  shown, the level of employee engagement is high level and the 
organization’s environment factors is affect the employee engagement most. After that the researcher will present to 
the management to find the ways to develop human resources.     
Keywords : Employee engagement, Family Business,  Bakery Business 
 
 

1. บทน า 
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีโอกาส
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2561 ที่
คาดว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงอัตราร้อยละ 5.3 – 10.3 
(ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์. 2561) และอุตสากหกรรมเบเกอรี่ไทยที่มีอัตรา
เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9 ต่อปี (ประเวศวุฒิ ไรวา. มกราคม 2559) 
ดังนั้นการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะ
ทุกองค์กรต่างต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ หากองค์กรไม่
สามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้ นอกจากจะส่งผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังส่งผลต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ว่า
จะเป็นเวลาในการด าเนินกิจการให้ต่อเนื่อง รวมไปถึงความรู้ที่จะ
รั่วไหลไปถึงบริษัทของคู่แข่ง และส่งผลถึงผลประกอบการที่ลดลงซึ่ง
ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างมหาศาล  

การสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญให้องค์กร
เติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากองค์กรจะไม่เสียบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญแก่คู่แข่งแล้ว การที่บุคลากรมีความผูกพันที่ดีกับองค์กรจะ
ท าให้บุคลากรนั้นเต็มใจใช้ความรู้ความสามารถเพื่อองค์กร ช่วยใน
การสื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่ภายนอก  และมีส่วนช่วยลด
ต้นทุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้นทุนจากการลาออกของ
พนักงาน และท าให้พนักงานพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมายมาก
ยิ่ งขึ้น  (Khin Thet Htar Swe และ Lee Hsing Lu,(2019) ,หน้า 
126 - 127) 

บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด เป็นธุรกิจครอบครัว ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2501 โดยเริ่มด าเนินธุรกิจด้านการน าเข้า และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูปจากต่างชาติ  ต่อมาได้ผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร นม และขนมส าเร็จรูปต่างๆ อาทิ คุกกี้ แยมผลไม้ เยลลี่
ส าเร็จรูป ฯลฯด้วยตนเอง และเปิดศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับ
ธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีการขยายสู่ธุรกิจจ าหน่าย
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อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจเบเกอรี่ และเปิดโรงเรียนศิลปการ
ท าเบเกอรี่และอาหารเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง
ยังส่งสินค้าออกจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ จนปัจจุบันมีบริษัทสาขา
ทั้งสิ้น 9 สาขา 

ปัจจุบันองค์กรมีการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรอย่าง
มาก อาทิเช่น การรับผู้บริหารที่มคีวามเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับ
กลุ่มพนักงานท่ีเป็นคนในครอบครวั การปรับโครงสรา้งองค์กรจาก
กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ และการปรับการบรหิารจดัการภายใน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรพัย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีการรับ
พนักงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 22 – 37 ปี เข้าท างานร่วมกับ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานกลุ่มดังกลา่วยังไม่คุ้นชินกับ
วัฒนธรรมขององค์กร อีกทั้งต้องมีการท างานร่วมกับกลุ่มพนักงานท่ี
อยู่กับองค์กรมานาน ส่งผลให้เกดิอัตราลาออกท่ีเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังพบ
ปัญหาที่พนักงานท่ีได้รบัการเลื่อนต าแหน่งแล้วลาออก องค์กรจึง
มองว่าการเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจะเป็นสิ่ง
เชื่อมระหว่างองค์กรกับพนักงานเพื่อให้บรรลุเปา้หมายที่วางไว้  

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด เพื่อที่จะน าผลที่ได้
ไปพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
การบริหารงานด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ต่อไป  
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด 
2.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด โดยก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ประกอบด้วย (1) ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน (2) ปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (3) ปัจจัย
ด้านระบบองค์กร และ (4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งเมื่อ
พนักงานได้รับปัจจัยดังกล่าวแล้วจะแสดงออกถึงความผูกพันต่อ
องค์กรประกอบด้วย (1) ด้านความรู้สึก และ (2) ด้านพฤติกรรม 
2.2  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานประจ าทุกคนของ
บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานใหญ่ จ านวน  
412 คน  
2.3  กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่ 1 ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เบเกอรี่ XYZ จ ากัด จ านวน 2 รอบ โดยใช้วิธีเลือกกลุม่เป้าหมาย
ผ่านการคดัเลือกแบบเจาะจง (Judgement sampling) ได้แก ่
ผู้บริหารระดับสูง จากทุกส่วนงานจ านวน 8 คน ในรอบที่หน่ึง และ
ผู้จัดการฝ่ายจ านวน 4 คน ในรอบที่สอง รวมทั้งสิ้น 12 คน 

ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยไดเ้ลือกใช้วิธีการเกบ็ข้อมูลด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถามแก่กลุม่ประชากรทั้งหมด คือ พนักงานประจ าทุกคน
ของ บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ท่ีปฏิบัติงานอยู่ส านักงานใหญ่ 
จ านวน 412 คน   
 
3. วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการวิจยัโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี ้
3.1 ส่วนที่ 1 เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงาน บริษัท เบเกอร่ี XYZ จ ากัด  

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ผ่านข้อค าถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาให้มีความคลอบคลุม 
และมีความน่าเช่ือถือจากผู้เช่ียวชาญตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
จากนั้นผู้วิจัยจึงน ารูปแบบค าถามดังกล่าวไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับผู้จัดการในกรอบการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้
เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เบเกอรี่ XYZ จ ากัด  

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อนัดหมายเพื่อขอ
เข้าไปท าการสนทนากลุ่มจ านวนสองรอบ โดยรอบแรกสัมภาษณ์กับ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจจ านวน 8 
คน และรอบที่สองสัมภาษณ์กับกลุ่มพนักงานที่อยู่ในระดับผู้จัดการ
ฝ่ายจ านวน 4 คน ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล และ
ฝ่ายผลิต เมื่อได้ผลจากการสนทนากลุ่มแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น ามา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่อน ามาสรุปหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน
บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด 
3.2 ส่วนที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานที่มี
ต่อบริษัท เบเกอร่ี XYZ จ ากัด  

ผู้วิจัยได้เลือกใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการน าผลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มในระยะที่หน่ึงมาสร้างแบบสอบถามผ่านแนวคิดที่ได้
จากการทบทวนวรรณ กรรมและงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ อง โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปประกอบด้วย เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ระดับต าแหน่งงานในปัจจุบัน และอายุงานที่ท า
กับองค์กรจนถึงปัจจุบัน โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจ
ค าตอบ (Check list) ซึ่งสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวตาม
ความเป็นจริงของผู้ท าแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด โดยลักษณะข้อ
ค า ถ า ม เป็ น ค า ถ า ม ป ล า ย ปิ ด  (Closed-ended Question) 
ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านลักษณะงาน ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ การให้
อ านาจตัดสินใจ อธิบายขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและงาน อิสระในการปฏิบัติงาน และงานตรงกับความสามารถ 

2. ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ในองค์กร บทบาทของหัวหน้างานและผู้บริหาร 
และการได้รับการยกย่อง 
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3. ด้ าน ระบ บ องค์ ก ร  ป ระกอบ ด้ วยปั จจั ยย่ อ ย  ได้ แ ก่ 
ค่าตอบแทน สวัสดิการเหมาะสมกับงาน ความก้าวหน้าในงาน 
โอกาสในการเรียนรู้ ทรัพยากรในการท างานเพียงพอเหมาะสม 
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร และระบบการบริหารผลงาน 

4. ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 
ได้แก่ การยอมรับวัฒนธรรมองค์กร ช่ือเสียงขององค์กร และความ
ปลอดภัยในงาน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด โดยลักษณะข้อค าถามเป็นค าถามปลาย
ปิด  ประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านความรู้สึก ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับองค์กร ภาคภูมิใจในองค์กร และเช่ือมั่นในนโยบายของ
องค์กร 

2. ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ มุ่งมั่นทุ่มเท
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ปราถนาจะคงอยู่กับองค์กร และ
น าเสนอองค์กรในด้านดีและปกป้ององค์กร 

ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของบุคลากรต่อความผูกพันธ์
องค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด โดยลักษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
น าส่งแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความช านาญในเนื้อหาที่วิจัย จ านวน 3 คน ด าเนินการตรวจสอบข้อ
ค าถามว่ามีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และข้อค าถาม ( Index of 
Item-Objective Congruence ;IOC) โดยการน าคะแนนระดับ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบข้อค าถาม และคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

จากนั้นได้ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้
คลอบคลุมกับวัตถุประสงค์และค านิยามมากท่ีสุด และน าไปมาจัดท า
เป็นแบบสอบถามต้นแบบเพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรในการวิจัย ผ่านการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
อย่ าง ง่าย  (Sample Random Sampling) จ านวน  30 คน เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยเลือก
ข้อค าถามที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกมากกว่ าห รือ เท่ ากั บ  0.20 เพื่ อน า ไป เก็ บข้อมู ลกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานประจ าทุกคนของบริษัท เบเกอรี่ XYZ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ จ านวน 412 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ 
จ ากั ด  ด้ วยก ารห าค่ าค วามถี่  (Frequency) และค่ าร้อ ยละ 
(Percentage) 

การวิเคราะห์หาค่าระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เบเกอรี่  XYZ จ ากัด ใช้วิธีการหาค่ าเฉลี่ ย (mean) และค่ าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division) มาเปรียบเทียบกับระดับ
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด การ

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์กร โดยผู้วิจัยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation) ระหว่าง
ตัวแปรปัจจัยกับความผูกพันองค์การ โดยการทดสอบค่านัยส าคัญทาง
สถิติของค่าน้ าหนักความส าคัญโดยใช้การทดสอบหาค่าเอฟ (F-test) 
และค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัย ทดสอบนัยส าคัญทาง
สถิติของค่าน้ าหนักความส าคัญโดยใช้การทดสอบหาค่าที (t-test)  

การวิ เค ราะห์ การถดถอยเชิ งซ้ อน  (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อสร้างสมการถดถอยน าไปใช้ในการท านาย ผู้วิจัยก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน และ
ผู้จัดการฝ่ายจ านวน 4 ท่านได้ผลออกมาว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมี
ความเห็นสอดคล้องกับกรอบการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่าหากพนักงาน
ได้รับปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร 
ด้านระบบองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เหมาะสม จะ
ส่งผลให้พนักงานแสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรทั้ งด้ าน
ความรู้สึกและด้านพฤติกรรม 
4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   

จากข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
4.2.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ที่
ปฏิบัติงานอยู่ส านักงานใหญ่ จ านวน 412 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 77.4 มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
44.4 มีระดับการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีหรือต่ ากว่าคิดเป็นร้อย
ละ 96.1 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพนักงานคิดเป็นร้อยละ และมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.4 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมผีลต่อความผูกพันองค์กร และ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

การหาค่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร และค่าระดับความ
ผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ในแต่ละด้าน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มาเปรียบเทียบ และแปลความหมายระดับ
คะแนนในตารางที่ 2 ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และการแปลระดับความหมายระดับคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันองค์กร และระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบ
เกอรี่ XYZ จ ากัด 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน 
ต่อองค์กรของพนักงาน 

จ านวน 
ข้อ 

mean SD แปลผล 

1. ด้านลักษณะงาน (X1) 17 4.07 .45 มาก 
2. ด้านบุคคลและ (X2) 
   สังคมในองค์กร 

17 4.08 .47 มาก 

3. ด้านระบบองค์กร (X3) 29 3.99 .51 มาก 
4. ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร 
(X4) 

10 4.16 .50 มาก 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงาน (Y) 

19 4.30 .51 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด  มี

ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (mean) 
เท่ากับ 4.30 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร ด้านระบบ
องค์กร และด้านสภาพแวดล้อมองค์กร อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  (mean) เท่ า กั บ  4.07, 4.08, 3.99 แ ล ะ 4.16 
ตามล าดับ  
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานบริษัท เบเกอร่ี XYZ จ ากัด 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ผู้วิจัยได้น าค่าปัจจัยทั้ง 4 ด้าน และ
คะแนนระดับความผูกพันองค์กรมาท าการวิ เคราะห์หาค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยใช้ค่า t-
test แสดงตามตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน
ปัจจัยและความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ 
จ ากัด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน 
ต่อองค์กรของพนักงาน 

X1 X2 X3 X4 Y 

1. ด้านลักษณะงาน (X1) 1.000 .857** .793** .678** .547** 

2. ด้านบุคคลและ (X2) 
   สังคมในองค์กร  

1.000 .811** .695** .569** 

3. ด้านระบบองค์กร (X3)   
1.000 .779** .634** 

4. ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร 
(X4)    

1.000 .740** 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงาน (Y)     

1.000 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีควาสัมพันธ์กับความ
ผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันองค์กรมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านสภาวพแวดล้อมองค์กร (X4) 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .740 รองลงมาได้แก่ ด้านระบบ
องค์กร (X3) ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (X2) และด้านลักษณะ
งาน (X1) เท่ากับ .634, .568 และ .547 ตามล าดับ 
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอร่ี XYZ จ ากัด 

การวิเคราะห์เพื่อหาน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัย 4 
ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร และด้าน
สภาวะแวดล้อมองค์กร โดยการหาค่าสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยมีการวิเคราะห์หาค่าความถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise) แสดงตามตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยกับความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด 

ตัวแปร B S.E. Beta 

1. ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร (X4) .631 .053 .625 

2. ด้านระบบองค์กร (X3) .147 .052 .148 

R2 = .554 SEE = .338 F = 255.841* 

ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัว
แปรทั้ง 4 ตัว ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความผูกพันองค์กร
ของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัดได้ร้อยละ .554 โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน คือ ปัจจัยด้าน
ระบบองค์กร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด ได้ดีที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมองค์กรโดยมีค่า Beta อยู่ท่ี .625 
 
5. อภิปรายผล 

ระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท  เบเกอรี่ XYZ 
จ ากัด อยู่ในระดับมาก โดยแสดงออกทั้งด้านความรู้สึก 3 ลักษณะ 
คือ (1) รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร (2) รู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร 
และ (3) เช่ือมั่นในนโยบายขององค์กร และด้านพฤติกรรม 3 
ลักษณะ ได้แก่ (1) มุ่งมั่นทุ่มเทท างานอย่างเต็มความสามารถ (2) 
ปราถนาจะคงอยู่กับองค์กร และ (3) น าเสนอองค์กรในด้านดีและ
ปกป้ององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aon Hewitt (2015, 
P.1) กล่าวว่าเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่  (1) 
การพูด (Say) พูดสิ่งที่ดีต่อองค์กร (2) การอยู่ (Stay) มีใจรักที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (3) พากเพียร (Strike) มีแรงจูงใจในการ
ท างานให้สัมฤทธิ์ผลเพื่ อให้องค์กรประสบผลตามเป้ าหมาย 
สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1943, P. 370 – 
396)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท เบเกอรี่ 
XYZ จ ากัด มีเพียง 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ได้แก่ 
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ปัจจัยด้านระบบองค์กร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กร โดย
ปัจจัยด้านระบบองค์กรอาจมีสาเหตุจากการที่องค์กรมีการเอาใจใส่
พนักงานในด้ านสวัสดิ การที่ เป็ นตั วเงินที่ ค รบครัน  เช่น  ค่ า
รักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
เช่น การลาหยุดพักร้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hay Group 
(2001,P.7) กล่าวว่าพนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม และมี
การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของพนักงาน โดย
องค์มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้
พนักงานมีโอกาสโอนย้ายข้ามสายงาน ซึ่ งตรงกับแนวคิดของ 
Hezberg (1987,P.9) ที่กล่าวว่าปัจจัยในการจูงใจให้ท างานโดยตรง 
คือ โอกาสในการก้าวหน้า 

ในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กรมีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานบริษัท เบเกอรี่ XYZ จ ากัด มากที่สุดอาจมีสาเหตุจากกลุ่ม
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรเป็นเพศหญิง และอยู่ในระดับพนักงาน
จึงมีความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในงานมากเป็น
พิเศษ การทีว่ัฒนธรรมขององค์กรเป็นวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
ที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปโดยเป้าหมายของธุรกิจทั่วไปมักท าเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเงิน ขณะที่ธุรกิจครอบครัวมีมุมมองต่างไป เช่น 
รักษาความเป็นครอบครัวให้มีความรักสามัคคี (ศิรินา ปวโรฬารวิ
ทยา,2556, หน้า 14 – 15) ดังนั้น จึงมองพนักงานเป็นดั่งคนใน
ครอบครัวมีการเลี้ยงดูพนักงาน และหากพนักงานไม่ท าผิดร้ายแรง
จะไม่ไล่พนักงานออก ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกปลอดภัยมั่นคง 
ประกอบกับการที่องค์กรเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานส่งผลให้
พนักงานรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกับองค์กร  

  
6. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งใช้วิธีการทบทวนวรณกรรมที่ เกี่ยวข้องมาเป็น
พื้นฐานในการสร้างกรอบการวิจัยขึ้นมา ถึงแม้ผู้วิจัยได้มีการท าการ
สนมนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง แต่อาจไม่คลอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งหมด เนื่องจากผู้ วิจัยยังขาดการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และ
สมรรถนะขององค์กร ซึ่งหากเข้าใจมากยิ่งขึ้นคาดว่าจะสามารถท าให้
ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลนั้น เป็นช่วงที่ ก าลังมีการจัดงาน
แสดงสินค้าอาหารปี 2562 Thaifex-World of Food Asia  ท าให้การ
เก็บรวบรวมข้อมูลท าได้ค่อนข้างล าบาก เนื่องจากพนักงานในองค์กร
ต้องเตรียมงานที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ดังนั้นหากมีโอกาสในครั้ง
ต่อไปจ าเป็นต้องวางแผนในเรื่องกรอบเวลามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่
ได้รับมามีประสิทธิภาพต่องานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาเวลาของกระบวนการรับสินค้า 2)ก าหนดเวลามาตรฐานในการรับสินค้าเข้าคลังสนิคลังสินค้า 3) 
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) โดยน าหลักทฤษฎีเวลามาตรฐานมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยใช้ประเภทการศึกษาเวลาโดยตรง วิเคราะห์
ผลจากเวลาการท างานปกติ และเวลาเผื่อ เดิมท าได้ 30 ใบ/วัน ใช้เวลาในการท าเอกสารการรับสินค้า 15.53 นาที ผลเม่ือก าหนดเวลาในการ
รับสินค้าเข้าคลังสินค้าหลังท าการก าหนดเวลามาตรฐานท าได้ 36 ใบ/วัน ใช้เวลาในการท าเอกสารการรับสินค้า 13.19 นาที มีประสิทธิผลใน
การท างานเพิ่มสูงขึ้น 28.8% 
ค าส าคัญ: เวลามาตรฐาน,การศึกษาเวลา,การรับสินค้า 
 

Abstract 
The objective of this research is to: 1) study the time in the product acceptance process Goods into the  

warehouse 3) Set performance indicators (KPI) applying the standard time theory to research, using direct study type 
Analyze results from normal work time and allowance. The original can be done for 30 cards/day. It takes 15.53 minutes 
to document the receipt of goods. The result when determining the time to receive the goods into the warehouse after 
the standard schedule can be done 36 cards/day Spent the time to document the receipt of goods 13.19 minutes, work 
efficiency increased by 28.8% 
 
Keywords: Standard time, Time study, Goods Receiving 
 

1. บทน า 
แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงปี 2561 เป็น 

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสในช่วงปี 2560 อีก
ทั้งสภาพการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่สูงขึ้น ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการ ต้องเพิ่มความใส่ใจในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาในการส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ตรงตาม
เวลา ซ่ึงได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของ ธุร กิจ
อุตสาหกรรม การปรับปรุงการท างานอย่างเป็นระบบไม่เพียงแต่
จะช่วยพัฒนาให้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เท่า น้ันแต่ยั งท า ให้ระยะเวลาที่ ใช้ในการผลิตสั้นลงอีกด้วย 

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561) [1] โดยบริษัท ฟูจิ เมาท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มีการผลิตและประกอบสินค้าเพื่อส่งออกให้กับลูกค้า 
โดยมีแผนกคลังสินค้า เพราะวัตถุดิบที่ใช้มีทั้งการน าเข้าและใช้
วัตถุดิบภายในประเทศจึงต้องมีการจัดเก็บเพื่อจัดวัตถุดิบให้กับ
แผนกการผลิตและมีคลังสินค้าส าหรับการส ารองวัตถุดิบ 

ปัจจุบันพบว่าแผนกคลังสินค้ามีพนักงานท างานในปริมาณที่ 
น้อยกว่าขั้นตอนการท างาน ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการเก็บสินค้า 
เพราะเม่ือมีการท างานที่น้อยกว่าขั้นตอนการท างานน้ันแล้วหาก
เกิดการเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบน้ันล่าช้า จะท าให้วัตถุดิบบางชนิดที่
ขาดมือยังรอที่จะเก็บอยู่ในพื้นการรับสินค้า ท าให้เกิดต้องการขอ
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เบิกด่วนและท าให้ชิ้นส่วนที่ต้องการใช้จริง ๆ อาจจะไม่สามารถ
เข้าสู่ไลน์การผลิตได้ตรงตามแผนการที่ได้วางแผนไว้ท าให้ต้องหยุด
การผลิตชั่วคราวเพื่อรอชิ้นส่วนอีกทั้งเม่ือวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่การรับ
สินค้าเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการรับสินค้าได้
เน่ืองจากมีพื้นที่ในการรับสินค้าอย่างจ ากัด 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเวลาในการท าเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บ 
(Transfer Order Putaway) เพื่อท าการก าหนดเวลามาตรฐาน
ของกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การศึกษาเวลามาตรฐาน
(Time study) เป็นเทคนิคของการวัดผลงานอย่างหน่ึง โดยผู้ท า
หน้าที่วัดผลงานไปดูการปฏิบัติงานของพนักงานในการท างานน้ัน
ด้วยนาฬิกาจับเวลา จากน้ันน าค่าเวลาการท างานปกติ และเวลา
เผื่อ น ามาประมวลผล (พรพิมล พันธ์ุแก้ว,2559) [5] เพื่อน าเวลา
มาตรฐานที่ได้มาใช้เป็นตัวชี้วัดผลของการด าเนินงานด้วย  KPI 
(ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน) 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1)ศึกษาเวลาของกระบวนการรับสินค้า  
2)ก าหนดเวลามาตรฐานในการรับสินค้าเข้าคลังสินคลังสินค้า 
3)ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ขอบเขตด้านพื้นทีใ่นการศึกษา 
บริษัท ฟูจิ เมาท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
แผนก คลังสินค้า ฝ่าย รับสินค้า 

3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง 3 พฤษภาคม 2562 

3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาและจัดท าเวลามาตรฐานเพื่อก าหนดเวลาในการท าใบ 

เอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 

4. เครื่องมือและวิธีการวิจัย 

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1.1 แผนภูมิการไหล เป็นแผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์ขั้นตอน  

ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ ที่ เคลื่อนไปใน
กระบวนการพร้อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ 

4.1.2 เวลามาตรฐาน โดยใช้ประเภทการศึกษาในส่วนของ 
การศึกษาเวลาโดยตรง การจับเวลาการท างานของพนักงาน
โดยตรง โดยใช้นาฬิการจับเวลาเป็นเครื่องมือแล้วน าไปค านวนเป็น 
เวลามาตรฐาน(Standard time)  

 
 

4.2 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
4.2.1 กลุ่มประชากร ใบเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บทั้งหมด 
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง   ใบเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บล่าช้าของ 

เดือนกุมภาพันธ์ 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงกลุ่มตัวอย่าง                                       

ใบเอกสารการน าวัตถุดิบไปเก็บล่าช้า 

 

จากรูปที่ 1 กราฟแสดงกลุ่มตัวอย่างใบเอกสารการน า 

วัตถุดิบไปเก็บล่าช้าที่ผู้วิจัยเลือก เดือนกุมภาพันธ์ น าข้อมูลที่ได้มา
เป็นกลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากได้เก็บรวบรวมตลอดทั้งเดือน  
 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 

ตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างคือ จ านวนใบเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บ
ล่าช้ารวบรวมข้อมูลจากแผนกคลังสินค้าในฝ่ายรับสินค้า เดือน
กุมภาพันธ์ 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการท างานใบเอกสารการรับสินค้า
ล่าช้า 

เอกสาร จ านวน/ใบ 
เอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บล่าช้า 125 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์แผนกคลังสินค้าฝ่าย 

รับวัตถุดิบผลการท าใบเอกสารรับสินค้าล่าช้า เป็นจ านวน 125 ใบ  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานการท าเอกสาร
รับสินค้า 

ขั้นตอน ใช้เวลา/วินาที 
การท าเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บ 15.53 

 
จากตารางที่ 2 ขั้นตอนการท าเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บใช้เวลา 

ในการด าเนินงาน 15 นาที 53 วินาที โดยที่ 1 วันสามารถท า
เอกสารการน าวัตถุดิบไปเก็บได้ 30 ใบ/วัน 
 

0 50 100 150

เดือนมกราคม

เดือนกมุภาพนัธ์

เดือนมกราคม เดือนกมุภาพนัธ์

ชุดข้อมลู1 50 125

ใบเอกสารการน าวตัถดิุบไปเก็บล่าช้า
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5. ผลการวิจัย 
การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการศึกษาเวลาของกระบวนการ 

ท างานการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าผู้วิจัยจึงท าการแสดงกระบวน-
การโดยใช้แผนภูมิการไหล และศึกษาเวลาโดยใช้เวลามาตรฐาน 
ดังต่อไปน้ี 

 
5.1 กระบวนการท างานโดยใช้แผนภูมิการไหล 

ศึกษาเวลากระบวนการท างานจากแผนภูมิการไหลแบ่ง 
งานหลัก 2 งาน คือ การรับสินค้า การน าวัตถุดิบไปเก็บและ
แบ่งเป็นงานย่อยของขั้นตอนกระบวนการท าใบน าวัตถุดิบไปเก็บ 
ได้ 17 งานย่อย ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 ตารางระยะเวลากระบวนการรท างานแผนภูมิการไหล 

Flow Process Chart (ก่อนปรับปรุง) 
รายละเอียด
กระบวนการ 

เวลา 
(นาท)ี 

กิจกรรม ล าดับกระบวนการ 

      
1.ลาก Pallet วัตถดุิบ
จากจุดส่งมายังพ้ืนที่ 
RECEIVED 

01.56 NNVA      

2.ยกกล่องวัตถุดิบ
เปลี่ยนพาเลท 

12.36 NVA      

3.ตรวจเช็ค 
Item,Batch,QTY และ
ท าการ Stamp ที่
จ านวน 

05.30 
 

NVA 
 

     

4.เขียนจ านวนที่ได้รับ
ลงในใบเอกสารส าหรับ
การขนส่งภายในบริษัท 

00.51 
 

NVA 
 

     

5.เดินมาด าเนินการต่อ
ที่คอมพิวเตอร์ 

00.45 NNVA      

6.เช็คตรวจสอบโดยการ 
Manual ในโปรแกรม 
Microsoft Office 
Excel 

01.30 
 

NVA      

7.รับวัตถุดิบเข้าระบบ
บ้าน Stock โดยใช้
โปรแกรม SAP 

01.50 
 

NVA 
 

     

8.ท า Bin Putaway 
โดยสร้าง TR โดยใช้
โปรแกรม SAP 

01.31 
 

NVA 
 

     

9.ท า TO Putaway 
เลือก เลือกบิลว่าง ตาม
ความเหมาะสมของ
ขนาดวัตถุดิบ 

15.53 
 

NVA 
 

     

10.Print Out TO 
Putaway 

00.52 NVA      

11.ท าใบ TAG 
Location 

01.07 NVA      

12.Print Out ใบ TAG 
Location 

00.52 NVA      

13.เดินไปหยิบใบ TO 
PutAway และ  ใบ 
TAG Location  

04.02 NNVA      

14.เดินน าใบมาติดที่พา
เลทวัตถดุิบ 

01.48 NNVA      

15.ท าการพันฟิล์ม 03.56 NNVA      
16.พนักงาน
ขับโฟลคลิฟท์ตักงานไป
เก็บตาม Location 

15.32 
 

NVA 
 

     

17.พนักงานน าใบ TO 
Putaway กลับมา 
Confirm Location 

05.30 NVA 
 

     

รวม 1.16.01       
 

5.2 การจับเวลาขั้นต้น  
โดยใช้หลักการจับเวลาโดยตรงแบบวิธีการจับซ้ าวัฏจักร 

งานสั้นกว่า 2 นาที ให้จับเวลามา 10 ค่าและวัฏจักรงานยาวกว่า 2 
นาที ให้จับเวลามา 5 ค่า ในการจับเวลาของกระบวนการับสนิค้า 
ในแต่ละงานย่อยมีเวลาไม่เกิน 2 นาที จึงต้องจับเวลาจ านวน 10 
วัฏจักร ซ่ึงหน่วยที่จับเป็นวินาที (ธีทัต ตรีศิริโชติ, 2557) [4] 

5.3 หาคาพิสัยจ านวนและการหาค่าเฉลี่ย 
 

Range = H – L (1) 
 
โดยที่  H คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล   
         L คือ ค่าต่ าสุดของข้อมูล 
เม่ือได้ค่าพิสัยแล้วท าการหาคาเฉลี่ย 
 

(H + L) / 2         (2) 
 

ค านวณ ค่า R/x̄ เม่ือได้ประมวลผลจากค่าพิสัยและค่าเฉลี่ยแล้ว 
อานคา N ด้วยวิธีของ Maytag เพื่อท าการจับเวลาจ านวนรอบที่
เหมาะสม 

5.4 ค านวณหาเวลามาตรฐาน  
จากการจับเวลาตามจ านวนรอบการจับเวลาที่เหมาะสม 

แล้ว ท าการหาค่าเวลามาตรฐาน ดังต่อไปน้ี  
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เวลาการท างานปกติ = เวลาเฉลี่ย x ความช านาญ (1) 
 
โดยที่  เวลาเฉลี่ย    = ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนย่อย 
        ความช านาญ = 1.24% ท าการประเมินอัตราความเร็วของ
พนักงานขั้นตอนการการท าเอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บประเมิน
อัตราการท างานโดยใช้วิธีระบบการจัดอันดับของเวสติงเฮาส์ (ธีทัต 
ตรีศิริโชติ, 2557) [3] มาค านวณได้ดังน้ี 
Skill             :  Superskill   =  +0.13 A2    
Effort           :  Excessive    =  +0.05 C1    
Condition     :  Good         =  +0.02 C    
Consistency  :  Excellent    =  +0.04 A 
รวมคะแนน    =  +0.24 
 1) พนักงานที่มีความช านาญมีน้อยคนแต่มีทักษะในการ
ท างานที่ดีจึงเลือก A2    
 2)พนักงานที่ความพยายามที่จะศึกษาการท างานให้เพิ่ม
มากขึ้นจึงได้เลือก C1  
 3) สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานมีพื้นที่กว้าง แต่เม่ือ
มีการน าวัตถุดิบวางบนพื้นที่ท าให้การเดินแคบจนเกินไปจึงเลือก C 
 4)พนักงานท างานต่อเน่ืองสม่ าเสมอในการท างานไม่ช้า
มากจนเกินไปจึงเลือก A  
น าคะแนนที่ได้ไปรวมกับหน่ึงจะได้ 1.24 หรือ 124% ถือว่าเป็น
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเน่ืองจากการท างานของ
พนักงานน้ันมีขั้นตอนเหมือนกัน ดังน้ันจึงท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของแต่ละคนได้เท่ากัน 1.24 
 

เวลามาตรฐาน   =  NT (1+A) (2) 
 

โดยที่ NT   = เวลาการท างานปกติ 
       A     = เวลาเผื่อ ก าหนดไว้ที่ 5% ท าการก าหนดจาก 
เวลาเผื่อในการท างานประกอบด้วย 
1)เวลาเผื่อกิจธุระส่วนตัว (Personal Allowance)  
2)เวลาเผื่อส าหรับความเม่ือยล้า (Fatigue Allowance)  
3)เวลาเผื่อส าหรับความล่าช้า (Delay Allowance) (ธีทัต ตรีศิริ
โชติ, 2557) [2] 
 ดังน้ันเวลาเผื่อของการท างานจึงมี ดังน้ี 
เวลาเผื่อกิจธุระส่วนตัว   = 2% 
เวลาเผื่อส าหรับความเม่ือยล้า  = 2% 
เวลาเผื่อส าหรับความล่าช้า   = 1% 
รวม    = 5% 
เม่ือประมวลผลจากการหาเวลามาตรฐานออกมาแล้วได้ผลออกมา
ตามตารางดังน้ี 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประมวลผลจากการหาเวลามาตรฐาน 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ใช้ระยะเวลา/วินาที 

การรับสินค้า 5 903 
การเก็บวัตถุดิบ 12 2,907 

รวม 17 3,810 
 

จากตารางที่ 3 มีขั้นตอนหลัก คือการรับสินค้า มี 5 ขั้นตอน 
ย่อย ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 903 วินาที และการเก็บ
วัตถุดิบมี 12 ขั้นตอนย่อย ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 2,907 
วินาที ทั้งกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 3,810 วินาที 
 
5.5 การก าหนดเวลามาตรฐานท าให้ผลการด าเนินงานในการท า
เอกสารน าวัตถุดิบไปเก็บ มีดังนี ้
ตารางที่ 4 ตารางสรุปตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแผนก
คลังสินค้าฝ่ายการรับสินค้า 

ขั้นตอน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ฝ่าย
รับผิดชอบ 

การท าเอกสาร
น าวัตถุดิบไป

เก็บ 

ในระยะเวลา 08.00-17.00 
การท าเอกสารการรับสินค้า 
ควรท าได้ 36 ใบ/วัน 

รับสินค้า 

 
จากตารางที่ 4 ตารางสรุปตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) ของ 

แผนกคลังสินค้าฝ่ายรับสินค้า ในขั้นตอนการท าเอกสารน าวัตถุดิบ
ไปเก็บ ในระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ควรมีผล
การท าเอกสารการรับสินค้า 36 ใบ/วัน  
ประสิทธิผลในการท างานคิดได้จากสูตร 
 

ก่อน - หลัง 
ก่อน 

 
30 – 36 

30 
 
โดยได้ประสิทธิผลในการท างานเพิ่มสูงขึ้น 28.8%  

 

6.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาเวลาการกระบวนการท าเอกสารการรับสินค้า 

พบว่าทั้งกระบวนการมีการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลา 1 
ชั่วโมง 16 นาที 1 วินาที  วิเคราะห์ผลจากเวลาการท างานปกติ 
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และเวลาเผื่อ เม่ือได้ค่าเวลามาตรฐานและก าหนดเวลามาตรฐาน
ในกระบวนการการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าแล้วขั้นตอนการท า
เอกสารการน าใบวัตถุดิบไปเก็บใช้เวลา 13.19 นาที โดยที่ในการ
ท างานตั้งแต่เวลา 08.00 น. ท าการก าหนดตัวชี้ วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) ขั้นตอนการท าเอกสารการน าใบวัตถุดิบไปเก็บไว้
ที่ 36 ใบ/วัน โดยผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ แนวความคิด
ของ [3] ในส่วนของทฤษฎีการศึกษาเวลาโดยตรง ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการศึกษาการด าเนินการการหาค่าเวลามาตรฐานโดยเริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาเวลาของการท างานในกระบวนการท างานจนถึง
ขั้นการค านวณผลออกมาเป็นค่าเวลามาตรฐาน  ในส่วนของการ
ประเมินค่าอัตราความเร็ว ได้กล่าวไว้ ในส่วนของการใช้ ประเมิน
อัตราการท างานโดยใช้วิธีระบบการจัดอันดับของเวสติงเฮาส์ 
(Westinghouse System of Rating) โ ด ย มีต า ร า งแส ด ง ค่ า
ประเมินทางด้านทักษะ ความพยายาม สภาพเงื่อนไขในการท างาน 
ความสม่ าเสมอในการท างาน การก าหนดค่าเวลาเผื่อ ได้กล่าวไว้ว่า 
เวลาเผื่อแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เวลาเผื่อส าหรับบุคคล เวลาเผื่อ
ส าหรับความเครียด เวลาเผื่อส าหรับความล่าช้า โดยจะน าผลหรือ
ค่าที่ได้ไปค านวณผลออกมาเป็นค่าเวลามามาตรฐาน 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าแผนภูมิการไหล (Work  
Flow Process) ไปใช้ในส่วนงานอ่ืนต่อไปกระบวนการอ่ืน ๆ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปต่อยอดจากเน้ือหาเดิม 
เพื่อพัฒนาในระดับถัดไป 

6.3 ควรพัฒนาการจัดท าเวลามาตรฐานในการท าเอกสาร 
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ใบน าวัตถุดิบเพื่อเบิกเพื่อให้ได้เวลามาตรฐาน
ของการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการด าเนินงานคลังสินค้ามีบทบาทส าคัญในระบบโลจิสติกส์ งานของคลังสินค้ามีหลายขั้นตอน หลายอย่างเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ รับของ เก็บของเข้าที่ ดูแลของที่เก็บ รู้ที่เก็บสินค้าอย่างดี รับใบสั่งของ/หยิบวาง และเปลี่ยนจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า เป็นจุดรับสินค้าส่งคืน 
เป็นจุดขนส่งสินค้าเข้าออก การบริการทั้งหลายเน้นการเลื่อนไหลของสินค้า และการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพของสินค้าโดยใช้เวลาไม่นาน 
คลังสินค้าต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียงพอต่อปริมาณความต้องการในผลิตสินค้า และมีข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสินค้าที่เก็บถือเป็น
จุดมุ่งหมายของการจัดการพัสดุคงคลังที่ผู้บริหารทุกคลังสินค้าต้องการ  ผู้วิจัยได้พบปัญหาของ บริษัทกรณีศึกษาด้านการบริหารการจัดเ ก็บ
ของคลังสินค้า ด้านการขนส่งสินค้าเกินเวลา 17.00 น. ท าให้พนักงาน ต้องท างานเกินเวลาส่งผลกระทบให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการ
ท างานล่วงเวลาให้แก่พนักงาน เกิดจากระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่นานเกินไป เน่ืองจากไม่มีการบริหารรูปแบบการจัดเก็บสินค้า ตาม
หมวดหมู่ของสินค้าที่เหมาะสม ไม่มีป้ายบ่ง ชี้บอกต าแหน่งของสินค้า ท าให้เสียเวลาในการค้นหาสินค้าที่จะเตรียมจัดส่ง เพื่อลดปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่เกิดขึ้นหา แนวทางเพื่อบริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
น าเครื่องมือการควบคุมด้วยการ มองเห็น (Visual Control) เข้ามาแก้ปัญหา เน่ืองจากการจัดเก็บและการวางสินค้าไม่มีป้ายระบุต าแหน่งของ
ประเภทสินค้าที่ชัดเจน ท าให้พนักงานใช้เวลานานในการหาสินค้าภายในคลังสินค้า ส่งผลกระทบให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการท างาน
ล่วงเวลาให้แก่พนักงาน  
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดเก็บ ,เวลา ,ค่าใช้จ่าย,ล่วงเวลา 
 

Abstract 
 
At present, the warehouse operation plays an important role in the logistics system. The warehouse work has 

many steps. Many things together, including picking up items Take care of the storage Know the good storage location 
Receive order / pick up And change the product transfer point As a return point for receiving goods Is the point of 
transporting goods into and out All services focus on product flow And efficient movement of the product in a short 
time The warehouse must have sufficient storage space to meet the demand for production. And having the correct 
information about the products collected is the aim of inventory management that every warehouse manager needs 
The researchers found the problem of Company case study of warehouse storage management for the transportation 
of goods beyond 17.00 hrs. Caused by the time to search for products that are too long. Because there is no 
management of product storage According to the appropriate product category, there is no label indicating the location 
of the product. Waste time searching for products to be prepared for delivery. To reduce the problems mentioned 
above The researcher therefore studied the pattern of product storage that occurred. Guidelines for managing the 
storage area for maximum benefits and bring visual control tools to solve problems Due to storage and product 
placement, there is no clear label indicating the type of product. Causing staff to spend a long time finding products 
within the warehouse affecting the organization to pay expenses from working overtime for employees. 
Keywords: Storage format, Time, Expenses, Overtime 
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1. บทน า 
ในการศึกษาครั้ง น้ีผู้ วิจัยจึง มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการ

ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าประเภทกระจก ของ บริษัท ABC 
จ ากัด ปัญหาที่พบคือ การบริหารจัดการ ด้านการจัดเก็บสินค้า และ
ยังคงจัดวางสินค้าแบบไร้รูปแบบ (Informal System) ไม่มีการ
จัดเรียงต าแหน่ง ท าให้กระบวนการในการเคลื่อนย้าย ค้นหา จัดเก็บ 
และการขนส่งสินค้า ใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน และท าให้
พนักงานท างานล่วงเวลางานปกติ รวมถึงก่อให้เกิดความผิดพลาดใน
การหยิบสินค้าเพื่อการจัดส่ง เหตุดังกล่าว จึงส่งผลท าให้เกิดต้นทุน
ในกิจกรรมของคลังสินค้าสูง โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บของสินค้า (2) เพื่อลดระยะเวลาในการ
ค้นหาสินค้า และ(3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการท างานล่วงเวลาของ
พนักงาน ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือการควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual Control), ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
น ามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้าส าเร็จรูป โดยการ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บ ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และลด
ค่าใช้จ่ายจากการท างานล่วงเวลาของพนักงาน ปัญหาที่พบคือ ไม่มี
การบริหารรูปแบบการจัดเก็บสินค้า และการวางสินค้าที่ปะปนกัน 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับรูปแบบการจัดเก็บสินค้าจากเดิมคือ การ
จัดเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System) ให้เป็นการจัดเก็บสินค้า
ตามประเภทของสินค้า (Commodity System) โดยยึดหลักทฤษฎี
การจัดการคลังสินค้า  และทฤษฎีการวางแผนผัง (Layout) ดังน้ันจึง
ได้ท าการแบ่งตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 4 โซน จากเดิมเป็น
การจัดเก็บสินค้าแบบวางปะปนกัน จึงท าให้ต้องมีการจับเวลาการ
ค้นหาสินค้าของพนักงาน จากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 41.14 นาที หลังจาก
จัดรูปแบบใหม่เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 31.03 นาที เวลาลดลงจากเดิมเฉลี่ย 
10.38 นาที คิดเป็นร้อยละ 25 ค้นหาสินค้าตามใบสั่งจ านวน 13 
ใบสั่ง และค่าใช้จ่ายจากการท างานล่วงเวลาของพนักงาน เดิม 
9,504 บาท หลังจากจัดรูปแบบใหม่เหลือ 4,752 บาท ลดลง 4,752 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50 จากการที่น าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าประเภทกระจก ท าให้การท างาน
ของพนักงานสะดวกมากขึ้น และสามารถลดระยะเวลาการค้นหา
สินค้า และการท างานเกินเวลาของพนักงานได้ดีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บของสินค้า 
2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า 
2.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการท างานล่วงเวลาของพนักงาน 

 
3.ขอบเขตงานวิจัย  

3.1 ขอบเขตทางด้านข้อมูลที่จะท าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิจัยที่ บริษัท ABC จ ากัด 

3.2 ขอบเขตทางด้านเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562- 
เดือนเมษายน 2562 

3.3 ผลิตภัณฑ์สินค้า จ านวน 13 ใบสั่ง ในช่วงเดือน 
มีนาคม  
 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1 ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หมายถึง 

แผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง โดยมุ่งเน้นผังวิเคราะห์
ปัญหา และสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) 

4.2 การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) คือ 
การควบคุมด้วยการมองเห็นเป็นการมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา 
เห็นกันอยู่ใน ชีวิตประจ าวันทุก ๆ วัน แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
5. ผลงานวิจัย 

5.1 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ก้างปลา  
การวิเคราะปัญหาด้วยก้างปลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึง

ปัญหาของการใช้เวลาในการค้นหาสินค้าตามแผนที่จแผนกจัดส่งเป็น
ผู้จัดท าแผนมาให้ในแต่ละวัน จึงท าให้การค้นหาสินค้าต้องใช้เวลา 
ในการค้นหาสินค้าตามใบสั่งซ้ือของลูกค้า ว่ามีการสั่งซ้ือก่ีประเภท 
และต้องค้นหาตามแผนที่แผนกจัดส่งได้มีการตกลงกับลูกค้า ดังรูปที่ 
1 การวิเคราะปัญหาด้วยก้างปลา 

5.2 วิธีการในการแก้ปัญหา  
การศึกษาการด านินงานของบริษัทกรณีศึกษาก่อน

การปรับปรุงและได้ระบุสภาพปัญหาที่  เกิดขึ้น จึงได้หาวิธีการ
แก้ปัญหาไว้ดังน้ี 

5.2.1 การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้า 
แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบการจัดเ ก็บสินค้าภายใน

คลังสินค้า เป็นการวางสินค้าแบบไร้รูปแบบในการจัดเก็บ (Informal 
System) ไม่มีการบริหารการจัดเก็บที่เป็นระบบ สินค้าถูกวางปะปน
กัน สินค้าที่กลุ่มลูกค้าเดียวกันถูกวางคนละที่กัน ดังรูปที่ 2 รูปแบบ
การจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ(Informal System)  และรูปที่ 3 อธิบาย
สีในรูปที่ 2  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการแบ่งสินค้าตามประเภทของสินค้า 
ออกเป็น 4 โซน ดังรูปที่ 4 การจัดเก็บสินค้าโดยแบ่งตามประเภท
ของสินค้า(Commodity System) หลังท าการปรับปรุง 

5.2. 2 การควบคุมด้ วยการมองเห็น  (Visual 
Control 

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เพื่อ
สร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้กับพนักงาน เก่ียวกับต าแหน่งใน
การจัดเก็บสินค้า และการหาสินค้าส าเร็จรูป โดยติดป้ายบอกโซน 
ต่าง ๆ หรือบอกประเภทผลิตภัฑณ์ของสินค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
(จิราวรรณ แย้มสุข, 2557) 

 
รูปที่ 5 ป้ายบ่งชี้สินค้าและรายละเอียด 
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รูปภาพผลงานวิจัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การวิเคราะปัญหาด้วยก้างปลา 

 
รูปที่ 2 รูปแบบการจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System)  ก่อนท าการปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 อธิบายสีในรูปที่ 2 
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รูปที่ 4 การจัดเก็บสินค้าโดยแบ่งตามประเภทของสินค้า(Commodity System) หลังท าการปรับปรุง 
 
5.3 ใบสั่งสินค้า จ านวน 13 ใบสั่งในช่วงเดือน มีนาคม   

ตารางที่ 1 ใบสั่งสินค้า จ านวน 13 ใบสั่ง ในช่วงเดือน มีนาคม  
ล าดับ Order แบบกระจก Spec 

1 6210219  1WD17_1.C SPACE-LITE  
2 6210259 1WD22.A HEAT STOP FHF SE-OGN 26076 
3 6210283 WD27.01 CONDEN-STOP-H1420 
4 6210386 1DR12.F1.A SPACE-LITE 3/14AAP/3 
5 

6210387 1WD25F.A 
SPACE-LITE 
HS4OGNHS4.2/10AAS/HS6 

6 6210389 2WD09A/001 CONDEN-STOP-H1420. 
7 6210390 1WD53.A CHROMA HH-50% 16152 
8 

6210405 1WD02N.A 
SPACE-LITE 
HS4OGNHS4.2/10AAS/HS6 

9 6210422 1WD33 CONDEN-STOP-TP-H1424 
10 6210423 WD26/R01 SPACE-LITE 3/6AAP/3 
11 6210424 2WD09 CONDEN-STOP-H1420. 
12 6210428 10DR09 HEAT STOP FHF SE-OGN 26076 
13 6210191 1WD53.A SPACE-LITE 

 
5.4 การจับเวลาในการหาสินค้า  

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลาในการหาสินค้าก่อน-หลังการปรับปรุง 
เวลาในการค้นหาเฉลี่ย/Order (นาที) การปรับปรุง ลดลง % 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง      -     

     
*100 

=25.065 
≈25 

25% 
41.14 31.03 

ความต่าง 10.38 นาที 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าก่อนท าการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าใน 1 วัน ใช้เวลาในการค้นหาสินค้าเฉลี่ย 41.14 
นาที และหลังจากการปรับปรุงใช้ เวลาในการค้นหาสินค้า เหลือ 31.03 นาที ลดลงไป 10.38 นาที คิดเป็นร้อยละ 25 (ธีรพงษ์ ขันทอง, 2558) 
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5.5 จ านวนวันที่พนักงานท างานล่วงเวลา 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนวันที่พนักงานท างานล่วงเวลาก่อนท าการปรับปรุง 

(ก่อนการปรับปรุง) วันที่ 1-31 มีนาคม 2562  
วันที่ท างานล่วงเวลา จ านวน (ชั่วโมง) จ านวนพนักงาน(คน) ค่า OT 66 บาท/ชม./คน 

1/3/62 3 3 594 
4/3/62 3 3 594 
5/3/62 3 3 594 
6/3/62 3 3 594 
7/3/62 3 3 594 
8/3/62 3 3 594 
11/3/62 3 3 594 
12/3/62 3 3 594 
14/3/62 3 3 594 
18/3/62 3 3 594 
19/3/62 3 3 594 
20/3/62 3 3 594 
21/3/62 3 3 594 
25/3/62 3 3 594 
26/3/62 3 3 594 
28/3/62 3 3 594 

ใน26วัน พนักงาน
ท างานล่วงเวลา

(OT)ทั้งหมด 16 วัน 
48 ชม. 3 9,504 บาท/เดือน 

จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนวันที่พนักงานท างานล่วงเวลาก่อนท าการปรับปรุง วันที่ 1-31 มีนาคม 2562  จากวันท างานทั้งหมด 
26 วัน พนักงานท างานล่วงเวลา (OT) ทั้งหมด 16 วัน คิดเป็น 48 ชั่วโมง ค่า OT 66 บาท/ชม./คน ท าทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 9,504 บาท/
เดือน 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนวันที่พนักงานท างานล่วงเวลาหลังท าการปรับปรุง 
(หลังการปรับปรุง) วันที่ 1-30 เมษายน 2562  

วันที่ท างานล่วงเวลา จ านวน (ชั่วโมง) 
จ านวนพนักงาน 
(คน) 

ค่า OT 66 บาท/ชม./คน 

1/4/62 3 3 594 
2/4/62 3 3 594 
8/4/62 3 3 594 
11/4/62 3 3 594 
20/4/62 3 3 594 
23/4/62 3 3 594 
24/4/62 3 3 594 
29/4/62 3 3 594 

ใน 23 วัน พนักงานท างาน
ล่วงเวลา (OT) ทั้งหมด 8 วัน จาก
เดิม 16 วัน 

24 ชม. 3 4,752 บาท/เดือน 

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนวันที่พนักงานท างานล่วงเวลาหลังท าการปรับปรุง วันที่ 1-30 เมษายน 2562  จากวันท างาน
ทั้งหมด 23 วัน พนักงานท างานล่วงเวลา (OT) ทั้งหมด 8 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง ค่า OT 66 บาท/ชม./คน ท าทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 4,752 
บาท/เดือน 
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ตารางที่ 5 แสดงการวัดประสิทธิภาพการท างานของพนักงานก่อนและหลังการปรับปรุง 
รายการ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

พนักงานท างานตามเวลา (วัน) 10 15 
พนักงานท างานล่วงเวลา (OT)/ (วัน) 16 8 

รวมวันท างาน (วัน) 26 23 
ประสิทธิภาพ 23.08 % 30.43 % 

จากตารางที่ 5 ก่อนการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้า การท างานของพนักงาน ทั้งหมด 26 วัน พนักงานท างานตามเวลา 
10 วัน พนักงานมีการท างานล่วงเวลา 16 วัน คิดเป็นร้อยละ 23.08  และหลังการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้า การท างานของพนักงาน 
ทั้งหมด 23 วัน พนักงานท างานตามเวลา 15 วัน พนักงานมีการท างานล่วงเวลา 8 วัน มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.43  
ต่างกันอยู่ที่ร้อยละ 7.36 (อดิศร แสงฉาย, 2555) 
 
6. อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเก่ียวกับการปรับรูปแบบการจัดเก็บเพื่อ
การหยิบสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด เป็นการน าแผนผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) และการควบคุมด้วยการมองเห็น 
(Visual Control) มาวิเคราะห์ปัญหาของการใช้เวลาในการค้นหา
สินค้าตามแผนที่จแผนกจัดส่งเป็นผู้จัดท าแผนมาให้ในแต่ละวัน จึง
ท าให้การค้นหาสินค้าต้องใช้เวลา ในการค้นหาสินค้าตามใบสั่งซ้ือ
ของลูกค้า ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับรูปแบบการจัดเก็บสินค้าจากเดิม
คือ การจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ (Informal System) ให้เป็นการ
จัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) ดังน้ัน
จึงได้ท าการแบ่งสินค้าประเภทของสินค้า ออกเป็น 4 โซน โซนสี
เหลือง เป็นสินค้าประเภทอินซูเลต (INS), โซนสีแดง เป็นสินค้า
ประเภทลามิเนตเลต (LAM), โซนสีเขียว เป็นสินค้าประเภทเทม
เปอร์ (TP) และโซนสีขาว เป็นสินค้าประเภทโฟล์ท (FT)  ตาม
รูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ การจับเวลาการค้นหาสินค้าของพนักงาน 
จากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 41.14 นาที หลังจากจัดรูปแบบใหม่เวลาเฉลี่ย
อยู่ที่ 31.03 นาที เวลาลดลงจากเดิมเฉลี่ย 10.38 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 25 และค่าใช้จ่ายจากการท างานล่วงเวลาของพนักงาน เดิม 
9,504 บาท หลังจากการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บใหม่เหลือ 
4,752 บาท ลดลง 4,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 และการวัด
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ก่อนปรับอยู่ที่ร้อยละ 23.08  
หลังปรับอยู่ที่ร้อยละ 30.43 จากผลการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์
และประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถลดระยะเวลาการ
ค้นหาสินค้า ลดค่ายใช้จ่ายพนักงานได้ และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้กับบริษัทได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากพนักงานมีจ านวนไม่พอเพียงต่อการท างาน ท าให้
ยังมีพนักงานท างานเวลาอยู่ ทางบริษัท ABC จ ากัด ควรเพิ่มจ านวน
พนักงานคลังสินค้าให้มีเพียงพอต่อการท างาน  
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การลดค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรของแผนกส่งออก 
กรณีศึกษา บริษัท SSS (ประเทศไทย) จ ากัด 

Special overtime reduction Customs Department of Export Department  
Case study of SSS (Thailand) Co., Ltd. 

 
วาศิตา บุญธรรม1 และ  กิตินันธ์ มากปรางค์2 

 
 1,2สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์              
1โทร 0-955126651 E-mail wasitaboontham@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการการท าเอกสารส่งออกสินค้าของแผนกส่งออก 2) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
การท าเอกสารการส่งออกสินค้าไม่ทันตามเวลาราชการ 3) ลดค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษกรมศุลกากร การศึกษาผู้วิจัยได้ใช้แผนผัง
แสดงการท างาน เพื่อศึกษากระบวนการของแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีส่่งผลต่อเวลาการส่งเอกสารไม่ทันตามเวลาราชการ พบว่าการส่งเอกสาร
การจัดส่งสินค้าของแผนกวางแผนการผลิต มีผลให้การท าเอกสารส่งออกไม่ทัน จากปัญหาที่พบได้น า แผนผังความสัมพันธ์ วิเคราะห์หาสาเหตุ 
โดยมีเกณฑ์การประเมินความส าคัญของข้อมูลและเวลาของงาน โดยให้งาน A คืองานส าคัญ และเร่งด่วน, งาน B คืองานส าคัญ ไม่เร่งด่วน, 
งาน C คืองานไม่ส าคัญ แต่เร่งด่วน และ งาน D คืองานไม่ส าคัญ ไม่เร่งด่วน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทดลองปรับกระบวนการท างานเป็นระยะเวลา 
1 เดือน ในสัปดาห์แรก ให้งาน A ท าเป็นล าดับที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2-4 ท าตามล าดับความส าคัญของงาน คืองาน A B C และ D โดยมีเวลาใน
แต่ละขั้นตอนเป็นตัวก าหนด ท าให้กระบวนการสามารถท างานได้ภายในเวลา 14.15 น. เป็นเวลาที่ทันตามเวลาราชการ ส่งผลให้ค่าล่วงเวลาที่
ท าการพิเศษลดลง จากเดิมมีใบขนสินค้าขาออกที่ท าการขอเปิดค่าล่วงเวลาไม่ทัน 15 ใบขนสินค้า หลังจากการปรับปรุงมีใบขนสินค้าขาออกที่
ท าการขอเปิดไม่ทัน 4 ใบขนสินค้า ลดลง 11 ใบขนสินค้า ค่าใช้จ่ายจากเดิม 6,600 บาท หลังปรับปรุงมีค่าล่วงเวลา 2,000 บาท ค่าล่วงเวลา
ลดลง 4,600 บาท คิดเป็น 53.49% 
ค าส าคัญ : ค่าล่วงเวลา, แผนผังแสดงการท างาน, ใบขนสินค้า 
 

Abstract 
The objective of this research is to: 1) study the process of documenting the export of products of the export  

Department 2) analyze the cause of the problem Documentation of the export of goods not in accordance with the 
official time 3) Reduce the overtime expenses of the Customs Department. Education The researcher has used the work 
diagram. To study the process of the department involved that affects the time of delivery of documents not in the 
official time From the problems found Relationship chart Analyze the cause With criteria for assessing the importance of 
information and time of work by allowing job A to be important and urgent tasks, task B is important work, not urgent, 
job C is not important but urgent and D is not important urgent The researcher tried to adjust the work process for a 
period of 1 month. In the first week, work A was done in the first and second weeks, followed by the priority of the work, 
namely, A B C and D work. Making the process work by 14.15 hrs. Resulting in reduced overtime fees for special offices 
previously, there was an export entry that was requested to open overtime. 15 Declaration after the adjustment, there is 
an export entry request that is not open. 4 Declared entry. Baht accounted for 53.49% 
Keywords : Overtime pay, Swim lanes, and Entry 
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1. บทน า 
ปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัท SSS (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทผลิตและประกอบ โดยอยู่ภายใต้การดแูล
ของกรมศุลกากร โดยปกติการจะขอเปิดการท างานล่วงเวลาจะต้อง
แจ้งให้กับตัวแทนในการขนส่ง (Shipping) ให้ด าเนินพิธีการก่อน
เวลา 14.30 น. เพื่อท่ีทางแผนกน าเข้าและส่งออกจะได้เสียค่าใช้จ่าย
ในการขอท าการล่วงเวลา และค่าเปิดคลังล่วงเวลาที่ 400 บาท 
ผู้วิจัยพบว่า การท างานของแผนกส่งออกมีขั้นตอนการท าเอกสาร
การส่งออกสินค้าไม่ทันตามเวลาราชการ ท าให้เกิดการท างาน
ล่วงเวลา (OT) และจ าเป็นต้องท าการจ่ายค่าเปิดคลังล่วงเวลา และ
ค่าเปิดที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรอยู่ท่ี 600 บาท  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาปญัหาที่เกดิขึ้นภายในแผนกส่งออก 
สินค้า ที่มีขั้นตอนการท างานด้านเอกสารการส่งสินคา้ออกไม่ทันตาม 
เวลา ท าให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้วจิัยจะท าการแสดงกระบวนการ
ท างานท่ีชัดเจนด้วย แผนผังแสดงการท างาน (Swim lanes) โดย
วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาด้วย แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Relation Diagram) และท าการทดลองปรับปรุงโดยการท า การ
จัดล าดับความส าคัญของงาน (Setting Priorities)  

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการท างานการท าเอกสารส่งออก 

สินค้าของฝ่ายส่งออกสินค้า 
1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
1.2.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษ 

กรมศุลกากรของแผนกส่งออก 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เริ่มศึกษาตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม ถึง 3 พฤษภาคม 2562 

1.3.2 ศึกษาปัญหาของกระบวนการการท าเอกสารส่งออก 
สินค้าท่ีไม่ทันตามเวลาราชการ (เวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 
น.) ของแผนกส่งออก 

1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
1.4.1 ทราบถึงกระบวนการท างานของการท าเอกสารส่งออก 

สินค้าของฝ่ายส่งออก 
1.4.2 ทราบถึงสาเหตุและปัญหาของกระบวนการท างานของ 

แผนกส่งออก 
1.4.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าล่วงเวลาที่ท าการ 

พิเศษกรมศลุกากรไม่ทันตามเวลาราชการได้จริง 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1.1 แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) โดยน าข้อมลู 
ความถี่ในการท าเอกสารส่งออกสนิค้าที่ไม่ทันตามเวลาทั้งทาง
อากาศ, ทางบก และทางทะเล มาวิเคราะหเ์พื่อหากลุม่ประชากร
ตัวอย่างในการศึกษา (Thongpunchang Pongvarin, 2019) [1] 

2.1.2 แสดงกระบวนการท างาน (Swim lanes) เพื่อให้ 
ทราบถึงผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกระบวนการท าเอกสารส่งออก
สินค้า และสามารถมองเห็นถึงปัญหาได้ง่ายขึ้น (Phanomporn 
Rodknumdee, 2016) [2] 

2.1.3 แผนผังความสัมพันธข์องข้อมูล (Relationship  
Diagram) หาสาเหตุที่ท าให้เกดิปญัหาในแต่ละส่วนย่อยๆของ
กระบวนการที่มคีวามเชื่อมโยงกัน เพื่อจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขได้
ถูกต้อง (ศูนย์อบรม สถาบันฝึกอบรมสมัมนา, 2562) [3] 

2.1.4 การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Setting  
Priorities) เป็นการแบ่งแยกประเภทของงานในแต่ละวันให้ทราบว่า
ควรท าอะไรก่อนและหลัง จะพบวา่การท างานมีทั้งงานท่ีส าคัญมาก
และส าคัญน้อย มีท้ังเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ท าการทดลองปรับปรุง
การท างานให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน 
(Vimonmass, 2014) [4] 

 
2.2 การเลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

โดยใช้แผนภาพเรโต (Pareto Diagram) ในการน าข้อมูล 
ความถี่การส่งออกสินค้าไม่ทันตามเวลาราชการทางอากาศ, ทางบก 
และทางทะเล ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 

 
 
รูปที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการส่งออกไม่ทันตามเวลาราชการ 

60.00%

100.00
%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

ทาง
อากาศ

ทางบก ทะเล

ความถี่ในการขอเปิดที่ท าการพิเศษ
ไม่ทันตามเวลาราชการ

ความถี่ ความถี่สะสม

40.00 %
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จากรูปที่ 1 การท าเอกสารการส่งออกสินค้าทางอากาศมีการ 
ขอเปิดค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรไม่ทันตามเวลา
ราชการ มากที่สุดถึง  60% ทางบก 40% และทางทะเลไม่มีการขอ
เปิดค่าล่วงเวลา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา การท าเอกสาร
ส่งออกสินค้าทางอากาศ ที่มากสุดถึง 60% เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษางานวิจัย 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การแสดงแผนผังการท างาน (Swim lanes) เพื่อให้ทราบ 

ถึงกระบวนการท าเอกสารส่งออกสินค้าของแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการก าหนดเวลาการส่งเอกสารไม่ทันตามเวลาราชการ  ดังนี ้
 

3.1.1 กระบวนการท าเอกสารส่งออกสินค้า 

 

 
 

TimeCustomer Production Control Manufacturing Shipping Export

เร่ิมต้น

ลูกค้าส่ังซ้ือ
รับข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้า

รวบรวมข้อมูล 
ท าการส่งข้อมูล
ให้กับรายผลิต

รับข้อมูลการ
ผลิตสินค้า

ประกอบและ
ผลิตสินค้า

รวบรวมข้อมูล 
ท าการส่งข้อมูล
ให้กับ Shipping

รับข้อมูล และ
สินค้าที่ผลิต
เสร็จแล้ว

แพ็คสินค้า 

ส่งข้อมูลการ
แพ็คสินค้า

รับข้อมูลการแพ็ค
สินค้า

รับข้อมูลการ
แพ็คสินค้า

รับข้อมูลเลข 
Invoice/ใบเบิก
การจัดส่งสินค้า

ติดต่อตกลงการส่ง
สินค้าทางเคร่ืองบินกับ

ลูกค้า

เลือก Incoterm 
ในการส่งสินค้า

พิมพ์ข้อมูลลงใน
ระบบ SAP

ระบบจะรันเลข 
Outbound ออกมา 
ปร้ินใบเบิกการจัดส่ง

สินค้า 

พิมพ์ข้อมูลลงใน
ระบบ SAP เพ่ือให้ได้

เลข Invoice 

ท าการออกใบ 
Invoice/Packing 

List/Shipping Mark

ดึงข้อมูลรายละเอียด
สินค้า จากระบบ SAP

ใส่เลขสูตรการผลิต
รายละเอียดสินค้า 

ใน Excel

น าเอกสารไป
สแกนท่ีเคร่ือง
สแกนเอกสาร

ส่งไ ล์เอกสารใบ
Invoice/packing 

List/Shipping Mark 
และไ ล์ Excel ท่ีท า
การใส่สูตรผลิตแล้ว

รับข้อมูลเอกสาร
สินค้า

รับข้อมูลเอกสาร
สินค้า

ท าใบขนสินค้าขาออก

ตรวจเช็ค
ใบขนสินค้า

ขาออก

No

Yes

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง 
ทาง E-mail

รับข้อมูลยืนยันใบ
ขนสินค้าขาออก

ปล่อยของออกจาก
คลังสินค้า

จบกระบวนการ

  .00 –   .3 

  .3      .35

  .35 – 1 .  

1 .00 – 11.1 

11.10 – 12.  

12.00 – 13.  

13.50 – 1 .2 

1 .2    1 .  

1 .40 – 1 .  

1 .45 – 1 .  

1 .50 – 1 .  

1 .15 – 1 .2 

1 .20 – 1 .  

1 .00 – 1 .1 
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3.1.1 กระบวนการท าเอกสารส่งออกสินค้า (ต่อ) 

 
รูปที่ 2 กระบวนการท าเอกสารส่งออกสินค้า 

 
จากรูปที่ 3 ท าให้ทราบว่าการส่งเอกสารการจัดส่งสินค้าจาก 

แผนกวางแผนการผลติใช้เวลาพอสมควร ท าให้การท าเอกสาร 
ส่งออกไม่ทันตามเวลาราชการ ท าให้เกิดการขอเปดิที่ท าการพิเศษ
กรมศุลกากร ส่งผลให้มีคา่ใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น โดยค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้น มาจากการสอบถามพนักงานในแผนกส่งออก 
โดยมีคา่ใช้จ่าย ดังตารางที่ 1 

3.3 ใช้แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship 
 Diagram) หาสาเหตุที่ท าให้ แผนกวางแผนการผลิต มีการส่ง
เอกสารจัดส่งสินค้าใช้เวลานาน ท าให้แผนกส่งออกท าเอกสารไม่
ทันตามเวลาราชการ จึงต้องขอเปิดที่ท าการพิเศษกรมศุลกากร 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขอเปิดค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษ 

 

 
 
 
 
 

TimeCustomer Production Control Manufacturing Shipping Export

เร่ิมต้น

ลูกค้าส่ังซ้ือ
รับข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้า

รวบรวมข้อมูล 
ท าการส่งข้อมูล
ให้กับรายผลิต

รับข้อมูลการ
ผลิตสินค้า

ประกอบและ
ผลิตสินค้า

รวบรวมข้อมูล 
ท าการส่งข้อมูล
ให้กับ Shipping

รับข้อมูล และ
สินค้าที่ผลิต
เสร็จแล้ว

แพ็คสินค้า 

ส่งข้อมูลการ
แพ็คสินค้า

รับข้อมูลการแพ็ค
สินค้า

รับข้อมูลการ
แพ็คสินค้า

รับข้อมูลเลข 
Invoice/ใบเบิก
การจัดส่งสินค้า

ติดต่อตกลงการส่ง
สินค้าทางเคร่ืองบินกับ

ลูกค้า

เลือก Incoterm 
ในการส่งสินค้า

พิมพ์ข้อมูลลงใน
ระบบ SAP

ระบบจะรันเลข 
Outbound ออกมา 
ปร้ินใบเบิกการจัดส่ง

สินค้า 

พิมพ์ข้อมูลลงใน
ระบบ SAP เพ่ือให้ได้

เลข Invoice 

ท าการออกใบ 
Invoice/Packing 

List/Shipping Mark

ดึงข้อมูลรายละเอียด
สินค้า จากระบบ SAP

ใส่เลขสูตรการผลิต
รายละเอียดสินค้า 

ใน Excel

น าเอกสารไป
สแกนท่ีเคร่ือง
สแกนเอกสาร

ส่งไ ล์เอกสารใบ
Invoice/packing 

List/Shipping Mark 
และไ ล์ Excel ท่ีท า
การใส่สูตรผลิตแล้ว

รับข้อมูลเอกสาร
สินค้า

รับข้อมูลเอกสาร
สินค้า

ท าใบขนสินค้าขาออก

ตรวจเช็ค
ใบขนสินค้า

ขาออก

No

Yes

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง 
ทาง E-mail

รับข้อมูลยืนยันใบ
ขนสินค้าขาออก

ปล่อยของออกจาก
คลังสินค้า

จบกระบวนการ

  .00 –   .3 

  .3      .35

  .35 – 1 .  

1 .00 – 11.1 

11.10 – 12.  

12.00 – 13.  

13.50 – 1 .2 

1 .2    1 .  

1 .40 – 1 .  

1 .45 – 1 .  

1 .50 – 1 .  

1 .15 – 1 .2 

1 .20 – 1 .  

1 .00 – 1 .1 

ล าดับ การขอเปิด
ค่าล่วงเวลา
ที่ท าการ
พิเศษ 

ค่า
ล่วงเวลา 
(บาท) 

ค่าเปิด
คลังสินค้า
ล่วงเวลา 
(บาท) 

รวม
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 ก่อนเวลา
ราชการ  

200  200 400 

2 หลังเวลา
ราชการ  

200 400 600 

แผนก P/C ท างานล่าช้า 
 

แผนก P/C ส่งใบ
เบิกสินค้ามาช้า 

การขอเปิดค่า

ล่วงเวลาที่ท า
การพิเศษ ไม่

ไม่มีการจัดล าดับ
ขั้นตอนการ

ท างาน 

การคาดการณ์
ว่างานจะเสร็จ
ทัน แต่กลับไม่

ระบบมีปัญหาบ่อย ไม่
แสดงข้อมูล 

Shipping ส่ง
ข้อมูลการแพ็ค

มาให้ช้า 

งานส่งออกเป็น
งานเร่งด่วน 

 

ทั้ง 2 แผนก ไม่
ติดต่อสื่อสารกัน 

รูปที่ 3 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่มคีวามเชื่อมโยงกัน 
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จากรูปที่ 3 สาเหตุย่อยที่เช่ือมโยงกันจนเป็นปัญหาหลัก ที่พบ              
มากสุด คือ การท างานของแผนกวางแผนการผลิต (Production 
Control) มีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีการจัดล าดับขั้นตอนการ
ท างาน จึงท าให้เกิดปัญหา                                                                    
 

3.4 การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Setting Priorities)  
ให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน คือ  

แผนกวางแผนการผลิต และแผนกส่งออก ให้มีล าดับขั้นตอนการ
ท างานที่ชัดเจน โดยทดลองปรับปรุงเป็นสัปดาห์ ในระยะเวลา 1 
เดือน ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามขั้นตอนการท างานจากพนักงานทั้ง 
2 แผนก และท าแบบสอบถามให้พนักงานได้ให้เกณฑ์การประเมิน
งาน ทั้งด้านข้อมูล และด้านความรวดเร็วของงานท่ีท า  
ตารางที่ 2 การประเมินความส าคัญของงาน 

Priority ประเภทของงาน 

A งานส าคัญและเร่งด่วน 
B งานส าคัญ ไม่เร่งด่วน 
C งานไม่ส าคัญ แต่เร่งด่วน 
D งานไม่ส าคัญ ไม่เร่งด่วน 

 
ผู้วิจัยน าการประเมินมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดล าดับ 

ความส าคัญของงาน โดยการทดลองการปรับปรุง สัปดาห์แรก ให้
งาน A ท าเป็นล าดับที่  1 และสัปดาห์ที่  2 -4 ท าตามล าดับ
ความส าคัญของงาน คืองาน A B C และ D โดยมีเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นตัวก าหนด เพราะการจัดล าดับความส าคัญของงาน 
ท าให้พนักงานสามารถทราบได้ว่า งานขั้นตอนใดควรเริ่มท าให้
เสร็จก่อน และควรเริ่มงานใดเป็นการต่อไป ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3 การจัดล าดับความส าคัญของงานแผนกส่งออก 
ล าดับ ขั้นตอนการท างานของแผนก

ส่งออก สัปดาห์ท่ี 4 
Priority Time 

1 รอเลข Invoice จากแผนก 
Production Control (งาน 
Free Zone) 

A 08.00 - 
08.45 

2 ออกใบ Invoice/Packing 
List/Shipping Mark   

A 08.45 - 
09.00 

3 ดึงข้อมูลสินคา้จากระบบ SAP 
ใส่เลขสูตรการผลิต ลงใน 
ExCel File 

A 09.00 - 
09.05 

4 รอลายเซ็นต์อนุมตัิการส่ง
สินค้าออกจากหัวหน้างาน 

A 09.05 - 
09.15 

5 แสกนเอกสารที่ได้ลายเซ็นต์
จากหัวหน้า  

A 09.15 - 
09.20 

6 ส่งเอกสารและไ ลเ์อกสาร
ให้กับแผนก Shipping, บัญชี 
และลูกค้า  

A 09.20 - 
09.25 

7 รอ Shipping ส่งไ ล์เอกสาร
ใบขน มาให้ตรวจเช็ค 

A 09.25 - 
10.00 

8 ยืนยันการออกใบขนสินค้าขา
ออกถูกต้อง 

A 10.15 - 
10.30 

9 รอเลข Outbound จากแผนก 
Product Control  

A 10.30 - 
11.55 

10 พิมพ์รายละเอียดสินค้าลงใน
ระบบ SAP เพื่อให้ได้เลข 
Invoice 

A 11.55 - 
12.15 

11 ออกใบ Invoice/Packing 
List/Shipping Mark   

A 12.15 - 
12.30 

12 ดึงข้อมูลสินคา้จากระบบ SAP 
ใส่เลขสูตรการผลิต ลงใน 
Excel File 

A 13.20 - 
13.25 

13 แสกนเอกสารที่ได้ลายเซ็นต์
จากหัวหน้า  

A 13.25 - 
13.30 

14 ส่งเอกสารและไ ลเ์อกสาร
ให้กับแผนก Shipping, บัญชี 
และลูกค้า  

A 13.30 - 
13.35 

15 รอ Shipping ส่งไ ล์เอกสาร
ใบขน มาให้ตรวจเช็ค 

A 13.35 - 
13.55 

16 ยืนยันการออกใบขนสินค้าขา
ออกถูกต้อง 

A 13.55 - 
14.15 

17 ท ารายงานส่งออกสินค้า เพื่อ
เป็นการอ้างอิงให้กับกรม
ศุลกากร ทุกสิ้นเดือน 

B 14.15 - 
14.35 

18 แสกนเอกสารใบสินค้าขาออก
เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์ในการอ้างอิง
ต่อไป 

B 14.35 - 
15.00 

19 จัดเรยีงใบขนสินค้า และ
น าเข้าแ ้มเก็บเอกสาร 

B 15.15 - 
15.35 

20 ปริ้นใบขนสินค้าขาออกท่ี
ด าเนินพิธีการเสรจ็แล้ว 

D 15.35 - 
16.35 
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หลังจากการทดลองปรับปรุง เป็นระยะเวลา 1 เดือน แผนก 
วางแผนการผลิต และแผนกส่งออก ได้มีการท าตามขั้นตอนข้างต้น 
ท าให้การส่งเอกสารใบเบิกการจัดส่งสินค้าให้กับแผนกส่งออก 
และการท าเอกสารของแผนกส่งออกสามารถท าได้ทันตามเวลา
ราชการท าให้สามารถลดค่าเปิดที่ท าการพิเศษ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายการขอเปิดที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรก่อน
และหลังปรับปรุง 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการท า 
เอกสารการส่งสินค้าออกไม่ทันตามเวลาราชการ เพื่อลดการจ่าย
ค่าล่วงเวลา และค่าเปิดที่ท าการพิเศษกรมศุลกากร ผู้วิจัยพบว่า
หลังจากการปรับปรุงโดยการท า การจัดล าดับความส าคัญของงาน 
(Setting Priorities) ให้กับแผนกส่งออกสินค้า และแผนกวางแผน 
การผลิตใหม่เป็นระยะเวลา 1 เดือน นั้นส่งผลท าให้กระบวนการ
สามารถท างานได้ภายในเวลา 14.15 น. ส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายที่ท า
การพิเศษกรมศุลกากรลดลง จากเดิมมีใบขนสินค้าขาออกที่ท า
การขอเปิดค่าล่วงเวลาไม่ทัน 15 ใบขนสินค้า หลังจากการ
ปรับปรุงมีใบขนสินค้าขาออกที่ท าการขอเปิดไม่ทัน 4 ใบขนสินค้า 
ลดลง 11 ใบขนสินค้า ค่าใช้จ่ายจากเดิม 6,600 บาท หลังปรับปรุง
มีค่าล่วงเวลา 2,000 บาท ค่าล่วงเวลาลดลง 4,600 บาท คิดเป็น 
53.49%  
 
 
 

5. อภิปรายผล 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าเปิด 

ที่ท าการพิเศษกรมศุลกากร ผลการศึกษาพบว่า  การวิเคราะห์
ปัญหานั้นมาจากขั้นตอนการส่งเอกสารการจัดส่งสินค้า ใช้
เวลานาน จึงท าให้การท าเอกสารไม่ทันตามเวลาราชการ ดังรูปที่ 
2 จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมมาจัดล าดับความส าคัญของงาน
ให้กับทั้ง 2 แผนก ท าให้กระบวนการสามารถท าได้ทันเวลา ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ ลิ่มอิสริยะพงศ์ [5]  ได้น า
การจัดล าดับความส าคัญของงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดตาราง
การผลิตเพื่อลดจ านวนงานล่าช้า ซึ่งท าให้จ านวนงานล่าช้าลดลง 
8.04% และสามารถลดการวางแผนการผลิตลงได้ 50% 

 .1 ข้อเสนอแนะ 
5.1.1 ควรมีแนวทางในการอธิบายให้พนักงานเพื่อท าความ 

เข้าใจในระบบการท างานในรปูแบบใหม่ 
5.1.2 ขั้นตอนการท างานอาจจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง ควรท า 

การจัดล าดับความส าคัญของงาน ก่อนการท างาน 
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การขอเปิดที่ท าการพิเศษกรมศุลกากรไม่ทันตามเวลา
ราชการ ทางอากาศ 

รายการ ก่อน
ปรับปรุง 

จ านวน
ใบขน 

หลัง
ปรับปรุง 

จ านวน
ใบขน 

ค่าเปิดที่ท า
การพิเศษ 

3,600 15 1,200 4 

ค่าล่วงเวลา/
ใบขน 

3,000 800 

รวม 6,600  2,000  
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Competency of Service Personnel in Hotel Business  
Case study BP Samila Beach Hotel, Songkhla Province.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของพนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน    เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงหรือค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ทั้งฉบับ คือ .935   ท าการศึกษาพนักงานบริการของโรงแรมจ านวน 170 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยการใช้ค่าสถิติ T-test ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.5 และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นของพนักงานบริการ
ในธุรกิจโรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็น ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านแรงจูงใจ  ซ่ึงสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน มีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะอยู่ในระดับมาก โดยด้านมนุษยสัมพันธ์ มีระดับสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.63   
รองลงมาคือ ด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.59  ด้านแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 3.52 และด้านความรู้  มีค่าเฉลี่ย 3.50  
ตามล าดับ  และปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ โดยเม่ือจ าแนกตามเพศแล้ว ระดับความจ าเป็นไม่แตกต่างกัน  และ
เม่ือจ าแนกตามอายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และระดับการศึกษา พบว่ามีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, พนักงานบริการ, ธุรกิจโรงแรม, โรงแรม บีพี สมิหลา บีช 

 
Abstract  

This case study aimed at investigating the competency needed for service personnel in a hotel business (BP 
Samila Beach Hotel) by drawing on factors such as gender, age, education level, income and employment period. The 
study adopted a quantitative survey research using a questionnaire (the reliability of coefficient alpha was .935) with 170 
hotel personnel. The data was statistically analysed using average, percentage, the relationship between variables by T-
test at a statistical significance level of 0.5 and Hypothesis testing by variance analysis (One – Way Anova). The results 
revealed that the competencies needed for the service personnel were knowledge, skills, opinions, interpersonal relations 
and motivation. Among these five competencies, the highest average was interpersonal relations (3.63), followed by 
opinions (3.59), motivation (3.53), skills (3.52) and knowledge (3.50), respectively. It was found that personal factors had 
an influence on the level of needs for competency. There was no significant difference in terms of gender. However, age, 
income, the employment period, and educational level were statistically  significant at 0.05 level. 

 
Keywords : Competency, Service personnel, Hotel Business, BP Samila Beach Hotel 
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1. บทน าและความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
ด าเนินงานให้ เ กิดประสิทธิภาพในระดับสูง จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะสมรรถนะของคนที่
จะต้องบริหารจัดการให้ทรัพยากรมนุษย์ที่ มีอยู่ มีศักยภาพและ
สมรรถนะอย่างต่อเน่ือง   เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง  หากบุคลากรในองค์การมีสมรรถนะที่ดีแล้ว จะท าให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ น าไปสู่
ประสิทธิผลและเป้าหมายที่องค์การวางไว้ (ชูชัย สมิทธิไกร,2556) 
     ธุรกิจโรงแรมถือว่ามีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทยอย่างมาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม จ าเป็นต้องมีการ
วางแผน การควบคุมดูแล และการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  สู่สังคมยุดเทคโนโลยี 
น าไปสู่พฤติกรรมลูกค้า และรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป  
ท าให้งานโรงแรมเป็นงานบริการที่ละเอียดอ่อน แต่ละงานจึงมี
บทบาท ความส าคัญ และเก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงกัน  ดังน้ันพนักงาน
โรงแรม จึงต้องมีสมรรถนะที่เปลี่ยนไปตามยุคแห่งเทคโนโลยี (ปวีณา 
ศิวาลัย, 2557) และแต่ละโรงแรมก็จะก าหนดสมรรถนะที่แตกต่าง
กันตามสภาพแวดล้อม โดยจากการศึกษาทางทฤษฏีพนักงานบริการ
ของโรงแรมต้องมีสรรถนะ ในด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เข้า
ใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน สามารถท างานในสภาพ
สังคมที่หลากหลาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบได้    สมรรถนะ
เหล่าน้ีจะท าให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
แต่ในสภาพความเป็นจริง ยังคงเป็นปัญหาในการก าหนดสมรรถนะ
ของพนักงานแต่ละโรงแรมที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน   ดังน้ันจึง
ท าการศึกษา เรื่อง สมรรถนะของพนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม 
กรณีศึกษา  โรงแรม  บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา  ซ่ึงเป็นโรงแรม
ที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และผลต่อเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการจ้างงานของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
สมรรถนะที่จ าเป็นของพนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ท างาน  ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานบริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจโรงแรม  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของพนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม 
โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างาน   

 

3.ขอบเขตการวิจัย 
   3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การ วิ จัย ในครั้ ง น้ี  มุ่ ง เ น้นศึ กษาสมรรถนะแรงงาน 
(Competency) ซ่ึงมีองค์ประกอบของสมรรถนะหลักที่ปรับปรุงมา
จากแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์ ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน 
ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็น ด้านมนุษย์สัมพันธ์  
และด้านจูงใจ เพื่อใช้เป็นสมรรถนะส าหรับพนักงานบริการของ
โรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม บีพี สมิหลา บีช  

ได้กรอบแนวคิด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
         ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานบริการของ
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ านวน 200 คน  ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการ
ใช้สูตร หากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1957) 
ความเชื่อม่ันที่ 97% เน่ืองจากประชากรมีจ านวนไม่มาก แทนค่าใน
สูตรได้ 170(200/1+200(0.03)2) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยน าบัญชีรายชื่อของพนักงานแผนกบริการ
ของโรงแรมมาจับสลาก จนได้ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
   3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
         ศึกษาโรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
   3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
         ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 
 

4. วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ท าการศึ กษาเชิ งปริ มาณ  ( Qualitative Research)   โดย ใ ช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  มีทั้งหมด 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของพนักงาน
บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างาน   ส่วนที่  2 ค าถามเก่ียวกับความความ
จ าเป็นของสมรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน

ความจ าเป็นของสมรรถนะ  
5  ด้าน 

-ด้านความรู้ 
-ด้านทักษะ 

-ด้านความคิดเห็น 

-ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
-ด้านแรงจูงใจ 
 

ลักษณะทั่วไปของพนักงาน
บริการ 

1.เพศ 

2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 

4.รายได้ต่อเดือน  
5.ระยะเวลาในการท างาน 
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ความคิดเห็น ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจ    ส่วนที่ 3 ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ   

การหาคุณภาพเครื่องมือ  ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล  ด้วยการหาค่าความเที่ยงหรื อค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา
แบบสอบถามทั้งฉบับ   และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
(bivariate correlation)  โ ด ยห าก มีค่ า เ ป็ นบ วกทิ ศท า งของ
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน คือเม่ือค่าของตัวแปรหน่ึงเพิ่มขึ้น ค่า
ของอีกตัวแปรก็จะเพิ่มตามไปด้วย แต่หากค่าเป็นลบ แสดงว่า
ทิศทางของความสัมพันธ์เป็นไปในทางผกผัน คือ เม่ือค่าของตัวแปร
หน่ึงเพิ่มขึ้น ค่าของตัวแปรอีกตัวจะลดลง  (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)  
จากน้ันท าการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม 
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความเบ้ (skewness) และความโด่ง 
(kurtosis) เพื่อแสดงการแจกแจงของข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เม่ือได้เก็บ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น ามาตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วน และ
ลงคะแนนระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ โดยก าหนดเกณฑ์ระดับ
ความจ าเป็นของสมรรถนะมากที่สุดให้คะแนน   5  มากให้คะแนน  4   
ปานกลาง ให้คะแนน  3  น้อยให้คะแนน  2   และน้อยที่สุด ให้
คะแนน   1  ระดับค่าเฉลี่ยความจ าเป็นของสมรรถนะ ( กมลชนก  
เบญจภุมริน, 2556) ก าหนดดังน้ี    

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  น้อย   
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  มาก  
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00   มากที่สุด 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

การหาค่าทางสถิติ เพื่อประมวลผลข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลในการวิจัย ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.ประสานงานขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล โดยท า
หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงฝ่ายบุคคลของ
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม มาท าการ
สัมภาษณ์กลุ่ มตั วอย่ าง  โ ดยผู้ วิ จั ยจะแนะน าและชี้ แจงถึ ง
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลแล้วจึงให้ตอบแบบสอบถาม 

3.เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยจะท าการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง และความสมบูรณ์ของทุกฉบับ 
จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวลผล
ทางสถิติและสรุปผลการวิจัยต่อไป 

สถิติที่ใช้ คือ  การแจกแจงความถี่ และการหาร้อยละ การ
หาค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็นแต่ละข้อ โดยอาศัยการหามัชฌิมเลข

คณิต  การหาค่าเฉลี่ยการกระจายน้ าหนักค าตอบ โดยการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ โดยการใช้ค่าสถิติ T-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  0.5  การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova)  
 

5. ผลการวิจัย   
    ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ท าการสรุปเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 

1.1 ผลการหาค่าความเที่ยงหรือค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าแอลฟา (alpka) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับคือ .935 แสดงว่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ันสูง ดังน้ัน
แบบสอบถามทั้งฉบับมีความเที่ยงสูง สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเที่ยง Reliability ของแบบสอบถาม 

 
 
 
 

 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 170 ชุด ซ่ึงเป็นกลุ่มพนักงานบริการของโรงแรม บีพี สมิหลา 
บีชผลการตรวจสอบข้อมูลท าการพิจารณาความสมบูรณ์ของการ
กรอกน ามาห าค่ าความสั มพัน ธ์ระห ว่า งตั วแปร  ( bivariate  
correlation)  และวัดความเบ้ และความโด่ ง ( skewness and 
kurtosis) ได้ผล ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเบ้และความโด่ง   
 

Reliability  Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 19 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเบ้ และความโด้ง (skewness 
and kurtosis) 

 
        จากตารางค่าสัมประสิทธ์ความเบ้ (skewness) มีค่าน้อยกว่า 
0 แต่ใกล้เคียง 0 แสดงว่าค่าความสมมาตรของการแจกแจงของ
ข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีความเอนเอียงหรือหรือความความเบ้ไป
ทางซ้าย และความโด่ง (kurtosis) มีค่าน้อยกว่า 0 และใกล้เคียง 0 
แสดงว่า ระดับความสูงโด่งของการแจกแจงของข้อมูลอยู่ในโค้งปกติ 
สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
        1.3 ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (bivariate  
correlation) ผู้วิจัยท าการหาค่าสัมประสิทธ์ระหว่าง หรือค่า r ซ่ึงมี
ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ผลการวิเคราะห์ ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหรือค่า r มีทั้งค่าบวกและค่าลบ แสดงว่าตัวแปรแต่ละคู่มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถอธิบายซ่ึงกันและกันได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 
2550) สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงต่อไปได้ 
ตอนที่ 2  ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
        2.1 แสดงค่าจ านวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 
              ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพนักงานบริการของโรงแรม บีพี 
สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 170 ชุด มีผลการศึกษาดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของลักษณะข้อมูลทั่วไป   

 

21-25 ปี 23 13.5 
26-30 ปี 32 18.8 
31-35 ปี 36 21.2 
36-40 ปี 56 32.9 

40 ปีขึ้นไป 23 13.5 

 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 92 54.1 
ปริญญาตรี 76 44.7 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 1.2 

 

5000- 10000 132 77.6 

10001–15000 36 21.2 
มากกว่า 20000 2 1.2 

 

น้อยกว่า 1 ปี 22 12.9 
1 -3 ปี 52 30.6 
4 -5 ปี 40 23.5 
มากกว่า 5 ปี 56 32.9 

 
จากตาราง ลักษณะพนักงานบริการโรงแรม บีพี สมิหลา 

บีช ซ่ึงประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 55.9 มีอายุเฉลี่ย 36 – 40 ปี ช่วงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 
32.9 ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.1 รายได้
ต่อเดือน 5000 -10000 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.6 ระยะเวลาในการ
ท างาน มากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (N=170) จ านวน ร้อยละ 

 

ชาย 75 44.1 
หญิง 95 55.9 

 
N Skewness 

Statistic Statistic Std. Error 
ck11 170 .275 .186 
ck12 170 -.534 .186 
ck13 170 -.327 .186 
ck14 170 .030 .186 
ck15 170 -.230 .186 
cs21 170 .152 .186 
cs22 170 -.190 .186 
cs23 170 -.089 .186 
cs24 170 .111 .186 
cs25 170 -.016 .186 
ct31 170 .045 .186 
ct32 170 .280 .186 
ct33 170 -.058 .186 
ch41 170 -.102 .186 
ch42 170 .130 .186 
ch43 170 .167 .186 
cm51 170 .298 .186 
cm52 170 .456 .186 
cm53 170 -.050 .186 
Valid N  170   
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        2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ 
        ผลการวิเคราะห์ ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะพนักงาน
บริการโรงแรม มีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความคิดเห็น ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านแรงจูงใจ แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 
 
        ด้านที่ 1 ด้านความรู้ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านความรู้ 

 
      จากตารางที่ 4 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพื สมิหลา บีช ด้านความรู้ จากพนักงานบริการ
จ านวน 170 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 
3.50, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 ) 
       เม่ือพิจารณาเป็นข้อๆ พบว่าระดับค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
น้อย พบว่า ข้อ (3) มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย= 3.58 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.70) รองลงมา คือ ข้อ (1) มีความรู้มีเข้าใจเก่ียวกับ
ธุรกิจโรงแรมรู้ถึงลักษณะการให้บริการและสามารถให้ความรู้แก่
ผู้ อ่ืนได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.54 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ซ่ึง
เท่ากับข้อ (2) มีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างการบริหารงานฯ และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ (4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีเจรจา
ต่อรองสามารถก าจัดข้อขัดแย้งและวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.38 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) 

        ด้านที่ 2 ด้านทักษะ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านทักษะ  

 
        จากตารางที่ 5 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพี สมิหลา บีช ด้านความทักษะ จากพนักงาน
บริการจ านวน 170 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 3.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 ) 
        เม่ือพิจารณาเป็นข้อๆ พบว่าระดับค่าเฉลี่ยเรียงมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อ (1) มีทักษะพื้นฐานในภารกิจงานของตนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.57 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60) รองลงมา คือ 
ข้อ (3) ใช้ทักษะการสื่อสารและจูงใจแก่ผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.56 , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 
(4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและปฏิบัติ งาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.47 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65) 
 
      ด้านที่ 3 ด้านความคิดเห็น ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านความคิดเห็น 

สมรรถนะด้านความรู้ �̅� S.D. ระดับ 

1.มีความรู้มีเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม
รู้ถึงลักษณะการให้บริการและสามารถ
ให้ความรู่แก่ผู้อ่ืนได้ 

3.54 0.70 มาก 

2.มีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างการ
บริหารงาน ขอบข่าย และภารกิจของ
ตนเอง 

3.54 0.69 มาก 

3.มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

3.58 0.70 มาก 

4.มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธี
เจรจาต่อรองสามารถก าจัดข้อขัดแย้ง
และวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

3.38 0.66 
ปาน
กลาง 

5.สามารถเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคปฏิบัติงานต่อ
เพ่ือนร่วมงานองค์กรและสังคม 

3.48 0.67 มาก 

รวม 3.50 0.48 มาก 

สมรรถนะด้านทักษะ �̅� S.D. ระดับ 

1.มีทักษะพ้ืนฐานในภารกิจงานของตน 3.57 0.60 มาก 

2.มีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งใน
องค์กรและนอกองค์กร 

3.52 0.70 มาก 

3.ใช้ทักษะการสื่อสารและจูงใจแก่
ผู้ร่วมงาน 

3.56 0.61 มาก 

4.มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาและปฏิบัติงาน 

3.47 0.65 มาก 

5.มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น 

3.49 0.67 มาก 

รวม 3.52 0.51 มาก 

สมรรถนะด้านความคิดเห็น �̅� S.D. ระดับ 

1.ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นใน
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ 

3.62 0.75 มาก 

2.มีการเคารพและรักษาในระเบียบวินัย 3.61 0.70 มาก 

3.เอาใจใส่และมุ่งเน้นสนองต่อลูกค้า 3.53 0.74 มาก 

รวม 3.59 0.62 มาก 
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      จากตารางที่ 6 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพี สมิหลา บีช ด้านความความคิดเห็น จากพนักงาน
บริการจ านวน 170 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย= 3.59, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62 ) 
     เม่ือพิจารณาเป็นข้อๆ พบว่าค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย พบว่า 
ข้อ (1) ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันในผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.62 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมา คือ 
ข้อ (2) มีการเคารพและรักษาในระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย = 3.61 , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 
(3) เอาใจใส่และมุ่งเน้นสนองต่อลูกค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.53 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.74) 
 
        ด้านที่ 4 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 
       จากตารางที่ 7 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพี  สมิหลา บีช ด้านความมนุษย์สัมพันธ์ จาก
พนักงานบริการจ านวน 170 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.63, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 ) 
       เม่ือพิจารณาเป็นข้อๆ พบว่าระดับค่าเฉลี่ยเรียงมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อ (2) มีความปรับตัวได้ง่ายเม่ืออยู่ในส่วนรวมยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.65 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) รองลงมา คือ ข้อ (3) ควบคุมอารมณ์
อดทนอดกลั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.63 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ( ค่าเฉลี่ย = 3.61 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.79) 
 
 
 
 

        ด้านที่ 5 ด้านแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านแรงจูงใจ 
 

 
        จากตารางที่ 8 ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพี สมิหลา บีช ด้านแรงจูงใจ จากพนักงานบริการ
จ านวน 170 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = 
3.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 ) 
        เม่ือพิจารณาเป็นข้อๆ พบว่าระดับค่าเฉลี่ยเรียงมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อ (2) ผลจากการที่ท างานส าเร็จมีความกระตุ้นที่จะพัฒนา
ตัวเองต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.56 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.71) รองลงมา คือ ข้อ (1) พนักงานทุกคนมีความเป็น
มิตรต่อกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.53 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) และ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ (3) ความสะดวกในการเดินทางมา
ท างานแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย = 3.49, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.03) 
        จัดล าดับของภาพรวมทั้ง 5 ด้านน้ี ด้านที่  4 ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือด้านที่ 3 ด้านความคิดเห็น 
และด้านที่ 1 ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความจ าเป็นของสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริการ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ าแนก
ตามตัวแปรลักษณะทั่วไปของพนักงานบริการ ได้แก่  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 
        การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของ
พนักงานบริการที่มีต่อระดับความจ าเป็นของสมรรถนะของพนักงาน
บริการโรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
        สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ
พนักงานบริการโรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัด สงขลา 
กับ ปัจจัยส่วนบุคคลตามลักษณะเพศ  สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ 
ค่า T ( lndependent T-test) ใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองที่เป็น

สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ ์ �̅� S.D. ระดับ 

1.มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

3.61 0.79 มาก 

2.มีความปรับตัวได้ง่ายเมื่ออยู่ใน
ส่วนรวมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3.65 0.68 มาก 

3.ควบคุมอารมณ์อดทนอดกลั้น 3.63 0.76 มาก 

รวม 3.63 0.67 มาก 

สมรรถนะด้านแรงจูงใจ �̅� S.D. ระดับ 

1.พนักงานทุกคนมีความเป็นมิตรต่อกัน 3.53 0.74 มาก 

2.ผลจากการที่ท างานส าเร็จมีความ
กระตุ้นที่จะพัฒนาตวัเองต่อไป 

3.56 0.71 มาก 

3.ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน
แต่ละวัน 

3.49 1.03 มาก 

รวม 3.53 0.74 มาก 
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อิสระต่อกัน โดยใช้ระดับความเชื่อ ม่ัน 95% ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน ดังตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9 ค่า T ( lndependent T-test) เปรียบเทียบระดับความ
จ าเป็นของสมรรถนะพนักงานบริการ กับ ปัจจัยส่วนบุคคลตาม
ลักษณะเพศ 
 

 
     จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสมรรถนะ
พนักงานบริการ กับปัจจัยส่วนบุคคลตามลักษณะเพศ พบว่า
พนักงานบริการที่ มี เพศแตกต่างกัน มีระดับความจ าเป็นของ
สมรรถนะที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดย
เพศหญิงให้ความจ าเป็นของสมรรถนะใกล้เคียงเพศชายในทุก ๆ 
ด้าน โดยมีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านความคิดเห็นสูงสุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.63 ขณะที่เพศชาย มีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.62 
 
       สมมติฐานที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพนักงานบริการ
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา กับปัจจัยส่วน
บุคคลตามอายุ  รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และระดับ
การศึกษา สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 
– way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ผลการทดสอบ
สมมติฐานดังตารางที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) เปรียบเทียบสมรรถนะของพนักงานบริการ 
 

 
       จากตารางที่  10 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
สมรรถนะของพนักงานบริการ กับปัจจัยส่วนบุคคลตามอายุ พบว่า 
พนักงานบริการที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีระดับความจ าเป็นของ
สมรรถนะที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  ซ่ึงผล
การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล ตามรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ท างาน และระดับการศึกษา ก็เช่นเดียวกัน 
 
6. อภิปรายผล 
       การวิจัยเรื่องสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
ธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง
จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
        1.ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริการ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช พบว่า พนักงานบริการ
โรงแรมมีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ซ่ึงเป็นเพราะ
โรงแรมเป็นงานบริการ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคน และต้องมีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม  จึงต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  เพื่อให้
การบริการด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดี  ทั้งกับผู้มาใช้บริการ และเพื่อน
ร่วมงานที่ จะท า ให้ การท างานเป็นไป อย่ าง มีความสุข  เ กิด
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ ERG 
ของ Alderfer ที่ว่า ความต้องการสัมพันธภาพเป็นความต้องการที่

ตัวแปร 
เพศชาย เพศหญิง 

T Sig 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ด้านความรู ้ 3.41 .343 3.58 .548 -2.292 .023* 

ด้านทักษะ 3.46 .454 3.57 .552 -1.408 .161 

ด้านความ
คิดเห็น 

3.53 .502 3.63 .698 -1.026 .306 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

3.62 .499 3.62 .785 -.013 .989 

ด้านแรงจูงใจ 3.46 .668 3.57 .790 -1.022 .308 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความรู ้

ระหว่างกลุ่ม 1.150 4 .288 1.281 .279 

ภายในกลุ่ม 37.028 165 .224   

รวม 38.178 169    

ด้านทักษะ 
ระหว่างกลุ่ม .450 4 .113 .422 .793 
ภายในกลุ่ม 44.036 165 .267   

รวม 44.486 169    

ด้านความ
คิดเห็น 

ระหว่างกลุ่ม 4.563 4 1.141 3.117 .017* 

ภายในกลุ่ม 60.391 165 .366   

รวม 64.954 169    

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.575 4 .894 2.025 .093 

ภายในกลุ่ม 72.830 165 .441   

รวม 76.405 169    

ด้าน
แรงจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 14.487 4 3.622 7.673 .000* 
ภายในกลุ่ม 77.884 165 .472   

รวม 92.372 169    
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จะให้และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดล้อม และเป็นไปตามทฤษฏี
ของมาสโลว์ ในขั้นความต้องการทางสังคม คือ ต้องการความผูกพันธ์
หรือการยอมรับ  ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง เป็นต้น  
        2. ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริการโรงแรมที่จ าแนกตามเพศ
มีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะในการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
เน่ืองจากสังคมปัจจุบันให้ความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น เพศชาย
และเพศหญิงมีบทบาทเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
โธมัสฮอบส์ (Thomas Hobbes) (1985:183) ที่ว่า “มนุษย์มีความ
เท่าเทียมกันแม้ว่าจะพิจารณาแล้วว่ามีความแตกต่างทางด้าน
ร่างกายหรือสติปัญญาก็ตาม แต่ทุกคนเท่าเทียมกันในเรื่องของการ
อ้างผลประโยชน์”  
       3. ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริการโรงแรมที่จ าแนกตาม
อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน มีระดับความ
จ าเป็นของสมรรถนะในการท างานแตกต่างกัน ดังน้ี  
          อายุ พบว่า กลุ่มที่มีอายุช่วงวัยท างาน จะมีความต้องการ
พัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ มากกว่าด้านความรู้  ขณะที่กลุ่มที่อายุ
มากขึ้น มีระดับความต้องการด้านเจตคติมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เพราะ 
มีประสบการณ์ท างานอย่างมากพอในการปฏิบัติงานให้ เ กิด
ความส าเร็จ  ขณะที่กลุ่มคนอายุน้อย หรือกลุ่มที่ เพิ่งจบการศึกษา
เพิ่งเข้าท างาน มีประสบการณ์ในการท างานยังน้อย ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการท างานได้ง่าย จะมีระดับความจ าเป็นด้านทักษะ สูง
กว่ากลุ่มอ่ืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรณ์ ประยุกตินิวัฒน์ 
(2556) ศึกษาเรื่องศักยภาพหลักของพนักงานโรงแรมโนโวเทล ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรที่มีอายุ
แตกต่างกันส่วนมากมีความคิดเห็นแตกต่างกัน และศักยภาพหลัก
ของพนักงานโรงแรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ศักยภาพด้าน
ความรู้ 2) ศักยภาพด้านทักษะ และ 3)ศักยภาพด้านพฤติกรรม   
         ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง มี
ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะด้านความรู้สูง โดยมีพฤติกรรมใฝ่หา
ความรู้อยู่เสมอ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท างาน รู้สิทธิหน้าที่
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ รภัสสา 
ปานชู (2553) พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
        รายได้ต่อเดือน พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีรายได้สูง มีระดับ
ความจ าเป็นของสรรถนะที่สูงกว่าในทุกๆ ด้าน  ทั้งน้ีเพราะการจ่าย
ค่าตอบแทนพิจารณาตามผลงานที่ท า รายได้จึงเป็นปัจจัยจูงใจส าคัญ
ที่ท าให้พนักงานทุ่มเท และพัฒนาการท างานของตนเอง ให้เป็นทื่
ยอมรับจากหัวหน้างาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร  ตั้นพันธ์ 

(2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตมี
ความแตกต่างกัน 
       ระยะเวลาการท างาน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน
มากกว่า มีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะในทุก ๆ ด้านสูง เพราะ
ระยะเวลาการท างานจะก่อให้เกิดประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ 
ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอนุสรณ์  ประยุกตินิวัฒน์ (2556) ที่พบว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาการ
ท างานที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน   
       ดังน้ันจึงควรพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ตามวัย ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการท างาน เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ี มี
ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะที่แตกต่างกัน  
    
7. บทสรุป 
        จากการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของพนักงานบริการในธุรกิจ
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 170 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-40 ปี ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท
และมีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ผลสรุปดังน้ี 
       ระดับความจ าเป็นของสมรรถนะพนักงานบริการในธุรกิจ
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โดยรวมมีระดับความจ าเป็นของสมรรถนะ
ของพนักงานบริการอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงใจ 
อยู่ในระดับมาก ด้านทักษะ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่า 

1. ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความรู้และเข้าใจ 
เ ก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  อยู่ ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีความรู้มีเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม รู้ถึงลักษณะการ 
ให้บริการและสามารถให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับมาก มีความรู้ 
เก่ียวกับโครงสร้างการบริหารงานขอบข่ายและภารกิจของตนเอง อยู่ 
ในระดับมาก  สามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ภาคปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
ต่ าสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีเจรจาต่อรองสามารถ 
ก าจัดข้อขัดแย้งและวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  

2. ด้านทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะพื้นฐานใน 
ภารกิจงานของตน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ใช้ทักษะการ 
สื่อสารและจูงใจแก่ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีทักษะการติดต่อ 
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ประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร อยู่ในระดับมาก มีการ 
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบ 
ความส าเร็จมากขึ้นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มี 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 
มาก   

3. ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับตอนเอง โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันในผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับ 
มาก รองลงมาคือ มีการเคารพและรักษาในระเบียบวินัย อยู่ในระดับ 
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เอาใจใส่และมุ่งเน้นสนองต่อลูกค้า 
อยู่ในระดับมาก  

4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การ
ปรับตัวได้ง่ายเม่ืออยู่ในส่วนรวม  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ควบคุมอารมณ์ อดทนอดกลั้น อยู่ใน 
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม อยู่ในระดับมาก  

5. ด้านแรงจูงใจ/เจตคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลจาก การที่
ท างานส าเร็จ มีความกระตุ้นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป อยู่ใน ระดับ
มาก รองลงมาคือ พนักงานทุกคนมีความเป็นมิตรต่อกัน อยู่ใน ระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง มา
ท างานแต่ละวัน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับ
ความจ าเป็นของสมรรถนะ โดยเม่ือจ าแนกตามเพศแล้ว ระดับความ
จ าเป็นไม่แตกต่างกัน  และ เม่ือจ าแนกตามอายุ รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการท างาน และระดับการศึกษา พบว่ามีระดับความ
จ าเป็นของสมรรถนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ปัจจัยที่มีอิทธพิลตอ่การเลอืกใช้ธนาคารอิเลก็ทรอนกิส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors Influencing the Selection of Electronic Banking of People in Bangkok  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนที่
อาศัยหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ Internet Banking และ Mobile Banking 
ท าการส ารวจข้อมูลโดยออกแบบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พร้อมท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอย Binary Logistic Regression Analysis  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 8 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ช่องทางการให้บริการ พนักงานผู้ให้บริการ และทักษะทางการเงินของประชาชน โดย
ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 6.70 ผู้ที่มีอายุมากกว่า 39 ปี มีความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ลดลงเม่ือเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 39 ปี ร้อยละ 27.58 ผู้ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีความน่าจะเป็นในการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.23 พนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจมี
ความน่าจะเป็นในการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เม่ือเทียบกับอาชีพข้าราการหรือพนักงานราชการ ร้อยละ 8.19 และ 9.28 ตามล าดับ ช่อง
ทางการให้บริการที่ง่ายต่อการเข้าถึงท าให้ความน่าจะเป็นในการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 แต่หากผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับพนักงานผู้
ให้บริการมากขึ้นเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะลดลงร้อยละ 6.65 และนอกจากน้ีการศึกษายัง
พบว่า ทักษะทางการเงินเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ท าให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ถ้า
ประชาชนมีทักษะทางการเงินเพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นของการเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจบริการ, ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, ทักษะทางการเงิน  

 
Abstract 

 This study aims to investigate behaviors and factors affecting decisions to use electronic banking services.  The 
study is conducted with people in Bangkok who are 15  years and older and focuses on internet banking services and 
mobile banking services.  Questionnaires and simple random sampling are used to collect data from 400  observations. 
Binary Logistic Regression is employed for the data analysis.  
 According to the results, 8  factors that significantly influence the selection of electronic banking are gender, 
age, education level, private employees, state enterprise employees, service channels, service staff and financial literacy. 
For gender, the probability of using electronic banking for females is 6.70 percent higher than males. Those who are older 
than 39 years are 27.58 percent less likely to use electronic banking. In terms of education, the probability of the decision 
to use electronic banking increases by 32.23 percent among graduate or higher level. For the occupation, the probability 
of the decision to use electronic banking among private employees and state enterprise employees are 8 . 1 9  and 9 . 28 
percent higher than government officer. Easily accessible service locations increase the probability by 6.73 percent. The 
probability decreases by 6 . 6 5  percent among consumers who consider service personnel as an important factor to use 
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the services.  In addition, financial literacy is also statistically significant.  The probability of the decision to use electronic 
banking increases by 1.03 percent among people who have higher financial literacy rate. 
Keywords : Consumer Behavior, Marketing Mix, Electronic Banking, Financial Literacy 

 

1. บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระแสของ
เทคโนโลยี เข้ ามามีบทบาทต่อการด าเนินชี วิต เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษา การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น ส่งผลให้
ธุรกิจธนาคารต้องมีการปรับตัวและต้องพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ และสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน ในแต่ละธนาคารได้พยายามหากลยุทธ์ในการแข่งขัน
และพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นการ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึง
พอใจ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มรายได้ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ ดี  และ เพิ่ มช่ องท างการ ให้บริ ก าร  ธนาค าร
อิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการ 
 การเติบโตของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
นับว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีการหันมาท าธุรกรรม
โอนเงินต่างธนาคารมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงแม้ว่า
ภาพรวมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Internet Banking 
และ Mobile Banking ในชีวิตประจ าวันจะมากขึ้น ธนาคารหลาย
แห่งได้น าเอานวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินมาใช้อย่างจริงจัง 
มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการตลอดเวลา มีการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ธนาคารในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่ม
ที่ยังขาดความเชื่อม่ันในการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และยัง
ไม่ยอมรับการใช้งานของเทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพื่อเป็นการหาสาเหตุและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชน การศึกษาจะมุ่งเน้นการศึกษาทั้งการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านช่องทาง Internet Banking และ Mobile Banking กับผู้ที่
ใช้บริการและไม่ใช้บริการ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านการเงิน และสร้าง
ความเชื่อม่ันในการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
รวมไปถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง การแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ธุรกิจธนาคารต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.3 ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนที่อาศัยหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป ทั้งผู้ที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. การตรวจเอกสาร 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ [1] ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกความแตกต่างของประชากรในตลาด เน่ืองจากตัวแปรของ
ประชากรมีความสัมพันธ์กับลักษณะความต้องการ อัตราการใช้
สินค้า ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างมาก  
โดยตัวแปรทางด้านประชากรศาตร์ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส รายได้  อาชีพ และระดับการศึกษา ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค [2] พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สะท้อนจากผล
ของการตัดสินใจของผู้บริโภค ตั้งแต่การจัดหา การบริโภคและการ
ทิ้งสินค้าหรือบริการ ที่มีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ และความคิดของ
การตัดสินใจในช่วงใดเวลาหน่ึง โดยค าถามที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผู้บริโภค คือ 6W1H [3] ได้แก่ ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย 
ผู้บริโภคต้องการอะไร ท าไมจึงซ้ือ ใครมีส่วนในการตัดสินใจ ซ้ือ
เม่ือใด ที่ไหน และอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการ
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมน้ัน ๆ ได้ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
[4] ประกอบไปด้วยส่วนประสม 7 ส่วน หรือ 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผู้
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และดัชนีคุณภาพการบริการ อัน
เป็นปั จ จัยน า เข้ าที่ มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ บ ริ โภค ใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการของผู้บริโภค แนวคิดเก่ียวกับ
ทักษะทางการเงิน การศึกษาทักษะทางการเงิน จะช่วยท าให้ทราบ
ถึงระดับทักษะทางการเงินและพัฒนาการของประชาชน เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน และเป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เหมาะสม ช่วยให้
ประชาชนสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 การทบทวนวรรณกรรม 
 ทวีพงศ์ ก่ิงนาค [5] ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช าระ
ค่าสินค้าและบริการผ่าน Internet Banking ในกรุงเทพฯ โดยการ
ออกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา จ านวน
รายการเฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) มี
ผลต่อการเลือกช าระและบริการสินค้าผ่าน Internet Banking ของ
ประชาชน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศิริเพ็ญ จินประสม [6] ที่ได้
ศึกษาถึงปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต
เก่ียวกับธุรกรรมการโอนเงินในเขตกรุงเทพมหานครส าหรับธนาคาร
กสิกรไทย พบว่า อายุที่ลดลง และการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญา
ตรี มีความน่าจะเป็นในการตัดสินใจการใช้บริการ ธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ธนิฏฐา พุ่มอ่ิม [7] ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้
เครื่องมือการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดย
แบบสอบถาม พบว่า ความรู้ทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับการ
เลือกใช้ Internet Banking หรือ Mobile Banking ในทิศทางบวก 
และการศึกษาของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง [8] พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อม่ันในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจัย
ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
  

3.  วิธีการศึกษา 
3.1 วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัย น้ีอาศัยการเ ก็บข้อมูลโดยใช้ วิ ธีการส ารวจ 
(Survey Research)  จากแหล่งข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) 
จ านวน 400 ตัวอย่าง จากการออกแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ และ
แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการเ ก็บ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง และความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิ อัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้
เก็บตัวอย่างจริงเป็นจ านวน 30 ชุด 
 ผู้วิจัยได้ท าการประมวลข้อมูลที่ได้ อันดับแรกท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล จากน้ันน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาลงรหัสข้อมูลโดยแปรเป็นสัญลักษณ์ตัวเลข ลงรหัสข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ SPSS และ STATA 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแรก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจงความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ในล าดับถัดมา น าตัวแปรอิสระ (x) แต่ละตัวมาทดสอบ

หาค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s Correlation เพื่อทดสอบหา
ความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรอิสระ  โดยค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวต้องมีค่าน้อยกว่า 0.80 หรือไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity ต่อจากน้ันท าการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic 
Regression Analysis) และท าการแปลผลจากค่า Marginal Effect 
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  
 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) กับตัวแปร
ตาม (Y) เลือกการประมาณค่าด้วยแบบจ าลอง Logit Model โดยค่า
พยากรณ์จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 เพื่อหาความน่าจะเป็นของโอกาสที่
ผู้บริโภคจะเลือกใชบ้ริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ P(Y=1) ดังสมการที่ 1 
 

P(Y) = 
𝑒ß0 + ß1X1 + ………+ ß𝑛X𝑛 

1+ 𝑒ß0 + ß1X1 + ………+ ß𝑛X𝑛 
             (1) 

 
โดยที่  ß  = สัมประสิทธ์ิที่ประมาณค่าได้จากข้อมูล 

 X = ตัวแปรอิสระ 
 e = Natural Logarithms มีค่าประมาณ 2.718 
 ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และทักษะทางการเงิน เป็น
ตัวแปรอิสระ (X) และก าหนดให้การเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
เป็นตัวแปรตาม (Y) ดังแสดงในสมการที่ 2 
 
Y  = ß0 + ß1SEX + ß2AGE + ß3EDU + ß4OCC + ß5INC + ß6STA 

+ ß7PROD + ß8PRI + ß9PLA + ß10PROM + ß11PEO + 

ß12PHY + ß13PROC + ß14FIN + ε                                      (2)  
 
ตารางที่ 1 การก าหนดความหมายและลักษณะตัวแปร  
ตัวแปร การก าหนดค่าตัวแปร 
Y ความน่าจะเป็นของการเลือกใช้ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ โดย 1 = ใช้ และ 0 = ไม่ใช ้
SEX (เพศ) เพศชาย = 0               เพศหญิง = 1 
AGE (อายุ) ต่ ากว่า/ เท่ากับ 39 ปี 

มากกว่า 39 ปี 
 = 0 
 = 1 

EDU 
(การศึกษา) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/สูงกว่า 

 = 0 
 = 1 

OCC (อาชีพ) 
OCC1 

OCC2 

OCC3 

OCC4 

พนักงานเอกชน = 1 
นักเรียน/ นักศึกษา = 1 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ = 1 
ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย = 1  

 อ่ืน ๆ = 0 
 อ่ืน ๆ = 0 
 อ่ืน ๆ = 0 
 อ่ืน ๆ = 0 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ตัวแปร การก าหนดค่าตัวแปร 

OCC5 ไม่ประกอบอาชีพ = 1 อ่ืน ๆ = 0 
โดยให้ข้าราชการ/ พนักงานราชการเป็นกลุ่มอาชีพฐาน 
INC 
(รายได้) 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 
เท่ากับ/ มากกว่า 15,000 บาท 

= 0 
= 1 

STA  
(สถานภาพ) 

สมรส 
โสด/ หย่า/ หม้าย/ แยกกันอยู่ 

= 0 
= 1 

PROD ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลีย่* 
PRI ปัจจัยด้านราคา คะแนนเฉลีย่* 
PLA ปัจจัยด้านช่องทางการบริการ คะแนนเฉลีย่* 
PROM ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คะแนนเฉลีย่* 
PEO ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ คะแนนเฉลีย่* 
PHY ปัจจัยด้านรูปแบบการน าเสนอ คะแนนเฉลีย่* 
PROC ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ คะแนนเฉลีย่* 
FIN ทักษะทางการเงิน คะแนนรวม 

หมายเหตุ: * คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยก าหนดการประเมินค่า
แบบสอบถามแบบให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ได้แก่ ก าหนดให้ 5 = ส าคัญ
มากที่สุด, 4 = ส าคัญมาก, 3 = ส าคัญปานกลาง, 2 = ส าคัญน้อย และ 1 = 
ส าคัญน้อยที่สุด 
 

3.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (X) แต่ละตัวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างน้อย 1 
ตัว เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแสดงทิศทาง
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ทิศทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวแปรอิสระ ทิศทางความสัมพันธ์ 
SEX (เพศ) +/- 
AGE (อายุ) - 
EDU (ระดับการศึกษา) + 
OCC (อาชีพ) +/- 
INC (รายได้) + 
STA (สถานภาพ) +/- 
PROD (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) + 
PRI (ปัจจัยด้านราคา) + 
PLA (ปัจจัยด้านช่องทางการบริการ) + 
PROM (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด + 
PEO (ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ) + 

PHY (ปัจจัยด้านรูปแบบการน าเสนอ) + 
PROC (ปัจจัยด้านกระบวนการ) + 
FIN (ทักษะทางการเงิน) + 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า มี
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) เท่ากับ 0.869 แสดงว่า
เครื่องมือมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่พอดี สามารถสะท้อน
ออกมาในสิ่งที่ต้องการทราบได้ประมาณร้อยละ 86.90 และผลการ
ทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s Correlation พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 0.80 ไม่
เกิดปัญหา Multicollinearity  
4.1 พฤติกรรมของผู้ใช้และไม่ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เลือกใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25 และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มี
จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 โดยกลุ่มที่ไม่เลือกใช้ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 39 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจ
ส่วนตัว หรือค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท มี
สถานภาพโสด หย่า หม้าย หรือแยกกันอยู่  เหตุผลที่ไม่ใช้ส่วนใหญ่
เพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ รองลงมากคือไม่ม่ันใจในความ
ปลอดภัย และไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน ตามล าดับ  
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ มี
ทักษะความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน
เป็นส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาทหรือ
มากกว่า มีสถานภาพโสด หย่า หม้ายหรือแยกกันอยู่  โดยการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้มาจากตนเอง ธนาคารที่มีผู้นิยมใช้บริการ คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย 
ตามล าดับ จ านวนเงินที่ใช้ในการท าธุรกรรมส่วนใหญ่ไม่เกิน 5,000 
บาทต่อครั้ง ลักษณะการท าธุรกรรมส่วนใหญ่ คือ การโอนเงิน การ
จ่ายบิลและการเติมเงิน วิธีการโอนเงินหรือช าระค่าบริการผู้บริการ
เลือกการโอนเงินโดยใช้หมายเลขบัญชีเงินฝาก Prompt pay และ
การสแกนผ่าน QR Code หรือ Bar Code ตามล าดับ ผู้ใช้บริการ
ต้องการให้ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ระบบขนส่ง 
และ โร งพยาบาล มีการรองรับการ ให้บริ การผ่ านธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ตามล าดับ   
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4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) มีค่า 
Pseudo R2 = 0.4427 หมายถึง ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถ
อธิบายตัวแปรตาม (Y) ได้ร้อยละ 44.27 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 8 ปัจจัย ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพพนักงานเอกชน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดา้นพนักงานผู้ให้บริการ และปัจจัยทักษะทางการเงิน ดัง
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ์
Variable Coefficient Marginal Effect Prob 
SEX 0.689 0.0670 0.079* 
AGE -1.913 -0.2758 0.006*** 
EDU 2.115 0.3223 0.002*** 
OCC1 1.196 0.0819 0.019** 
OCC2 0.216 0.0183 0.734 
OCC3 1.279 0.0928 0.009*** 
OCC4 3.385 0.0308 0.490 
OCC5 -1.923 -0.3223 0.225 
INC 0.968 0.1040 0.126 
STA -0.232 -0.0190 0.634 
PROD 0.556 0.0497 0.144 
PRI -0.266 -0.0238 0.326 
PLA 0.754 0.0673 0.036** 
PROM -0.231 -0.0207 0.523 
PEO -0.734 -0.0656 0.075* 
PHY 0.261 0.0233 0.534 
PROC 0.451 0.0403 0.288 
FIN 0.115 0.0103 0.099* 
_Cons -6.092 - - 
Log likelihood = -112.3178, N = 400, Prob>Chi2 = 0.000 

ที่มา: การค านวณโดยผู้วิจัย 
หมายเหตุ: ***, **, * แสดงระดับนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 99, 95 แล 90 ตามล าดับ 

 
 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายรายละเอียดผลการศึกษาได้ดังน้ี
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศมีค่า Marginal Effect 
เท่ากับ 0.0670 คือ เพศหญิงมีความน่าจะเป็นของการใช้ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าเพศชายร้อยละ 6.70 อายุ (AGE) ของ
ผู้ใช้บริการที่มากกว่ากว่า 39 ปี มีโอกาสในการใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 27.58 เม่ือเทียบกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ
เท่ากับหรือต่ ากว่า 39 ปี ที่ค่า Marginal effect เท่ากับ -0.2758 
เน่ืองจากช่วงอายุมากกว่า 39 ปี คือ กลุ่ม Generation X หรือ Gen 
X เป็นกลุ่มที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีพอสมควร [9] และกลุ่ม Baby 
Boomer ที่มีการศึกษาไม่สูงนัก ชอบการสื่อสารแบบเห็นหน้า และ
ไม่ว่ิงไล่ตามเทคโนโลยี [10] ท าให้มีความน่าจะเป็นในการเลือกใช้
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่ ากว่ากลุ่ม Gen Y ที่มีอายุต่ ากว่า 39 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยง ชอบความท้าทาย โหยหาความส าเร็จโดยเฉพาะ
เรื่องเงิน ชอบนวัตกรรมใหม่ ๆ เติบโตมากับวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี [9] ท าให้มีความสามารถในการด้านการใช้เทคโนโลยีสูง
น่ันเอง ส าหรับปัจจัยด้านระดับการศึกษา (EDU) มีค่า Marginal 
Effect เท่ากับ 0.3223 คือ เม่ือผู้ใช้บริการมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึ้นไป ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจในการเลือกใช้ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.23 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริเพ็ญ จินประสม [6] ที่พบว่า การศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
มีความน่าจะเป็นในการตัดสินใจการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทยมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (OCC3) และพนักงานเอกชน (OCC1) มีความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า
ข้าราชการหรือพนักงานราชการร้อยละ 9.28 และ 8.19 ตามล าดับ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า หากช่องทางการ
ให้บริการง่ายต่อการเข้าถึง (PLA) ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจใน
การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง [8] ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อม่ันในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
กับผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ช่องทางการให้บริการ แต่ในการศึกษาพบว่า เม่ือผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญกับพนักงานผู้ให้บริการมากขึ้นเท่าไหร่ ความน่าจะเป็น
ในการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะลดลงร้อยละ 6.65  
 ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน  (FIN)  มีค่า Marginal Effect 
เท่ากับ 0.0103 กล่าวคือ เม่ือประชาชนมีทักษะความรู้ทางการเงิน
เพิ่มขึ้น จะท าให้โอกาสในการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.03 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิฏฐา พุ่มอ่ิม [7] ที่พบว่า 
ความรู้ทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้  Internet 
Banking หรือ Mobile Banking ในทิศทางที่เป็นบวก 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการหาความน่าจะเป็นของโอกาสในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอย Binary Logistic Regression Analysis เป็นเครื่องมือ
ทางสถิติในการทดสอบ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพพนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และ
ปัจจัยทักษะทางการเงิน 
 โดยปัจจัยที่มีทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก คือ เพศหญิง ระดับ
การศึกษา พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยส่วนประสม
ทางด้านการตลาดด้านช่องทางการให้บริการ และทักษะทางการเงิน 
กล่าวคือ เม่ือปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะท าให้
โอกาสในการเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนน้ัน
เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีทิศทางเป็นลบ ได้แก่ อายุ และปัจจัยส่วน
ประสมทางด้านการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ กล่าวคือ 
ผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่า 39 ปี มีความน่าจะเป็นในการเลือกใช้
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่ ากว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ ากว่า 39 ปี และ
หากผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับตัวพนักงานผู้ให้บริการมากขึ้น
เท่าไหร่ ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์จะลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  

6.  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้
ให้บริการ และช่องทางการให้บริการน้ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน แสดงให้เห็นว่า
พนักงานผู้ให้บริการและช่องทางการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจ
ต่อการเลือกใช้บริการค่อนข้างมาก ดังน้ัน สถาบันการเงินหรือผู้
ประกอบกิจการทางด้านการเงิน ควรมีการฝึกอบรมพนักงานผู้
ให้บริการเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลหรือการบริการ เพื่อ
เป็นการสร้างความพึงพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
ควรพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ ไม่ว่าจะ
เป็นช่องทางการสมัครที่ง่ายต่อการเข้าถึง ความหลากหลายของช่อง
ทางการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการใช้งาน และมีสถานที่
รองรับการท ารายการที่เพียงพอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและเพิ่มช่องทางของการให้บริการให้กับธุรกิจ 
 ทักษะทางการเงินและระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิต่อการ
เลือกใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ดังน้ัน ผู้ก าหนด
นโยบายควรส่งเสริมการให้การศึกษากับประชาชน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชน
เก่ียวกับแนวคิดทางด้านการเงิน การจัดการทางด้านการเงิน และ
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีทักษะทาง

การเงินเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มความรู้ทางการเงินน้ันไ ม่ ได้
หมายความถึงเพียงแค่การมีความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น
เท่าน้ัน แต่ยังต้องรวมถึงความสามารถในการน าความรู้ไปใช้เพื่อ
สร้างความม่ันคงในชีวิตด้วย  
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การลดระยะเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้าของแผนกจัดส่ง กรณีศึกษาบริษัทเอเอเอ จ ากัด 
Time Reduction of Goods Issue in Transport Case study: AAA Co., Ltd. 

 
กัญจนา ใจทาน1 และ วัชรพล วงศ์จันทร์2 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้า (2) เพื่อการลดเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้า (3) เพื่อ
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงในกระบวนการจ่ายสินค้า จากสภาพการท างานในปัจจุบันพบว่ากระบวนการจ่ายสินค้ามีความล่าช้า จาก
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าแผนผังก้างปลามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหากระบวนการจ่ายสินค้าที่มีความล่าช้า พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบของ
ปัญหามากที่สุดคือ กระบวนการท างานมีความซ้ าซ้อน ยุ่งยาก และไม่เป็นขั้นตอน จึงท าการศึกษากระบวนการจ่ายสินค้าด้วยแผนภูมิ
กระบวนการไหลของกิจกรรม แล้วจึงน าการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้า ผลการวิจัย
พบว่าระยะเวลาในขั้นตอนการจ่ายสินค้าก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ดังนี้ สินค้า BOTTLED BEER 320  โดยCycle Time จากกิจกรรม
ทั้งหมด 63 ขั้นตอน ลดเหลือ 52 ขั้นตอน คิดเป็น 17% ระยะเวลา 194.01 นาที ลดเหลือ 180.09 นาที คิดเป็น 7% และProcess Time จาก
ขั้นตอน 54 ขั้นตอน ลดเหลือ 43 ขั้นตอน คิดเป็น 20% ระยะเวลา 188.09 นาที ลดเหลือ 150.48 นาที คิดเป็น 20% ค่าเช้ือเพลิงลดลง 
26,880 บาท/ปี  
ค าส าคัญ: แผนผังก้างปลา, แผนภูมิการไหลของกระบวนการ, การลดความสูญเปล่า 

Abstract 
  The research has the objectives (1) improving the payment process (2) reducing the time to process 
the product (3) reducing the cost of using the product. From the current working conditions, it was found that the 
payment process was delayed. From such problems the researcher adopted the fishbone map. Come to analyze the 
cause of the problem of the product payment process that is delayed. By studying from the activity flow chart And 
then apply waste reduction with ECRS principles to improve the product distribution process. The results of the 
research showed that the period in the product payment process before improvement and after adjustment. Product 
BOTTLED BEER 320 cycle time from all 63 activities, reduced to 52 steps, representing 17%. Duration 194.01 minutes, 
180.09 minutes reduced to 7% and Process Time. From step 54, step reduced to 43 steps, equivalent to 20%. Duration 
188.09 minutes, reduced to 150.48 minutes, equivalent to 20%, fuel cost decreased by 26,880 baht / year. 
Keywords: Fish Bone Diagram, Activity Flow process chart, ECRS 
 
1.บทน า 
 บริษัทเอเอเอ ปัจจุบันแผนกการจัดส่งสินค้าของบริษัทเอ
เอเอ จ ากัด เป็นการจัดส่งสินค้าส าเร็จรูปทั้งในประเทศและระหว่าง
ประทศใน 1 วัน จะมีรถเข้ามารับสินค้าเป็นจ านวนมาก และต้องส่ง
สินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
สังเกต และรวบรวมข้อมูลของแผนกจัดส่ง พบว่า กระบวนการจ่าย
สินค้ามีความล้าช้า เกิดการรอคอยที่สูญเปล่า ส่งผลให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ของกระบวนการจ่ายสินค้า ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า แผนกจัดส่ง โดย
ศึกษาปัญหาและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการจ่ายสินค้ามาก
ที่สุด และพยายามปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลาและลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้น ท่ีมีสาเหตุเกิดจากความล่าช้า และการรอคอยที่สูญเปล่าของ
กระบวนการจ่ายสินค้า ของบริษัทเอเอเอ จ ากัด เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถน าไปใช้งานได้จริง ส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้า 
2.2 เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้า 
2.3 เพื่อสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงในกระบวนการจ่าย

สินค้า 
 

3. ขอบเขตการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1 ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 
ถึง พฤษภาคม 2562 
  3.1.2 แผนกจัดส่ง บริษัทเอเอเอ จ ากัด 
  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
  3.2.1 แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เป็น
การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่กระบวนการจ่ายสินค้า บริษัท
เอเอเอ จ ากัด 
  3.2.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Activity Flow 
Process Chart) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลที่บันทึกการท างาน 
และล าดับขั้นตอนในการท างานของพนักงานในการท างานต่าง ๆ 
  3.2.3 แนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 
ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย 
(Simplify) 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
  4.1 การวิเคราะห์ปัญหาแผนผังก้างปลา (Fish Bone 
Diagram)  
  จากการศึกษาปัญหากระบวนการจ่ายสินค้าในปัจจุบัน 
พบว่ากระบวนการจ่ายสินค้ามีความล่าช้า ผู้วิจัยจึงน าแผนผัง
ก้างปลามาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ 1 แผนผังก้างปลาวเิคราะห์ปัญหา 
 

 จากรูปที่ 1 ผู้วิจัยใช้แผนผังก้างปลามาวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้กระบวนการ
จ่ายสินค้า เกิดความล่าพบว่าปัญหาที่ต้องเร่ งแก้ ไขเป็นอันดับแรก  คือ
กระบวนการท างานมีความซ้ าซ้อน ยุ่งยาก และไม่เป็นขั้นตอน ส่งผลให้การ
ท างานล่าช้า เกิดค่าใช้ง่ายในกระวนการที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการจ่ายสินค้า 
 

 4.2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
  4.2.1 กลุ่มประชากร กลุ่มสนิค้าท่ีโหลดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ 
ทั้งหมด 5 รายการ  
  4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง สินค้า BOTTLED BEER 320 CC   
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิวงกลเปอร์เซ็นตก์ลุ่มสินค้าที่โหลดขึ้นตู ้
 จากรูปที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้
แผนภูมิวงกลมแสดงเปอร์เซ็นต์กลุ่มสินค้าที่โหลดขั้นตู้คอนเทนเนอร์ จากข้อมูล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง สินค้า BOTTLED BEER 320 CC  
โดยมีเปอร์เซ็นต์การโหลดสินค้าขึ้นตู้  39% 
 

  4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายสินค้าของแผนกจัดส่ง โดย
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2562 
  4.3.2 การ เก็บรวบรวมข้อมู ลทุติ ยภูมิ  ( Secondary 
Source) 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล Slot time ที่เป็นข้อมูล
ย้อนหลัง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 
เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2562 
 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ ทีไ่ด้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วเป็น
ข้อมูลในอดีต และข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบและวิ เคร าะห์ปัญหาที่ เกี่ ยวกับ
กระบวนการจ่ายสินค้า โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone 
Diagram) และโดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Activity 
Flow Process Chart) แนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วย
หลักการ ECRS เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

20%

39%

6%

13%

22%

BOTTLED BEER 320 CC

CANNED BEER 320 CC

CANNED BEER 330 CC 

CANNED BEER 500 CC 

BOTTLED BEER 620 CC
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5. ผลการศึกษา 
 5.1 ก่อนปรับปรุง 
  5.1.1 แผนภูมิกระบวนการด าเนินกิจกรรม (Activity 
Flow Process Chart) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลที่บันทึกการ
ท างานและขั้นตอนการท างานของคนงานในการท างานต่างๆ ได้ดั้งนี ้
 
ตารางที่ 1 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง)  
 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Activity Flow Process Chart) 

วิธีการท างาน ก่อนปรับปรุง 

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการจ่ายสินค้า 

แผนก จัดส่ง บริษัท เอเอเอจ ากัด 

วันที่ 20 กุมภาพันธุ 2562 - 20 มีนาคม 2562  

สินค้า BOTTLEDG BEER 320 CC  สัญลักษณ์ วเิคราะห์
กิจกรรม วัน ขั้นตอน หลัก 

การ 
เวลา 
(นาที) 

     

0 
Day 
  
  
  
  
  
  

1.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าพิมพ์ใบขน  0:00:38 
 

        NNVA 

2.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าสั่งปริ้นใบขน  0:00:18 
 

        NNVA 

3.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าสั่งปริ้นใบ
PO 

 0:00:22 
 

        NNVA 

4.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินไปหยิบ
ใบขนและใบPOที่เครื่องปริ้น 

 0:00:19   
 

      NNVA 

5.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินน าใบขน
และใบPO ไปให้พนักงานฝ่ายจัดส่ง 

C 0:00:30   
 

      NNVA 

6.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินน าใบขน
และใบPOให้ เช็คเกอร์ ที่หน้างาน 

C 0:00:39   
 

      NNVA 

7.เช็คเกอร์ตรวจสอบกล่องกับใบสาม
ฝ่าย 

 0:00:31      
 

  NNVA 

8.เช็คเกอร์ตรวจสอบขวดกับใบสาม
ฝ่าย 

 0:00:23       
 

  NNVA 

9.เช็ค เกอร์ น าสินค้าตั วอย่าง ไปให้
สรรพสามิต 

 0:02:12   
 

      NNVA 

1 
Day 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10.พนักงานขับรถยื่นเอกสารที่ช่อง
ติดต่อ  

 0:00:39 
 

        NNVA 

11.พนักงานฝ่ายจัดส่งถ่ายรูปเอกสาร
ของพนักงานขับรถส่งให้ส านักงานใหญ ่

 0:00:28 
 

        NNVA 

12.พนักงานฝ่ายจัดส่งรอรับe-mail
การconfirmตู้จากส านัก งานใหญ่  

 0:43:26 
 

        NNVA 

13.พ นั ก ง า น ฝ่ า ย จั ด  ส่ ง พิ ม พ์ ใ บ
confirmตู้ เพื่อจัดคิวรถ 

C 0:00:29 
 

       NNVA 

14.พนักงานฝ่ าย จัด  ส่ งสั่ งปริ้ น ใบ
confirmตู้ 

 0:00:22 
 

        NNVA 

15.พนักงานฝ่ายจัด ส่งเดินไปหยิบใบ
confirmตู้ที่เครื่องปริ้น 

 0:00:15   
 

      NNVA 

16.พนักงานฝ่ายจัดส่งตรวจสอบใบ
confirm,ใบPO,ใ บขนและ เ อกสาร
พนักงานขับรถ 

C 0:00:25      
 

  NNVA 

17.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบconfirmตู้ 
ไปยื่นเช็คเกอร์ที่หน้างาน 

 0:01:14   
 

     NNVA 

18.เช็คเกอร์เดินไปตามพนักงานขับรถ
ที่ลานจอด 

S 0:03:29   
 

      NNVA 

19.พนักงานขับรถ ขับรถน าตู้มาจอดที่
ลานโหลดสินค้า 

  0:03:47   
 

      NNVA 

20.พนักงานขับรถลงมาเปิดประตูตู้/
หนุนล้อ 

 0:00:59    
 

      NNVA 

21.พนักงานโฟล์คลิฟท์ โหลดพาเลท
เปล่าท้ายตู้  

 0:03:08   
 

      NNVA 

22.เช็ ค เกอร์ ต รวจสอบตู้ ภ ายนอก 
(เบอร์ตู้และสภาพตู้)  

 0:00:28       
 

  VA 

23เช็คเกอร์เขียนท้ายตู้ (ชนิดสินค้า 
จ านวนกล่อง จ านวนพาเลท โซน)  

 0:00:21 
 

        NNVA 

24.เช็คเกอร์เขียนเลขตู้ เลขPO ลง
บร์อด 

 0:00:29 
 

        NNVA 

25.เช็คเกอร์และQA ขึ้นตู้ตรวจสอบ
สภาพภาย ในตู้  
 

 0:00:36       
 

  VA 

ตารางที่ 1 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) (ต่อ) 
 

 26.เช็คเกอร์ถ่ายรูปสภาพในตู้กับแผ่น
บอร์ด 

 0:00:17 
 

        NNVA 

27.พนักงานโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าจาก
คลัง - จุดตรวจ  

R 0:23:49   
 

      VA 

28.พนักงานโฟล์คลิฟท์ ตักสินค้าจาก
จุดตรวจ - ข้างตู้  

S 0:07:34   
 

      NNVA 

29.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบหัวตู้) 

C 0:00:31       
 

  VA 

30.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบหัวตู้) 

C 0:00:27       
 

  VA 

31.พนักงานโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าที่อยู่
ข้างตู้ - ขึ้นตู้  

E 0:02:48 
 

        NVA 

32.พนักงานจัดเรียงดึงพลาสติกที่หุ้ม
สินค้าออก 

 0:00:15 
 

        NNVA 

33.พนักงานจัดเรียงเริ่มยกสินค้าที่ละ
กล่องจน ถึงกลางตู้  

 0:31:25 
 

        VA 

34.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบกลางตู้) 

C 0:00:31       
 

  VA 

35.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบกลางตู้) 

C 0:00:27       
 

  VA 

36.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดกลางตู้ 

 0:00:31 
 

        NNVA 

37.พนักงานจัดเรียงขนสินค้าต่อจน
เสร็จ 

 0:34:54 
 

        VA 

38.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบท้ายตู้) 

C 0:00:31       
 

  VA 

39.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบท้ายตู้) 

C 0:00:26       
 

  VA 

40.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดท้ายตู้  

 0:00:17 
 

        NNVA 

41.พนักงานจัดเรียง   เตรียม,เหล็กก้ัน,
กระดาษ,เชือก น าไปไว้ข้างตู้ 

 0:00:34   
 

      NNVA 

42.พนักงานจัดเรียงก้ันเหล็ก,กระดาษ
,เชือกที่ท้ายตู้ 

 0:03:28 
 

     NNVA 

43.พนักงานโฟล์คลิฟท์ยกพาเลทเปล่า
ไปเก็บ 

 0:01:04        NNVA 

  
  
  
  

44.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดตอนก้ันเหล็กเรียบร้อยแล้ว 

 0:00:17 
 

      NNVA 

45.เช็คเกอร์ถ่ายรูปตอนปิดประตู 1 
ข้าง 

 0:00:19 
 

      NNVA 

46.พนักงานปิดประตูตู้  0:00:49 
 

      NNVA 

47.พนักงานฝ่ าย จัดส่ ง  โอนสินค้ า
ในสต็อค 

 0:00:59 
 

      NNVA 

48.พนักงานฝ่ายจัดส่งท าเลขDO   0:00:36 
 

      NNVA 

49.พนักงานฝ่ายจัดส่ง พิมพ์ใบPicking 
List 

 0:01:39 
 

      NNVA 

50.พนักง านฝ่ า ย จัด ส่ ง สั่ ง ป ริ้ น ใ บ
Picking List 

 0:00:34 
 

      NNVA 

51.พนักงานฝ่ายจัดส่งเดินไปหยิบใบ
Picking List ที่เครื่องปริ้น 

 0:00:18       NNVA 

52.หั ว ห น้ า พ นั ก ง า น ฝ่ า ย จั ด ส่ ง
ตรวจสอบใบPicking Listกับเอกสาร 

C 0:00:48       NNVA 

53.หัวหน้าพนักงานฝ่ายจัดส่งเซ็นใบ
Picking List 

C 0:00:35       NNVA 

54.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบPicking 
List เดินไปให้สรรพสามิตเซ็น 

C 0:02:41       NNVA 

55.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบPicking 
List เดินไปให้เช็คเกอร์เซ็น 

C 0:01:19   
 

      NNVA 

56.พนักงานฝ่ายจัดส่ง รวบรวมเอกสาร
เดินไปให้ shipping 

 0:00:18       NNVA 

57.shippingตรวจสอบเอกสาร C 0:00:25       NNVA 

58.shipping แยกเอก สารใบPicking 
List (สีขาวให้shipping เก็บไว้ ,สีส้ม
และสีเขียวให้สรรพสามิต ,สีขาวมีตรา
ปั้มสรรพสามิตให้พนักงานขับรถ 

C 0:02:30       NNVA 

59.shipping น าใบDAและใบก ากับให้
เช็คเกอร์เซ็น 

C 0:01:18       NNVA 
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ตารางที่ 1 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) (ต่อ) 
 

 60.shipping น าเอกสารและลวดSeal 
เดินไปตู้ 

  0:00:37       NNVA 

61.shipping ตรวจสอบเลขSeal ตัว
จริงกับเลขSeal ในเอกสาร 

  0:00:23       VA 

62.shipping Sealตู ้   0:01:00      NNVA 

63.shipping ยื่นเอกสารให้พนักงาน
ขับรถ 

  0:00:24       NNVA 

สรุปผล 

กิจกรรม จ านวน จ านวน()) 

ปฏิบัติการ 28 44% 

เคลื่อนย้าย 20 32% 

รอคอย 1 2% 

ตรวจสอบ 14 22% 

เก็บ 0 0% 

VA 12 19% 

NVA 1 2% 

NNVA 50 79% 

รวมจ านวนขั้นตอนทั้งหมด (ขั้นตอน) 63 

รวมเวลาเฉลี่ยทั้งหมด (นาที) 3:14:01 

 
 จากตารางที่ 1 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอน
กระบวนการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 
มีนาคม 2562 เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า
ก่อนปรับปรุงตั้งแต่ก่อนวันขนสินค้า (0day) ถึงวันที่ขนสินค้า (1day) โดยมี
ขั้นตอนทั้งหมด 63 ขั้นตอน เวลารวมเฉลี่ยทั้งหมด 3:14:01 นาที  

  
  5.2 แนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 
ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย 
(Simplify) ซึ่งหลักการง่ายๆ ที่มาสมารถใช้ในการเริ่มต้นลดความ
สูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการจ่ายสินค้า
โดยใช้หลักการ ECRS ได้ดั้งนี้ 
 
ตารางที่ 2 แนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ 
ECRS 

ขั้นตอน หลัก 
การ 

การปรับปรุงแก้ไข เวลา 
(นาที) 

1.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าพิมพ์ใบขน  - 0:00:37 

2.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าสั่งปริ้นใบขน  - 0:00:18 

3.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าสั่งปริ้นใบPO  - 0:00:22 

4.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินไปหยิบใบ
ขนและใบPOที่เครื่องปริ้น 

 - 0:00:19 

5.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินน าใบขน
และใบPO ไปให้พนักงานฝ่ายจัดส่ง 

C รวมกับขั้นตอนที่ 6 พนักงานฝ่ายคลังสินค้า น าเอกสาร
ทั้งของพนักงานฝ่ายจัดส่ง และพนักงานเช็คเกอร์ ถือเดิน
ไปยื่นพร้อมกันใน 1 รอบ อยู่ ในขั้นตอนที่  5 หลัง
ปรับปรุง 

0:00:51 

6.พนักงานฝ่ายคลัง สินค้าเดินน าใบขน
และใบPOให้ เช็คเกอร์ ที่หน้างาน 

C รวมอยู่ในขั้นตอนที่ 5 หลังปรับปรุง - 

7.เช็คเกอร์ตรวจสอบกล่องกับใบสาม
ฝ่าย 

 - 0:00:31 

8.เช็คเกอร์ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย  - 0:00:23 

9.เ ช็ ค เกอร์ น า สินค้ าตั วอย่ า ง ไป ให้
สรรพสามิต 

 - 0:02:12 

10.พนักงานขับรถยื่น เอกสารที่ ช่อง
ติดต่อ  

 - 0:00:39 

11.พนักงานฝ่ายจัดส่งถ่ายรูปเอกสาร
ของพนักงานขับรถส่งให้ส านักงานใหญ ่

 - 0:00:28 

12.พนักงานฝ่ายจัดส่งรอรับe-mailการ
confirmตู้จากส านัก งานใหญ ่ 

 - 0:43:51 

13.พนักงานฝ่ายจัด ส่งพิมพ์ใบconfirm
ตู้ เพื่อจัดคิวรถ 

C รวมกับขั้นตอนที่ 16 พนักงานฝ่ายจัดส่งสามารถพิมพ์
คิวรถที่จะโหลดสินค้าและตรวจสอบเอกสารได้พร้อม 
เพราะในการจัดคิวต้องใส่ชื่อพนักงานขับรถ, เบอร์ตู้, 
เบอร์ซีล, สินค้าที่โหลด, สถานที่ปลายทาง, เวลา 

0:01:11 

14.พ นักง า นฝ่ า ย จั ด  ส่ ง สั่ ง ป ริ้ น ใ บ
confirmตู้ 

 - 0:00:22 

15.พนักงานฝ่ายจัด ส่งเดินไปหยิบใบ
confirmตู้ที่เครื่องปริ้น 

 - 0:00:09 

16.พนักงานฝ่ ายจัดส่ งตรวจสอบใบ
confirm,ใ บ PO,ใ บ ข น แ ล ะ เ อ ก ส า ร
พนักงานขับรถ 

C รวมอยู่ในขั้นตอนที่ 13 - 

17.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบconfirmตู้ 
ไปยื่นเช็คเกอร์ที่หน้างาน 

 - 0:01:11 

18.เช็คเกอร์เดินไปตามพนักงานขับรถที่
ลานจอด 

S พนักฝ่ายจัดส่งที่เป็นคน โทรหาพนักงานขับรถเพื่อให้น า
ตู้เข้ามารับสินค้าได้  เน่ืองจากพนักฝ่ายจัดส่งมีข้อมูล
เบอร์โทรพนักงานขับรถอยู่แล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ 14 หลัง
ปรับปรุง 

0:00:42 

19.พนักงานขับรถ ขับรถน าตู้มาจอดที่
ลานโหลดสินค้า 

  - 0:00:58 

20.พนักงานขับรถลงมาเปิดประตูตู้ /
หนุนล้อ 

 - 0:00:58 

21.พนักงานโฟล์คลิฟท์ โหลดพาเลท
เปล่าท้ายตู้  

 - 0:03:10 

22.เช็คเกอร์ตรวจสอบตู้ภายนอก (เบอร์
ตู้และสภาพตู้)  

 - 0:00:27 

23เช็คเกอร์เขียนท้ายตู้ (ชนิดสินค้า 
จ านวนกล่อง จ านวนพาเลท โซน)  

 - 0:00:21 

24.เช็คเกอร์เขียนเลขตู้ เลขPO ลงบร์อด  - 0:00:28 

25.เช็คเกอร์และQA ขึ้นตู้ตรวจสอบ
สภาพภาย ในตู้  

 - 0:00:36 

26.เช็คเกอร์ถ่ายรูปสภาพในตู้กับแผ่น
บอร์ด 

 - 0:00:17 

27.พนักงานโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าจากคลัง 
- จุดตรวจ  

R ตักสินค้าจากคลั งไปที่ จุดตรวจก่อนวันขนสินค้าได้
เน่ืองจากว่าพนักงานเช็คเกอร์มีข้อมูลสินค้าที่ต้องการขน 
ในเอกสารใบขนที่พนักงานฝ่ายคลัง ปริ้นมาให้อยู่แล้ว 
และลดระยะเวลาในวันที่ขนสินค้าได้ อยู่ในขั้นตอนที่ 6 
หลังปรับปรุง 

0:23:48 

28.พนักงานโฟล์คลิฟท์ ตักสินค้าจากจุด
ตรวจ - ข้างตู้  

S พนักงานโฟล์คลิฟท์ ตักสินค้าจากจุดตรวจแล้วขึ้นตู้
สินค้าเพื่อโหลดสินค้าได้เลย อยู่ในขั้นตอนที่ 28 หลัง
ปรับปรุง 

0:03:20 

29.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบหัวตู้) 

C รวมกับขั้นตอนที่ 34 และ 38 QC ตรวจสอบกล่อง หัวตู้ 
กลางตู้ ท้ายตู้ พร้อมกัน ก่อนท าการโหลดสินค้าขึ้นตู้ได้ 
อยู่ในขั้นตอนที่ 26 หลังปรับปรุง 

0:01:21 

30.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบหัวตู้) 

C รวมกับขั้นตอนที่ 35 และ 39 QC ตรวจสอบขวด หัวตู้ 
กลางตู้ ท้ายตู้ พร้อมกัน ก่อนท าการโหลดสินค้าขึ้นตู้ได้ 
อยู่ในขั้นตอนที่ 27 หลังปรับปรุง 

0:01:13 

31.พนักงานโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าที่อยู่ข้าง
ตู้ - ขึ้นตู้  

E เป็นขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าใดๆ เน่ืองจากการตักสินค้าไป
ที่ข้างตู้ก่อนยกสินค้าขึ้นตู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เป็น
การใช้เวลาที่ไม่จ าเป็น เกิดการรอคอยในการยกสินค้า
ของพนักงานจัดเรียง 

0:03:20 

32.พนักงานจัดเรียงดึงพลาสติกที่หุ้ม
สินค้าออก 

 - 0:00:14 

33.พนักงานจัดเรียงเริ่มยกสินค้าที่ละ
กล่องจน ถึงกลางตู้  

 - 0:34:02 

34.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบกลางตู้) 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 26 หลังปรับปรุง - 

35.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบกลางตู้) 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 27 หลังปรับปรุง - 

36.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดกลางตู้ 

 - 0:00:31 

37.พนักงานจัดเรียงขนสินค้าต่อจนเสร็จ  - 0:34:16 

38.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบท้ายตู้) 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 26 หลังปรับปรุง - 

39.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 
(ตรวจสอบท้ายตู้) 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 27 หลังปรับปรุง - 

40.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดท้ายตู้  

 - 0:00:17 

41.พนักงานจัดเรียง   เตรียม,เหล็กก้ัน,
กระดาษ,เชือก น าไปไว้ข้างตู้ 

 - 0:00:31 

42.พนักงานจัดเรียงก้ันเหล็ก ,กระดาษ
,เชือกที่ท้ายตู้ 

 - 0:03:28 

43.พนักงานโฟล์คลิฟท์ยกพาเลทเปล่าไป
เก็บ 

 - 0:01:00 

44.เช็คเกอร์ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับ
บร์อดตอนก้ันเหล็กเรียบร้อยแล้ว 

 - 0:00:17 

45.เช็คเกอร์ถ่ายรูปตอนปิดประตู 1 ข้าง  - 0:00:19 

46.พนักงานปิดประตูตู้ 
 

 - 0:00:48 
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47.พนักงานฝ่ายจัดส่ง โอนสินค้า 
ในสต็อค 

 - 0:00:36 

48.พนักงานฝ่ายจัดส่งท าเลขDO   - 0:01:39 

49.พนักงานฝ่ายจัดส่ง พิมพ์ใบPicking 
List 

 - 0:01:39 

50.พนักงานฝ่ายจัดส่งสั่งปริ้นใบPicking 
List 

 - 0:00:34 

51.พนักงานฝ่ายจัดส่งเดินไปหยิบใบ
Picking List ที่เครื่องปริ้น 

 - 0:00:18 

52.หัวหน้าพนักงานฝ่ายจัดส่งตรวจสอบ
ใบPicking Listกับเอกสาร 
 

C รวมกับขั้นตอนที่ 53 หัวหน้าพนักงานฝ่ายจัดส่งสามารถ
ตรวจสอบเอกสารและ เ ซ็นเอกสารพร้อมกัน ลด
ระยะเวลาในการเปิดกลับมาเซ็นเอกสารอีก อยู่ ใน
ขั้นตอนที่ 45 หลังปรับปรุง 

0:01:13 

53.หัวหน้าพนักงานฝ่ายจัดส่ง เซ็นใบ
Picking List 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 45 หลังปรับปรุง - 

54.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบPicking List 
เดินไปให้สรรพสามิตเซ็น 

C รวมกับขั้นตอนที่ 55 และ 59 shipping น าเอกสารไป
ยื่นสรรพสามิตพร้อมกับน ามายื่นเช็คเกอร์ 1 รอบ อยู่ใน
ขั้นตอนที่ 47 หลังปรับปรุง 

0:02:51 

55.พนักงานฝ่ายจัดส่งน าใบPicking List 
เดินไปให้เช็คเกอร์เซ็น 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 47 หลังปรับปรุง - 

56.พนักงานฝ่ายจัดส่ง รวบรวมเอกสาร
เดินไปให้ shipping 

 - 0:00:18 

57.shippingตรวจสอบเอกสาร C รวมกับขั้นตอนที่ 58 shipping สามารถแยกพร้อมกับ
ตรวจสอบไปพร้อมกัน อยู่ในขั้นตอนที่ 48 หลังปรับปรุง 

0:02:30 

58.shipping แยกเอก สารใบPicking 
List (สีขาวให้shipping เก็บไว้ ,สีส้มและ
สีเขียวให้สรรพสามิต ,สีขาวมีตราปั้ม
สรรพสามิตให้พนักงานขับรถ 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 48 หลังปรับปรุง - 

59.shipping น าใบDAและใบก ากับให้
เช็คเกอร์เซ็น 

C อยู่ในขั้นตอนที่ 47 หลังปรับปรุง - 

60.shipping น าเอกสารและลวดSeal 
เดินไปตู้ 

  - 0:00:37 

61.shipping ตรวจสอบเลขSeal ตัวจริง
กับเลขSeal ในเอกสาร 

  - 0:00:23 

62.shipping Sealตู้   - 0:01:00 

63.shipping ยื่นเอกสารให้พนักงานขับ
รถ 

  - 0:00:24 

 
 5.3 หลังปรับปรุง 
 
ตารางที่ 3 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (หลังปรับปรุง)  

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Activity Flow Process Chart) 

วิธีการท างาน หลังปรับปรุง 

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการจ่ายสินค้า 

แผนก จัดส่ง บริษัท เอเอเอจ ากัด 

วันที่ 20 กุมภาพันธุ 2562 - 20 มีนาคม 2562  

สินค้า BOTTLEDG BEER 320 CC  สัญลักษณ์ วเิคราะห์
กิจกรรม วัน ขั้นตอน เวลา 

(นาที) 

     

0 
Day 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

1.พนักงานฝ่ายคลังสินค้า พิมพ์ใบขน 

 

0:00:37 
 

    NNVA 

2.พนักงานฝ่ายคลังสินค้าสั่งปริ้นใบขน 

 

0:00:18 
 

    NNVA 

3.พนักงานฝ่ายคลังสินค้าสั่งปริ้นใบPO 

 

0:00:22 
 

    NNVA 

4.พนักงานฝ่ายคลังสินค้า เดินไปหยิบใบขนและใบPO 
ที่เครื่องปริ้น 

0:00:19       NNVA 

5.พนักงานฝ่ายคลังสินค้าถือใบขนและใบPO ของ
พนักงานฝ่ายจัดส่งและเช็คเกอร์ไปให้พร้อมกัน 

0:00:51       NNVA 

6.พนักงานโฟล์คลิฟท์ ไปตักสินค้าจากคลัง - จุดตรวจ 0:23:48       VA 

7.เช็คเกอร์ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย 0:00:31       NNVA 

8.เช็คเกอร์ ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย 0:00:23       NNVA 

9.เช็คเกอร์ น าสินค้าตัวอย่างไปให้สรรพสามิต 0:02:12   
 

      NNVA 

1 
Day 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

10.พนักงานขับรถ ยื่นเอกสารที่ช่องติดต่อ  0:00:39 
 

     NNVA 

11.พนักงานฝ่ายจัดส่ง ถ่ายรูปเอกสารของพนักงาน
ขับรถ ส่งให้ส านักงานใหญ่ 

0:00:28 
 

     NNVA 

12.พนักงานฝ่ายจัดส่ง รอรับ e-mail การ confirm ตู้ 
จาก ส านักงานใหญ่ 

0:43:51        NNVA 

13.พนักงานฝ่ายจัดส่ง พิมพ์ ใบconfirmตู้  เพื่อจัด
คิวรถ พร้อมกับตรวจสอบเอกสาร ใบconfirm ,ใบPO 
,ใบขน  และเอกสารคนขับ 

0:01:11 
 

     NNVA 

14.พนักงานฝ่ายจัดส่ง โทรตามพนักงานขับรถ เพื่อให้
น าตู้เข้ามาที่โหลดสินค้า 

0:00:42      NNVA 

ตารางที่ 3 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (หลังปรับปรุง) (ต่อ) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15.พนักงานฝ่ายจัดส่ง สั่งปริ้นใบconfirmตู้ 0:00:22      NNVA 

16.พนักงานฝ่ายจัดส่ง เดินไปหยิบ ใบconfirmที่
เครื่องปริ้น 

0:00:09      NNVA 

17.พนักงานฝ่ายจัดส่ง เดินน าใบconfirmตู้ ไปยื่นเช็ค
เกอร์ที่หน้างาน 

0:01:11      NNVA 

18.พนักงานขับรถ ขับรถน าตู้มาจอดที่ลานโหลด
สินค้า 

0:00:58      NNVA 

19.พนักงานขับรถ ลงมาเปิดประตูตู้/หนุนล้อ 0:00:58   
 

      NNVA 

20.พนักงานโฟล์คลิฟท์ โหลดพาเลทเปล่าท้ายตู้  0:03:10   
 

      NNVA 

21.เช็คเกอร์ ตรวจสอบตู้ภายนอก เบอร์ตู้และสภาพตู้ 
กับใบconfirm 

0:00:27       
 

  VA 

22.เช็คเกอร์ เขียนท้ายตู้ (ชนิดสินค้า จ านวนกล่อง 
จ านวนพาเลท โซน)  

0:00:21 
 

        NNVA 

23.เช็คเกอร์ เขียนเลขตู้ เลขPO ลงบร์อด 0:00:28 
 

        NNVA 

24.เช็คเกอร์ และ QA ขึ้นตู้ตรวจสอบสภาพภายในตู้ 
(กลิ่น รอยรั่ว รอยบุบ) 

0:00:36       
 

  VA 

25.เช็คเกอร์ ถ่ายรูปสภาพภายในตู้กับแผ่นบอร์ด 
 

0:00:17 
 

        NNVA 

26.QA ตรวจสอบกล่องกับใบสามฝ่าย โดยการสุ่ม
ตรวจสอบหัวตู้ กลางตู้ ท้ายตู้ พร้อมกัน  

0:01:21       
 

  VA 

27.QA ตรวจสอบขวดกับใบสามฝ่าย โดยการสุ่ม
ตรวจสอบหัวตู้ กลางตู้ ท้ายตู้ พร้อมกัน 

0:01:13       
 

  VA 

28.พนักงานโฟล์คลิฟท์ ตักสินค้าจากจุดตรวจ - ขึ้นตู้  0:03:20   
 

      NNVA 

29.พนักงานจัดเรียง ดึงพลาสติกหุ้มสินค้าออก 0:00:14 
 

        NNVA 

30.พนักจัดเรียง เริ่มยกสินค้าที่ละกล่องจนถึงกลางตู้  0:34:02 
 

        VA 

31.เช็คเกอร์ ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับบร์อดกลางตู้  0:00:31      NNVA 

32.พนักงานขน ขนสินค้าต่อจนเสร็จ 

 

0:34:16      VA 

33.เช็คเกอร์ ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับบร์อดท้ายตู้ 0:00:17      NNVA 

34.พนักงานขน เตรียมเหล็กก้ัน ,กระดาษ ,เชือก 
น าไปไว้ข้างตู้ 

0:00:31      NNVA 

35.พนักงานขนจัดเรียง ก้ันเหล็ก, กระดาษ, เชือก ที่
ท้ายตู้  

0:03:28      NNVA 

36.พนักงานโฟล์คลิฟท์ ยกพาเลทเปล่าไปเก็บ 0:01:00      NNVA 

37.เช็คเกอร์ ถ่ายรูปการเรียงสินค้ากับบร์อดตอนก้ัน
เหล็กเรียบร้อยแล้ว 

0:00:17      NNVA 

38.เช็คเกอร์  ถ่ายรูปกับบร์อดตอนปิดประตู 1 ข้าง 0:00:19      NNVA 

39.พนักงานขับรถ ปิดประตูตู้ 
 

0:00:48      NNVA 

40.พนักงานฝ่ายจัดส่ง โอนสินค้าในสต็อค 0:00:59      NNVA 

41.พนักงานฝ่ายจัดส่ง ท าเลข DO  

 

0:00:36      NNVA 

42.พนักงานฝ่ายจัดส่ง พิมพ์ใบ Picking List 
 

0:01:39      NNVA 

43.พนักงานฝ่ายจัดส่ง สั่งปริ้นใบ Picking List 
 

0:00:34      NNVA 

44.พนักงานฝ่ายจัดส่ง เดินไปหยิบใบ Picking List ที่
เครื่องปริ้น 

0:00:18      NNVA 

45.หัวหน้าพนักงานฝ่ายจัดส่ง ตรวจ สอบใบPicking 
List กับเอกสารพนัก งานขับรถพร้อมเซ็นใบ Picking 
List 

0:01:13      NNVA 

46.พนักงานฝ่ายจัดส่งรวบรวมเอกสาร เดินไปให้
shipping 

0:00:18      NNVA 

47.shipping เดินน าเอกสารใบ Picking List ,ใบDA 
และใบ ก ากับ ไปให้เช็คเกอร์เซ็น พร้อมเดินกับน าใบ 
Picking List ไปให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเซ็น 

0:02:51       NNVA 

48.Shipping ตรวจสอบเอกสาร พร้อมกับแยกใบ
Picking List (สีขาวให้shipping เก็บไว้ ,สีส้มและสี
เขียวให้สรรพสามิต ,สีขาวมีตราปั้มสรรพสามิตให้
พนักงานขับรถ)  

0:02:30       NNVA 

49.shipping น าเอกสารและลวดSeal เดินไปตู้ 0:00:37        NNVA 

50.shipping ตรวจสอบเลขSeal ตัวจริงกับเลขSeal
ในเอกสาร 

0:00:23    
 

  VA 

51.shipping Seal ตู ้
 

0:01:00        NNVA 

52.shipping ยื่นเอกสารให้พนักงานขับรถ 0:00:24        NNVA 
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ตารางที่ 3 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของ
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า (หลังปรับปรุง) (ต่อ) 
 

สรุปผล 

กิจกรรม จ านวน จ านวน()) 

ปฏิบัติการ 26 50% 

เคลื่อนย้าย 16 31% 

รอคอย 1 2% 

ตรวจสอบ 9 17% 

เก็บ 0 0% 

VA 8 15% 

NVA 0 0% 

NNVA 43 85% 

รวมจ านวนขั้นตอนทั้งหมด (ขั้นตอน) 52 

รวมเวลาเฉลี่ยทั้งหมด (นาที) 3:00:09 

 
 จากตารางที่ 3 ตารางเฉลี่ยระยะเวลาแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอน
กระบวนการจ่ายสินค้า (หลังปรับปรุ)ง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 – 20 
เมษายน 2562 เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลของขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้า
หลังปรับปรุง ตั้งแต่ก่อนวันขนสินค้า (0day) ถึงวันที่ขนสินค้า (1day) โดยมี
ขั้นตอนทั้งหมด 52 ขั้นตอน เวลารวมเฉลี่ยทั้งหมด 3:00:09 นาที  
 

6. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลจากศึกษากระบวนการจ่ายสินค้าของบริษัทเอเอเอ 
จ ากัด ปัญหาที่ท าให้กระบวนการจ่ายสินค้าเกิดความล่าช้า พบว่า
ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก คือ ขั้นตอนการท างานมีความ
ซ้ าซ้อน ยุ่งยาก และไม่เป็นขั้นตอน ส่งผลต่อระยะเวลาในท างานมี
ความล่าช้า เกิดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงที่ไม่จ าเป็น โดยผู้วิจัยจึงน า
แผนภูมิกระบวนการด าเนินกิจกรรม (Activity Flow Process 
Chart) และแนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS 
มาใช้ปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้า เพื่อขจัดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น 
ท าให้ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้ามีระยะเวลาและขั้นตอนการ
ท างานท่ีลดลง สามารถลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง
ในกระบวนการจ่ายสินค้าได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้า
ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

สินค้า BOTTLEDG BEER 320 CC  

cycle time (2วัน) process time (1วัน) 

รายการ ก่อน หลงั ลดลง เปอร์เซ็นต ์ ก่อน หลัง ลดลง เปอร์เซ็นต ์

กระบวนการ 
(ขั้นตอน) 

63 52 11 17% 54 43 11 20% 

ร ะ ย ะ เ ว ล า 
(นาที/ตู้) 

194.01 180.09 13.52 7% 188.09 150.48 37.21 20% 

 
 จากตารางที่ 4 ระยะเวลาและระยะทางของกระบวนการจ่ายสินค้า ของ
บริษัทเอเอเอ จ ากัด ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง สามารถอธิบายได้ดั้งนี้  
 ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้าของบริษัทเอเอเอ จ ากัด ก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง โดย Cycle Time จากกิจกรรมทั้งหมด 63 ขั้นตอน ลดเหลือ 52 

ขั้นตอน คิดเป็น 17% ระยะเวลา 194.01 นาที ลดเหลือ 180.09 นาที คิดเป็น 
7%  
 ขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้าของบริษัทเอเอเอ จ ากัด ก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง โดย Process Time จากขั้นตอน 54 ขั้นตอน ลดเหลือ 43 
ขั้นตอน คิดเป็น 20% ระยะเวลา 188.09 นาที ลดเหลือ 150.48 นาที คิดเป็น 
20%  

 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง 
 

รายการ กอ่น หลัง ลดลง เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเชื้อเพลิง(บาท/วัน/ตู้) 141 113 28 20% 

 
 จากตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง สามารถลดค่าเชื้อเพลิงได้ 
28 บาท/วัน/ตู้ หรือ 26,880 บาท/ปี 
 

 6.2 อภิปรายผล 
  งานวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นผลออกมาเป็นที่น่าพึ่งพอใจ 
เนื่องมาจากการวิเคราะห์กระบวนการจ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในกระบวนการท างาน ซึ่งได้ข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงานที่
บริษัทเอเอเอ จ ากัด ซึ่งจากงานวิจัยข้างต้นที่กล่าวมา เป็นงานวิจัยที่
ท าการศึกษาปัญหากระบวนการจ่ายสินค้าที่เกิดความล่าช้า ว่ามี
กระบวนการใดบ้างท่ีไม่จ าเป็นท่ีสามารถขจัด ท าให้ง่าย หรือสามารถ
น ามาท ารวมกันได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันทพันธ์ จันท
พันธ์ [4] โดยจากการวิจัยในครั้งนี้ ได้มีการน าแผนภูมิการไหล
กระบวนการด าเนินกิจกรรม (Activity Flow Process Chart) และ
แนวคิดทฤษฏีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาใช้ โดย
สามารถลดระยะเวลาของกระบวนการจ่ายสินค้า BOTTLED BEER 
320 CC การท างาน Cycle Time ( 2วัน ) ระยะเวลาลดลง 7% 
การท างาน Process Time ( 1วัน ) ระยะเวลาลดลง 20% ค่าใช้จ่าย
ด้านเช้ือเพลิง 113 บาท/วัน/ตู้ ลดลง 28 บาท/วัน/ตู้  คิดเป็น 20% 
หรือลดลง 26,880 บาท/ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถลดขั้นตอนการ
ท างาน ระยะเวลาการท างาน และลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงลงได้ 
และสามารถน าเวลาที่เหลือหรือเวลาที่ลดลงน าไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนงานอื่นๆได้ อาทิเช่น การเก็บหรือล้างพาเลทสินค้า เพื่อเตรียม
ใส่สินค้าโหลดขึ้นตู้ 
 
 6.3 ข้อเสนอแนะ 
  6.3.1 ในขั้นตอนกระบวนการจ่ายสินค้าของบริษัทเอเอเอ 
จ ากัด จะมีขั้นตอนการรอรับ e–mail การ confirmตู้ ที่เข้ามารับ
สินค้าจากส านักงานใหญ่ โดยในปัจจุบันทางส านักงานใหญ่จะส่งมา
ในวันท่ีขนสินค้าท าไห้มีระยะเวลาการรอคอย e–mail การ confirm
ตู้ ที่นาน ส่งผลต่อระยะเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้ามีความล่าช้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
514ภาคบรรยาย



 

จากการวิจัยถ้าสามารถให้ส านักงานใหญ่ ส่ง e–mail การ confirm
ตู้ มาก่อนวันท่ีท าการขนสินค้า จะได้ระยะเวลาที่ลดลงจากเดิม 25% 
และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงลดลง 62 บาท/วัน/ตู้ หรือ 
59,520 บาท/ปี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการสื่อสารการตลาด การเปิดรับข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาด  การเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยการสุ่มเลือกแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มากกว่าการเปิดรับข่าวสาร โดยปัจจัยการสื่อสารการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และ
ด้านการโฆษณา ตามล าดับ ส่วนปัจจัยการเปิดรับข่าวสาร พบว่า ด้านการเลือกจดจ า มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการเลือก
ตีความหมาย และด้านการเลือกเปิดรับ ตามล าดับ อีกท้ัง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดและการเปิดรับข่าวสาร ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ การสื่อสารการตลาด, การเปิดรับข่าวสาร, ภาพลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

Abstract 
This research study investigated 1)  the importance of marketing communication and media exposure affecting the 

image of Uttaradit Rajabhat University, and 2)  the relationship between marketing communication and media exposure 
that affect the image of the university.  A sample of 400 people was selected by simple random sampling method. The 
research instrument used was a questionnaire.    Frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis were employed to analyze the data.  The results showed that marketing communication was considered to have 
a more important effect on the image of the university than the media exposure.  Among the factors concerning marketing 
communication, promotionwas rated the most important, followed by sales representatives, public relation, direct 
marketing, and advertisement, respectively. Regarding the media exposure, selective retention obtained the highest score, 
followed by selective interpretation and selective perception respectively.   Based on the hypothesis testing, the study 
revealed that marketing communication and media exposure had a statistically significant effect on the image of the 
university at 0.05 level.   
Key words: Marketing communication, media exposure, image, Uttaradit Rajabhat University 
 
 

บทน า 
สถานการณ์ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเผชิญกับสถานการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  เทคโนโลยี  การศึกษา   
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อการ
ปรับตัวในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ   
เพื่อการด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อองค์กรต้อง
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
มั่นคง ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่  หรือองค์กร

ทั้งในส่วนของภาครัฐ หรือภาคเอกชนหลายแห่ง ต่างหันมาท าการ
สื่อสารการตลาดแทนการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว  
ทั้งนี้  เนื่องจากอัตราค่าโฆษณามีราคาสูงขึ้น อีกทั้ง พื้นที่โฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์ ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงก็
สูงขึ้น  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องหันมาท าการสื่อสารการตลาด  โดยใช้
กิ จกรรมทางการตลาดอื่ น  ๆ  เพื่ อ ใ ช้ ร่ วมกั บการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของตรา
สินค้า ซึ่งในความเป็นจริงในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์  และกระแส 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมายเป็นเหตุให้พฤติกรรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
516ภาคบรรยาย



 

การรับรู้  และการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้น การสื่อสารการตลาด ถือเป็นกระบวนการทางการตลาด 
ที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นิยมใช้และเป็นกระบวนการการสื่อสาร
องค์กรในลักษณะการสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  เพราะการสื่อสาร
การตลาดมีส่วนช่วยให้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตราสินค้า  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ด้านการศึกษา ทั้งนี้  
จากผลการด า เนินงานในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับภาว ะ 
การแข่งขันทางการศึกษาที่สูงมากขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเร่ง
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ า ซึ่ งจะส่งผลให้ เกิดความมั่ นใจ  
และเกิดการยอมรับ ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ที่ดีจะท าหน้าที่เสมือนตัวแทน
ในการรับประกันคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
มั่นใจ อีกทั้ง ยังน าไปสู่การตอบรับที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น  
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความอยู่ รอด 
ให้แก่มหาวิทยาลัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสื่อสาร
การตลาดและการเปิดรับข่าวสารเข้ามาช่วยในการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเกิดวิกฤตมหาวิทยาลัยไทยต้องท าการแย่งชิงนักเรียน 
เพื่อการอยู่รอดซึ่งภาวะแบบนี้ท าให้มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวกัน
อย่างหนักเพราะจ านวนนักศึกษาน้อยลงและหากปรับตัวไม่ได้ 
บางมหาวิทยาลัยถึงกับต้องปิด (เดอะแมทเตอร์. ออนไลน์ : 2560) 
[2] จึงเป็นสาเหตุให้มหาวิทยาลัยไทยให้ความใส่ใจกับการตลาด  
เพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดนักเรียนให้มาสมัครมากยิ่งขึ้น ด้วยการ 
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดของตนเองอย่างเร่งด่วน  
ดังนั้น การสื่อสารการตลาด และการเปิดรับข่าวสาร จึงมีความส าคัญ
ต่อการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาและถือเป็นงานระดับ
นโยบายที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ  
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารงาน 
ของสถาบันการศึกษาด าเนินการส าเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยการ
สร้างการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชน อีกทั้ง การหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง รวมทั้ง การสร้างภาพลักษณ์อันดีให้เกิดแก่
มหาวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่การสื่อสารการตลาด จะช่วย
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับประชาชน  
เพื่อให้สถาบันการศึกษาและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อีกท้ัง เพื่อให้
สถาบันการศึกษากับประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ 
ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างยาวนาน นอกจากนี้   
จากผลสรุปการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมปลายของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการเปิดการศึกษามากที่สุด และได้มี 
การกระจายตัวด้านการบริการด้านการศึกษาทั่วทั้งประเทศและมี
จ า น ว น ถึ ง  38 แ ห่ ง   โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏภาคเหนือ ที่เปิดให้บริการจ านวนมากเพื่อเป็นทางเลือก 
ให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2560 
ชื่อสถาบัน จ านวนน.ศ.เข้าใหม่ 

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 8,835 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 5,387 
3. มหาวิทยาลยันเรศวร 5,266 

4. มหาวิทยาลยัพะเยา 4,802 
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 4,639 
6. มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 4,328 
7. มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 2,557 
8. มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 2,044 
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 2,038 
10. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 1,895 
11. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 1,617 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ออนไลน์.  2560) [5] 
 

จากสถิติจ านวนนักศึกษาเข้ าใหม่ที่ เข้ าศึกษาต่อในกลุ่ ม  
มหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์นั้นอยู่ในล าดับที่ 9  จากสถาบันการศึกษาทั้ง 11 แห่ง  
จึ ง เป็น เหตุผล ให้มหาวิทยาลั ยต้องเร่ งปรับตั วด้ านกลยุทธ์ 
ทางการตลาด เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิด
ใหม่มีจ านวนน้อยลง และจ านวนนักเรียนที่หยุดนิ่ง กลายเป็น
แรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งงัดกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ 
ทั้งนี้  เพื่อให้ เกิดการสร้างการรับรู้  และการยอมรับในสายตา 
ของประชาชนหรือผู้เข้าศึกษาต่อด้วยการสร้างความเช่ือมั่น ไม่ว่า 
จะเป็นการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการศึกษาต่อ  
ความมี ช่ือเสียงทางการศึกษา  รวมถึงด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ  ด้วยการน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านการสื่อสารการตลาด และการสร้าง
โอกาสในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1.  เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการสื่อสารการตลาด การ
เปิดรับข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาด และ
การเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาด การเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นการศึกษาวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้มีการออกแบบการวิจัยตามรายละเอียด
ต่างๆ ดังน้ี  
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ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษา  

2 ประเด็น ได้แก่  
ประเด็นที่  1 การสื่อสารการตลาด  ได้แก่  การโฆษณา  

การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
และการตลาดทางตรง 

ประเด็นที่  2 การเปิดรับข่าวสาร  ได้แก่ การเลือกเปิดรับ  
การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า 
 ประเด็นที่  3 การสร้ างภาพลักษณ์   ได้แก่  ด้ านวิชาการ  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม 
ในชุมชน และด้านการพัฒนาชุมชน 
 

ขอบเขตระยะเวลา  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม– ธันวาคม 2561 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

และได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีค่า IOC 
ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไป ท าการทดสอบ 
กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา 
จ านวน 30 ชุด และน า มาทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
นอกจากนั้ นน า  ข้ อค าถามไปทดสอบ หาค่ าความ เ ช่ือมั่ น  
โดยพิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.947  

การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติ 
การวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้เทคนิค  Enter 
Selection เพื่อทดสอบการสื่อสารการตลาด  การเปิดรับข่าวสาร
และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตริตถ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงจ านวน
และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                           (n=400) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

     เพศหญิง 223 55.8 

     อายุต่ ากว่า 20 ปี  145 36.3 

     มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  163 40.8 

     นักเรียน /นักศึกษา 185 46.3 

     อ าเภอพิชัย  81 20.3 

  

   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 223 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.8  มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 145 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.3 โดยมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า จ านวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 มีอาชีพเป็น
นักเรียน / นักศึกษา จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และ 
มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพิชัย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาดและการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับข้อมูลข่าวสารจาก
มหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุด จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.4 รองลงมา คือ สถานศึกษาของตนเอง จ านวน 173 คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 กลุ่มเพื่อน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และ 
แอปพลิเคชั่นมหาวิทยาลัย จ านวน 134 คิดเป็นร้อยละ 11.7 เหตุผล
ส่วนใหญ่ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจเข้าศึกษา หรือติดต่องานด้านต่างๆ มากที่สุด จ านวน 276 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา เพื่อให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของ
ข่าวสารมหาวิทยาลัย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ
น้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือ จ านวน 
228 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าน 
การสื่ อสารการตลาด ด้านการเปิด รับข่าวสาร และ ด้าน
ภาพลักษณ์ 
 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความส าคัญด้านการสื่อสารการตลาด การเปิดรับข่าวสารและ
ภาพลักษณ์ 
การสื่ อส ารการตลาด  กา ร
เปิดรับข่าวสาร และภาพลักษณ์  

 

 
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการโฆษณา 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการขายโดยพนักงานขาย 
ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการตลาดทางตรง 

3.95 
4.05 
4.04 
4.12 
4.02 

0.522 
0.582 
0.595 
0.539 
0.610 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

การเลือกเปิดรับ 
การเลือกตีความหมาย 
การเลือกจดจ า 

4.08 
4.13 
4.08 

0.596 
0.568 
0.560 

มาก 
มาก 
มาก 

ด้านวิชาการ 
ด้านบริหารจัดการ 
ด้านกิจการนักศึกษา 
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ด้านการพัฒนาชุมชน 

4.14 
4.21 
4.20 
4.21 
4.25 

0.694 
0.675 
0.717 
0.704 
0.702 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

  
 ความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.569) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านการส่ง เสริมการขายมีความคิดเห็นมากที่ สุด ค่ า เฉลี่ ย 
เท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.539) รองลงมา คือ  

   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
518ภาคบรรยาย



 

ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.582) ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.595) ด้านการตลาดทางตรง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.610) และด้าน
การโฆษณาน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.522)  
 ความคิดเห็นด้านการเปิดรับข่าวสาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.574) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดั งนี้   
ด้านการเลือกตีความหมายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.568) รองลงมา คือ ด้านการเลือกเปิดรับ 
มี ค่ า เ ฉลี่ ย เท่ ากั บ  4. 08 ( ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  0.596)  
และด้านการเลือกจดจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.560) ตามล าดับ 
 ความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนา
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.692) 
รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702) และ ด้านวิชาการน้อยที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694)   
 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยการสื่อสาร
การตลาด และการเปิดรับข่าวสาร ที่มีส่งผลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ตัวแปรอิสระ B SE. Beta t Sig VIF 
ค่าคงที่(Constant) 0.706 0.157  4.489 0.000  
การสื่อสารการตลาด 0.455 0.052 0.411 8.680 0.000** 2.023 
การเปิดรับข่าวสาร 0.406 0.048 0.398 8.404 0.000** 2.023 

R2 = .560, Adj R2 = .558, SE = .335, F = 252.58 
*ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  **ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณรายด้าน พบว่า ปัจจัย 
การสื่อสารการตลาดส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจัยการเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อธิบายค่าความผันแปรด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร้อยละ 56.0  (R2=.560) 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

R2 = .492 ,Adj R2 = .485, SE = .362, F = 76.30 
*ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  **ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณรายด้าน พบว่า ปัจจัยการสื่อสาร
การตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยพนักงานขาย 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการโฆษณา 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายค่าความผันแปรของการสื่อสาร
การตลาด การเปิดรับข่าวสารได้ร้อยละ 49.2 (R2=.492) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยการเปิดรับ
ข่าวสารส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

R2 = .492, Adj R2 = .488, SE = .361, F = 127.77 
*ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  **ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณรายด้าน พบว่า ปัจจัยการเปิดรับ
ข่าวสาร ด้านการเลือกเปิดรับ ด้านการเลือกตีความหมาย  
และด้านการเลือกจดจ าส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุต รดิ ตถ์  อย่ า งมี นั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  0.05 อธิบาย 
ค่าความผันแปรของการสื่อสารการตลาด การเปิดรับข่าวสารได้ 
ร้อยละ 49.2(R2=.492) ทั้งนี้  ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด  
ด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อภาพลักษณ์มากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านการขายโดยพนักงานขาย และ ด้านการประชาสัมพันธ์  
ตามล าดับ ทั้ งนี้  เนื่ อ งจาก มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ 
มีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน หรือ ประชาชนทั่วไป นั่นคือ 
การส่งเสริมการขายของมหาวิทยาลัย ด าเนินการได้โดยแบ่งเป็น  
2 ลักษณะ คือ 1) การเข้าถึงนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ด้วยการ
สนับสนุนเงินกู้ยืม กยศ. การให้ทุนส าหรับนักเรียนที่ยากจน  

ตัวแปร 
                      ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
SE B t Sig VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.166 1.045 6.316 .000   

ด้านการโฆษณา 0.049 0.107 2.173 .030** 2.024 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.045 0.114 2.527 .012** 2.105 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย 0.043 0.203 4.759 .000** 1.97 

ด้านการส่งเสริมการขาย 0.042 0.253 5.995 .000** 1.582 

ด้านการตลาดทางตรง 0.04 0.102 2.573 .010** 1.801 

ตัวแปร 
                      ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

SE    B        t Sig VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.151 1.305 8.628 .000   

ด้านการเลือกเปิดรับ 0.040 0.156 3.785 .000** 1.760 

ด้านการตีความหมาย 0.044 0.170 3.879 .000** 1.889 

ด้านการเลือกจดจ า 0.045 0.384 8.539 .000** 1.944 
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การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนดี อีกท้ัง ระหว่างเรียนยังมี
การให้ทุนส าหรับนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
ทั้งด้านการชนะเลิศประกวดแข่งขันระดับชาติ หรือความเป็นเลิศ
ทางด้ านกีฬา 2)  ส าหรับประชาชนทั่ว ไป ด้วยพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังนั้น ไม่ว่า 
จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด 
หรือการวิจัยที่ด าเนินการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่น ด้านการขายโดยพนักงาน ด าเนินการโดยมีทีมแนะแนว
การศึกษาต่อที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อกับมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูล 
ผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้ง การมีบุคลากรส าหรับตอบค าถามผ่านเพจ 
Smart URU ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จะศึกษา
ต่อได้ทันท่วงที ส่วนประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่สนใจกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ URU ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้  
การสื่ อสารการตลาดจะช่วยให้ ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียกับทาง
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ผู้ปกครอง ภาครัฐ หรือ 
ภาคเอกชน สามารถเปิดรับข่าวสารได้ทั้งระบบออฟไลน์ หรือ 
ออนไลน์ โดยสามารถเลือกการติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน
การวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดส่งผลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารการตลาดส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
นธกฤต  วันต๊ะเมล์ (2557) [3] กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด  
ถือเป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่ เกี่ ย วข้อง  ทั้ งนี้  เพื่ อ ให้กลุ่ ม เป้ าหมายเกิดการตอบสนอง 
ตามแนวทางที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้ง ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์  ทีปะปาล 
(2553) [1] กล่าวว่า นักการตลาดจะต้องหาวิธีที่ท าให้ผู้บริโภครู้จัก 
สินค้าของตน และวิธีการที่ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภค 
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด แทนที่จะซื้อสินค้าจากคู่แข่ง ทั้งนี้   
เพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโตของธุรกิจ มิฉะนั้นอาจท าให้
ธุรกิจประสบความล้มเหลวได้ จึงเป็นสาเหตุให้ นักการตลาด 
ในปัจจุบันจึงต่างหันมาให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารการตลาด
มากขึ้น เพราะมีความเช่ือว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์สามารถด าเนินการได้โดยการออกแบบการส่งเสริม
การขายด้วยการน าเสนอสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ส าหรับนักเรียน
ที่ต้องการศึกษาต่อหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย
มีการสนับสนุนด้านการเรียนด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น เรียนดี เป็นนักกีฬา หรือสามารถ 
ท าช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การช าระค่าเล่าเรียน
สามารถผ่อนช าระได้ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อการ
บรรเทาภาระผู้ปกครองในการจ่ายค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษา  
อีกทั้ง มีการหาช่องทางให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
ส าหรับประชาชนทั่วไป จะเป็นในรูปของการบริการวิชาการ 
ของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกันน าความรู้
ไปพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ  
ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีหน่วยงานแนะแนวการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ออกแนะน าการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่ต้องการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้ออกแบบการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ โดยการให้ผู้สนใจ 
เดินทางเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเองยังมหาวิทยาลัย หรือแบบออนไลน์ 
ที่สามารถติดต่อไปหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เพจ หรือ ไลน์ ในช่ือ 
Smart URU อีกทั้ง มีเว็บไซต์ URU ที่ค่อยให้ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ เป็นกิจกรรมส าคัญของทางมหาวิทยาลัย  
ซึ่งการสื่อสารการตลาดจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

สมมติฐานที่  2 การเปิดรับข่าวสารส่งผลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับข่าวสารส่งผลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่
สามารถจดจ าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านตราสัญลักษณ์ที่เป็นตราพระราชลัญจกรที่ได้รับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) การเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ การเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไปถึงความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านการผลิตครู การ
เ ป็ น มห า วิ ทย า ลั ย เ พื่ อท้ อ ง ถิ่ น  แล ะ ปั จ จุ บั นมี ค ว าม เ ด่ น 
ด้านการท าวิจัยในลักษณะของพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งผลงานวิจัย 
ที่ผ่านมาสามารถสร้างช่ือเสียงเป็นอย่างมาก คือ “อุตรดิตถ์โมเดล” 
ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ในด้านพัฒนาชุมชนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและความอยู่ดีกินดี  
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเช่ือมโยง  
และการมีส่วนร่วมระหว่างกัน อีกทั้ง ด้านการบริหารจัดการ 
 ที่มหาวิทยาลัยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร จ ด จ า ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วจะสามารถพิจารณา
หรือตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้ง  
หากมหา วิ ทย าลั ย น า ค ว าม ทั นสมั ย ใ นกา รติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร 
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ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านการแนะแนว ด้วยการใช้แอปพลิเคช่ัน
ของมหาวิทยาลัย หรือ เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล
ข่าวสารที่ดี เนื่องจากสื่อในปัจจุบันนี้ มีความสะดวกในการเปิดรับ
มากขึ้น  ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึง 
ได้ทุกกลุ่ม สอดคล้องกับ  ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (2551) [4] กล่าวว่า 
การ เปิ ด รั บข่ า วสารมี ความสั มพันธ์ กั บภ าพลั กษณ์ที่ มี ต่ อ 
ผู้บริหารองค์การและหน่วยงานเอง ทั้งนี้ การเปิดรับข่าวสารจาก
แหล่งต่าง ๆ ได้แก่สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกิจกรรม 
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประชาชนท่ีมีการเปิดรับข่าวสาร ในปริมาณ
ที่มากกว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีกว่าเพราะเมื่อได้รับข่าวสารบ่อย ๆ 
ถือ เป็นการตอกย้ า ในเนื้ อสาร ซึ่ งสร้ างโอกาสที่ประชาชน 
จะเกิดความรู้ และจดจ าได้มากขึ้น อีกทั้ง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการจูงใจที่เพิ่มขึ้นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัย ควรให้ความใส่ใจในการจัดให้มีการสื่อสาร 
ทางการตลาดผ่านการโฆษณา ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนนักเรียน 
ช้ันมัธยมปลายน้อยลง และการแข่งขันทางการศึกษามีความรุนแรง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการโฆษณา โดยการท าให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดนักเรียนให้ เข้ามา 
สมัคร เ รี ยนมากขึ้ น  ผ่ านสื่ อต่ า ง  ๆ  เพื่ อ ให้ สามารถเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างช่องทางในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้หลากหลายทางมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง
ออฟไลน์ ด้วยการจัดครูแนะแนวเพื่อแนะน านักเรียนตามโรงเรียน
ต่าง ๆ การจัด Road Show หรือ สร้าง Workshop ระหว่างรุ่นพี่ 
รุ่นน้องและอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นต้น 
อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการตลาดเชิงรุกในการสร้างการจดจ า
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด 
ของธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) เช่น ความทันสมัย 
และความก้าวหน้าทางวิทยาการการศึกษา ความมีจริยธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การท าคุณประโยชน์ แก่สังคม 
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา 3 ตัวแปร คือ การสื่อสาร
การตลาด การเปิดรับข่าวสาร และภาพลักษณ์ ดังนั้นการศึกษา 
ครั้ ง ต่ อ ไ ปค วรมี  ก า ร ศึ กษา วิ จั ย ใ นมุ ม มองของบุ ค ล าก ร 
ภายในมหาวิทยาลั ย เพิ่ ม เติ ม  ซึ่ งจะ เป็นประโยชน์ต่ อการ 
ก าหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างเหมาะสม และควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร
กา ร ตล า ดขอ งมห าวิ ท ย าลั ย  ในด้ า นก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
ด้านการสร้างความแตกต่าง หรือ  การน าแนวคิดการตลาด 
มาประยุกต์ใช้ เช่น  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า เป็นต้น 
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ระบบการคัดกรองสิทธิ์ในการดูแลทางการแพทย์เพื่อประเมินผลกระทบต่อค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยที่
มิใช่คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด 

Screening System for the Right to Medical Care to Evaluate the Effect on Medical 
Expenses from Non-Thai Patients of Hospital in Special Economic Zone: A Case Study 

of Trat Province 
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บทคัดย่อ 

การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบกับประเทศไทยในหลายด้านเช่นปัญหาสาธารณสุขจากกลุ่มผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
เพราะเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ก็มักจะสวมสิทธ์ิผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายซึ่งมีสิทธ์ิในเข้ารับการรักษามาใช้
เพราะบัตรประจ าตัวผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ไม่มีการระบุอัตลักษณ์ใดให้โรงพยาบาลระบุตัวตนได้  ซึ่งนอกจากจะท าให้การรักษาไม่ต่อเนื่องแล้วยัง
ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลที่ควรจะจัดเก็บได้จากกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิ์ขาดหายไปด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบคัดแยกสิทธ์ิการรักษา
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมิใช่คนไทย ประเมินผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายการรกัษาที่สูญเสียไปจากการถูกสวมสิทธ์ิการรักษาและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลด้านสาธารณะสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรกลุ่มตัวอย่างชาวกัมพูชาอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็น
เวลา 5 เดือนโดยคัดแยกผู้ป่วยต่างด้าวที่สวมสิทธิ์ออกด้วยระบบแสกนลายนิ้วมือที่เช่ือมต่อกับระบบฮอสเอกซ์พี (HOSxP) ในโรงพยาบาล
คลองใหญ่ จังหวัดตราดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่า  ผู้ป่วยที่มารับบริการรวมทั้งสิ้น 3,659 รายเป็นจ านวน 14,398 ครั้งมีผู้ป่วยที่
ลายนิ้วมือไม่สัมพันธ์กับข้อมูลในระบบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 206 รายหรือประมาณ 5.63% ของผู้ป่วยต่างด้าว จะเห็นจ านวนเงินท่ีหายไปจากการ
สวมสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษาพบว่ามีการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลเกิดขึ้น และการใช้
สแกนลายนิ้วมือมาช่วยคัดกรองสิทธ์ินั้นสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่ารักษาพยาบาลด้านสาธารณะสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
ค าส าคัญ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ระบบคัดกรอง, ผู้ป่วยต่างชาติ, สแกนลายนิ้วมือ 
 

Abstract 
The opening of special economic zone affects Thailand in many aspects such as public health problems from 

illegal immigrants. When these people have to be treated in a hospital, they often claim that they are non-Thai workers 
who are legally eligible to receive medical treatment. They can do like that because identification card of these workers 
does not indicate their identity for the hospital. Consequently, not only the treatment is not continuous, but also the 
medical expenses that should be collected lost. The objective of this research is to create a separation system for 
treatment of non-Thai patients. Evaluate the impact on the cost of treatment lost from theft of treatment rights and 
increase the accuracy of public health information in special economic zones. From collecting data of Cambodians who 
are employed for 5 months, it separates non-Thai patients by claiming with fingerprint scanning system connected to 
HOSXP system at Khlong Yai Hospital in Trat province that is in the special economic zone. It was found that from the 
total number of patients of 3 ,659 cases with 14 ,398 times, there were 206 patients with fingerprints that were not 
related to the system data, representing 5.63% of Cambodian patients. From this case, it can be clearly seen that the 
amount of money lost from claiming the medical treatment of these patients. In addition, from data analysis via case 
studies, it was found that claim of medical treatment certainly occurred and the use of fingerprint scanner could help 
filter privileges in order to increase the accuracy of public health data in special economic zone. 
Keywords : Special Economic Zone, Screening System, Foreign patients, Fingerprint Scanner 
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1. บทน าความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ท าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
กระตุ้นการค้าระหว่างเมืองท่าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนดังเช่น 
ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น และได้เริ่มพัฒนาไปในลักษณะที่ เอื้อ
ประโยชน์ทั้งการค้า และการผลิต โดยก าหนดพื้นที่เฉพาะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะมีการรวบรวมศูนย์การจัดการ , การบริหาร, 
รวมทั้งการก าหนดสิทธิประโยชน์บางประการในพื้นที่ดังกล่าว  เพื่อ
กระจายการพัฒนาไปสู่พื้นท่ีรอบนอก ไม่ให้กระจุกตัวเฉพาะในเมือง
ใหญ่ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึง
ได้ริเริ่ม แผนการพัฒนา โดยเฉพาะบริเวณชายแดนตั้งแต่ พ.ศ. 
2547 โดยจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการ
จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของไทยซึ่งมีการ
เช่ือมโยงระดับภูมิภาค เป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ ชายฝั่งด้านใต้ เช่ือมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
ของกัมพูชา สามารถเชื่อมต่อท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือ แหลมฉบัง 
จึงมีจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด คือ เมืองท่องเที่ยว การเกษตร  
โลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า [1,2] จะเห็นได้ว่าการเกิดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว จะก่อให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวและนักท่องเที่ยวจ านวนมากซึ่งจะส่งผลต่อ ปัญหาสังคม 
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และท้ายสุดกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข 
[3]  โดยเฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เมื่อเกิดการเจ็บป่วยก็ต้องการการรักษาโดยคนกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรม
ในการสวมสิทธิ์การรักษาของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ท าให้
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลด้านสาธารณะสุข เพิ่มสูงขึ้นมาก 
โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตชายแดนหรืออยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้อง
แบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ งบประมาณที่รัฐบาลมอบมาเพื่อให้สิทธิ์คน 
ไทยในการรักษาก็ถูกน ามาแบ่งจ่ายให้กับชาวต่างชาติเหล่านี้เกิดเป็น
ปัญหาหนี้ผูกพันในระยะยาวเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีแต่จะเพิ่มขึ้น
ในทุกปีๆ [4]  
 ความซับซ้อนของการวิจัยคือการต้องสร้างระบบคัดกรองสิทธิ์
โดยเช่ือมระบบสแกนรายนิ้วมือกับระบบฮอสเอกซ์พี (HOSxP) ซึ่ง
เป็นระบบเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว ในการเช่ือม
ข้อมูลต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากเป็นข้อมูล
ส าคัญ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่
คนไทยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด  

2. เพื่อประเมินผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายการรักษาท่ีสูญเสีย
ไปจากการถูกสวมสิทธิ์การรักษาในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด  

3. เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่ารักษาพยาบาลด้าน
สาธารณะสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การจัดการงบประมาณ
ด้านสาธารณะสุขเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
 

2. ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับบริการด้าน
สาธารณะสุขจ านวนมาก แต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ถือสิทธิ์การ
รักษาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับระบบสาธารณะสุขของ
ประเทศจากการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแรงงานที่ถูก
กฎหมายส่งผลกระทบหลายด้านกับระบบสาธารณะสุขของไทย  ท้ัง
การไม่ต่อเนื่องของการรักษา ตลอดจนรายรับและร่ายจ่ายของ
โรงพยาบาล ดังนั้นการใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือเพื่อจ าเพาะตัวตน
และสิทธ์ิการรักษาของผู้ป่วยจะช่วยป้องกันมิให้เกิดการสวมสิทธ์ิการ
รักษาระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับบุคคลอื่นได้  และสามารถเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็น
การสร้างและพัฒนาระบบคัดกรองสิทธ์ิผู้ป่วยด้วยลายนิ้วมือแล้วเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตราดเป็นช่วงเวลา 5 
เดือน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรยีบเทียบกับกรณีที่ไม่มี
ระบบคัดแยกสิทธิ์ว่าค่าใช้จ่ายการรักษามีการเพิ่มลดเพียงใด ซึ่งท า
ให้สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณะสุขได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง  
2.2 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
 ดังนั้นประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชาที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
คลองใหญ่ในระหว่างช่วงเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561 ซึ่งมี
จ านวนรวมทั้งหมด 3,659 คน 
2.3 เคร่ืองมือวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการสร้างและพัฒนาระบบแสกน
ลายนิ้วมือเพื่อจ าเพาะตัวตนและสิทธิ์การรักษาของกลุ่มผู้ป่วยที่
เป็นชาวต่างชาติกลุ่มผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีกระบวนการท างาน
ของระบบเริ่มต้นโดยให้ผู้ป่ วยที่ เข้ารับการรักษาแจ้งชื่อ , 
นามสกุล, และรหัสประจ าตัวผู้ป่วย(ผู้ป่วยเก่า) แก่เจ้าหน้าที่คัด
กรองผู้ป่วย ณ. จุดคัดกรองผู้ป่วยของโรงพยาบาล  ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ผู้ป่วยทุกคนต้องผ่านเป็นอันดับแรกคือการลงทะเบียน
ประวัติและคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้นหาประวัติการ
รักษาของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยเลขประจ าตัวคนไข้(Hospital 
Number : HN)  ซึ่งถ้าพบว่าผู้ป่วยยังไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบ
ต้องท าการบันทึกลายนิ้วมือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบันทึกประวัติ
ผู้ป่วยก่อนหรือหากเป็นผู้ป่วยเก่าที่มีลายนิ้วมือแล้ว  เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย
ด้วยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มาใช้บริการ  
หากข้อมูลที่บันทึกตรงกับฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ก็จะแสดง
ข้อมูลของผู้มาใช้บริการ  หากไม่ถูกต้องกับชื่อที่แจ้งระบบจะ
ปฏิเสธการส่งตรวจรักษาตามสิทธิ์ที่ระบุอยู่ในบัตรและแจ้งว่า
ผู้ป่วยจะต้องจ่ายค่ารักษาเองซึ่งแผนผังแสดงวิธีการคัดกรองสิทธิ์
ของผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยของโรงพยาบาลคลองใหญ่แสดงให้เห็นได้ใน
รูปที่ 1 
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รูปที่1 แผนผังแสดงวิธีการคัดกรองสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยของ
โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิที่มีภารกิจในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการและความเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงมากนัก  
ตั้งอยู่ที่ อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อจังหวัดตราดเปิดเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจ านวนผู้ป่วยชาวต่างด้าวที่จะมาขอรับการรักษาใน
โรงพยาบาลคลองใหญ่ย่อมต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและเมื่อพิจารณา
รูปแบบการท างานของระบบโปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับ
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลคลองใหญ่จังหวัดตราด  พบว่าระบบไม่
สามารถยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการคนต่างด้าวได้ท าให้ เกิดการ
สวมสิทธิ์การรับการรักษาพยาบาลของกลุ่มคนต่างด้าวขึ้นจึงท าให้
โรงพยาบาลคลองใหญ่ประสบปัญหาด้านรายได้ จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวหากใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือเข้ามาเพื่อช่วยจ าเพาะตัวตน
และสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยไปพร้อมกันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดการ
สวมสิทธิ์การรักษาระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับบุคคลอื่นได้  ซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องจากการที่ข้อมูลการ
รักษาแม่นย าขึ้นแล้ว  ยังท าให้โรงพยาบาลที่รับรักษาสามารถเรียก

เก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  และจะส่งผลให้ข้อมูล
ตัวเลขด้านสาธารณะสุขมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงซึ่งจะท าให้การ
วางแผนงานด้านงานสาธารณะสุขทั้งในด้านการป้องกันและควบคุม
โรครวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณก็จะมีความคลาดเคลื่อน
น้อยลงตามไปด้วย 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากงานวิจัยของ กระทรวงสาธารณสุข [4] ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เรื่อง สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากร 
ต่างด้าว ใน 31 จังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นปีที่
จังหวัดตราดเริ่มเข้าสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่าจังหวัดตราด
มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเรียกเก็บไม่ได้ของประชากรต่างด้าวสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่ง
เรียกเก็บไม่ได้เป็นจ านวนเงิน 21 ,314,073 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
นอกจากนี้จังหวัดตราดยังเป็นจังหวัดที่ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพไม่ได้ของประชากรต่างด้าวสูงเป็นอันดับ 7 เมื่อเทียบกับ
จังหวัดที่ติดชายแดนทั้งหมด 31 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวท าให้
ทราบว่าโรงพยาบาลในจังหวัดตราดโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้รักษาประชากรต่างด้าว ส่งผลเป็น
ภาระหนี้ผูกพันกับโรงพยาบาล สาเหตุหลักคือการที่ประชากรต่าง
ด้าวมาใช้บริการและค้างช าระค่ารักษาพยาบาลไว้หลังจากนั้นก็
กลับมาใช้บริการใหม่โดยการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ซึ่งโรงพยาบาลไม่
มีระบบคัดกรองสิทธิ์ที่ดีจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกประการหนึ่ง
คือการผู้ป่วยต่างด้าวสวมสิทธิ์ของผู้ป่วยต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายที่มีประกันการรักษา ท าให้การเรียกเก็บเงินไม่เป็นไปตาม
จริง 

จากรูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่มา
ใช้บริการโรงพยาบาลคลองใหญ่ก่อนและหลังจังหวัดตราดเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ แสดงให้เห็นว่ายิ่งจังหวัดตราดเข้าสู่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจ านวนผู้ใช้บริการด้านสุขภาพที่เป็นต่างด้าวก็มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นดังในรูป หลังปี พ.ศ. 2558 จ านวนผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีแนวโน้มเข้ามารับการรักษามากข้ึนซึ่งถ้าเราไมม่ี
ระบบคัดกรองสิทธิ์ท่ีดีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายคงยากจะได้รับการแก้ไข 
แต่เมื่อน าระบบแสกนลายนิ้วมือมาทดลองใช้งานในปี พ.ศ. 2561 
จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวนลดลง น่าจะเป็นผลมาจาก
การถูกคัดกรองสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อ
มาเข้ารับการรักษาได้ ซึ่งยืนยันได้จาก รูปท่ี 3 แสดงการเข้ามารักษา
ตัวของผู้ป่วยที่ เป็นชาวกัมพูชาอาชีพรับจ้างทั่วไปในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงธันวาคมของปี พ.ศ. 2559-2560 จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 
2561 ที่มีการน าระบบแสกนลายนิ้วมือมาทดลองใช้งานจ านวน
ผู้ป่วยลดลงแสดงว่าระบบนี้ป้องกันคนที่ค้างช าระและต้องการ
เปลี่ยนตัวตนใหม่โดยการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ท าให้จ านวนผู้
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รูปที ่2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่มาใช้บริการโรงพยาบาลคลองใหญ่ก่อนและหลังจังหวัดตราดเข้าสู่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
 
ตารางที่ 1 กรณีตัวอย่างการสวมสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของนาย ก นามสมมุติ 
 

โรคท่ีเข้ามาท าการรักษา      วันที่เข้าท าการรักษา 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายในการรักษา 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิด
จากการสวมสิทธิ์ (บาท) 

I10*                                  17-08-2559 976 - 
S610                                 03-09-2559 677 677 
Z480**                              04-09-2559 140 140 
Z480**                              06-09-2559 575 575 
Z242                                 10-09-2559 435 435 
Z242                                 01-10-2559 445 445 
Z235                                 03-10-2559 104 104 
I10*                                   07-12-2559 
M6260                               02-08-2560 
I10*                                   08-11-2560 
I10*                                   17-10-2561 
                                           รวมเงิน 

386 
104 
942 

1,078 
5,862 

- 
- 
- 
- 

2,376 
*   โรคประจ าตัวชนิดหนึ่งไม่ร้ายแรง 
** โรคประจ าตวัที่ต้องรับยาอย่างต่อเนือ่ง

เข้ารับบริการรักษาลดลง แต่จ านวนครั้งในการบริการรักษาเพิ่มมาก
ขึ้น และจากตัวเลขผู้เข้ารักษา 3,659 คนนั้น เป็นผู้ป่วยที่ต้องท าบัตร 
ใหม่ถึง 206 คน แสดงว่าระบบแสกนลายนิ้วมือ สามารถป้องกันการ
สวมสิทธ์ิการรักษาโดยการน าบัตรของผู้อื่นมาใช้ได้ โดยผู้ท าบัตรใหม่ 
คิดเป็น 5.63 % ของผู้ป่วยชาวกัมพูชาอาชีพรับจ้างทั่วไปที่เข้ามาท า
การรักษา ซึ่งถ้าคิดเป็นยอดเงินก็มีปริมาณที่มาก   

บันทึกลายนิ้วมือได้อันเนื่องมาจากลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์หรอืผิดรูปไป
จากรูปแบบลายนิ้วมือปกติซึ่งบางส่วนเกิดจากผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นผูใ้ช้
แรงงานรับจ้างทั่วไปทั้งด้านการเกษตรและงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้มือ
ท างานทั้งวันจึงท าให้ผิวหนังบริเวณนิ้วมือแข็งด้านหรือลายนิ้วมือ
เลือนหายไปจากการประกอบอาชีพรวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุบางท่านที่
ระบบไม่สามารถแสกนลายนิ้วได้อันเนื่องมาจากการเยี่ยวย่นของ

 ระบบแสกนลายนิ้ วมื อที่ น าม ามาทดลองใช้งานจริ ง ใน
โรงพยาบาลคลองใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่ามีปัญหาบางส่วนระบบไม่สามารถ 

ผิวหนังจากอายุซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อัต
ลักษณ์อื่นในการระบุตัวบุคคลเป็นพิเศษ  แต่โดยส่วนใหญ่ที่สแกนไม่
เจอเกิดจากความไม่สะอาดของมือซึ่งมาจากเหง่ือไคล, ฝุ่นผง, รวม
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ไปถึงคราบมันที่เปื้อนผิวกระจกเครื่องแสกนซึ่งส่งผลให้ระบบไม่
สามารถอ่านข้อมูลลายนิ้วมือได้หากแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เช็ดท าความ
สะอาดผิดกระจกเครื่องแสกนหรือให้ผู้ป่วยล้างท าความสะอาดมือ
ด้วยย้ าและสบู่แล้วก็สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ตามปกติ  
 

 
รูปที่ 3 แสดงการเข้ามารักษาตัวของผู้ป่วยที่เป็นชาวกัมพูชาอาชีพ
รับจ้างท่ัวไปในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมของปี พ.ศ. 2559-2560 
 
 จากการน าข้อมูลของโรงพยาบาลคลองใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560 มาวิเคราะห์พบว่าผู้ป่วยที่ เข้ามารักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากกว่า 1 ครั้งในช่วงเวลา 5 เดือน ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นกรณีไปจะพบข้อมูลของการสวมสิทธิ์การรักษาที่แสดงดัง 
ตารางที่ 1 แสดงกรณีตัวอย่างการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลของ
นาย ก นามสมมุติ ซึ่งนาย ก เข้ามารับการรักษาด้วยโรคประจ าตัว 
I10 ซึ่งไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 นาย ก 
มารักษาโรค S610 และวันถัดมา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 นาย 
ก มารักษาโรค Z480 ซึ่งเป็นโรคประจ าตัวที่ต้องได้รับยาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 3 กลับตรวจไม่พบโรคนี้ และหลังจากนั้นก็ไม่มี
การมารับยาโรคนี้อีก แสดงว่าผู้ป่วยที่มารักษาโรค Z480 นั้นเป็นคน
ละคนกับนาย ก ผู้ถือบัตร การรักษาช่วงนั้นจึงเป็นของบุคคลผู้สวม
สิทธิ์ ซึ่งจริงๆแล้วโรงพยาบาลต้องเก็บค่ารักษาได้จากบุคคลนั้น 
2,376 บาท คิดเป็นเงิน 40.53 % ที่ ไม่ ได้มาจากผู้ถือบัตรที่ ใช้
รักษาพยาบาล ด้วยเหตุนี้ถ้าวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะพบยอด
ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลควรเรียกเก็บได้จากผู้สวมสิทธิ์ทั้งหมด และ
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยยืนยันได้ว่าเมื่อใช้การแสกนลายนิ้วมือมาช่วยคัด
กรองสิทธิ์ในการดูแลทางการแพทย์จะช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาลได้ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองพบว่าเมื่อสร้างระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษากลุ่ม
ผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยที่ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โดยท าเป็นระบบแสกนลายนิ้วมือเข้า
กับโปรแกรมฮอสเอกซ์พี (HOSxP) ของโรงพยาบาลคลองใหญ่พบว่า
สามารถคัดแยกสิทธิ์และป้องกันการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลท า
ให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลง โรงพยาบาลสามารถประเมินผล
กระทบด้านค่าใช้จ่ายการรักษาที่สูญเสียไปจากการถูกสวมสิทธิ์การ
รักษาได้ และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่ารักษาพยาบาลด้าน
สาธารณะสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย คือเมื่อผู้ป่วยไม่มีการสวมสิทธิ์ 
แพทย์ก็สามารถวิเคราะห์โรคได้ตรงตามความเป็นจริงกับบุคคลนั้น 
และจากระบบคัดแยกสิทธิ์ดังกล่าวท าให้การจัดการงบประมาณด้าน
สาธารณะสุขของโรงพยาลเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 จากการวิจัยในงานนี้มีการเช่ือมต่อระบบสแกนรายนิ้วมือกับ
ระบบเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลคลองใหญ่ที่เดียวซึ่งในความเป็นจริง
บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนอีกหลายแห่ง
ซึ่งประสบปัญหาเดียวกัน ดังนั้นถ้าสามารถเช่ือมข้อมูลของทุกแห่ง
เป็นระบบข้อมูลเดียวกันได้ จะส่งผลดีต่อการรักษาและป้องกันการ
สวมสิทธิ์ และการหลีกเลี่ยงการสวมสิทธ์ิการรักษาพยาบาลได้ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะประสบความส าเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากการ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมไปถึงการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ใน
การท าวิจัยจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด 
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Re-order Point And Applying Monte Carlo Simmulation 
Case Study : YYY Public Company Limited 

 
เบญญาภา จูทอง1  และ กิตินันธ์ มากปรางค์2  

 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

1Email : yokbenya@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมและเพื่อลดปริมาณของสินค้าคงคลัง  โดยได้น า
หลักการหาจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม (Reorder Point: ROP) มาท าการค านวณหาจุดที่ท าการสั่งซื้อสินค้า ในบริษัทกรณีศึกษา จากจ านวน
สินค้าทั้งหมด 529 รายการ ได้ท าการจัดกลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ร่วมกันได้ (Common parts) สูงสุด 10 รายการ ได้แก่ A001, B001, B002, G001, 
G002, F001 R, F002 L, J001 R, J002 L, และ C001 การสั่งซื้อและสินค้าคงคลังส ารองจากนั้นจึงจ าลองสถานการณ์การ ด้วยวิธีแบบมอนติ
คาร์โล พบว่าผลที่ได้ในการสั่งซื้ออยู่ท่ี 3126, 2953, 501, 2894, 449, 1186, 1187, 652, 1652 และ 15815 หน่วย ตามล าดับ และพบว่าผล
ของระดับสินค้าคงคลังส ารองอยู่ที่ 130, 120, 63, 105, 62, 77, 78, 105, 105 และ 244 หน่วย ตามล าดับจากการจ าลองสถานการณ์ตามที่
ก าหนดใหม่ และมีการส ารองสินค้าคงคลังดังรายการข้างต้น จะพบว่ามีการจัดเก็บสินค้าคงคลังจากเดิม 24,642 หน่วย เหลือ 13,616 หน่วย 
หรือสามารถลดปริมาณการจัดเก็บสินคงคลังไปได้ 55.26%  
ค าส าคัญ: จุดสั่งซื้อท่ีเหมาะสม, การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล, สินค้าคงคลัง 
 

Abstract 
 The objective of this research is to analyze the quantity of raw materials to be purchased and to reduce the 
amount of inventory. By applying the right order reorder point (ROP) to calculate the point of purchase In the company, 
case studies From the total number of 529 items, the group of common parts is used up to 10 items, namely A001, B001, 
B002, G001, G002, F001 R, F002 L, J001 R, J002 L, and C001. Buy and reserve inventory, then simulate the situation With 
the Monte Carlo method Found that the results of the order were 3126, 2953, 501, 2894, 449, 1186, 1187, 652, 1652 and 
15815 respectively, and found that the reserve inventory level was 130, 120, 63, 105, 62, 77, 78, 105, 105 and 244 units, 
respectively, from the simulation as defined by the new And have inventory reserves as mentioned above Will find that 
the inventory is stored from the original 24,642 units to 13,616 units or can reduce the amount of inventory to 55.26% 
Keywords : Reorder Point: ROP, Monte Carlo Simulation, Inventory 
 
1. บทน า 
 แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในช่วงปี 2560 ภาพรวม
ของตลาดยังคงอยู่ ในสภาวะหดตัว ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วยค่าครองชีพและหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
ส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย แต่แนวโน้มการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์กลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นท าให้
บริษัทต่าง ๆ มีการปรับใช้กลยุทธ์ในการแข่งขั้นกันเป็นอย่างมาก [1]  
 จากการด าเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของบริษัทกรณีศึกษา มุ่งเน้น
ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน ตู้ เก็บเอกสาร 
เก้าอี้ เป็นต้น ท าให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ช้ินส่วน จากต่างประเทศเข้า
มา เนื่องจากมีต้นทุนราคาต่อหน่วยที่ถูกว่าการผลิตเอง หรือจากการ
สั่งซื้อภายในประเทศ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้บริษัทประสบปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บ
วัตถุดิบที่มีมากเกินความต้องการ  และไม่มีรูปแบบในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่แน่นอน อาศัยประสบการณ์ในการท างานของฝ่ายจัดซื้อ 

 ผู้วิจยัมองเห็นถึงปัญหาในข้างต้นนี้ จึงมีความคิดที่จะหาแนวทาง
ในสั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละครั้งให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อที่จะ
ลดปริมาณของสินค้าคงคลัง จึงได้เสนอแนวคิดการหาจุดสั่งซื้อที่
เหมาะสม โดยใช้การจ าลองสถานการณ์จากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อศึกษาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม 
 1.2.2 เพื่อการวิเคราะห์หาปริมารการสั่งซื้อที่เหมาะสม และ
ปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง 
 1.2.3 เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ คลังวัตถุดิบเพื่อการผลิต เก้าอี้ 
บริษัท YYY จ ากัด (มหาชน) 
 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่
วันท่ี 14 มกราคม 2562 ถึง 3พฤษภาคม 2562 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1 สามารถทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 
 1.4.2 สามารถทราบถึงปริมาณของสินค้าคงคลังจากการ
จ าลองสถานการณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภท เก้าอี้ 
 1.4.3 สามารถลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าคง 
 1.4.4 ได้นโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เก้าอี้
อย่างเหมาะสม  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงานวจิัย 
 

2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.5.1 กลุ่มประชากร 
 วัตถุดิบช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลติเก้าอี้ท้ังหมด 529 รายการ 
 1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 วัตถุดิบที่ใช้ร่วมกันได้ (Common parts) สูงสุดจ านวน 
10 รายการ 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 2.2.1 การวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา Why-Why 
Analysis  
 การวิเคราะห์โดยถามว่าท าไม ท าไม หรือ Why-Why Analysis 
เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้กันมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ได้พบต้นตอ หรือรากเหง้าที่แท้จริง และที่ส าคัญคือ
เพื่อนาไปสู่การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ าต่อไป  [2] 
 2.2.2 การค านวณหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม (Reorder Point) 
 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) คือจ านวนคงเหลือที่ต่ าลงจน
ต้องมีการสั่งเข้ามาใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นสินค้าส ารอง โดยจะต้อง
ค านึงถึงระยะเวลาการสั่งซื้อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 
และเพื่อป้องกันจึงจ าเป็นต้องมีสต๊อกเพื่อความปลอดภัย (Safety 
Stock) ดังสมการที่ 1  
   𝑅𝑂𝑃 =  𝜇𝑑 + 𝑠𝑠     (1) 

โดยที่  𝜇𝑑   =  ค่าคาดหมายของการเบิกใช้วัสดุ 
         𝑠𝑠  =  ปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง 
 เพื่อป้องกันปัญหาและค านวณจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม [3] โดย
เง่ือนไขการค านวณ ดังนี้ จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้า
คงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ หรือความต้องการสินค้าคงคลัง
ไม่สม่ าเสมอ จึงต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังส ารอง  
ดังสมการที่ 2 
 

   (𝑑 ̅ × 𝐿 + 𝑧√𝐿(𝛿𝑑  )  (2) 
 

โดยที่  (‾)  =  อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 
            𝐿   =  รอบเวลาคงท่ี 

         z   =  ค่าระดับความเช่ือมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
        𝛿𝑑  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 
 
 2.2.3 การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล (Monte Carlo)  
  ตัวแบบการวิเคราะห์ราคาอาศัยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มความแม่นย าของตัวแบบ มีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถปรับใช้ได้กับตัวแบบจ าลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้น มีโปรแกรมส าเร็จรูป
จ านวนมากให้ใช้งาน อนุชนาฏ เจริญ [3]  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เก้าอี ้โดยท าการ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง เป็นเวลา 1 ปี ในด้านข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
และการรับวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าประเภทเก้าอี้ จากการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ โดยที่กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่ม 
วัตถุดิบที่ใช้ร่วมกันได้ (Common parts) สูงสุด 10 รายการ 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้วิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้ และรอบการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Lead 
time) และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้การวิเคราะห์หาราก
เหงาของปัญหา Why-Why Analysis 
 2) หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว พบว่าปัญหาของ
การมีสินค้าคงคลังที่มากเกินความต้องการ จึงได้ใช้ทฤษฎีการหาจุด
สั่งซื้อใหม่ เนื่องจากมี เ ง่ือนไขที่ เข้ากับ  การหาจุดสั่งซื้อใหม่ที่
เหมาะสม โดยที่สินค้ามีความต้องการผันแปร และรอบระยะเวลา

d  

ศึกษาเครื่องมือและแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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คงที่ วิสา จันทร์ธิมา [2] จึส่งผลให้ต้องมีการคิดค านวณหาสินค้าคง
คลัง ส ารอง เพื่อป้องกันการเกินสินค้าขาดมือ และ คิดหาจุดสั่งซื้อ
ใหม่ท่ีเหมาะสม 
 3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา หาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder 
Point) ที่ได้มาท าการจ าลองสถานการณ์โดยเทคนิคแบบมอนติคาร์
โล แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบระดับสินค้าคงคลังก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง  
 
3. ผลการวิจัย  
3.1 ผลการวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา Why-Why Analysis 
 จากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี  Why-Why Analysis พบว่า 
สาเหตุที่ท าให้สินค้าล้นคลังมาจากมาที่ไม่มีการพยากรณ์ความ
ต้องการที่เหมาะสม และไม่มีการก าหนดขนาดของการสั่งสินค้า 
ผู้วิจัยจึงได้น า เครื่ องมือที่ ใ ช้ค านวณหาจุดสั่ งซื้อที่ เหมาะสม 
(Reorder Point : ROP) มาใช้ในการแก้ปัญหา ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ Why-Why Analysis 

 
 จากภาพที่ 2 พบว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาวัตถุดิบล้น
คลัง เกิดจากการไม่มีจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม จึงท าให้มีสินค้าคงคลัง
จ านวนมากเกินความต้องการ ผู้วิจัยจึงได้ท าการหาจุดสั่งซื้อให้ที่
เหมาะสม เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อเป็นแนวทางในการปรับ
ใช้ต่อไปในอนาคต 
 
 

3.3 ผลการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม (Reorder Point: ROP) 
 
ตารางที่ 1 แสดงการหาจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม (Reorder Point : ROP 
 

 
จากตารางที่ 1 แสดงการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม จาการใช้สูตร
ค านวณ และแสดงระดับการให้บริการ ที่ 95% นั่นหมายความว่า
จะต้องมีจ านวนสินค้าส ารอง เพื่อป้องกันสินค้าขาดมือ เมื่อได้จุด
สั่งซื้อใหม่แล้วจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการจ าลองสถานการณ์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ 

รหัสสินค้า ช่ือสินค้า 
สนิค้าคงคลังส ารอง (ช้ิน) 

𝑠𝑠 
ระดับการให้บริการ 95 % 

𝑧 
จุดสั่งซื้อใหม ่ROP 

(ช้ิน) 

A001 NYLON BASE 130 1.645 3126 

B001 SYNCHRO MECHANISM 120 1.645 2953 

B002 EXECUTIVE MECHANISM 63 1.645 501 

G001 GAS LIFT NYLON 105 1.645 2894 

G002 GAS LIFT CHROME 62 1.645 449 
F001 R FIXED RIGHT ARM 77 1.645 1186 

F002 L FIXED LEFT ARM 78 1.645 1187 

J001 R ADJUST RIGHT ARM 105 1.645 1652 

J002 L ADJUST LEFT ARM 105 1.645 1652 

C001 CASTOR WHEEL 244 1.645 15815 
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3.4 ผลการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
 3.4.1 จ าลองความต้องการสินค้า ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
เก้าอี้ 10 SKUs จ านวน 365 วัน ได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล   

 
 
 
 
 

รหัส จุดสั่งซื้อใหม่ 
ROP 

จ านวนคร้ังท่ี
สั่งซื้อ 

จ านวนสนิค้าคง
คลัง เก่า 

จ านวนสนิค้าคง
คลัง ใหม ่

ผลตา่ง 

A001 3126 5 2751 2019 ลดลง 732 

B001 2953 4 2506 1907 ลดลง 599 

B002 501 1 817 562 ลดลง 255 

G001 2894 4 3104 34 ลดลง 3070 

G002 449 1 1329 326 ลดลง 1003 

F001 R 1186 4 1976 479 ลดลง 1497 

F002 L 1187 4 1981 486 ลดลง 1495 

J001 R 1652 4 1986 1599 ลดลง 387 

J001 L 1652 4 1962 1577 ลดลง 385 

C001 15815 6 6230 4627 ลดลง 1603 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลกการจ าลองสถานการณ์ และท าการ
เปรียบเทียบกับ ปริมาณสินค้าคงคลังจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง กับ
การใช้การจ าลองแบบมอนติคาร์โลจากผลแสดงให้เห็นถึง ปริมาณ
ของสินค้าคงคลังที่ลดลง จากเดิม โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการสุ่มความต้องต้องการ  
 
4. สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษากระบวนการและวิธีที่ใช้ในการหาจุดสั่งซื้อ
ใหม่ท่ีเหมาะสม (Reorder Point: ROP) แสดงให้เห็นถึงการขาดการ
พยากรณ์คามต้องการ ท าให้ในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง มีการ
สั่งซื้อที่มากกว่าความต้องการที่เข้ามา ส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าคง
คลังเป็นจ านวนมาก โดยผู้วิจัยได้น าการจ าลองสถานการณ์เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ โดยใช้ Microsoft Excel และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการหาจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม 
โดยสามารถวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมได้ และปริมาณจ านวน
สินค้าคงคลังที่ลดลง ดังตารางที ่3  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาวิจัย 

รหัส จุดสั่งซื้อ
ใหม ่

จ านวนสนิค้า
คงคลัง เก่า 

จ านวนสนิค้า
คงคลัง ใหม ่

A001 3126 2751 2019 

B001 2953 2506 1907 

B002  501 817 562 

G001 2894 3104 34 

G002 449 1329 326 

F001 R 1186 1976 479 

F002 L 1187 1981 486 

J001 R 1652 1986 1599 

J001 L 1652 1962 1577 

C001  15815 6230 4627 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า จากการค านวณหาจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ
ที่เหมาะสม และน ามาจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โลแล้วนั้น ท าให้
มีสินค้าคงคลังลดลงจากเดิม มีสินค้าคงคลังของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
เก้าอี้ 10 SKUs ทั้งหมด 24,642 หน่วย ลดลงเหลือ 13,616 หน่วย 
หรือคิดเป็น 55.26% 
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 4.2 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ค านวณ ROP 
เพื่อให้ผู้อ่านได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ค านวณ ROP ซึ่งยังไม่ได้นาผลการศึกษาไปปรับใช้กับสถานการณ์
จริงซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนาเอาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับใช้และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังได้หรือน าเอาแนวทางใน
การประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการค านวณ ที่เสนอแนะใน
งานวิจัยนี้ไปปรับใช้และเปรียบเทียบความยาก-ง่ายในการจัดท า เพื่อ
เป็นหลักฐานในการค านวณ ROP และช่วยให้ผู้ ใช้งานมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 
 
5. อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณของสินค้าคงคลัง จึงได้ใช้วิธีการ
หาสาเหตุของปัญหาเพื่อให้สามารถทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 
Why-Why Analysis แลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในบริษัท กรณีศึกษา โดยน าหลักการหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม 
(Reorder point : ROP) มาใช้โดยเลือกวิเคราะห์กลุ่มวัตถุดิบท่ีใช้ใน
การผลิต สินค้าประเภทเก้าอี้ โดยพิจารณาจากกลุ่มวัตถุดิบที่
สามารถใช่ร่วมกันได้ (Common parts) สูงสุด จ านวน 10 รายการ
มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ซึ่งสรุปเป็นกราฟได้ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณสินคา้คงคลังก่อน-หลัง การปรับปรุง 

 ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหานั้นมา
จากการไม่มีการพยากรณ์ความต้องการของสินค้า จึงได้ท าการ
ค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม (Reorder point : ROP) ดัง
ตารางที่ 3 จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมย้อนหลังของการเบิก
วัตถุดิบ เป็นเวลา 1 ปี มาใช้ในการจ าลองสถานการณ์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มความต้องการ ซึ่งพบว่า จากเดิมมี
ปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ท่ี 24,642 หน่วย ลดลงเหลือ 13,616 หน่วย 
หรือคิดเป็น 55.26% ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับ งานวิจัย [5] ที่ได้
น าเอาตัวแบบ ROP มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังส าหรับ
ธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดปริมาณการสั่งปูนต่อครั้งได้ เนื่องจาก
ระยะเวลารอคอยสินค้าเพียง 3 วัน จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ส ารองสินค้าไว้จ านานมาก เพื่อพิสูจน์ว่าการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อน
ปรับปรุง และหลังการปรับปรุง ที่แสดงให้เห็นค่านัยส าคัญที่มีค่า

น้อยกว่า 0.05 น่ันคือ 0.001 ดังนั้น ปริมาณสินค้าคงคลังของจริงไม่
แตกต่างจากการจ าลองสถานการณ์ จึงสามารถน าไปเป็นนโยบายใน
การสั่งซื้อวัตถุดิบได้จริง 
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คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense 
of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brand Equity and Service Quality Influencing Consumer Purchase Intention of Fashion 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์  SOS (Sense of 
Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาคุณภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense 
of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS 
(Sense of Style) ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้าในด้านการรับรู้คุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
แฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
และด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า ตามล าดับ ในขณะที่ด้านการรับรู้ตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS 
(Sense of Style) ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และยังพบอีกว่า ปัจจัยคุณภาพบริการ ได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) ของผู้บริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ส่วน
คุณภาพบริการในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านนโยบายร้าน ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ และด้านการแก้ไขปัญหา ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
แฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, คุณภาพบริการ, ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ัน 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the relationship between brand equity and purchase intention of 
fashion products in SOS (Sense of Style) in Bangkok. and 2) to study the relationship between service quality and purchase 
intention of fashion products in SOS (Sense of Style) in Bangkok. The research is quantitative research. The questionnaires 
were deployed to collect data from 400 subjects sample population who experienced in bought fashion products in SOS 
(Sense of Style) and live in Bangkok. The statistics were used to analysis data including frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Statistics deployed to test hypothesizes, were multiple regression analysis. According to the 
hypothesis testing, the brand equity factors of perceived quality, brand association and brand loyalty had a significant 
impact on purchase intention of fashion products in SOS (Sense of Style) in Bangkok in which perceived quality has the 
most impact, followed by brand loyalty and brand association respectively. On the other hand, brand awareness had no 
significant effect on purchasing intention at the significant level of 0.05. In addition, the service quality factors of personal 
interaction and reliability had a significant impact on purchase intention of fashion products in SOS (Sense of Style) in 
Bangkok respectively. However, the components of service quality including policy, physical appearance and problem 
solving have no significant effect on purchasing intention at the significant level of 0.05. 
Keywords: Brand equity, Service quality, Purchase intention                                                                         
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1. บทน า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต

ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลัก เมื่อเริ่มเข้าสู่
ยุคดิจิทัลช่องทางออนไลน์ได้กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส าคัญ และ
มีผู้ประกอบการจ านวนมากได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองผ่านช่องทางนี้ 
(วรรณี งามขจรกุลกิจ, 2559) กลุ่มสินค้าแฟช่ันถือเป็นกลุ่มสินค้าที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) และยังมีการคาดการณ์อีกว่าในปี 2564 
มูลค่าตลาดของสินค้าแฟช่ันออนไลน์นั้นจะสูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาท 
(รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย, 2560) ถึงแม้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้บริโภค
จะกล้าซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) อย่างไร
ก็ตามยังมีผู้บริโภคกว่า 69% ที่ยังคงเลือกใช้ร้านค้าเป็นช่องทางหลัก
ในการซื้อสินค้า (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2560) ดังนั้นช่องทาง
ออนไลน์อาจยังไม่สามารถแทนที่ช่องทางออฟไลน์ได้ทั้งหมด โดย
จากมุมมองของผู้บริโภค ท้ังช่องทางร้านค้าและช่องทางออนไลน์นั้น
มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน หากทั้งสองช่องทางนี้ได้รับการพัฒนา
ควบคู่ไปพร้อมกัน ผู้บริโภคย่อมได้รับประโยชน์ที่มากขึ้นและยัง
สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ได้อย่างเหมาะสม
ด้วย (Mustakallio, 2015)  

เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมากของตลาดแฟช่ันใน
ประเทศไทย อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านทั้ง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลให้เกิดธุรกิจร้านค้าปลีกมัลติ    
แบรนด์ในรูปแบบนี้ขึ้น ซึ่งช่วยต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากออนไลน์ได้ 
โดยร้านค้าปลีกมัลติแบรนด์ Sense of Style (SOS) ถือเป็นร้าน  
มัลติแบรนด์อันดับแรกๆ ที่วางจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาทิ เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ เป็นต้น จากร้านค้าออนไลน์ที่มี
ช่ือเสียงหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะมาจากทางเฟสบุ๊ค หรืออินสตา
แกรมน าไว้ในร้านเดียวกัน ปัจจุบันร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of 
Style) ได้รับความนิยมและกลายเป็นผู้น าตลาด โดยที่มาของการ
สร้ า งธุ ร กิ จ ร้ านมั ล ติ แบรนด์  SOS (Sense of Style) มาจาก
ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการหาทางออกให้แก่

ผู้บริโภคและเจ้าของร้านค้าที่ก าลังประสบปัญหาต่างๆ จากการซื้อ
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส าหรับประเทศไทยธุรกิจร้านค้า
ปลีกมัลติแบรนด์ในรูปแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความ
นิยมมากขึ้น (Thiengthamcharoen, 2016) จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
แข่งขันของธุรกิจก็ยิ่งสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องวาง     
กลยุทธ์ที่สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ น่ันคือการสร้าง
ตราสินค้าให้แข็งแกร่งและมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค การสร้าง
ตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งจึงถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ที่สุดที่จะน าธุรกิจไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ก่อให้เกิดผลก าไรระยะยาว (Aydin and Ulengin, 2015) นอกจากน้ี
ปัจจัยคุณภาพของการบริการยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและองค์กรได้ ผู้ประกอบการ
จึงต้องมีความสามารถในการให้บริการที่สร้างความแตกต่างและ
เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ โดยการมอบบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือในระดับที่สูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค  ถ้าหาก
ผู้ประกอบการสามารถสร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีของผู้บริโภค
ต่อสินค้าและบริการได้ก็อาจจะน าไปสู่ความตั้งใจในการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาคุณค่า   
ตราสินค้า คุณภาพบริการ และความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติ
แบรนด์ SOS (Sense of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาท าธุรกิจในลักษณะดังกล่าวหรือ
เจ้าของธุรกิจร้านมัลติแบรนด์จะได้ท าความเข้าใจและน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนสร้างตราสินค้าให้แข็งแกรง่
และบริหารคุณค่าตราสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการบริการให้ดีและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนและผลก าไรในระยะยาวให้กับธุรกิจได้  รวมไปถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถและกลุ่มเป้าหมายได้บน
พื้นฐานความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตั้งใจซื้อ
และครองใจกลุ่มผู้บริโภคในท่ีสุด

 
2. ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยคุณค่าตรา
สินค้าและคุณภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ และได้แบ่ง
ขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 3 ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่า
ตราสินค้า (Brand equity) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการ (Service quality) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ
ซื้อ (Purchase intention) 
 2.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันใน
ร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) และอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 
มหานคร จ านวน 400 คน  
 2.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและ
คุณภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติ        
แบรนด์ SOS (Sense of Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ครั้งนี ้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

3. วิธีการวิจัย  
การศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพบริการที่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์  SOS (Sense of 
Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องจากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้      
ที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
กรอกข้อมูลด้วยตนเองและเมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
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ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
อนุมาน (Inference Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
ทดสอบด้วยวิธีการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรมาก กว่า 1 
ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและคุณภาพบริการต่อความ

ตั้งใจซื้อ เพื่อดูว่าปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและปัจจัยตัว
ใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย    
เชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) สรุปผลได้ตามตารางที่ 1  

     
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์   
SOS (Sense of Style
 

 
 
         
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
                                                       
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุปัจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์  
SOS (Sense of Style)  
 

คุณภาพบริการ 
(Service quality) 

Unstandardized 
        Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

   B                   
Std. 
Error (β)  

 

ค่าคงท่ี (Constant) .939 .367  2.558 .011 
ด้านปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคล  .352 .077 .238 4.548 .000* 
ด้านนโยบายร้าน  .144 .074 .104 1.955 .051 
ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ  .148 .079 .106 1.867 .063 
ด้านความน่าเชื่อถือ  .186 .079 .130 2.345 .020* 
ด้านการแก้ปญัหา  -.056 .071 -.045 -.783 .434 
R = .404 Adjusted R2 = .153     
R2 = .163 SE = .472     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พห ุ(Multiple Regression Analysis) สรุปผลได้ตามตารางที่ 2 
 
จากผลการวิจัย จึงสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ได้ดังต่อไปนี ้ 
 

4.1 คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันใน 
ร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพมีผลกระทบทางตรงต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of 
Style) มากที่สุด (B = 0.350, Std. Error = 0.067) รองลงมาคือ 
คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า (B = 0.291, Std. 

คุณค่าตราสินค้า 
(Brand equity) 

Unstandardized 
      Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

   B                   
Std. 
Error (β)  

 

ค่าคงท่ี (Constant) .746 .335  2.223 .027 
ด้านการรบัรู้ตราสินค้า  .005 .077 .004 .071 .944 
ด้านการรบัรู้คณุภาพ  .350 .067 .266 5.226 .000* 
ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า  .183 .068 .135 2.681 .008* 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  .291 .069 .216 4.244 .000* 
R = .476 Adjusted R2 = .219     
R2 = .227 SE = .453     
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Error = 0.069) และคุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (B 
= 0.183, Std. Error = 0.068) ตามล าดับ 

4.2 คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันใน 
ร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า คุณภาพบริการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลกระทบทาง 
ตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense 
of Style) มากท่ีสุด (B = 0.352, Std. Error = 0.077) รองลงมาคือ 
คุณค่าตราสินค้าด้านความน่าเช่ือถือ (B = 0.186, Std. Error = 
0.079) ตามล าดับ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความ 
ตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ ด้านการรับรู้
คุณภาพ ตามด้วยด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านการเช่ือมโยง
ตราสินค้า ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kurniawan and 
Diryana (2001) ที่พบว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า ด้านการเชื่อม โยงตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่ด้านการรับรู้
ตราสินค้ านั้น ไม่ผลต่อความตั้ งใจซื้อ  เนื่ องจากผู้บริ โภคให้           
ความส าคัญกับประโยชน์และหน้าที่ของผลิตภัณฑ์มากกว่า ภารดี 
ชางประยูร (2557) ที่พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู้ชายเมโทร     
เซ็กชวลในกรุงเทพมหานครมากที่สุด Walangitan, Pangemanan, 
and Rumokoy (2015) ที่พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้      
ตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์ยี่ห้อ 

Etude House ของผู้บริโภคในเมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค เพื่อสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้
เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด
และจดจ าได้ ง่ายขึ้นด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ        
กมลพรรณ โกฎิค้างพลู (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นด้านคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการ
รับรู้ตราสินค้ามากที่สุด     

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าปัจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อ 
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันในร้านมัลติแบรนด์ SOS (Sense of 
Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านความน่าเช่ือถือ ตามล าดับ ในขณะที่
คุณภาพบริการด้านอื่นๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ัน
ในร้าน   มัลติแบรนด์ SOS (Sense of Style) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Panigrahi, Azizan, 
and Waris (2018) ที่พบว่า พนักงานขายที่มีทักษะในการแก้ปัญหา
แนะน า และช่วยเหลือลูกค้าจะช่วยเพิ่มระดับความตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภคในบริบทของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในมาเลเซีย Yuen and 
Chan (2010) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

คุณภาพบริการโดยภาพรวม ได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ด้านนโยบายร้าน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ 
และด้านการแก้ไขปัญหาอยู่ ในระดับมาก Sirohi and Kumar 
(2018) พบว่า คุณภาพบริการของร้านค้าปลีกด้านความน่าเช่ือถือมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต ได้แก่ ความตั้งใจซื้อ และ
ความตั้งใจที่จะแนะน า Choudhury (2013) ที่พบว่าคุณภาพบริการ
ด้านความน่าเช่ือถือนั้นมีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณี 
ศึกษาของธนาคารในประเทศอินเดีย และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ Nadiri and Tu ̈mer (2009) ที่พบว่า คุณภาพบริการของร้านค้า
ปลีกด้านความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ได้แก่ 
ความตั้งใจซื้อ และความตั้งใจที่จะแนะน า โดยการวัดคุณภาพการ
บริการได้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญส าหรับร้านค้า
ปลีกที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริโภคของลูกค้า     
 
6. ข้อเสนอแนะ 
     6.1 ผู้ประกอบควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกสินค้าและ
ร้านค้าออนไลน์ท่ีจะน าสินค้ามาวางจ าหน่ายภายในร้านให้มากยิ่งข้ึน 
โดยสินค้าเหล่านั้นต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล 
จึงจะสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหลักของร้านได้ และ
เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าและยินดีที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้า   
จะมีผลท าให้ระดับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้นด้วย  
    6.2 ผู้ประกอบการควรจัดสรรพนักงานภายในร้านมัลติแบรนด์ 
SOS (Sense of Style) ให้มีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับ
จ านวนผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อที่จะสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงตอบสนอง และ
พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลังจากใช้บริการ  
   6.3 ควรมีการก าหนดมาตรฐานในการบริการให้ชัดเจน โดยอาจมี
การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ และท าให้
ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดในการรอคิว หรือรอรับบริการ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงรอบการสั่งใหม่ของปริมาตรในการสั่งน้้ามันส้าเร็จรูป บริษัท เอบีซี จ้ากัด ซึ่งน้้ามันดังกล่าวมี น้้ามันดีเซล แก๊ส
โซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และ E-20 ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาในการสั่งซื้อน้้ามันที่ไม่เพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน ดังนั้น
ผู้วิจัยได้ก้าหนดวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การหาปริมาณการสั่งซื้อน้้ามันที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการส้ารองน้้ามันในการใช้แต่ละ
รอบการสั่งซื้อ และ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงปริมาณในการสั่งซื้อน้้ามันในแต่ละรอบเพื่อให้มีจ้านวนที่เหมาะสม โดยก้าหนวิธีการวิจัยคือ 
การใช้เครื่องมือของการหา รอบการสั่งซื้อใหม่ Re Order Point (ROP) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาการวิจัย พร้อมท้ังข้อมูลการสั่งซื้อใน
แต่ะรอบซึ่งในการสั่งซื้อในอตีดผู้ประกอบการได้ขาดโอกาสในการขายเนื่องจากน้้ามันไม่มีปริมาตรเพียงพอต่อการขาย เช่นน้้ามันดีเซล สาขาท่ี 
1 คิดเป็นร้อยละ 18.75 แก๊สโซฮอล์ 91 คิดเป็นร้อยละ 6.50 และE-20 คิดเป็นร้อยละ 1.30 ซึ่งในระดับในการขายมันเป็นการขาดรายได้ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการค้านวณหารอบการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูป เพ่ือให้มีน้้ามันขายเพียงพอต่อรอบการสั่งซื้อดังเช่นในสาขาท่ี 1 การสั่งซื้อน้้ามัน
ส้าเร็จรูปดีเซลจากเดิมนั้นเท่ากับ 5,687.50 ลิตร ซึ่งผู้ประกอบการนั้นได้ก้าหนดการสั่งซื้อตามจ้านวนเฉลี่ยเท่าเดิม เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในการสั่งซื้อน้้ามัน แต่เมื่อมีการหาจ้านวนลิตรของน้้ามันและรอบในการสั่งใหม่นั้นเท่ากับ 11,000 ลิตร ถึงแม้ว่ารอบในการสั่งซื้อใหม่นั้น
จะเป็น 2 เท่าของจ้านวนลิตรเดิม แต่ผู้ประกอบการสถานน้้ามันนั้นก็ยังสามารถมีสินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้นและพบว่าได้ก้าไรมากขึ้นจากการสั่งซื้อ
ที่มีจ้านวนมากกว่า 50% ดังนั้นสรุปผลการวิจัยพบว่า รอบการสั่งซื้อในการสั่งซื้อน้้ามันท่ีมีความถี่ในการสั่งคือ 1 วันและจ้านวนในการสั่งซื้อนั้น
โดยเฉลี่ยมีจ้านวนปริมาตรของน้้ามันมากกว่า 50% ของปริมาตรในการสั่งซื้อเดิม   
ค้าส้าคัญ : จ้านวนการสั่งซื้อ, น้้ามันส้าเร็จรูป, การวางแผนการสั่งซื้อ 
 

Abstract 
 This research discusses the volume of new orders in the oil company ABC Ltd, which has oil, gas, diesel, gasohol 
91 gas, gasohol 95 and E-20 that due to problems that occur in the current problems are in order, not enough oil for sale 
each day. Therefore, researchers have determined the purpose is to study and analyses to find order quantity of oil 
suitable for use in oil reserves in each cycle of the order and to find ways to improve the fuel quantity in the order in 
each cycle, so that there is a reasonable. The research method is to use a tool to find new orders Order Re round Point 
(ROP) in the data analysis and problem research, along with ordering information in each round in the order in which the 
prospect lacking supporting for sales opportunities because fuel doesn't have enough volume of sales, such as diesel 
fuel. Branch 1 18.75 percent gasohol 91 6.50 percent and E-20. 1.30%. Moreover, In which the level of sales it is lack of 
income. So the researchers calculated it cycles on the order of finished oil. To provide sufficient oil to purchase per 
round, as in the order 1 branches of oil and diesel from the original scene is equal to 5,687.50 liters which operators are 
assigned the same average number order. Because the data is not stored in order, oil, but when a number of oil and 
around in the l command is equivalent to 11,000 liters. Although the new order cycle, it is 2 times of the total number 
of liters, but the trader places an oil, it can also have sold more, and found more profitable to purchase more than 50%, 
so the conclusions found that cycle, in order to purchase the oil with the frequency is 1 and the number of days in order 
that, on average, there are a total of more than 50% of the volume of oil volume in the original purchase order. 
Keywords: Re-Order Point, Oil finished goods, Planning  
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1. ค้าแนะน้าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 การบริหารควบคุมสินค้าคงคลัง นับได้ว่าเป็นสิ่งส้าคัญอย่างหนึ่ง
ที่ผู้บริหารควรให้ความส้าคัญและจะต้องน้ามาพิจารณาในการดา้เนนิ
ธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะสินค้าคงคลังเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจนั้นควรมีไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการ
ผลิตหือการขายให้ด้าเนินไปอย่างราบรื่น แต่ในการที่มีสินค้าคงคลัง
มากเกินไปหรือในปริมาณมากนั้นธุรกิจก็จะประสบปัญหาในเรื่อง
ของต้นทุนในการเก็บรักษาที่สูง นอกจากนั้นยังส่งผลถึงในเรื่องของ
การสูญเสียโอกาสในการน้าเงินที่จบอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหา
ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีสินค้าคงคลังที่น้อย
เกินไปนั้นก็อาจเกิดการที่สินค้าขาดแคลนหรือมีไม่เพียงพอทั้งในด้าน
ของการผลิต และด้านของการขายท้าให้สูญเสียโอกาสในการขาย
สินค้าให้แก่ลูกค้า และยังรวมถึงในด้านของการขายที่ไม่มีสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะส่งผลถึงภาพลักษณ์
ของธุรกิจในอนาคตได้ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องท้าการตรวจสอบระดับ
วัตถุดิบคงคลังอย่างสม่้าเสมอ และจัดการให้มีจ้านวนที่เพียงพอต่อ
การผลิต หรือการขาย เพราะการที่มีสินค้าคงคลังที่มากเกินไปหรือ
น้อยเกินไปนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลที่ดีต่อทางองค์กรทั้งสิ้น [3] (ชาญ
ณรงค์ ฮะซิ้ม และอภิวัฒน์ หมื่นจี๋, 2558)  
 ดังนั้นปัจจุบันธุรกิจน้้ามันเป็นธุรกิจที่มีความส้าคัญมากในการ
ด้าเนินงานในทุกกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน 
โลจิสติกส์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการการขนส่ง และมากไปกว่านั้นความต้องการสินค้าต่าง ๆ ของ
ลูกค้านั้นมีความต้องการสูง ดังนั้นธุรกิจน้้ามัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การขับเคลื่อนการขนส่งเพื่อให้สินค้าส่งสินค้าให้ถึงปลายทาง หากแต่
ทางผู้ประกอบการผู้ขายปลีกน้้ามันจะต้องสั่งน้้ามันส้าเร็จรูปจ้านวน 
4 ประเภท คือ ดีเซล แก๊สโซฮออล์ 91 แก๊สโซฮออล์ 95 และ E-20 
โดยการสั่งซื้อในแต่ละละรอบนั้นจะต้องใช้ปัจจัยในการทราบถึงการ
สั่งซื้อในแต่ละรอบเพื่อเพียงพอต่อการขายและเพื่อลดโอกาสในการ
ขาย ซึ่งจะต้องมีการหาปริมาณที่เหมาะสมในการสั่งซื้อน้้ามัน
ส้าเร็จรูป และ ปัจจัยด้านปริมาณที่น้้ามันไม่สามารถดูดไม่ขึ้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาปริมาณในการสั่งซื้อน้้ามัน
ส้าเร็จรูปที่เหมาะสมเพื่อใช้ส้าหรับขาย และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงปริมาณในการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูป โดยผู้วิจัยได้
ท้าการศึกษาจากการท้างานจริงในปัจจุบันและยอดการสั่งซื้อในอดีต
ในปี 2561 การวิเคราะห์หาปริมาณในการสั่งซื้อน้้ามันที่เหมาะสม
เพื่อให้มีน้้ามันเพียงพอต่อรอบการใช้และการสั่งซื้อในแต่ละรอบการ
สั่งซื้อ โดยประยุกต์ใช้วิธีการหารอบสั่งซื้อน้้ามันที่เหมาะสม โดยแต่
ละรอบมีรอบการสั่งซื้อท่ีคงที่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาการหาปริมาณการสั่งซื้อน้้ามันที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การส้ารองน้้ามันในการใช้แต่ละรอบการสั่งซื้อ 
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงปริมาณในการสั่งซื้อน้้ามันในแต่
ละรอบเพื่อให้มีจ้านวนท่ีเพียงพอต่อการขายในรอบต่อไป 
 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการสินค้าคงคลัง (ผศ.หริรักษ์ สูตะบุตรและคณะ, 2550) 
 ในการจัดซื้อสินค้าคงคลัง เวลาก็เป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างยิ่งตัว
หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการ
เป็นแบบต่อเนื่อง จะสามารถก้าหนดที่จะสั่งซื้อใหม่ได้เมื่อพบว่า
สินค้าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะสั่งซื้อของมาใหม่ในปริมาณคงที่
เท่ากับปริมาณการสั่งซื้อที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Fixed Order 
Quantity System จุดสั่งซื้อใหม่นั้นมีความสัมพันธ์แปรตามตัวแปร 
2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลังและรอบเวลาในการ
สั่งซื้อ (Lead Time) โดยจากตัวแปรของจุดสั่งซื้อนั้นจะต้องมี 2 
ปัจจัย ดังนี้ 1. สต็อคเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อค
ที่ต้องส้ารองไว้กันสินค้าขาดเมื่อสินค้าถูกใช้และปริมาณลดลงจนถึง
จุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส้าหรับการสั่งซื้อรอบ
ถัดไป เมื่ออุปสงค์สูงกว่าสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ เป็นการป้องกันสินค้า
ขาดมือไว้ล่วงหน้า หรืออีกค้าอธิบายหนึ่งเป็นการเก็บสะสมสินค้าคง
คลังในช่วงของรอบเวลาในการสั่งซื้อ 2. ระดับการให้บริการ 
(Service Level) เป็นวิธีการวัดปริมาณสต็อคเพื่อความปลอดภัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดในด้านคุณภาพ โดยปกติในระบบ
คุณภาพลูกค้าจะมีการคาดหวังในระดับที่ก้าหนดเป็นร้อยละของการ
สั่งซื้อว่าสามารถจัดส่งได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นกับนโยบายที่ป้องกันสต็อ
คขาดมือ โดยขึ้นอยู่กับต้นทุนส้าหรับสต็อคเพิ่มเติม และเสียยอดขาย
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ โดยมีการใช้สูตร 
 จุดสั่งซื้อใหม่  = (อัตราความต้องการ x รอบเวลา) + สินค้าคง
คลังเพื่อความปลอดภัย 
           =  ( d  x L) +  z L ( d )…………สมการที่ (1) 
โดยที่     d       = อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 
  L       = รอบเวลาคงท่ี 
  Z      = ค่าระดับความเช่ือมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
        d    = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการ
สินค้า 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
 จ้านวนสาขาของปั้มน้้ามัน 38 สาขา 
4.2 ขอบเขตด้านข้อมูล  
 จ้านวนรอบการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 จ้านวนรอบการสั่งซื้อจริงของน้้ามันส้าเร็จรูปเป็นระยะเวลา 1 
เดือน 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด้าเนินงานศึกษาปี พ.ศ. 2561 - 2562 
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5. วิธีด้าเนินงานวิจัย 
5.1 ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย 

 
รูปที ่1 ขี้นตอนในการท้าวิจัย 
 5.1.1 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับรอบการสั่ งซื้อน้้ามัน
ส้าเร็จรูปจ้านวน 4 ชนิดในรอบปี พ.ศ. 2561  
 5.1.2 ศึกษาแนวคิดและเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวคือ การค้านวณหารอบสั่งซื้อใหม่ในแต่
ละรอบการสั่งซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการขายน้้ามัน 
 5.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในด้านข้อมูลและใช้
เครื่องมือในการด้าเนินงานวิจัย โดยข้อมูลน้้ามันที่ขายเฉลี่ยซึ่งไม่ได้
ขายให้ลูกค้า 

 
รูปที่ 2 เป็นภาพที่น้ามันไม่มีเพยีงพอส้าหรับการขายซึ่งเสียโอกาสใน
การขายของผู้ประกอบการน้้ามันโดยเฉลี่ย 
 5.1.4 น้าข้อมูลที่วิเคราะห์มาหาแนวทางในการก้าหนดรอบใน
การสั่งซื้อใหม่ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 ข้อมูลรอบการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปเดิม 

 
รูปที ่3 ข้อมูลปัจจุบันในรอบการสั่งซื้อเฉลี่ยปี พ.ศ. 2561 
จากรูปที่ 2 เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการท้าการสั่งซื้อแบบเดิมซึ่ง
จ้านวนในการสั่งซื้อเป็นจ้านวนที่ไม่ได้ก้าหนดจ้านวนในการสั่งซื้อ
ดังนั้นจุดสั่งซื้อในการสั่งในน้้ามันส้าเร็จรูปในแต่ละตัวเป็นการสั่งซือ้ที่
เป็นเศษซึ่งจะไม่สามารถค้านวณจุดสั่งซื้อในครั้งต่อไปได้ 
6.2 ข้อมูลรอบการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปใหม่ 

 
รูปที ่4 ข้อมูลรอบการสั่งซ้อน้้ามันส้าเร็จรูปใหม่ 
 จากรูปที่ 3 เป็นข้อมูลรอบในการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปใหม่
จ้านวน 38 สาขาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบการน้้ามันจะต้อง
สั่งในจ้านวน เช่น สาขาที่1 น้้ามันดีเซล จ้านวนลิตรในการสั่งซื้อ 
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เท่ากับ 11,000 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 จ้านวนลิตรในการสั่งซื้อ 7,000 
ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 จ้านวนลิตรในการสั่งซื้อ 5,000 ลิตร และ E-20 
จ้านวนลิตรในการสั่งซื้อ 6,000 ลิตร ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาใช้ในสถาน
ประกอบการน้้ามันในช่วงประมาณ เดือน มกราคม-มีนาคม 2562 
โดยใช้ระยะเวลาในการใช้ข้อมูลการสั่ งซื้อจริ ง ท้าให้ พบว่า
ผู้ประกอบการน้้ามันมีน้้ามันเพียงพอส้าหรับการขายรวมถึงรวม
ปริมาตรน้้ามันท่ีไม่สามารถดูดไม่ขึ้น 
6.3 เปอร์เซ็นของการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นของน้้ามันส้าเร็จรูปแต่ละชนิด 

 
รูปที ่5 เปอร์เซ็นของการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นของน้้ามันส้าเร็จรูปแต่ละชนิด 
จากรูปที่ 4 เป็นจ้านวนเปอร์เซ็นในการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นจ้านวน
ที่พบว่าในการสั่งน้้ามันจากเดิมและปัจจุบันนั้นต่างกันมากจาก
รูปแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสั่งซื้อเดิมไม่มีการวางแผนในการสั่งซื้อ
ในแต่ละรอบการสั่งซื้อ 
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลวิจัย 
จากผลการวิจัยผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปเดิมนั้น
เป็นรูปแบบที่ไม่มีแผนการสั่งซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการจะสั่งซื้ อ
น้้ามันในแต่ละรอบการสั่งซื้อในแต่ละวันไม่เท่ากันเนื่องจากทาง
ผู้ประกอบการมักจะซื้อในจ้านวนเดิมๆหรือใกล้เคียงในช่วง 1 ปีที่
ผ่านมา และพบว่าเมื่อผู้ประกอบการมีรูปแบบการค้านวณที่
เหมาะสมท้าให้ผู้ประกอบการสามารถขายน้้ามันได้มากขึ้นและ
น้้ามันไม่ขาดมือ ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลการขายเฉลี่ยต่อวันหลังการปรบัปรุงจุดสั่งซื้อใหม ่

 ดังนั้นแนวทางในการสั่งซื้อน้้ามันส้าเร็จรูปในรอบต่อไปผู้ขาย
สามารถวิเคราะห์ได้จากสูตรจุดสั่งซื้อใหม่ ซึ่งหลังจากได้น้ามาใช้
ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 ท้าให้พบว่าผู้ขายเพิ่มโอกาสใน
การขายน้้ามันแต่ละชนิดโดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างในสาขาที่  1 
หลังจากที่มีการทดลองใช้ในการขายน้้ามันและน้าข้อมูลไปใช้จริงดัง
ในรูปที่ 6 

 
รูปที ่6 เป็นการแสดงรายได้หลังจากมีการขายที่เพิม่ขึ้น แม้ว่าจะมี

ต้นทุนในการซื้อน้้ามันส้าเรจ็รูปท่ีมากขึ้นแต่ผู้ประกอบการน้้ามันก็ยงั
สามารถเพิ่มรายได้จากการขายโดยใช้ปริมาตรของน้้ามันเป็นตัวช้ีวัด
ในการวัดว่ารายไดเ้พิ่มขึ้นเนื่องจากมีน้้ามันส้าเร็จรูปเพียงพอต่อการ

ขายในแต่ละรอบการสั่งซื้อ  
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคิดรอบสั่งซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการขายในแต่ละรอบการสั่งซื้อ ดังนั้นหากจะต้องท้าวิจัยเพิ่ม
จะต้องมีการวิเคราะห์ที่ใช้ปัจจัยในการค้านวณเช่นหลักสถิติของการ
วัดค่าว่ามีความแม่นย้าหรือไม่ ดังเช่น (จารุวรรณ ชูใจ, 2559) ได้น้า
การคิดรอบสั่งซื้อใหม่เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมตัว
ความต้านทานกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้ประสบความส้าเร็จในการน้าไปใช้
ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเมื่อน้าผลวิจัยมาเปรียบเทียบ
พบว่าสูตรที่น้าไปใช้ในการคิดจุดสั่งซื้อใหม่นั้นสามารถใช้ได้จริงและ
ท้าให้เพียงพอต่อการขายน้้ามันส้าเร็จรูปได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวยุ โรปที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในนกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สามารถพูดภาอังกฤษได้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่ายโดยอาศัย
ความสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Chi-square t-test และ f-test 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า 
1000 ยูโรต่อเดือน มีความพึงพอใจในความสวยงามของวัดและวัง มีศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางที่ เหมาะสม พอใจในการให้บริการของที่พัก มีความปลอดภัยในทุกๆด้าน และความเป็นมิตรของคนในพื้นที่  โดยเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครเป็นเวลา 1-4 วัน เดินทางมาด้วยตนเองเป็นครั้งแรก รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวมาจากทางอินเตอร์เน็ต มาเพื่อหาประสบการณ์
ใหม่ๆ โดยเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีสถานท่ีท่องเที่ยวครบวงจร มีความสวยงามของวัดเป็นสิ่งดึงดูดใจ และวางแผนจะไปถนนข้าวสารต่อ จะพัก
ทีโ่รงแรม 3 ดาว มีค่าใช้จ่ายต่างๆรวมอยู่ท่ี 120 ยูโรต่อวันหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถแท็กซี่  
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยว, ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวยุโรป  
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the satisfaction of European tourists visiting in Bangkok, 

Thailand, 2) to study the Behavior of European tourists visiting in Bangkok, Thailand. The sample group used in this 
research is European tourists who travel to Bangkok and can speak English for 400 people by using Simple Random 
Sampling. The research instrument in collecting the data was questionnaires. The statistical methods used in data 
analysis were percentage means, standard deviation, Chi-square, t-test and f-test. 

The results found that most samples were female, and had an average age between 18-30 years old, single 
and graduate with bachelor degrees and had monthly incomes less than 1000 Euros.They are satisfied with the beauty 
of temples and palaces. There are many tourist information centers and appropriate travel expenses. Lastly, they are 
satisfied with the service of the staff in the accommodation, safety during the day and night, and the friendliness of the 
people in Bangkok. They planned to spend travelling for 1-4 days. Most of them travelling in Bangkok for the first time 
and the tourists planned the itinerary by themselves. They acquired the tourism information from the internet. Their 
purpose of travel was for new experiences because Bangkok has the variety of tourist attraction. The beauty of the 
temple is attractive and the next place they wanted to visit was Khao San Road. They planned to stay at 3 star hotels. 
Their daily expenses averaged at 120 Euros or less. Mostly, they will travel by taxi.  
Keywords : Tourism, Tourists Satisfaction, Tourists Behavior, European Tourists 

 
1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มี ทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งประเทศ ท้ังสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ ทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรายได้หลักของประเทศ(ดวง
กมล บุญ ทวีท รัพย์ ,2555) ท า ให้ มี เ งินตราเข้ ามาหมุ น เวียน

ภายในประเทศและเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศ สามารถสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น และสร้างอาชีพต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ทั้งธุรกิจ
ทางตรงและธุรกิจทางอ้อม เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
น าเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจสื่อสาร ตลอดจนน
สินค้าท่ีเกิกจากงานฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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จากสถิติที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากโดยในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 6,161,893 คน และ มี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงเป็น 5,629,122 คน ในปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอันดับสองรองจากตลาดนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
ตะวันออก ที่สามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก  และเป็น
ตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวบ้าง  แต่
ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปมากนัก (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 2558) 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆด้าน  เช่น การปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  ระบบการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งเป็นศูนย์รวม
ของการติ ดต่ อกับนานาชาติ  และจากที่ นั กท่องเที่ ย วเลื อก
กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกของการเดินทาง เนื่อง
ด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทั้งในกลางวันและ
ก ล า งคื น  อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ป ร ะ เภ ท วั ด แ ล ะ
พระบรมมหาราชวังต่างๆ หอศิลป์  อนุสาวรีย์  โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ และประเภทโรงละคร สวนสัตว์ สถานที่การแสดงก็มีอยู่
มากมายเช่นกัน และที่ขาดไม่ได้ในกรุงเทพมหานครคือแหล่งช้อปปิ้ง
ต่างๆ และยังง่ายต่อการเดินทางไปต่อยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน
ประเทศไทย(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2558) 

เนื่องจากปัญหาการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีเดินทางมา
เที่ยวกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูล  ความพึงพอใจ 
พฤติกรรม และความคิดเห็นต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
ถูกต้ อง ซึ่ งการศึ กษาในครั้ งนี้ จะเป็นพื้ น ฐานในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ให้
เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นและเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งครั้ง งานวิจัยนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปใน
อนาคตได้ 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 

1.1.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ท่ีเดินทาง
มาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
1.2 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา คือศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ยุ โ ร ป ที่ เดิ น ท า งม าท่ อ ง เที่ ย ว ใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป ทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบง่ายโดยอาศัยความสะดวก โดยท าการส ารวจจากนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปทั้งชายและหญิง ที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จ านวน 400 คน
โดยท าการเก็บข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เช่น 
ถนนข้าวสาร วัดโพธ์ิ วัดอรุณ เป็นต้น  

  
2. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
สิริรัตน์ นาคแป้น (2555) ได้พูดถึงความหมายของพฤติกรรม

การท่องเที่ยวไว้ว่า ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บริโภค
ทางการท่องเที่ยว ดังนั้นการเข้าใจว่าผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจะมี
พฤติกรรมและลักษณะในการท่องเที่ยวอย่างไร รวมถึงปัจจัยใดบ้าง
ที่ จะมาเป็นตั วเลือกในการเดินทางท่องเที่ ยวแต่ละครั้ ง ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันออกไป 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
วาทิต อิทธิศิริเวทย์ (2551) ในด้านพฤติกรรมสามารถจ าแนกได้

เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเป็นกลุ่มที่ มีความ
กระตือรือร้นในการท่องเที่ยว มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม และ
มีความสามารถในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ลักษณะของการ
ท่องเที่ยวชมเมืองมีความแตกต่างด้านศิลปะ วัฒนะธรรม มีความ
คาดหวังในเรื่องการก าหนดทิศทางของตัวเอง และมีความเป็นเอก
ลักษณะมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
Zeithaml, Parasuraman, And Berry (1990, p.51) ไ ด้

ก าหนดคุณภาพการให้บริการไว้ 5 ด้านเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ ไว้ดังนี้  1.) ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้  (Tangibles) คือการที่
ผู้ใช้บริการสามารถคาดคะเนการบริการที่จะไดร้ับได้อย่างชัดเจนโดย
ลักษณะของสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถจับต้องได้ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก การแต่งกายของ
พนั กงาน  ป้ ายสัญ ลักษณ์  เป็ นต้น  2.) ด้ านความน่ าเช่ือถื อ 
(Relability) คือการที่ผู้ ให้บริการได้ให้บริการตามที่ ได้ให้ไว้กับ
ผู้ ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและถูกต้องเที่ยงตรง 3.) ด้านการ
ตอบสนอง (Responsiveness) คือการที่ผู้ให้บริการมีความพร้อมใน
การที่ จะให้บริการได้อย่ างทันท่ วงทีตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 4.) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Assurance) คือการเป็น
ที่ยอมรับและมีช่ือเสียงของผู้ให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการ
ให้บริการขององค์กร 5.) ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) คือการเอาใจ
ใส่และดูแลให้ความสนใจแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อก าหนด
คุณภาพในการให้บริการนี้มาใช้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
วิจัยนี้ 

นอกจากนั้นบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2554) ยังน าเสนอว่าปัจจัยที่
ดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ความต้องการผจญภัย 
ต้องการลองผจญภัย กับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ 2) ความต้องการ
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ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อ ค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 3) 
ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลทางใจที่เกิดขึ้น
หลังจากการเดินทางท่องเที่ยว คือได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นหรือ
ความประทับใจจากการเดินทาง ความคุ้มค่า 4) การเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดนที่ส าคัญและน่าสนใจ 
 
3. วิธีการด าเนิการวิจัย 
3.1 ระเบียบวิจัย 

เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จั ย คื อ  นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า วยุ โร ป ที่ เดิ น ท างม าท่ อ ง เที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดสูตรตัวอย่างตามหลักการค านวณของ 
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ 400 คน 
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่ายโดยอาศัยความสะดวก 
(Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
แบบสะดวก เป็นการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยท าการเก็บข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆของกรุงเทพมหานครเช่น ถนนข้าวสาร วัดโพธิ์ วัดอรุณ เป็น
ต้น  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการการวิจัย 

เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใน การ เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล ก ารวิ จั ย นี้ คื อ 
แบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed-end Questionnaire)เกี่ ย วกั บปั จจั ยส่ วนบุ คคล และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็น
ค าถามที่มีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เพียงตัวเลือกเดียว ส่วน
ที่ 3 ค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating 
Scale) ของ Likert ชนิดก าหนดค าตอบเป็นข้อความ 5 ระดับ ได้แก่ 
มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด เป็นการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบที่คิดว่าตรงกับระดับความรู้สึกที่
เป็นจริงตามการรับรู้ของตนเองมากที่สุด  และส่วนที่ 4 เป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิ ด เห็ น ห รื อ ข้ อ เส น อ แ น ะ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ม าท่ อ ง เที่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานคร 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ ได้จากสถิติ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ชุด 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

หาค่าความเช่ือมั่นของสเกลที่ใช้วัดพฤติกรรมและสเกลที่ใช้วัด
ระดับความพึงพอใจ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.847 

สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง โดยใช้
สถิติค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard of Variance) ค่าเฉลี่ย (Mean)  

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test ใช้
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม  
ใช้ค่า f-test แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 
ANOVA ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่
มากกว่า 2 กลุ่ม  และใช้สถิติ  Chi-Square ในการหาค่าความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว  

 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูลของผู้วิจัย ดังนี้ 
5.1 การศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล  

จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 400 คน ผู้ วิจัยได้ท าการ
วิ เค ร าะห์ โด ย ใช้ ส ถิ ติ ค่ าค วาม ถี่  (Frequencies) ค่ า ร้ อ ยล ะ 
(Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard of Variance) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ผลที่ได้คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยว
กรุงเทพมหานครเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ Germany มาก
ที่สุด รองลงมาคือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ  England  เป็น
นักท่องเที่ยวเพศหญิงมากที่สุด มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มากที่สุด 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสดมากที่สุด 
รองลงมาคือ สมรสแล้ว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัท ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 1000 ยูโรต่อเดือน
มากที่สุด รองลงมาคือ 1001-2000 ยูโรต่อเดือน 
5.2 การศึกษาด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
คนเดียว รองลงมาคือเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 1-4 วัน  
รองลงมาคือ 5-7 วัน โดยเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็น
ครั้งแรก เดินทางมาด้วยตนเอง รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวมาจากทาง
อิน เตอร์ เน็ ต  มี จุ ดป ระสงค์ ในการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อศึ กษาห า
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความโดดเด่นของ
กรุงเทพมานคร คือมีสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร สิ่งดึงดูดใจ คือ
ความสวยงามของวัดวาอาราม และสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีวางแผนจะไป
คือถนนข้าวสาร โดยจะพักในโรงแรมระดับ  3 ดาวเมื่อมาถึง
กรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในเรื่องการชอปปิ้ง รวมอยู่ที่
120 ยูโรต่อวันหรือต่ ากว่า ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
โดยแท็กซี่เป็นส่วนใหญ่ 

จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ในภาพรวมได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  รายได้ต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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5.3 การศึกษาความพึงพอใจ 
จากการศึกษานักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 2.) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.) ด้านการคมนาคม 4.) 
ด้านที่พัก ร้านอาหาร 5.) ด้านความปลอดภัย 6.) ด้านอัธยาศัยของ
คนในท้องถิ่น 

โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวโดยมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
นักท่องเที่ยวได้ ให้ระดับความพึงพอใจในด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจะมีประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อ 4 ความสวยงามของวัดและวัง 
ข้อ 3 ความมีเอกลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และข้อ 
1 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในเวลากลางวัน ตามล าดับ 
ส่วนความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านความเหมาะสมของราคา
ค่าบริการในการเข้าชมสถานที่ (กรณีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเก็บ
ค่าบริการ เช่น ค่าเข้าชมวัด พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ) 

 ในขณะที่ นักท่องเที่ยวได้ให้ระดับความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก โดยจะมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1. มีศูนย์บริการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ข้อ  2. มีการท าป้ายบอกทาง
ที่ ชัดเจนภายในแหล่งท่องเที่ยว และ ข้อ 3. ความสะอาดของ
ห้องน้ า/ห้องสุขาในแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือความเพียงพอของการให้บริการ WIFI ใน
สถานท่ีท่องเที่ยว 

ส่วน นักท่องเที่ยวได้ให้ระดับความพึงพอใจในด้านการคมนาคม
อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยจะมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มาก 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1. สภาพการจราจรในระหว่างที่ท่องเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร ข้อ 5 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และข้อ 2  ยานพาหนะเพียงพอต่อความต้องการในการ
เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสถานที่
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

 ขณะที่  นักท่องเที่ยวได้ให้ระดับความพึงพอใจในด้านที่พัก 
ร้านอาหารอยู่ในระดับมาก โดยจะมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมาก 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1. การให้บริการของที่พักแรม ข้อ 
2. ความสะอาดของที่พักแรม  และข้อ 4. การให้บริการของ
ร้านอาหาร ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
อาหารในร้านมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวได้ให้ระดับความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจะมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางวัน ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคือ  ข้อ 2. ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืน 

ในขณะที่ นักท่องเที่ยวได้ให้ระดับความพึงพอใจในด้านอัธยาศัย
ของคนในท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจะมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 1. มีความเป็นมิตร ข้อ 

2. มีความสุภาพอ่อนโยน/ยิ้มง่าย ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่าย 

จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ในภาพรวมได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ  ระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่าง
กันจะมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน ในขณะที่ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่แตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน 
5.4 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
( Satisfaction and Behavior of European Tourists visiting 
Bangkok, Thailand) ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 

จากการศึ กษาค้นคว้ าด้ วยการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ชุด พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย 
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ น้อยกว่า 1000 ยูโร
ต่อ เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิต อิทธิศิ ริ เวทย์ 
(2551).ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นเพศชายและหญิงอัตราส่วนเท่าเทียมกัน มีอายุ
ระหว่าง 15-29 ปี 

เมื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทาง
มาเที่ยวคนเดียว มักจะพ านักในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา  1-
4 วัน เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิต อิทธิศิริเวทย์ (2551)  เดินทางมา
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร มาจากอินเตอร์เน็ต(Internet)มากที่สุด ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับ นรพล เกตุทัต (2557) กล่าวว่า มีจุดประสงค์หลักใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เพื่อ มาศึกษาหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกรุงเทพมหานครเพราะ
กรุงเทพมีจุดเด่น คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร มีความสวยงาม
ของวัด เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยว
กรุงเทพมากที่สุด นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่วางแผนจะไป
ท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสาร มีความประสงค์ที่จะพักโรงแรม 3 ดาว เมื่อ
มาถึงกรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก ค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร ค่าชอปปิ้ง ต่อวันอยู่ที่ 120 ยู
โรต่อวันหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้บริการรถ
แท็กซี่ และยังสอดคล้องกับ เดชา บุญล้ าและคณะ (อ้างถึงใน วาทิต 
อิทธิศิ ริ เวทย์ , 2551) คือ  พฤติ กรรมหรือการแสดงออกของ
นักท่องเที่ยว ย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะเกิดจากสาเหตุที่
แตกต่างกัน เช่น การศึกษา การเลี้ยงดู เพศ วัย เช้ือชาติ รสนิยม 
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ศาสนา และประสบการณ์ชีวิต ดังนั้น พฤติกรรมที่พบเห็นโดยทั่วไป 
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
มักจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พบว่านักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ มีความพึงพอใจด้าน
อัธยาศัยของคนในท้องถิ่น มีความพึงพอใจในด้านทรัพยากรณ์การ
ท่องเที่ยว และความพึงพอใจด้านความปลอดภัย  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิคิเนีย มายอร์ (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน้ าร้อน
พรรั้ง จังหวัดระนอง พบว่า ด้านความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  ด้านคมนาคม ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้ านความปลอดภั ย ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาที่
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่ให้ความส าคัญคือ มีความพึงพอใจ
ด้านที่พักและร้านอาหาร มีความพึงพอใจด้านการคมนาคม และมี
ความพึ งพอใจด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก อยู่ ในระดับมาก 
ตามล าดับ ซึ่งตรงกับ งานวิจัยของ ทิพย์นารี แพทย์วงศ์ (2556) คือ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการ
บริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณโดยภาพรวมทั้ง ประกอบด้วย 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับมาก 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้ท าการวิจัยได้ทราบถึงความพึง
พอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
ของประเทศ และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ในด้านความเหมาะสมของราคาค่าบริการในการเข้าชมสถานที่ 
(กรณีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเก็บค่าบริการ เช่น ค่าเข้าชมวัด 
พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น)น้อยกว่าข้ออื่น ดังนั้นทาง
ภาครัฐ และเอกชนควรมีการจัดกิจกรรมหรือจัดให้มีสิ่งดึงดูดใจ ใน
สถานท่ีท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับราคาค่าบริการในการเข้าชมสถานท่ี
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ด้าน การให้บริการ WIFI ในสถานที่ท่องเที่ยวน้อยที่สุด ดังนั้น ทาง
ภาครัฐ และเอกชน ทีควรจะมีการติดตั้งฟรี WIFI และให้ลงทะเบียน
ใช้งานโดยจ ากัดเวลาต่อท่าน 

ด้านการคมนาคม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้าน
ระ ย ะ เวล า ใน ก าร เดิ น ท างร ะ ห ว่ า งส ถ าน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานครน้อยกว่าด้านอื่นๆ เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองหลวงของไทยและเป็นจังหวัดที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างแออัด 
และมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ทางภาครัฐและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรท าแผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคัญอย่างละเอียด และเพิ่มช่องทางลัด โดยให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่พักและร้านอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ด้านอาหารในร้านมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะน้อยที่สุด ดังนั้น ทาง
ภาครัฐ และเอกชนควรเข้มงวดกับทางร้านค้าผู้ให้บริการด้าน
ร้านอาหาร โดยควรจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
สุขลักษณะของอาหารและร้านอาหาร 2-3เดือนต่อครั้ง เพื่อให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 ด้านอัธยาศัยของคนในท้องถิ่น พบว่า คนไทยเป็นจ านวนมาก
มากไม่กล้าสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ไม่กล้าพูดคุย และไม่
สามารถพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ดังนั้น ภาครัฐ
และเอกชน  ควรมี การจั ดอบบรมความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฟรีแก่ผู้ที่สนใจ หรือจัดโครงการต่างๆ
เกี่ยวกับภาษาอักฤษ และส่งเสริมให้คนไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษ
มากกว่าน้ี 
5.6 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

5.6.1. ควรศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโปที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย 
เพื่อที่จะได้น ามาเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของแต่ละ
สถานที่  และน าผลที่ ได้ม าพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัด
ต่างๆประเทศต่อไป 

5.6.2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภค 
เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Payment Decisions Using the QR Code System among Baby 
Boomer Generation in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code จ านวน 405 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและก าหนดโควต้า และท า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านระบบ QR Code ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใช้งาน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จึง
ควรมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ, เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์, QR Code, การยอมรับเทคโนโลยี 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting the payment decisions using the QR Code system among 
baby boomer generation in Bangkok. The data were collected by generation Baby Boomers consumers 405 samples of and 
questionnaire. The target observations were selected using purposive sampling and quota sampling. The Chi – Square Test was 
adopted to analyze the collected data. The results showed that factors affecting the decisions payment using the QR Code 
system of generation Baby Boomers consumers were Demographic factors are gender, education, marital status occupation and 
estimate salary. The Marketing Mix '7Ps factors are products, prices, place, promotion, people, physical evidence and process. 
The Technology Acceptance factors are Perceived usefulness and Perceive ease of use that has trustworthy generation Baby 
Boomers consumers indicates Significance level. Therefore, Financial Services (Bank and Non  - Bank) should be a marketing 
strategy that is in line with the needs of consumers in order to truly meet the needs of consumers. 
Keywords : Consumer Behavior, The Marketing Mix '7Ps, Generation Baby Boomers, QR Code, The Technology Acceptance 
 

1. บทน า 
 สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่
ปราศจากการใช้เงินสดโดยมองว่าความส าคัญของเงินสดจะลดบทบาทลง  
และถูกแทนที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินแทน สาเหตุที่ท าให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นได้นั้น 
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
ทั้งสมาร์ทโฟน แอพพลิเคชัน และนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาโดยเหล่า
บริษัท FinTech ที่ได้สร้างรูปแบบการท าธุรกรรมชนิดใหม่ขึ้น คือ 
ธุรกรรมออนไลน์ แม้จะมีหลายประเทศที่เริ่มท าความรู้จักกับสังคม
ไร้เงินสด แต่ก็มีหลายประเทศที่มีการออกนโยบายและกฎหมายที่
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแล้วเช่นกัน   

 ส าหรับประเทศไทย หลังจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการ
น าร่องบริการโอนเงินและรับเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ให้คน
ทั่วไปได้คุ้นเคยแล้วนั้น ในเดือนสิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้เปิดตัวมาตรฐาน QR Code กลางของประเทศ เพื่อการช าระ
เงินแบบง่าย เพียงแค่สแกนจากสมาร์ทโฟน โดยคาดหวังว่า QR 
Code จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับและผลักดันประเทศเข้าสู่
สังคมไร้เงินสดเหมือนหลายประเทศช้ันน าท่ัวโลก [1] 
 จากการคาดการณ์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) [2] ถึง
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยว่า ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 จึงเป็นได้ว่าสังคม
ผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ 
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อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค
กลุ่มดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบทบาทของเทคโนโลยีจะเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในพัฒนาเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  
 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการด้านสาธารณสุข 
กล่าวว่า ทางออกของปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตนั้น ชุมชนจะต้องมี
ความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มน านวัตกรรมมาใช้ให้สามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ และจะต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ผู้สูงอายุในอนาคต
ต้องรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย 
และสมาร์ทโฟน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการท าธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อให้ไม่ตกเป็นผู้เสียหาย หรือถูกหลอกจากการเผยแพร่
ข่าวสารปลอม ซึ่งน าไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการฉ้อโกงทรัพย์สิน [3] 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้า
มาช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่
เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์
และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคให้มากขึ้นต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตรท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR 
Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอ
เรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใช้งาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR 
Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 
2.2 ประชากรที่ใช้ศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ 
QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร  
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 405 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเลือก 1 เขตของแต่ละกลุ่ม
การปกครองของกรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 6 กลุ่ม และใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) สามารถแบ่งสัดส่วน
จากท้ังหมด 6 กลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร [4] เป็น 6 เขต 
และก าหนดโควต้า และท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi – Square Test: χ2 - test) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พร้อมท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-
Testing Survey) จ านวน 30 ชุด จากการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ โดยรวมเท่ากับ 0.905 และปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี โดยรวมเท่ากับ 0.942 จากนั้นจึงน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว ้  

4. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้
ตารางแจกแจงความถี่   ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการ
ทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi – Square Test: χ2 - test) ซึ่งมีตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR 
Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ และจ านวนเงินที่ช าระ 

5. ผลการศึกษา 
 จากการสุ่มตัวอย่าง 405 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 56.30 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุช่วง 54 – 59 ปี (ร้อยละ 
67.70) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
51.60) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 74.60) ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย (ร้อยละ 26.40) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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30,001 - 50,000 บาท เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้บริการช าระ
เงินผ่านระบบ QR Code พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบ QR Code กับร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 60.50) ใช้บริการโดย
เฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง (ร้อยละ 41) และจ านวนเงินที่ช าระ 100 
– 500 บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 48.10) ดังแสดงในตารางที่ 1 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาดส าหรับธุรกิจสูงสุดในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง QR Code สามารถ
สแกนเพื่อช าระเงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
ปัจจัย ด้านราคา  มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับความคิด เห็น ใน เรื่ องไม่ มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน
เรื่องมีผู้ให้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ช าระเงินผ่าน QR Code มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (เห็นด้วย) ปัจจัย
ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการได้รับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (เห็นด้วย) ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง ความ
น่าเช่ือถือของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ที่ (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) และปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน
เรื่องการช าระค่าสินค้าได้รวดเร็ว / คล่องตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ส่วนระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง ช่วยให้การช าระเงิน
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน  มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง การช าระเงินผ่านระบบ QR Code 
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 
(n = 405) 

พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านระบบ QR Code 

จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านระบบ QR Code 

จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้บริการช าระเงินผา่นระบบ QR Code   ห้างสรรพสินค้า 63 15.6 
 2 เดือนครั้ง 21 5.2  ซุปเปอร์มาเก็ต 9 2.2 
 เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 166 41.0  สินค้า / บริการออนไลน ์ 11 2.7 
 สัปดาหล์ะ 1 - 2 ครั้ง  161 39.8  อื่น ๆ 1 0.2 
 สัปดาหล์ะ 3 - 5 ครั้ง  37 9.1 จ านวนเงินท่ีช าระเงินผ่านระบบ QR Code โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
 ทุกวัน 16 4.0  น้อยกว่า 100 บาท 66 16.3 
 อื่น ๆ 4 1.0  100 - 500 บาท 195 48.1 
สถานท่ีในการใช้บริการช าระเงินผา่นระบบ QR Code   501 - 1,000 บาท 126 31.1 
 ร้านค้าท่ัวไป  245 60.5  1,001 บาทขึ้นไป 18 4.4 
 ร้านสะดวกซื้อ 76 18.8    

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

(n = 405) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
การแปลงผล

ค่าเฉลี่ย 
ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 

การแปลงผล
ค่าเฉลี่ย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านผลิตภัณฑ์    ความน่าเชื่อถือ 

4.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 สามารถสแกนเพื่อช าระเงินได ้ 4.54 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ของผู้ให้บริการ 
ด้านราคา   ด้านกระบวนการ   
 ไม่มคี่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 4.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ช าระค่าสินค้าได้รวดเร็ว/ 

4.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    คล่องตัว 
 มีผู้ให้บริการช าระเงินผ่าน QR  

4.60 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี

    Code ที่หลากหลาย ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน  
ด้านส่งเสริมการตลาด    ช่วยให้การช าระเงินถูกต้อง 4.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
การแปลงผล

ค่าเฉลี่ย 
ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 

การแปลงผล
ค่าเฉลี่ย 

 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
4.07 เห็นด้วย 

 และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 การช าระเงินผ่าน QR Code ด้านการรบัรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน  
ด้านบุคคล    การช าระเงินผ่านระบบ QR  

4.46 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 การไดร้ับค าแนะน าจาก 

4.07 เห็นด้วย 
 Code สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 

 เจ้าหน้าท่ีธนาคาร    

 จากน าตัวแปรอิสระทั้งหมดมาทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีทดสอบค่าไคสแควร์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 

สมมติฐาน 
พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 

ความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ จ านวนเงินที่ช าระ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์    

เพศ 0.112 0.377 0.018** 
อายุ 0.902 0.151 0.601 
ระดับการศึกษา 0.001*** 0.000*** 0.021** 
สถานภาพสมรส 0.166 0.035** 0.016** 
อาชีพ 0.001*** 0.001*** 0.038** 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.000*** 0.000*** 0.000*** 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ    
ด้านผลิตภัณฑ์    
 สามารถสแกนเพื่อช าระเงินได้   0.936 0.025** 0.022** 
 มีความชัดเจน ไม่เลือนราง   0.260 0.000*** 0.044** 
 มีความสวยงาม 0.050** 0.007*** 0.005*** 
ด้านราคา    
 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 0.088* 0.000*** 0.150 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
 มีให้ใช้บริการทุกร้านค้า  0.158 0.001*** 0.000*** 
 มีผู้ให้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ที่หลากหลาย 0.004*** 0.000*** 0.000*** 
ด้านส่งเสริมการตลาด    
 การได้รับเงินคืน หรือส่วนลดต่าง ๆ เมื่อจ่ายผ่าน QR Code 0.016** 0.002*** 0.000*** 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

สมมติฐาน 
พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 

ความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ จ านวนเงินที่ช าระ 
 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระเงินผ่าน QR Code 0.001*** 0.000*** 0.062* 
ด้านบุคคล    
 การไดร้ับค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีธนาคาร 0.199 0.022** 0.953 
 การไดร้ับค าแนะน าจากผู้ประกอบการร้านค้า 0.341 0.038** 0.151 
ด้านลักษณะทางกายภาพ    
 ความปลอดภัย 0.002*** 0.000*** 0.000*** 
 ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 0.000*** 0.000*** 0.000*** 
 ร้านค้าจัดวางป้าย QR Code ให้เห็นได้ชัดเจน 0.009*** 0.000*** 0.001*** 
ด้านกระบวนการ    
 ช าระค่าสินค้าได้รวดเร็ว / คล่องตวั 0.431 0.002*** 0.011** 
 ขั้นตอนในการช าระเงินไม่ซับซ้อน 0.299 0.159 0.064* 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี    
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สมมติฐาน 
พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code 

ความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ จ านวนเงินที่ช าระ 
ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน    
 ช่วยให้วิธีการช าระเงินมีความทันสมัยยิ่งข้ึน  0.399 0.000*** 0.005*** 
 ช่วยให้การช าระเงินถูกต้องและมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 0.079* 0.000*** 0.000*** 
 ช่วยลดเวลาในการช าระเงิน 0.066* 0.000*** 0.000*** 
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน    

การช าระเงินผ่าน QR Code สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 0.046** 0.000*** 0.000*** 
การช าระเงินผ่าน QR Code สามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 0.275 0.000*** 0.000*** 
แอพพลิเคชั่นมีข้ันตอนการใช้งานท่ีง่าย  0.163 0.000*** 0.008*** 

หมายเหตุ: ***, ** และ * ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามล าดับ 

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 54 – 59 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / 
ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท โดยมีการ
ช าระเงินผ่านระบบ QR Code โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง และส่วน
ใหญ่ใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code กับร้านค้าทั่วไป จ านวน
เงินที่ช าระเฉลี่ย 100 - 500 บาทต่อครั้ง 
6.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีดังนี ้
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิทธิชัย คูเจริญสิน [5] และพิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ์  [6] 
โดยที่ด้านเพศ พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านจ านวนเงินท่ี
ช าระเพียงด้านเดียว ด้านสถานภาพสมรส พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในด้านสถานที่ในการใช้บริการ และจ านวนเงินที่ช าระ 
ในขณะที่ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการ
ใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ และจ านวนเงินที่ช าระ   
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด 
บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชญาดา สมศักดิ์ [7] และโสภิตา รัตนสมโชค [8] โดยที่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ 
และจ านวนเงินท่ีช าระ ด้านราคา พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในด้านความถี่ในการใช้บริการ และสถานที่ในการใช้บริการ  ด้าน
กระบวนการ พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านสถานที่ในการ

ใช้บริการ และจ านวนเงินที่ช าระ ส่วนด้านบุคคล พบว่ามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในด้านสถานที่ในการใช้บริการเพียงด้านเดียว 
 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ของการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตินี จิตรัตนมงคล (2560) [9] และนภัสวันต์ 
ชมภูนุช (2558) [10] โดยที่ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน
และด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในทุกด้าน คือด้านความถี่ในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้
บริการ และจ านวนเงินที่ช าระ  
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ให้
ความส าคัญกับการช าระเงินผ่านระบบ QR Code เนื่องจากเป็น
เครื่องมื อที่ ช่ วยอ านวยความสะดวกให้ กับผู้ บริ โภคได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว เริ่มมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันและให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการ
ช าระเงินผ่านระบบ QR Code ที่เป็นการท าธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้น 
ดังนั้นผู้ให้บริการทางการเงิน ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยเป็นการก าหนดแผนการตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการให้ค าแนะน า
การใช้งานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การช าระเงินผ่านระบบ QR Code ให้กับผู้บริโภคกลุ่มดั งกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทางการเงินก็ควรกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าเปิดให้บริการรับช าระเงินผ่านระบบ QR Code อย่างจริงจัง
เช่นกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง เป็นการจูง
ใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ QR Code กันมาก
ขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้มีความเสถียร มีความ
ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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บริษัท ABC จ ากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ่(FAHP) ซึ่งมบีริษัทผู้ขนส่ง 5 บริษัท ที่ใช้ใน
การคัดเลือก มีเกณฑ์หลักอยู่ 4 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพ ต้นทุน เวลา บริการ และอีก 10 เกณฑ์รอง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดุลยพินิจ
การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และเกณฑ์รองจากผู้ตอบแบบสอบถาม 12 ท่าน และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล สรุปผล จากการศึกษา
พบว่าความส าคัญของเกณฑ์หลักล าดับท่ี 1 คือ คุณภาพ ล าดับที่ 2 คือ ต้นทุน ล าดับที่ 3 คือ เวลา และล าดับที่ 4 คือ บริการ ส่วนผู้ให้บริการ
ขนส่งทีม่ีความส าคัญสูงสุด คือ บริษัท D  
ค าส าคัญ : : ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์, กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่, การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ 
 

Abstract 
 This research aims to prioritize the criteria for decision making in the selection of logistics service providers. 
Case study ABC Company Limited, manufacturer of electronic components, by using a fuzzy analytical hierarchy 
process. Which has 5 transportation companies that are used for selection. There are 4 main criteria: quality, cost, 
service, time and there are 10 secondary criteria.  The researcher has collected the discretion data the researcher has 
collected the discretion data, comparing the main criteria and the secondary for respondents of 12 peoples. And have 
analyzed data, processed summary results. From the study, it is found that the importance of the main criteria No. 1 is 
quality, No. 2 is cost, No.3 is time and No.4 service. The most important transport service provider is D Company. 
Keywords : Logistics Service Provider, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Multiple criteria Decision Making. 
 
 

1. บทน าและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัท ABC จ ากัด ผู้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมามีการ
ส่งออกสินค้ามากมายทั้งในและระหว่างประเทศ และได้ใช้บริการผู้
ให้บริการขนส่งหลายบริษัท ปัญหาที่เกิดคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งมีมาตรฐานการเลือกที่แตกต่างกันจึงท าให้
ไม่ทราบว่าบริษัทไหนเหมาะสมที่สุด ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการขนส่งโล
จิสติกส์มีความสามารถในการให้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านเทคโนโลยี ด้านเวลา และด้านอื่นๆ 
บริษัท ABC จ ากัด ผู้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและนิยมใช้กันมาก นั้นคือ กระบวนการล าดับช้ันเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี่ (FAHP) เครื่องมือนี้ช่วยลดความคลุมเครือได้ดี 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณณ์ที่
เกี่ยวข้อง และคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่เหมาะสมที่สุด 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2) เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ โดยใช้กระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (FAHP) 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1) สถานท่ีท าการศึกษา คือ นิคมไฮเทค ต าบลบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 2) เนื้อหา คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งทั้ง 5 บริษัท, ผู้ประเมิน 
12 คน  ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งมี ฝ่ าย  Supply Chain, Sale, Finance, 
Engineer, QA 
 3) ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
4. วิธีการวิจัย 
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 งานวิจัยนี้เป็นการจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ โดยใช้เทคนิค 
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) เพื่ อ คั ด เลื อ ก ผู้
ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงาน
วิจัย โดยเริ่มจากการก าหนดเกณฑ์และสร้างรูปแบบปัญหา 
การศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล ตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้
บริการขนส่งโลจิสติกส์ด้วย FAHP วิเคราะห์อภิปลายผล และ
สรุปผลวิจัย ดงัรูปที่ 1 

การก าหนดเกณฑ์และสร้างรปูแบบปัญหา 
 

การศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

การสร้างแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

การวิเคราะห์และประมวลผล 
 

ตัดสินใจคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจสิติกส์ด้วย FAHP 
 

วิเคราะห์อภิปรายผล 
 

สรุปผลวิจัย 
รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

4.1 ก าหนดเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง 
 1) คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างความ
พอใจให้กับลูกค้า 
 1.1) คุณภาพสินค้า หมายถึง การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ก าหนด โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติ
ส าคัญได้ 8 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ ความเช่ือถือได้ 

ความสอดคล้องตามที่ก าหนด ความทนทาน ความสามารถในการ
ให้บริการ ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียงของสินค้า  
 1.2) สิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการที่มุ่งสร้างความ
ส านึกและห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
มีความรู้ เจตคติ ทักษะ ความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะหาทาง
แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ ทั้งด้วยตนเอง และ
ด้วยความร่วมมือกับผู้อื่น 
 2) ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายให้กับผู้ให้
บริการ เพื่อแลกกับบริการขนส่งสินค้า 
 2.1) ราคาค่าขนส่ง หมายถึง ราคาค่าขนส่งสินค้าและบริการ 
 2.2) ระยะเวลาในการช าระค่าขนส่ง หมายถึง สามารถให้
เวลานานในการช าระค่าขนส่ง 
 3) เวลา หมายถึง ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า เอกสาร และ
ข้อมูล ภายเวลาที่ตกลงกันไว้ 
 3.1) ส่งสินค้าตรงเวลา หมายถึง ส่งสินค้าตรงเวลาที่ก าหนด 
 3.2) ความยึดหยุ่นในการจัดส่ง หมายถึง สามารถรับหรือส่ง
สินค้าตามที่ผู้ใช้บริการเรียกร้อง 
 4) บริการ หมายถึง บริการรับส่งสินค้าที่จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่ท้ังผู้ส่งสินค้า 
 4.1) การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มี
ช่องทางที่สามรถติดต่อได้หลายทาง และตอบกลับอย่างรวดเร็ว 
 4.2) ความรับผิดชอบ หมายถึง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ให้
ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ ทั้งการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ยุติธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม 
 4.3) สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หมายถึง 
สามารถให้บริการในเวลาที่มีงานส่งสินค้าที่เร่งด่วน 
 4.4) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ง
การขนส่ง การติดตามสินค้า การติดต่อสื่อสาร ในการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 
4.2 สร้างรูปแบบปัญหา 
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รูปที ่2 โครงสร้างล าดับชั้นของกระบวนวิธี AHP 
 
4.3 การสร้างแบบสอบถาม 
 1) แบบสอบถามการเปรียบเทียบรายคู ่หลังจากได้เกณฑ์ปัจจยัที่
มีอิทธิผลในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์แล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเกณฑ์ปัจจัย และจ านวนผู้
ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่ เป็นทางเลือก โดยแบ่งระดับการ
เปรียบเทียบระดับความส าคัญเป็นคู่ ออกเป็นระดับ 1-9 
 2) แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบถาม IOC แบบประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบถาม IOC มีทั้งหมด 5 ข้อ คือ ความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา 
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ค าถามชัดเจน และสามารถน าไปใช้
จริง 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 และ
จัดเก็บข้อมูลวิจัย วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 2 เดือน โดย
ผู้วิจัยจะได้ข้อมูล ดังนี้ 
 1) ข้อมูลแบบสอบถามการเปรียบเทียบรายคู่จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 12 ท่าน 
 2) ข้อมู ลแบบประ เมิ นผู้ เ ช่ี ย วชาญ ตรวจสอบถาม  IOC 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
 
4.5 การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งได้แก ่
 1) ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2) ข้อมูลการเปรียบเทียบรายคู่ของแต่ละเกณฑ์ 
 3) ข้อมูลความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 
4.6 การประมวลผลตามขั้นตอนการท ากระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์แบบ FAHP 
 เป็ น ก ารป ระ ยุ ก ต์ ร วม  Fuzzy Set กั บ  AHP เพื่ อ แ ก้ ไข
ข้อบกพร่องบางประการของ AHP ในเรื่องของความคิดเห็นของ
มนุษย์ ซึ่งวิธีการค านวณหา FAHP อย่างง่ายๆได้ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ท าการเปลี่ยนตัวเลขจริงให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลข
ความคลุมเครือ 
 ขั้นตอนที่ 2 น าตัวเลขความคลุมเครือใส่ในตารางเมตริกซ์ที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่ (Pairwise Comparison) 
 ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาค่าน้ าหนักในแต่ละหลักเกณฑ์ตามทฤษฎี 
AHP 
 ขั้นตอนที่ 4 ค านวณหาน้ าหนักของทางเลือกเหมือนขั้นตอนที่ 1 
ถึงขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนที่ 5 เปลี่ยนตัวเลขของความคลุมเครือให้อยู่ในรูปของ
ตัวเลขจริง (Defuzzication) แล้วท าการหาค่าของทางเลือกโดยน า
ค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์คูณด้วยน้ าหนักทางเลือก 

 ขั้นตอนท่ี 6 จัดล าดับของทางเลือกแล้วเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด  
 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์โดยรวม

เกณฑ์หลัก

เกณฑ์รอง

ทางเลือก บริษัท E

 - ราคาค่าขนส่ง

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)         

 - ระยะเวลาในการช าระค่าขนส่ง 

 (บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

  - ส่งสินค้าตรงเวลา

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)   

  - ความยึดหยุ่นในการจดัส่ง

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

- การติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

- ความรับผิดชอบ

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

- สามารถให้ความช่วยเหลือเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ศุภลักษณ์ ใจสูง, 2560)

บริษัท A บริษัท B บริษัท C บริษัท D

- คุณภาพสินค้า 

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

- ส่ิงแวดล้อม 

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

คุณภาพ 

(กันต์ธมน สุขกระจาย, 2558)

ต้นทุน 

(ศุภลักษณ์ ใจสูง, 2560)

เวลา 

(รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์, 2557)

บริการ 

(บริษัทกรณีศึกษา, 2561)

การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจสิติกส์
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5. ผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง 
 การจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
ผู้ ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์  กรณี ศึกษาบริษัทผู้ผลิต ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ 

(FAHP) ความส าคัญของเกณฑ์หลักที่ส าคัญสูงสุดคือ ด้านคุณภาพ  
ด้านต้นทุนล าดับที่ 2 ด้านบริการล าดับที่3 และด้านเวลาล าดับที่ 4  
ส่วนความส าคัญของเกณฑ์รองล าดับที่ 1 คือ ด้านคุณภาพสินค้า
ล าดับที่ 1 ด้านส่งสินค้าตรงเวลาล าดับที่ 2 ด้านความรับผิดชอบ
ล าดับที่ 3 และด้านสุดท้าย คือ ด้านสิ่งแวดล้อมตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลจดัล าดับความส าคัญของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง      

เกณฑ์
หลัก 

ค่าน้ าหนัก
ของเกณฑ์

หลัก 

ล าดับ
ความส าคัญ
เกณฑ์หลัก 

เกณฑ์รอง ค่าน้ าหนักของเกณฑ์รอง 
ล าดับ

ความส าคัญ
เกณฑ์รอง 

คุณภาพ 0.4434 1 
คุณภาพสินค้า 0.2630 1 
ส่งสินค้าตรงเวลา 0.2336 2 

ต้นทุน 0.3767 2 
ความรับผิดชอบ 0.1467 3 
ราคาค่าขนส่ง 0.0847 4 

บริการ 0.1085 3 
สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อมเีหตุฉุกเฉิน 0.0800 5 
ความยึดหยุ่นในการจัดส่ง 0.0563 6 

เวลา 0.0714 4 

การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 0.0555 7 
ระยะเวลาในการช าระค่าขนส่ง 0.0311 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.0276 9 
สิ่งแวดล้อม 0.0215 10 

 
5.2 สรุปผลคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ 
 การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์  โดยใช้กระบวนการ
ล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (FAHP) ผลทางเลือกที่ได้ล าดับที่ 1 
คือ บริษัท D ค่าน้ าหนัก 0.2537 ล าดับที่ 2 คือ บริษัท A ค่าน้ าหนัก 

0.2682 ล าดับที่ 3 คือ บริษัท B ค่าน้ าหนัก 0.1901 ล าดับที่ 4 คือ 
บริษัท E ค่าน้ าหนัก 0.1574 และล าดับที่ 5 บริษัท C ค่าน้ าหนัก 
0.1306 
 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์  

ผู้ให้บริการขนส่ง คุณภาพ ต้นทุน บริการ เวลา 
ผลรวมค่า
น้ าหนัก 

ทางเลือก 

D  0.09   0.17   0.01   0.01  0.2682 1 
A  0.09   0.11   0.02   0.04  0.2537 2 
B  0.09   0.06   0.00   0.04  0.1901 3 
E  0.09   0.01   0.04   0.02  0.1574 4 
C  0.09   0.03   0.00   0.01  0.1306 5 

 

6. อภิปรายผล 
 FAHP เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
และความคลุมเครือ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้             
ทฤษฎีนี้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บรกิารขนสง่โลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัท 
ABC จ ากัด ผู้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์
หลักเกณฑ์รองที่เกี่ยวและท าแบบสอบถามพร้อมท าการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยใช้ (IOC) หลังจากได้ให้
ผู้ เ ช่ียวชาญ  12 ท่ าน  ตอบแบบสอบถาม  เมื่ อ ได้ ข้อมู ลจาก
แบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจึงท าการประมวลผล ซึ่งผลที่ได้ของเกณฑ์
หลักท่ีมีความส าคัญอันดับหนึ่งคือ คุณภาพ และผลทางเลือกบริษัทผู้

ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่ได้อันดับหนึ่งคือ บริษัท D สังเกตจาก
ตารางที่ 2 ผู้วิจัยทั้ง 12 ท่าน ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพมาเป็น
อันดับแรก ต่อมาจะมองเรื่องต้นทุน เวลา และบริการตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeljko Stevic, Ilija Tanackov, Marko 
Vasiljevic, Boris Novarlic and Gordan Stojic (2016) การใช้ 
FAHP และ TOPSIS เพื่อการประเมินซัพพลายเออร์  ผลที่ได้คือ 
คุณภาพ เป็นเกณฑ์ที่มีความส าคัญอันดับหนึ่ง 
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7. ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือน าไปประยุกต์ใช้กับการ

ตัดสินใจในเรื่องอื่น ผู้สนใจควรศึกษาทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ
แบบวิเคราะห์ล าดับช้ันแบบฟัซซี่(FAHP) และทฤษฎีกระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) ให้เกิดความเข้าใจให้ดี ซึ่ง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักส าคัญในการน ากระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้นแบบฟัซซี่ (FAHP) ได้แก่ การก าหนด
เกณฑ์หรือปัจจัยต้องมีความครอบคลุมกับเรื่องนั้นๆ การออกแบบ
โครงสร้างให้สอดคล้อง การสร้างแบบสอบถาม AHP ควรมีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีส่วนเกี่ยวของกับวิจัยอย่างแท้จริง หลังจากสร้าง
แบบสอบถามควรใช้เครื่องมือที่ช่วยวัดความสอดคล้อง ซึ่งได้แก่ 
ดรรชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (IOC: Indexes of Item-
Objective Congruence) เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ผล
ที่ได้จะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับระบบคุณภาพส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล (2) ระดับคุณภาพของงบการเงิน

ส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล และ(3) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคุณภาพส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงินส านักงานบัญชีในเขต

ปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล จ านวน 

255 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยระบบคุณภาพส านักงานบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เรียงตามล าดับคือ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร รองลงมาคือ ด้านการจัดการเอกสาร และน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า และมีระดับปัจจัยคุณภาพของงบการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับคือ ด้ านความเช่ือถือได้ รองลงมาคือ ด้านความ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และน้อยที่สุดคือ ด้านการเปรียบเทียบกันได้  และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี

ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากรด้าน

การปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.01 และซึ่งจากผลการวิจัยนี้ส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑลควรมุ่งเน้นองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีทุก ๆด้ าน เพื่อ

ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ค าส าคัญ : ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี, คุณภาพของงบการเงิน 

 

Abstract 
This research  aimed to study:  ( 1)  the level of quality system of accounting firms; ( 2)  the level of  financial 

statements quality of accounting firms; and ( 3)  the relationship of quality of accounting firms and financial statements 

quality of accounting firms in perimeter area.  This samples in this exploratory quantitative study were 255 accounting 

firms in perimeter.  The research instrument in this study was a questionnaire which was statistically analyzed by 

percentage, means, standard deviation, and the pearson product moment correlation coefficient was applied as the 

statistic method.  The research found that the level of the quality system of accounting firms in total is in the highest 

level. Of is The responsibility of executive, followed by and document management respectively And the least is customer 

related processes And The level of quality factors of the financial statements in total is at in the highest level of Reliability, 

followed by decision relevance respectively and the least is the least is comparability And The results of NCSAG2019 

paper 158 the relationship analysis of quality system of accounting firm: responsibility of executive; ethical requirement; 

customer related processes; resource management; performance; following & investigate; and document management 
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are positively associated with financial statements quality at a statistically significant level of 0.01. The recommendation 

based on the results of the study was that accounting firms in perimeter area should provide all factors about elements 

of the quality system of accounting firms to improve financial statements quality. 

Keywords : Quality system of accounting firms , Financial statements quality 

 
1.บทน า 

ในปัจจุบันการจัดท างบการเงินให้มีคุณภาพเพื่อน าเสนอข้อมูล
ทางด้านการเงิน และการบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใสมีจรรยาบรรณ 
สามารถพิสูจน์ได้ ตลอดจนการจัดให้มีการก ากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นการ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่งบการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ควบคุม และพัฒนาธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ดังนั้นส านักงานบัญชีที่มีการให้บริการด้านการท า
บัญชีและงบการเงิน โดยผู้ประกอบการธุรกิจส านักงานบัญชีต้องให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบคุณภาพส านักงานบัญชีเพื่อก าหนด
ทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดท าบัญชีและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ งบการเงินเป็นที่น่าเ ช่ือถือ       
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) ทั้ งนี้  ส านักงานบัญชีต้องมี       
ระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ส านักงานและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงาน     
ทางการเงินที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์จะส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ 
ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้รายงานทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้วิชาชีพสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อตลาดทุน
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2557) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2561) จึงได้ผลักดันให้มีโครงการ

รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อให้เกิดส านักงานบัญชีที่มี

คุณภาพ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีข้อก าหนดเรื่องหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ.2558 

ประกอบไปด้วย ได้แก่  (1) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  (2) 

ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ (3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า (4) การจัดการทรัพยากร (5) การปฏิบัติงาน (6) การติดตาม 

ตรวจสอบ และ (7) การจัดการเอกสาร ซึ่งการจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่

สะท้อนถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และ

เป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานสากล 

เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาวิจัย

ของ วรรณา สรชาย (2558) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในการ

ตัดสินใจเลือกส านักงานบัญชี พบว่า องค์ประกอบที่ผู้บริการให้

ความส าคัญ 6 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการ

บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการเอกสาร    ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และด้าน

กระบวนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า   

คุณภาพของงบการเงิน เป็นคุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลงบการเงินมี

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ ใช้งบการเงิน งบการเงินเป็น

แหล่งข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญเนื่องจากผู้ตัดสินใจหลาย ๆ ฝ่าย

มักจะใช้ข้อมูลจากงบการเงินเป็นเกณฑ์ในการคาดคะเนฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานในอนาคต นอกจากนี้  งบการเงิน

จะต้องน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด และงบการเงินจะต้องมี

ความครบถ้วนในการจัดท า หากข้อมูลในงบการเงินมีนัยส าคัญ และ

มีต้นทุนในการจัดท าไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้ คุณภาพของ  

งบการเงินประกอบด้วย (1) ความเข้าใจได้ (2) ความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจ (3) ความเช่ือถือได้ และ(4) การเปรียบเทียบกันได้ 

(แม่บทการบัญชี, 2552 : 11-27) ดังนั้น การจัดท างบการเงินให้มี

คุณภาพจะท าให้งบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบได้อย่างแท้จริง 

(เสาวนีย์ สิชณวัฒน. 2544 : 24)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคุณภาพ

ส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงิน กรณีศึกษาส านักงานบัญชี

ในเขตปริมณฑล เพื่อข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์

ส าหรับส านักงานบัญชี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ การน าผล

การศึกษาที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพของส านักงานบัญชีให้มีมาตรฐานและที่ส าคัญเพื่อ

การด าเนินงานท่ียั่งยืนของส านักงานบัญชีในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดับระบบคุณภาพของส านักงานบัญชีของ

ส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล 
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2.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของงบการเงินส านักงานบัญชีในเขต
ปริมณฑล 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของส านักงานบัญชี
กับคุณภาพของงบการเงินส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล 

 

3. กรอบแนวความคิด 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบ
แนวความคิดในการศึกษาวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคุณภาพส านักงานบัญชี
กับคุณภาพของงบการเงิน กรณีศึกษาส านักงานบัญชีในเขต
ปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปและสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยครั้งนี ้
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent) (Dependent) 

 
ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านประชากร คือ ส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 706 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 
1973) ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ ±5% ได้จ านวน 255 แห่ง ใช้สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified random sampling) 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)   
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี   
  -  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

  -  ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ  
  -  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  
  -  การจัดการทรัพยากร  
  -  การปฏิบัติงาน  
  -  การติดตาม ตรวจสอบ 
  -  การจัดการเอกสาร 
ตัวแปรตาม (Dependent  Variable)  
คุณภาพของงบการเงิน   
  -  ความเข้าใจได้    
  -  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
  -  ความเชื่อถือได้   
  -  การเปรียบเทียบกันได้ 
 

5.อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งตาม
ขอบเขตและรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้ 

5.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ ส านักงานบัญชีในเขต

ปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 706 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 

โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 

(Yamane, 1973) ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% ได้จ านวน 255 แห่ง ใช้สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified random sampling) 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งส่วนที่ 1 เป็น

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี และส่วนที่ 2-3 เป็น

แบบสอบถามเพื่อวัดระดับระบบคุณภาพส านักงานบัญชี และ

คุณภาพของงบการเงิน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (Likert’ Scale) 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล จ านวน 255 แห่ง มีอัตรา

การตอบกลับร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบความสมบูรณข์องการ

ตอบแบบสอบถาม ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์

ที่ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ด้วยการแจกแจง

ค่าความถี่ และร้อยละ (2) ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของระบบคุณภาพ

ส านักงานบัญชี และคุณภาพของงบการเงิน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วน

ระบบคุณภาพ 
ส านักงานบัญช ี

(1)  ความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร 

(2)  ข้อก าหนดทางด้าน

จรรยาบรรณ 

(3)  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า 

(4)  การจัดการทรัพยากร 

(5)  การปฏิบัติงาน 

(6)  การติดตาม ตรวจสอบ 

(7)  การจัดการเอกสาร 

คุณภาพ 
ของงบการเงิน 

(1)  ความเข้าใจได้ 
(2)  ความเกีย่วขอ้งกับ
การตัดสินใจ 
(3)  ความเชื่อถอืได้ 
(4)  การเปรียบเทียบกัน
ได้ 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ(3) วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน  

 

6. ผลการวิจัย 
6.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชีในครั้งนี้ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.50)  

มีอายุระหว่าง 36-40 ปี (ร้อยละ 48.60) มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาโท (ร้อยละ 62.00) มีต าแหน่งในส านักงานบัญชีเป็นหัวหน้า

ส านักงานบัญชี (ร้อยละ 53.30) มีระยะเวลาด าเนินงานของ

ส านักงานบัญชี 11-15ปี (ร้อยละ 49.80) มีลักษณะของส านักงาน

บัญชีเป็นบริษัทจ ากัด (ร้อยละ 73.30) มีจ านวนพนักงานใน

ส านักงานบัญชี 11-20 คน (ร้อยละ 52.90) มีจ านวนลูกค้าของ

ส านักงานบัญชี 101-200 ราย (ร้อยละ 54.90) มีจ านวนผู้ช่วยผู้ท า

บัญชีท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 3-5 คน (ร้อยละ 38.40) 

6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยระบบคุณภาพส านักงานบัญชี

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.58, SD=0.326) เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า ส านักงานบัญชีมีระดับปัจจัยระบบคุณภาพส านักงาน

บัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับคือ ด้านความรับผิดชอบ

ของผู้บริหาร ( x̄=4.65 , SD=0.292)  ด้ านการจัดการเอกสาร                 

( x̄=4 .64 , SD=0.327)  ข้ อก าหนดทางด้ านจรรณยาบรรณ                

( x̄= 4 . 6 1 , SD= 0. 259)  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร                             

(x̄=4.57, SD=0.374) ด้านการปฏิบัติงาน ( x̄=4.56, SD=0.322) 

ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ สอบ  ( x̄= 4 . 5 3 , SD= 0. 360)  แ ล ะ                  

ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (x̄=4.50, SD=0.351) 

6.3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณภาพของงบการเงินโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.60, SD=0.332) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ส านักงานบัญชีมีระดับปัจจัยคุณภาพของงบการเงินโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับคือ ด้านความเช่ือถือได้ ( x̄=

4.62, SD=0.321) ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ     (x̄=4.61, 

SD=0.330) ด้านความเข้าใจได้ (x̄=4.60, SD=0.319) และด้านการ

เปรียบเทียบกันได้ (x̄=4.59, SD=0.360) 

6.4 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหวา่ง
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงินที่พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่  1 ผลการวิ เ คราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ าง          

ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงิน ทั้ง 7 ด้าน 
คือ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อก าหนดทางด้าน
จรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการ
ทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และ   
ด้านการจัดการเอกสาร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของงบการเงิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน หมายถึงหากส านักงานบัญชีมีระบบคุณภาพส านักงานบัญชี
มากขึ้นหรือลดลง จะท าให้คุณภาพของงบการเงินมีมากขึ้นหรือ
ลดลงในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
ระหว่างข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณเท่ากับ 0.483 รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการเอกสาร เท่ากับ 0.476 และมีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุดคือ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เท่ากับ 0.300 
 

7. การอภิปรายผล 

ระบบคุณภาพ
ส านักงาน

บัญช ี

คุณภาพของงบการเงิน 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพัน

ธ์ 
ด้านความ
รับผิดชอบของ
ผู้บริหาร 

0.369** 0.00 ค่อนข้างต่ า 

ข้อก าหนด
ทางด้าน
จรรยาบรรณ 

0.483** 0.00 ปานกลาง 

ด้าน
กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า 

0.300** 0.00 ค่อนข้างต่ า 

ด้านการจดัการ
ทรัพยากร 

0.354** 0.00 ค่อนข้างต่ า 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

0.324** 0.00 ค่อนข้างต่ า 

ด้านการ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 

0.373** 0.00 ค่อนข้างต่ า 

ด้านการจดัการ
เอกสาร 

0.476** 0.00 ปานกลาง 

รวม 0.383** 0.00 ค่อนข้างต่ า 
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7.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีด้าน

ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

ของงบการเงิน ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ    

ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ของงบการเงินและประสิทธิผลในการตัดสินใจของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่พบว่า ความรู้ 

ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แสดงถึงความเป็นมือ

อาชีพของพนักงานบัญชี และความสามารถของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อคุณภาพของงบการเงิน

โดยรวม         

7.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีด้าน

การจัดการเอกสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของงบการเงิน 

ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา สรชาย 

(2558) เรื่ององค์ประกอบของส านักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ SMEs 

เลือกใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า องค์ประกอบที่

ส าคัญของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ที่ผู้บริการให้ความส าคัญ 6 

อันดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบด้านการจัดการทรัพยากรของ

ส านักงานบัญชี ด้านการบริการในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ด้านการปฏิบัติงานส านักงานบัญชี ด้านการจัดการเอกสาร

ของส านักงานบัญชี ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี 

และด้านกระบวนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 

7.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีด้าน

การติดตาม ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของงบ

การเ งิน ผลการวิจัยดั งกล่ าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ        

มนัสวีร์ วิญญาภาพ (2560) เรื่องผลกระทบของมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานส านักงานบัญชีคุณภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของ

ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ที่พบว่า ด้านข้อก าหนด

ทางด้านจริยธรรม ด้านทรัพยากร และด้านการตรวจสอบมี

ผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

 

8. บทสรุป 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา (1) ระดับระบบคุณภาพส านักงานบัญชี

ของส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล และคุณภาพของงบการเงิน

ส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล (2) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

คุณภาพส านักงานบัญชีกับคุณภาพของงบการเงินส านักงานบัญชีใน

เขตปริมณฑล ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ส านักงาน

บัญชีในเขตปริมณฑล จ านวน 255 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ระบบคุณภาพ

ส านักงานบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของงบการเงิน 

โดยระบบคุณภาพส านักงานบัญ ชีด้ านข้อก าหนดทางด้ าน

จรรยาบรรณ และด้านการจัดการเอกสาร มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลาง ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีด้านการติดตาม 

ตรวจสอบ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านการจัดการ

ทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน และด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า โดยผลการวิจัย

ดังกล่าวได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรรณา สรชาย (2558) ที่

พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีที่ผู้

บริการให้ความส าคัญ 6 อันดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ

จัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ด้านการบริการในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ด้านการปฏิบัติงานส านักงาน

บัญชี ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี ด้านการติดตาม 

ตรวจสอบของส านักงานบัญชี และด้านกระบวนท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ของส านักงานบัญชี รวมถึงงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) 

ที่พบว่า ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชี และความสามารถ

ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ

คุณภาพของงบการเงินโดยรวม 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยเชิงบริหาร คือ ส านักงานบัญชีควรให้ความส าคัญ ควร

ก ากับดูแลให้บุคลากรในส านักงานบัญชี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงให้ความส าคัญด้านการจัดการเอกสาร

อย่างเป็นระบบ มีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และให้ความส าคัญต่อระบบคุณภาพ

ส านักงานบัญชีในด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของงบ

การเงิน เช่น ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ด้านความรับผิดชอบของ

ผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน และ       

ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตลอดจนด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเช่นกัน การวิจัยครั้งต่อไปควรมุ้งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพของงบการเงินในระดับสูงที่สุด คือ 

ความสามารถของระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยผู้วิจัยอาจใช้วิธี
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สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมได้ละเอียดลึกซึ้งตรงประเด็นมาก

ยิ่งขึ้น และควรศึกษาส านักงานบัญชีที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ

ส านักงานบัญชีแล้ว จะได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างส านักงาน

บัญชีที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีแล้วกับส านักงาน

บัญชีท่ียังไม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณส านักงานบัญชีในเขตปริมณฑล  และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ จนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จได้ด้วยดี 
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การวิเคราะห์อภิมานอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อ
องค์การเป็นตัวแปรสื่อ 

Meta-Analysis of the Effect of Transformational Leadership on Job Performance with 
Organizational Commitment as a Mediator 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์อภิมานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ผูกพันต่อองค์การ 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างาน และ 3) ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลการท างาน อีกทั้ง
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ ประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้คือ งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ออนไลนระหว่างปี พ.ศ. 2546-2560 โดยตัวอย่างเป็นงานวิจัยท่ี
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 42 งานวิจัย ใช้แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัยเป็นเครื่องมือ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
สังเคราะห์ขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ตามแนวคิดของฮันเตอร์และชมิดท์ (Hunter & Schmidt) ด้วยโปรแกรม Comprehensive Meta-
Analysis (CMA)  และวิเคราะห์อิทธิพลด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Meta-analytic path analysis) ด้วย
โปรแกรมลิสเรล (Lisrel) ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การมีค่าอิทธิพลความสัมพันธ์ 0.52  ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างานมีค่าอิทธิพลความสัมพันธ์  0.60  ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลการท างานมีค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์ 0.45  และ โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 1.27,  df = 1, p-value = 0.259, RMSEA = 
0.041, AGFI = 0.968, SRMR = 0.035 ) โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัว
แปรสื่อน้ันมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.60 สรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลการ
ท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความผูกพันต่อองค์การ, ประสิทธิผลการท างาน, การวิเคราะห์อภิมาน 
 

Abstract 
This meta-analysis aims to synthesize effect sizes of the relationships between 1) transformational leadership 

with organizational commitment 2) transformational leadership with job performance and 3) organizational commitment 
with job performance and explore the effect of transformational leadership on job performance with organizational 
commitment as a mediator.  A research population is a collection of Thai and international researches published on 
online database during 2003-2017 involving a total of 42 samples from researches satisfying the requirement which were 
collected by using a form to record data and results of each study. Hunter & Schmidt method and meta-analytic path 
analysis were used to synthesize effect sizes and explore the effect respectively. The study results revealed that: The 
effect size of transformational leadership and organizational commitment was 0.516; the effect size of transformational 
leadership and job performance was 0.601; the effect size of organizational commitment and  job performance was 0.45 
and the hypothesized model fitted the empirical data (2 = 1.27, df = 1, p-value = 0.259, RMSEA = 0.041, AGFI = 0.968, 
SRMR = 0.035) with total effect of transformational leadership on job performance with organizational commitment as a 
mediator,  equivalent to 0.60. Thus, it can be concluded that transformational leadership has both direct and indirect 
effect on job performance with mediating effect of organizational commitment.  
Keywords : Transformational leadership, Organizational commitment, Job performance, Meta-analysis 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
565ภาคบรรยาย



 

1. บทน า 
ปัจจุบันหลายองค์การได้น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับองค์การ

ของตนเพื่อให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) หรือปัญ ญ าประดิษฐ์ เป็ นอีกหนึ่ ง
เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยงานของมนุษย์ให้งานสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยมีการประเมินว่า AI จะสามารถช่วย
เพิ่มผลผลิตและผลก าไรได้มากขึ้น แม้จะมีงานหลายประเภทที่ AI 
สามารถท างานแทนมนุษย์ได้ แต่งานอีกหลายประเภทก็ยังคงต้องใช้
มนุษย์เป็นผู้ลงมือท าหรือผู้ควบคุมควบคู่กันไป ดังนั้น  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่องค์การต่างยังคงให้ความส าคัญ 
เพราะในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นทุกวันนี้ บุคลากรถือ
เป็นก าลังพลส าคัญที่ช่วยท าให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ 

ด้วยเหตุนี้ องค์การต่าง ๆ จึงมุ่งหวังให้บุคลากรในองค์การของ
ตนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะประสิทธิผล
การท างาน  (Job performance : JP)  ถือเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดที่
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์การเนื่องจากแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกัน พนักงานเองก็ต้องการให้ผลการปฏิบัติงานของตน
ออกมาดีที่สุดเช่นกัน เพราะผลงานท่ีออกมานั้นเป็นตัวช้ีวัดที่ส่งผลถึง
การท างานของพนักงานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การปรับขึ้น
เงินเดือน หรือการปรับต าแหน่ง โดยเมื่อเทียบกับพนักงานที่มี
ประสิทธิผลการท างานต่ ากว่าพบว่า  พนักงานที่มีประสิทธิผลการท า
การสูงกว่ามีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นและโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
สู งกว่ า [1 ] นั กวิจั ยจึ งท าการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลการท างานของพนักงานเป็นจ านวนมาก เพื่อค้นหาว่า
ปัจจัยใดจะมีอิทธิพลมากที่สุด 

แม้ จะมี งานวิจัยจ านวนมากที่ ศึกษาถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการท างาน แต่จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าหนึ่งในตัวแปร
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานก็คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational leadership : TL) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรด้าน
ผู้น าที่มีผู้ท าการศึกษาค้นคว้ามากกว่าผู้น าประเภทอื่น ๆ  ในช่วง
หลายสิบปีที่ผ่านมา  [2] จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลการท างานได้พบว่า ผู้ตามภายใต้ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีผลการท างานท่ีดีขึ้นทั้งในระดับกลุ่ม ระดับหน่วย
ย่อย และระดับองค์การ  รวมถึงไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่หรือนอกเหนือจากหน้าที่ กิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง
งานด้านนวัตกรรมต่างก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน  โดยประสิทธิผลการท างาน 
จะสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับว่าผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลการท างาน
อยู่ ในระดับใด และยังช่วยท าให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจในการเลื่อนต าแหน่ง การให้รางวัล การ
ส่งเสริม การจัดฝึกอบรมและการพัฒนา การจัดหาข้อมูลในการวาง
แผนการท างาน การจัดงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรใน
องค์การให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  [3] 

ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment : 
OC) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิผลการท างานของ
องค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีรู้สึกอยากคงอยู่ใน
องค์การ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลการท างานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  

และช่วยกระตุ้นให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ โดยพนักงาน
ที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีพฤติกรรมการท างานในเชิงบวก 
คือมีอัตราการขาดงาน อัตราการมาสาย และอัตราการลาออกอยู่ใน
ระดับต่ าซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพขององค์การ 
นอกจากนี้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยที่
ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การนั้น คือ รูปแบบของ
ภาวะผู้น า (Leadership style) โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
ที่ท าให้ผู้ตามเกิดความผูกพันโดยการส่งเสริมค่านิยม การสร้าง
สัมพันธภาพ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการท างาน 
เนื่องจากเมื่อพนักงานได้ท างานกับผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้ตามอันจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกทุ่มเทในงานและ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ พนักงานจะเกิดความรู้สึกต้องการตอบแทนองค์การโดยการ
ท างานของตนให้ออกมาดีที่สุด 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีงานวิจัยศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิผลการท างานเป็นจ านวนมาก 
แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่วิเคราะห์อภิมานสรุปถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร
เหล่านี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
การท างานหรือไม่ ซึ่งการศึกษากลไกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์การสามารถบริหารจัดการประสิทธิผลการ
ท างานของพนักงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาผู้น าให้มี
ภาวะผู้การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพนักงานให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การควบคู่กันเพ่ือน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสังเคราะห์ขนาดอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่าง 1) ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การ 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างาน และ  3) ความผูกพันต่อ
องค์การกับประสิทธิผลการท างาน 

2. เพื่ อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประสิทธิผลการท างาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. สืบค้นงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ค าค้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การ ประสิทธิผลการ
ท า ง าน  ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  Transformational leadership 
Organizational commitment Job performance เ ป็ น ต้ น 
จากนั้น คัดเลือกงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในปี 2546 ถึง 2560 ทั้งในและต่างประเทศ 
และมีการรายงานค่าสหสัมพันธ์รวมของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อน าค่าสถิติมาวิเคราะห์ตามกระบวนการทางสถิติ 
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2. คัดเลือกงานวิจัยที่มีทฤษฎีตามที่ก าหนด คือ งานวิจัยภาวะผู
น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Avolio. Bass & Jung และ
งานวิจัยความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ Allen & Meyer 
โดยพบทั้ งหมด 42 งานวิจัย ที่ ผ่ านตามเกณฑ์ที่ ก าหนด  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ค่าสถิติที่น ามาวิเคราะห์ 42 ค่า แบ่งเป็น 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 
15 ค่า 

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างาน จ านวน 
19 ค่า  
    3. ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลการท างาน จ านวน 8 
ค่า 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแบบ Meta-
analytic path analysis ดังนี ้

1. สังเคราะห์ขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การ กับประสิทธิผลการท างาน 
ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง ฮั น เต อ ร์ แ ล ะ ช มิ ด ท์  ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม 
Comprehensive Meta-Analysis (CMA) เพื่ อ ให้ ได้ ค่ า ข น า ด
อิทธิพลสหสัมพันธ์และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 

2. น าค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์มาวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง
โครงสร้างแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Meta-Analytic Path Analysis) 
ด้วยโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) แล้วตรวจสอบความกลมกลืนและ
ความสอดคล้องของโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาโมเดล 
 
ค่าสถิติ/df เกณฑ์พิจารณา(Diamantopoulos & 

Siguaw, 2000 อ้างถึงใน [13]) 
2/df     < 2.00 
RMSEA < 0.05 
AGFI ≥ 0.95 
SRMR < 0.05  

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าขนาดอิทธิพลสหสัมพันธ์และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 

ค่าสถิติของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างาน
มีมีค่าอิทธิพลความสัมพันธ์เท่ากับ 0.56 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับความผูกพันต่อองค์การมีค่าอิทธิพลความสัมพันธ์เท่ากับ 0.47 
และความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลการท างานมีค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.44 โดยมีค่าความเป็นเอกพันธ์ (Q-value) 
เท่ากับ 979.448 234.260 40.390 ตามล าดับ 

เนื่องจากค่าความเป็นเอกพันธ์ทั้ง 3 คู่ตัวแปรมีความเป็นเอก
พันธ์อยู่ ในระดับที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 กล่าวคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคู่ตัวแปรมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผล
จากการวิเคราะห์ด้วยโมเดลคงที่ (Fixed-effects model) จึงต้อง
น าข้อมูลมาวิเคราะห์อีกครั้งด้วยโมเดลแบบสุ่ม (Random-effects 
model) โด ย ใช้ โป รแกรม  CMA จึ งพ บ ว่ าตั วแป รทั้ ง  3 คู่ มี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างานมีมีค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ผูกพันต่อองค์การมีค่าอิทธิพลความสัมพันธ์เท่ากับ 0.52 และความ
ผูกพั นต่ อองค์ การกับประสิท ธิผลการท างานมี ค่ าอิท ธิพ ล
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.45 ซึ่งค่าดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ต่อไป ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ส าหรับเป็นข้อมูลน าเข้าในการ
วิเคราะห์ Path analysis 
 

ตัว
แปร 

TL OC JP 

TL 1 - - 
OC 0.52 1 - 
JP 0.60 0.45  

 
4.2 ความสอดคล้องของโมเดล 

โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 
1.27, df =  1, p-value =  0.259 RMSEA =  0.041, AGFI = 
0.968,  
SRMR = 0.035) โดยผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทั้งหมด สรุปได้ว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ 
โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.50 และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัว
แปรสื่อน้ันมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.60 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร 
 
ตัวแปรเหตุ TL 
ตัวแปรผล ทางตรง ทางอ้อม รวม 

OC 0.52 - 0.52 
JP 0.50 0.10 0.60 

 
5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผล 
   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การมีค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์  0.52 อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Selamat, Nordin, & Adnan [4] และ
จารุวัฒน์ โพธิ์ทอง [5] ทีได้พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ จึงสามารถอภิปราย
ได้ว่า ผู้น าที่มีภาวะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถสร้างสภาวะ
แวดล้อมและบรรยากาศการท างานที่อบอุ่นในการท างานอันเอื้อให้
พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การตามมาได้  
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   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการท างานมีค่าอิทธิพล
ความสัมพันธ์ 0.60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ Wang, Oh, Courtright, & Colbert [6 ] และ 
Juoti & Bhau [7] ทีได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และประสิทธิผลการท างานโดยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานของผู้ตาม จึงสามารถ
อภิปรายได้ว่า ผู้น าที่มีภาวะการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนพัฒนาผลการท างานของตนให้ดีขึ้นได้ 
เนื่องจากผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นต้นแบบที่ดีและ
แรงบันดาลใจทางบวกให้แก่ผู้ตามในพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
ของตน 
   ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลการท างานมีค่าอิทธิพล
ความส ัมพ ันธ ์ 0 .45 อย ่างม ีน ัยส าค ัญ ทางสถ ิต ิที ่ระด ับ  .0 1 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fu & Deshpande [8] และ กัญญนันท์ 
ภัทร์สรณ ์ส ิร ิ [9] ที ่ได ้ท าการศึกษาและพบว่า ความผูกพันต ่อ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างาน จึง
สามารถอภิปรายได้ว่า จึงสามารถอภิปรายได้ว่า พนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การจะเกิดความรู้สึกต้องการท าผลงานออกมาให้ดี
ที่สุดเพื่อองค์การที่ตนรัก 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
ตรงกับแนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความไว้วางใจ  เกิดความ
จงรักภักดีและเช่ือถือในตัวผู้น าจนเกิดความคล้อยตาม  พยายาม
แก้ปัญหาในการปฏิบัติ  มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อ
องค์การ   อันจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรักความผูกพัน
ต่อองค์การตามมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thamrin  [10] 
Almutairi  [11] และ รัตนพล อุปฐานา และคณะ  [12] ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของทั้ งสามตัวแปรและพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงกับประสิทธิผลการท างาน และส่งผล
ทางอ้อมโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ ด้วยเหตุนี้ จึง
สามาถอภิปรายได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนจึงเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยน าพาให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ โดยการสร้าง
บ รรย าก าศ ก ารท า งาน ที่ ดี แ ล ะ ส ร้ า งค วาม เช่ื อ มั่ น ให้ แ ก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่ งจะส่งเสริมให้ประสิทธิผลการท างานของ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาพัฒนาได้ดี ยิ่ งขึ้น  รวมถึงส่ งผลทางอ้อมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกอยากคงอยู่ในองค์การต่อไป เพราะ
ผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยท าให้องค์การเป็นสถานที่
ที่น่าท างานแก่พนักงานได้ 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการท างานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ 
ดังนั้น นอกเหนือจากการอบรมพัฒนาความรู้และความสามารถ
พนักงานแล้ว หากองค์การต้องการให้ประสิทธิผลการท างานของ
พนักงานในองค์การอยู่ในระดับสูง บริษัทจึงควรพัฒนาผู้น าใน

องค์การให้มีคุณสมบัติแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วย 
เพราะผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสามารถช่วยยกระดับ
คุณภาพการท างานของพนักงานในองค์การให้ดีขึ้นได้ และยังช่วยท า
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอีกด้วย 

2. ในการคัดเลือกบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาเข้าท างาน อาจ
ก าหนดคุณสมบัติภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ
ของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน
ของพนักงานและองค์การได้ 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งในประเทศและนอกประเทศรวมกัน โดยไม่ได้แยก
ประเภทขอองค์การ ในอนาคตจึงอาจศึกษาเปรียบเทียบโมเดล
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การไทยกับองค์การต่างประเทศ หรือ 
องค์การภาครัฐกับองค์การภาคเอกชน เป็นต้น 

2. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้น าแค่แบบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยในอนาคตจึงอาจศึกษาเพิ่มเติมว่า 
ภาวะผู้น ารูปแบบอ่ืนให้ผลแตกต่างกันหรือไม่  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับของแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพการให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน (2) คุณภาพการให้บริการที่อยู่ในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เช่ือมโยงแรงจูงใจในการท างานสู่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ (3) สมรรถนะของพนักงานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก ากับที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 127 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระดับแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพการ
ให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และประสิทธิภาพของพนักงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) คุณภาพการให้บริการเป็นตัวแปร
คั่นกลางที่เชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ (3) สมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปร
ก ากับที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมควร
มุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะให้พนักงานเกิดทัศนคตีที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
การที่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้   
ค ำส ำคัญ : แรงจูงใจในการท างาน, คุณภาพการให้บริการ, สมรรถนะของพนักงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
The objectives of the study were to investigate: (1) levels of job motivation, service quality, employee 

competence, and work efficacy of the employees; (2) service quality as a mediated factor correlated with job motivation 
toward the work efficacy of the employees; and (3) the employee competence as a controlled factor correlated with job 
motivation and work efficacy of the employees’ in a 3-star hotel business at Prachuap Bay, Prachuap Khiri Khan province. 
Samples in the current study were 127 employees of a 3-star hotel business at Prachuap Bay, Prachuap Khiri Khan 
province. Research instrument in this study was a questionnaire, which was statistically analyzed by using percentage, 
means, standard deviation, and the structural equation modeling analysis. Results of the study showed that: (1) 3-star 
Hotel Business employees at Prachuap Bay, Prachuap Khiri Khan province had a high level of job motivation, service quality, 
employee competence, and work efficacy; (2) Service quality was as a mediated factor correlated with job motivation and 
work efficacy of the employees; and (3) the employee competence was as a controlled factor correlated with the job 
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motivation and work efficacy of the employees. Based on the results of the current study, the executives of the hotel 
business should focus on the contribution of the employees’ job motivation with the adequacy and justice.  Additionally, 
they should promote the employees’ positive attitude toward their work efficacy and to further promote the highest level 
of their work competence.    
Keywords : Job motivation, Service quality, Employee competence, Work efficacy 
 
 

1. บทน ำ 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า 
1.35 ล้านล้ านบาท ขยายตัวถึ งร้ อยละ 9 ในปี  2560 ได้มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 72.40 
ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7 และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 17.20 
ล้านคน ขยายตัวถึงร้อยละ 4 [1] ดังนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวย่อม
ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย 
และจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ จึง
ส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจหนึ่งที่ส าคัญและ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเห็นได้ชัด คือ “ธุรกิจ
โรงแรม” [2] ซึ่งในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ทั้งในด้านจ านวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และค่าห้องพักเฉลี่ย โดย
มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในทุก
ระดับต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะด้านราคาและการ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด อันเนื่องจากอุปทานที่พักแรมส่วนเกินยัง
อยู่ในระดับสูง และจากปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญย่อมส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมในปี 2561 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องรับมือกับการแข่งขัน
จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมระดับ 4-6 ดาว [1] จึงท าให้ธุรกิจโรงแรม
ระดับ 3 ดาวเดิมต้องปรับตัวสร้างกลยุทธ์และการลงทุนที่ส าคัญ เพื่อ
สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้เกิดความยั่งยืน 
 ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน และเป็นสถานที่พักที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว จากสมาคมโรงแรม
ไทย โดยมีเกณฑ์ 232 ตัวช้ีวัด เช่น ห้องพักมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 
ตารางเมตร มีโต๊ะเครื่องแป้งและเก้าอี้พร้อมกระจกเงา มีโทรทัศน์สี
ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว มีตู้ เย็น โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและ
ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเมื่อธุรกิจโรงแรม

ระดับ 3 ดาว ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าวนี้ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมก็จะต้องรักษาระดับดาวตามมาตรฐานในทุกด้านให้
คงไว้ เนื่องจากจะมีการตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ [3] จึงท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องให้ความส าคัญต่อการรักษา
มาตรฐานนั้นไว้ แต่การจะรักษามาตรฐานได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในองค์การ แต่จากภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมระดับ 
3 ดาว ยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของพนักงาน 
อาทิ การบริการของพนักงานที่ยังมีจุดบกพร่องในบางส่วนส่งผลให้
ลูกค้าและผู้มาใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ การ
ให้บริการในส่วนของห้องอาหารที่มีอาหารให้เลือกน้อยและการ
บริการห้องอาหารไม่ทั่วถึง พนักงานขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ท าให้พนักงานสื่อสารกับลูกค้าผิดพลาด เป็นต้น และจากปัญหา
ดังกล่าวจึงท าให้ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ควรได้รับการสะท้อน
ภาพการให้บริการของโรงแรมอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทั่วถึง [4] ซึ่ง Hurley 
& Esteiami (1998) [5] ได้กล่าวว่า หลักส าคัญในการบริการ คือ 
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่ควรค านึงถึงมาก
ที่สุด โดยพนักงานจะต้องมีการให้บริการด้วยความสุภาพอ่อมน้อม มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้และทักษะเฉพาะในแต่ละด้าน ทั้งทักษะ
ด้านภาษาหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด และตรงตามมาตรฐานได้
อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานขององค์กรใน
แต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยการที่พนักงานจะท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี นอกจากนั้นผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของระดับ
แรงจูงใจ ความรู้ความสามารถหรือลักษณะส่วนตัว และความเข้าใจ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
และท าตามความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มความสามารถและสามารถปฏิบัติงานให้เกิด
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน [6, 7] ซึ่งคุณภาพการให้บริการจะเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยมีการเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ สุภาพ
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และสามารถให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้าได้ทันท่วงที และยังรวมไปถึงการ
ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและเต็มใจในการ
ให้บริการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน [8]  
อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยของ Ozcelik & Ferman (2006) [9] ที่
กล่ าวว่ า  สมรรนะของพนักงาน ก็เป็นปัจจัยหนึ่ งที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสมรรถนะจะเป็น
ผลรวมของศักยภาพที่ซ่อนเร้น ความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีการแสดงออก มีการพัฒนาที่สามารถก าหนด
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ให้บุคคลก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและวิเคราะห์แผนการท างานที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาแผนการด าเนินงาน
ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการท างาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการอย่างเหมาะสม [10] 
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เรื่องอิทธิพลของตัวแปรก ากับและตัวแปรคั่นกลางที่มีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 3 
ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะศึกษา
ประเด็นที่ว่า มีปัจจัยใดบ้างหรือไม่ที่เข้ามาท าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 3 
ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่ม
สูงขึ้น และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามา
สังเคราะห์สร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังรูปที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพการ
ให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่อยู่ ในฐานะตัวแปร
คั่นกลางที่เช่ือมโยงแรงจูงใจในการท างานสู่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.3 เพื่อศึกษาสมรรถนะของพนักงานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก ากับ
ที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานสู่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาที่ประกอบด้วย (1) 
ขอบเขตด้านเนื้อหาได้มีการศึกษาตัวแปรที่ใช้การวิจัย คือ แรงจูงใจ
ในการท างาน คุณภาพการให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยประชากกรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 
3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 
184 คน [11] และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 
127 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ Yamane 
(1973) [12] ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ ±5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (3) ขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ โรงแรมระดับ 3 
ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย 
โรงแรมหาดทอง โรงแรมประจวบแกรนด์ โรงแรมมนต์ทะเล และ
โรงแรมโกลเด้นบีส บูติค รีสอร์ท และ (4) ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการใช้ระยะเวลา 4 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 
 

4. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การให้บริการ 
 สมมติฐานที่  2 (H2 ) แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 สมมติฐานที่  3  (H3 ) คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 สมมติฐานท่ี 4 (H4) คุณภาพการให้บริการเป็นตัวแปรคั่นกลางที่
เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
572ภาคบรรยาย



 

 สมมติฐานที่ 5 (H5) สมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรก ากับที่
เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งตามขอบเขตที่ศึกษาดังนี้ 
 5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว 
ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 184 คน 
[11] และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 
ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 127 คน 
ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ Yamane (1973) 
[12] ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ
ได้ ±5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย 
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 
2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพ
การให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ Likert’ Scale [13] 
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 127 คน มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ
ต่อไป 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ที่ประกอบด้วย (1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยการแจกแจงค่าร้อยละ (2) ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจ
ในการท างาน คุณภาพการให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรง ทางอ้อมและตัว
แปรก ากับ ด้วยโมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรูป 
SmartPLS 3 [14] 
 

6. ผลกำรวิจัย 

 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.08) มีอายุ 30-40 ปี (ร้อย

ละ 59.06) มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 87.40) มี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 59.06) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 4-6 ปี 
(ร้อยละ 44.09) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
(ร้อยละ 66.14) 
 6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพการ
ให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.18, SD=0.719) รองลงมา คือ ปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการ ( x =4.01, SD=0.655) ปัจจัยสมรรถนะของพนักงาน   
( x =3.83, SD=0.645) และสุดท้ายปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน            
( x =3.51, SD=0.629)  
 6.3 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างในภาพรวม เป็นผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรง
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 จากรูปที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างพบว่า (1) แรงจูงใจในการท างาน (WM) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อคุณภาพการให้บริการ  (SQ)  แต่ ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (JP) มีค่าเท่ากับ0.626 และ 0.045 
ตามล าดับ ส่วนคุณภาพการให้บริการ (SQ) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (JP) มีค่าเท่ากับ 0.611 (2) คุณภาพ
การให้บริการเป็นตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเท่ากับ 
0.382 และ (3) สมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรก ากับที่เช่ือมโยง
ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.860 
 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางมีความแตกต่างกันได้ดังตารางที่  1
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ตำรำงที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐำนกำรวิจัย (Hypothesis) สัมประสิทธิเ์ส้นทำง (Coef.) ค่ำ t-test ผลลัพธ์ 

H1 แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ 0.626  9.986*** สนับสนุน 
H2 แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.045  0.434 ไม่สนับสนุน 
H3 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.409  7.541*** สนับสนุน 

หมายเหตุ:  (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (**  หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96) (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า (1) แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.626 
แต่แรงจูงใจในการท างานไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.045 และ (2) 
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.409 

 6.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางและตัวแปร
ก ากับ ซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง
และตัวแปรก ากับจะปรากฏดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรก ากับ 
สมมติฐำนกำรวิจัย (Hypothesis) Effect Boot SE Boot LLCI Boot ULCI 

H4  คุณภาพการให้บริการเป็นตัวแปรค่ันกลางที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจใน
การท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 0.209 0.088 0.069 0.412 

H5 สมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจใน
การท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 0.379 0.077 0.248 0.554 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว่า (1) ผลคูณสัมประสิทธิ์
เส้นทางของอิทธิพลคุณภาพการให้บริการเป็นตัวแปรคั่นกลางที่
เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีช่วงขอบเขตล่าง (Boot LLCI) เท่ากับ 
0.069 และขอบเขตบน (Boot ULCI) เท่ากับ 0.412 และ (2) ผลคูณ
สัมประสิทธิ์เส้นทางของอิทธิพลสมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปร
ก ากับที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีช่วงของขอบเขตล่าง (Boot LLCI) 
เท่ากับ 0.248 และขอบเขตบน (Boot ULCI) เท่ากับ 0.554 

 
7.  กำรอภิปรำยผล 

 7.1 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ
ในการท างานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน โดยผู้บริหารจ า เป็นต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการท างานอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีกับองค์การ 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่สร้างคุณภาพการในการ
ให้บริการ [6] แต่อาจไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้ เนื่องจากพนักงานเกิดทัศนคติที่ไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ขององค์การ จึงไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ [15] 

 7.2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ
การให้บริการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพการให้บริการก็เป็นตัวแปรคั่นกลางที่ เช่ือมโยงระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพการในการ
ให้บริการอย่างเหมาะสมและสามารถหาแนวทางในการสร้างคุณภาพ
การให้บริการให้เกิดเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [7, 8] 
 7.3 สมรรถนะของพนักงาน จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ของพนักงานเป็นตัวแปรก ากับที่เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้บริหาร
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้
ลูกค้าเกิดความพอใจต่อการให้บริการ เพื่อสร้างสมรรถนะของ
พนักงานได้เป็นอย่างดี [10] 
 

8.  บทสรุป 

 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า (1) พนักงานโรงแรมระดับ 3 
ดาว ในเขตอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระดับแรงจูงใจใน
การท างาน คุณภาพการให้บริการ สมรรถนะของพนักงาน และประ
สิทธิภาพาของพนักงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก (2) 
คุณภาพการให้บริการเป็นตัวแปรคั่นกลางที่ เ ช่ือมโยงระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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พนักงาน และ (3) สมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรก ากับที่
เช่ือมโยงระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยมีข้อค้นพบของการวิจัยที่ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า การวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมุ่งศึกษาเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ  ที่มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้คลอบคลุมในทุกมิติ และควรน า
ทฤษฎีที่สร้างจากข้อมูลและน าความรู้ที่ ได้จากผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนต่อองค์การ 
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อิทธิพลของความมีอิสระในงานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก ากับอิทธิพลของบรรยากาศองค์การและ 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับของบรรยากาศองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน 
และความสุขในการท างานของพนักงาน (2) ความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับบรรยากาศองค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงาน 
และ (3) ความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์
สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร จ านวน 207 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร มีระดับบรรยากาศองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขในการท างานของพนักงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ความมีอิสระใน
งานเป็นตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยงระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างาน และ (3) ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยง
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการท างาน ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศองค์การให้เหมาะสม
ต่อการท างาน และส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นตามเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมกับให้อิสระในการแสวงหาความรู้ในการ
พัฒนางาน เพื่อให้พนักงานเกิดความสุขในการท างานอย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ : บรรยากาศองค์การ, การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, ความมีอิสระในงาน, ความสุขในการท างาน 
 

Abstract 
This study aimed to investigate: (1) levels of organizational climate, perceived organizational support, autonomy 

at work, and work happiness of the employees; (2) autonomy at work as a mediated factor toward organizational climate 
and work happiness of the employees; and (3) autonomy at work as a mediated factor toward perceived organizational 
support and work happiness of the employees in a textile printing industry in Samut Sakhon Province. Samples in this 
study were 207 employees of a textile printing industry in Samut Sakhon province. The research instrument was a 
questionnaire, which was statistically analyzed by using percentages, means, standard deviation, and the structural 
equation modeling analysis. Results of the study revealed that: (1) the employees in a textile printing industry in Samut 
Sakhon province had a high level of organizational climate, perceived organizational support, autonomy at work, and 
work happiness; (2) autonomy at work as a mediated factor was correlated with organizational climate and work 
happiness; and (3) autonomy at work as a mediated factor correlated with perceived organizational support and work 
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happiness. Based on the current study, the executives should allocate the adequate organizational climate within the 
workplace and encourage the employees’ perception in the promotion at work as the adequate standards together with 
the employees’ autonomy to develop their knowledge acquisition to actually promote the employees’ work happiness.    
Keywords : Organizational climate, Perceived organizational support, Autonomy, Work happiness 
 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมี
ความแปรผัน การแย่งชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันกันท าให้
อุตสาหกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดอย่างต่อเนื่อง 
การผันแปรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในระดับอุตสาหกรรม
หรือองค์การเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่อาจส่งผลให้ความสุขในการท างานลดน้อยลง 
อย่างไรก็ตามองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องให้ความสุขในการท างาน
ให้กับทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มความสุขในการท างาน
จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบในทางบวกมากขึ้น [1] 
อุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการ
ผลิตและกรรมวิธีที่หลากหลายที่ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นการ
พิมพ์โดยตรง (Direct Printing) การพิมพ์ทับ (Over Printing) การ
พิมพ์แบบรูปลอก (Transfer Printing) การพิมพ์แบบฉีดพ่นสี (Jet 
Printing) เป็นต้น ซึ่งกรรมวิธีการพิมพ์เหล่านี้ก็ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการพิมพ์มาโดยตลอด เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้า
ของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความนิยมที่หลากหลายให้เกิด
ความโดดเด่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอก็
เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังประสบปัญหาของราคาที่สูงและการผลิต
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องตั้งจ านวนขั้นต่ าในการสั่งผลิตแต่ละครั้ง จึงท าให้
อุตสาหกรรมเกิดข้อจ ากัดในการผลิตและเมื่อมีจ านวนการผลิตที่สูง
มาก จ าเป็นที่พนักงานภายในองค์การต้องเร่งกระบวนการผลิตตาม
จ านวนที่สั่งให้ทันกับเวลาที่ก าหนด อีกทั้งต้องมีการควบคุมการ
ท างานให้ได้คุณภาพตามที่องค์การก าหนด จึงส่งผลให้การท างาน
ของพนักงานภายในองค์การเกิดความตึงเครียด [2] ดังนั้นผู้บริหาร
อุตสาหกรรมจึงต้องมุ่งเน้นสร้างความสุขในการท างานให้เกิดขึ้นแก่
องค์การ โดยความสุขในการท างานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่หลาย
องค์การต่างสร้างให้เกิดแก่ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ และเป็น
พฤติกรรมทางจิตใจที่เป็นอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้นของบุคคล ซึ่ง
อารมณ์และความรู้สึกที่ดีจะสามารถใช้ประเมินความเป็นอยู่หรือ
เป้าหมายหลักของชีวิตได้เช่นกัน [1] 
 คมกริช  นันทะโรจนพงศ์ และวิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ (2561) [3] 
ได้กล่าวว่า การจะท าให้พนักงานภายในองค์การเกิดความสุขได้นั้น 
ต้องอาศัยปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การและการรับรู้การ

สนับสนุนจากองค์การให้เกิดขึ้นภายในองค์การ หากองค์การมีการ
ปรับปรุงบรรยากาศองค์การและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ท า
ให้เกิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สร้างให้เกิดคุณค่า ให้การ
ยอมรับและเห็นความส าคัญในการทุ่มเทการท างานของพนักงาน
ย่อมท าใหพ้นักงานภายในองค์การมีสุขภาพจิตที่ดีระหว่างการท างาน 
ช่วยลดความตึงเครียดในการท างานและสามารถสร้างความสุขใน
การท างานได้ [4] โดยบรรยากาศองค์การที่มีความรื่นรมย์ สบายตา
สบายใจก็ท าให้เกิดความสุขในการท างานภายในองค์การ และท าให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ในการท างานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่
สามารถสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้  [5] 
และจากการศึกษาของพิชิตชัย  เจริญกุล (2558) [6] ที่กล่าวว่า การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน
ที่ท างาน เนื่องจากการรับรู้การสนับสนุนขององค์การจะเป็นการรับรู้
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การว่าองค์การมีการสนับสนุนปัจจัยในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบุคคล เพราะ
ต้องการให้บุคคลมีความเป็นอยู่ในการท างานที่ดีขึ้น [7] และจ าเป็น
อย่างยิ่งที่องค์การต้องสร้างความมีอิสระในงานที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้
พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี
อิสระเสรีภาพในการคิด สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เพื่อท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ และทุ่ เทก าลังความสามารถในการท า
ประโยชน์ต่อองค์การ [3] 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของความ
อิสระในงานที่อยู่ในฐานะตัวแปรก ากับอิทธิพลของบรรยากาศ
องค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสู่ความสุขในการ
ท างานของพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร 
โดยจะศึกษาประเด็นที่ว่ามีปัจจัยใดบ้างหรือไม่ที่เข้ามาท าหน้าที่เป็น
ปัจจัยเชื่อมโยงความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับระหว่างการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการท างาน เพื่อให้ทราบ
ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การกับความสุขในการท างาน โดยผลที่ได้จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบรรยากาศขององค์การ เพื่อให้พนักงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาครมีความสุขในการ
ท างานสูงขึ้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามา
สังเคราะห์สร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขในการ
ท างานของพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร 
 2.2 เพื่อศึกษาความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับบรรยากาศ
องค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์
สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร 
 2.3 เพื่อศึกษาความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร  

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 2 (H2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 3 (H3) ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับ
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 4 (H4) ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับ
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการท างาน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งตามขอบเขตท่ีศึกษาดังนี้ 
 4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมการ
พิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร จ านวนทั้งสิ้น 425 คน [8] และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอใน
เขตสมุทรสาคร จ านวน 207 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้

ตารางของ Yamane (1973) [9] ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิและการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 
2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับบรรยากาศองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขในการ
ท างาน โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามแบบของ Likert’ Scale [10] ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) 
เพื่อวัดความสอดคล้องภายในของคุณภาพโดยรวมของเครื่องมือทั้ง
ฉบับ ด้วยวิธ ีCronbach’s Alpha Coefficient โดยผลการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ของบรรยากาศองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขในการท างานมีค่าเท่ากับ 
0.947, 0.927, 0.927 และ 0.927 ตามล าดับ 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร 
จ านวน 207 คน มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ที่ประกอบด้วย (1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยการแจกแจงค่าร้อยละ (2) ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของบรรยากาศ
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน 
และความสุขในการท างาน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(3) การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและตัวแปรก ากับ ด้วยโมเดลสมการ
โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 3 [11] 
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5. ผลการวิจัย 

 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.77) มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
(ร้อยละ 61.84) มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 57.49) 
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 62.80) มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ป ี
(ร้อยละ 43.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
(ร้อยละ 50.24) 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขในการ

ท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยความสุขในการท างานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x =3.80, SD=0.639) รองลงมา คือ ปัจจัยความมีอิสระในงาน ( x

=3.65, SD=0.655) ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ( x =3.59, SD=0.666) 
และสุดท้ายปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ( x =3.55, 
SD=0.725)  
 5.3 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างในภาพรวม เป็นผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิ์ความถดถอยอิทธิพลทางตรง
ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ดังแสดงในรูปที่ 2

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 จากรูปที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อความสุขในการท างาน (WH) พบว่า 
บรรยากาศองค์การ (OC) และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
(POS) มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขในการท างาน (WH) มีค่าเท่ากับ 
0.790 และ 0.629 ตามล าดับ และมีความมีอิสระในงาน (AU) เป็น
ตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยงระหว่างบรรยากาศองค์การ (OC) และการ

รับรู้การสนับสนุนขององค์การ (POS) สู่ความสุขในการท างาน (WH) 
มีค่าเท่ากับ 0.873 และ 0.984 ตามล าดับ 
 5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานพบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีความแตกต่างกันได้ดังตารางที่ 1

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

Hypothesis Coef. t-test ผลลัพธ ์
H1 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการท างาน  0.790*** 3.372 สนับสนุน 
H2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการท างาน  0.629** 2.146 สนับสนุน 

หมายเหตุ:  (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (**  หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96) (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บรรยากาศองค์การและการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการท างาน โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.790 และ 0.629 ตามล าดับ 

 5.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรก ากับ ซึ่งเป็นตัวแปรที่
เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร ซึ่งผล
การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรก ากับจะปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรก ากับ 
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) Effect Boot SE Boot LLCI Boot ULCI 

H3 ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ความสุขในการท างาน 

 
0.217 

 
0.064 

 
0.109 

 
0.365 

H4 ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การกับความสุขในการท างาน 

 
0.257 

 
0.071 

 
0.134 

 
0.422 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรก ากับ
ความมีอิสระในงานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการ
ท างาน พบว่า อิทธิพลของตัวแปรก ากับความมีอิสระในงานที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการท างานมีช่วงขอบเขตล่าง 
(Boot LLCI) เท่ากับ 0.109 และ 0.134 ตามล าดับ และมีช่วง
ขอบเขตบน (Boot ULCI) เท่ากับ 0.365 และ 0.422 ตามล าดับ ซึ่ง
ค่าช่วงความเชื่อมั่นไม่คลุม 0 จึงสรุปได้ว่า ผลคูณสัมประสิทธิ์
เส้นทางของความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับที่เข้ามาเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของอิทธิพลบรรยากาศองค์การและการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การสู่ความสุขในการท างาน 

 
6. การอภิปรายผล 
 6.1 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
องค์การมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน โดยผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญต่อบรรยากาศในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพราะ
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ จึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับการท างานของพนักงานในองค์การ [3] และการจะท า
ให้พนักงานภายในองค์การเกิดความสุขได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยการ
สร้างบรรยากาศองค์การ เพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการ
ท างานได้ [4] 
 6.2 ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ จากผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างาน โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนขั้นตามเกณฑ์
ที่เหมาะสมและให้ความยุติธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานคงอยู่
กับองค์การและมีความสุขในการท างานที่สามารถน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้เร็วข้ึน [6, 7] 
 6.3 ปัจจัยความมีอิสระในงาน จากผลการวิจัยพบว่า ความมี
อิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับระหว่างบรรยากาศองค์การและการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในการท างาน  โดย
ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแสวงหาความรู้ในการ

พัฒนางานได้อย่างอิสระ และการตัดสินใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้
พนักงานได้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมและมีโอกาสในการตัดสินใจที่ท า
ให้พนักงานได้มีความอิสระในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ทันเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานมากขึ้น [3] 
 

7. บทสรุป 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา (1) ระดับของบรรยากาศองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน และความสุขใน
การท างานของพนักงาน (2) ความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับ
บรรยากาศองค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงาน และ (3) 
ความมีอิสระในงานที่เป็นตัวแปรก ากับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การสู่ความสุขในการท างานของพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์
สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร จ านวน 207 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอในเขตสมุทรสาคร มีระดับบรรยากาศ
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความมีอิสระในงาน 
และความสุขในการท างานของพนักงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (2) ความมีอิสระในงานเป็นตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยงระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างาน และ (3) ความมีอิสระ
ในงานเป็นตัวแปรก ากับที่เชื่อมโยงระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การกับความสุขในการท างาน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการ คือ ผู้บริหารองค์การควรให้ความส าคัญกับพนักงานให้มี
แรงผลักดันในการท างาน โดยอาศัยปัจจัยบรรยากาศองค์การที่มีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการท างานของพนักงาน มี
การเปิดโอกาสให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเกิดความมีอิสระในงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และจากข้อค้นพบของการ
วิจัยนี้ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า การวิจัยครั้งต่อไปควรมุ่งศึกษา
เปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาก
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ขึ้น เพื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอใน
เขตสมุทรสาคร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการท า
วิจัยนี้ จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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ความต้องการรับบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถงึโรงพยาบาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ที่ประสบอุบัติเหตทุางถนนในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

A Pre-hospital Emergency Medical Services model of foreign tourists who suffered a 
road accident in Mae Rim District ,Chiangmai Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความต้องการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษา
รูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว
และเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการทางการแพทย์ประกอบกัน ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ให้บริการมีอุปกรณ์ในการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ผู้ให้บริการทางสุขภาพแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยวิธีการใช้คู่มือที่
ท าขึ้นเองที่มีการบรรยายภาษาไทยคู่กับภาษาต่างชาติในสถานการณ์ที่เกิดเป็นประจ า และการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นไปตามรูปแบบการรักษา
ทั่วไป ในส่วนความต้องการทางด้านผู้ใช้บริการ พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ ยวอ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ถึงร้อยละ 62.7 การรับรู้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องท าการแจ้ง 1669 นั้น น้ันมีจ านวนถึง ร้อยละ 72 ที่ทราบ ใน
ส่วนความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินพบว่า นักท่องเที่ยวเลือกใช้การโทรศัพท์มากกว่าการใช้ application ร้อยละ 20 
นักท่องเที่ยวต้องการเครื่องแปลภาษามากกว่าผู้แปลภาษา  และนักท่องเที่ยวต้องการการให้บริการทางการแพทย์จากผู้เรียนมาทางด้าน
การแพทย์มากกว่าผู้ฝึกอบรมทางการแพทย์มา บริบทของการเข้าถึงของผู้ให้บริการในอ าเภอแม่ริมนั้นเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากในส่วน
ของอ าเภอแม่ริมนั้นเป็นอ าเภอท่ีมีศูนย์เวียงพิงค์หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ตั้งอยู่ จึงท าให้เมือเกิดเหตุจึงใช้เวลาในการเข้าถึงได้อย่างทันเวลา จึง
ไม่พบปัญญาเหมือนอ าเภออื่น แต่งานวิจัยนี้เสนอให้มีการการจัดตั้งศูนย์ประกันระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ อีกท้ังจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอีกประการด้วย 
ค าส าคัญ : การแพทย์ฉุกเฉิน, ผู้ปว่ยฉุกเฉิน , การดูแลฉุกเฉิน, ก่อนถึงโรงพยาบาล  

 
Abstract 

 This research was carried out to analyze the needs of tourists who traveled to Mae Rim district, Chiangmai 
province toward pre-hospital emergency medical service as well as pre-hospital emergency medical service models in 
which quantitative and qualitative methods were used in the research study. With quantitative methods by collecting 
questionnaires from tourists and qualitative data collected by interviewing medical providers. The study found that 
Emergency Medical Service providers have provided sufficient medical services and equipment to assist with tourist needs.   
Health service providers solved communication problems among foreign tourists by using their own manual that contains 
both Thai and foreign languages for the situations that occur regularly.  Most treatments are normally followed general 
treatment procedures. For the requirement of tourists who traveled to Mae Rim district, Chiang Mai province, the study 
showed that up to 62.7 percent of them had knowledge about emergency medical service. The study also indicated that 
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72% of the travelers had information about Emergency Medical Service (EMS) number“1669”.   For Emergency medical 
services contact channels, the study showed tourists preferred contacting EMS by phone more than using the application 
by 20 percent.   In addition, tourists preferred translator devices over that of actual human interpreters.  Moreover, tourists 
preferred to get medical services through doctors rather than through well-trained medical service providers. Access to 
Emergency Medical Service providers in Mae Rim is efficient since Vieng Ping Emergency call center and Nakornping 
Hospital both are located Mae Rim district. Therefore, pre-hospital emergency medical services are sufficiently reachable 
when needed.   However, research conducted suggested the need to establish an international insurance center to 
accommodate foreign tourists. This will also help promote a more favorable tourism image of the country as well. 
Keywords: Emergency Medical Service, Emergency Patient, Emergency Care, Pre-hospital 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้หลักมากจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งมีทรัพยากรหลายด้านที่เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย [1] เมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเทียวมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปริมาณมากจึง ส่งผลกระทบตามมา
ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ เช่น ปัญหาที่พักอาศัย ปัญหาการก่อ
อาชญากรรม ปัญหาขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม การท าลายธรรมชาติ
ร ว ม ไ ป ถึ ง ปั ญ ห า ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ โ ด ย มู ล นิ ธิ เ อ ฟ ไ อ เ อ
(FIAFoundation) ได้ระบุว่าอุบัติเหตุเป็นสาเหตุหลักของการตาย
อย่างไม่เป็นธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน และพบว่าความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวสหรัฐในไทยนั้นสูงเป็นอันดับ 2 
ของโลกสอดคล้องกับจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุในปี 2561 ของไทย
ประเทศไทยที่มีสูงถึง 1,703,617 คนและเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 
126,076 คน [2] 
 งานวิจัยครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับปัญหาทางด้านอุบัติเหตุและ
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่ งถือเป็นระบบที่มีความส าคัญที่จะให้เกิด
ภาพลักษณ์อันดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ระบบการ 
 
 
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์และ
ความคาดหวังทางการแพทย์ การบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  
 การจัดสรรจ านวนแพทย์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน [3]  โดยเฉพาะในช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลที่ต้องมีการ
ด าเนินการแข่งกับเวลา การวิจัยนี้เน้นการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ในช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre hospital) หรือ การบริการ ณ จุด
เกิดเหตุ และการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อท าการศึกษา รูป
แปบการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินที่ เหมาะสมและสะท้อนความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 งานศึกษานี้ได้ใช้อ าเภอแมร่ิมจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษา 
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดทีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น

อันดับ 2 ของประเทศไทย และในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมาจ านวน
นักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง [4] 
จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ทั้งเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และ ระบบการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ าเภอแม่ริม 
โดยมสีายด่วน 1669 ให้บริการ ท่ีสามารถมีคนใช้บริการ เฉลี่ย 
3500 รายต่อเดือน [5] เป็นการจดัระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไป
ตามระบบเพื่อด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข   
จึงท าการศึกษาในอ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม ่
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหค์วามต้องการรูปแบบการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรณีก่อนถึงโรงพยาบาลของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ใน
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
รูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรณีก่อนถึงโรงพยาบาลของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทั้งมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
3.1 ระเบียบวิจัย (research methodology)  
 ในงานศึกษาครั้ งนี้ ใ ช้  การวิจัยแบบผสมผสาน [6]  (Mix  
methodologies)ระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อท าการ
วิเคราะห์ความต้องการ การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
โดยเป็นงานวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel) โดยท าการ
ด าเนินการทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบเท่าเทียมกัน 
และน าผลมารวมกันในการแปลผล 
3.1 ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
 ประชากรของการศึกษาในส่วนของความต้องการ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอแม่ริมจ านวน 
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150 คน ตามการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณ 
จากสูตร W.G.Cochran (1953) [7] ซึ่งใช้ในกรณีการศึกษาที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ในส่วนการแสดงถึงการให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินที่มีในปัจจุบัน ได้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการทาง
สุขภาพ ซึ่งในส่วนของการให้บริการก่อนถึงโรงพยาบาลนั้น ผู้
ให้บริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย หน่วยบริการ
อ าเภอแม่ริม ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลต าบล
สันโป่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลต าบลขี้เหล็ก
โรงพยาบาลดารารัศมี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจแม่ริม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต ายลบ้านใหม่ และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดอนแก้ว 
3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ  
 การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
พัฒนาแบบสอบถามโดยผู้วิจัย แล้วน าไปทดสอบความตรงและ
ความเที่ยงของแบบสอบถาม 
 น าแบบสอบถามที่ได้กลับมาท าการตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ใน
การตอบแบบสอบถาม ความขัดแย้งของข้อมูล และสร้างฐานข้อมูล 
ท าการตั้งรหัสโค้ด และท าการวิเคราะห์ โดยใช้การประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอ ออกมาเป็นข้อมูลเชิงตาราง[7] 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สัญชาติอาชีพ ภูมิล าเนา ระดับ การศึกษา รายได้ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ 
3.2 ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
 ประชากรของการศึกษาในส่วนผู้ให้บริการ โดยการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 10 คน 
3.2.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ [8] 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง  (semi-
structure interviewing) การสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างตามแนว
ทางการสัมภาษณ์ (Guideline of interviewing)  
 ท าการถอดเทปเป็นรายค าพูด เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเด็นทุกประเด็น และประเด็นท่ีท าการกล่าวถึง 
 ความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบเนื้อหาที่ท า
การสัมภาษณ์มา โดยการท าการตรวจสอบซ้ ากับข้อมูลดิบที่ได้ท า
การถอดเทปมา จนมีประเด็นความชัดเจน เพื่อท าการสรุปประเด็น
ได้อย่างชัดเจน 
 เพื่อวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรณีก่อนถึงโรงพยาบาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้วิจัย
จึงใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ 
เฉพาะในเขตอ าเภอแม่ริม มาท าการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ตามประเด็น 

4. ผลการวิจัย 
 อ าเภอแม่ริมเป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่มี
ทรัพย์กรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับกับแนวภูเขา จึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภายในตัวอ าเภอ และมีความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงเนื่องจากมีระยะทางติดกับอ าเภอเมือง นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมาพักในอ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 4 วัน 
ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
นักท่องเที่ยวท้ังหมด [9]  
 ระบบการดูแลนักเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน หรือ
การให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จากการส ารวจในอ าเภอแม่ริม
มีการติดป้ายรณรงค์ ตลอดเส้นทางที่มีความเสียงหรือเกิดอุบัติเหตไุด้
ง่าย ตามโค้ง หรือทางราดชันต่าง ๆ  และมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยจะมีโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นศูนย์สั่งการโดยทุกส่วน 
เมื่อมีการรับแจ้งเหตุจะท าการแจ้งไปยังศูนย์นครพิงค์และท าการ
ประเมินเพื่อจัดสรร ผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม 
4.1 ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวใน
อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม ่
 งานวิจัยครั้งนี้พบว่าประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินในประเด็นช่องทางในการเรียกใช้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินมากที่สุด (กว่าร้อยละ 50) นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยัง
ต้องการให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานทุกต าบล และให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ประสบเหตุ 
ในส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น การมีที่นั่งในรถฉุกเฉินของญาติ การมีแพทย์
ประจ ารถและรับแจ้งเหตุ และความต้องการให้มีต ารวจจราจรอยู่กับ
ผู้ป่วยตลอดเวลานั้น เป็นประเด็นที่นักท่องเที่ยวไม่ให้ความส าคัญ
มากนัก นอกจากนี้ในรายะละเอียดยังพบว่า นักท่องเที่ยวต้องการ
เลือกการเรียกใช้บริการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 
จ านวน 72 คน (ร้อยละ 48) มากกว่าการและเลือกการเรียกใช้
บริการ application (EMS1669) จ านวน 39 คน (ร้อยละ 26) และ
มีนักท่องเที่ยวร้อยละ 25.3 ที่ให้ความส าคัญเท่ากัน อีกทั้งยังเห็นว่า
เพื่อให้ช่องทางการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
ร้อยละ 36.7 ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย ร้อยละ 
34.7 ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และที่เหลือให้
ความส าคัญทั้ งสองช่องทางเท่ากัน  นักท่องเที่ ยวต้องการผู้
ประสานงานที่มีความช านาญหลายภาษาเพื่อถ่ายทอดข้อมูลได้ง่าย 
จ านวน 42 คน (ร้อยละ 28) และเป็นที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยว
ต้องการสื่อสารผ่านเครื่องภาษาอัตโนมัติที่ถ่ายทอดข้อมูลได้ง่าย ถึง
ร้อยละ 42.7 ระหว่างการมีศูนย์ให้บริการทุกต าบลและการมีรถ
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เคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจ าโรงพยาบาล นักท่องเที่ยวเห็นว่าการ
ให้บริการทั้งสองทางนั้นเหมาะสมเหมือนกัน นักท่องเที่ยวเห็นว่า
แพทย์ควรเป็นผู้ตัดสินใจประเมินอาการในการตอบรับการแจ้งเหตุ 
ร้อยละ 38.7และเลือกพยาบาลวิชาชีพที่เช่ียวชาญเฉพาะสามารถผู้
ตัดสินใจประเมินอาการในการตอบรับการแจ้งเหตุ ร้อยละ 28.7 
นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
ตัดสินใจได้เหมะสมเหมือนกัน ร้อยละ 32 
 นักท่องเที่ยวเลือกให้รถกู้ชีพควรมีที่นั่งส าหรับญาติ จ านวน 50 
คน (ร้อยละ 33.3) และเลือกให้รถกู้ชีพควรไม่มีที่นั่งส าหรับญาติ 50 
คน (ร้อยละ 33.3) และให้ความส าคัญเท่ากันจ านวน 50 คน (ร้อยละ
33.3) นักท่องเที่ยวเลือก ควรมีศูนย์ประกันระหว่างประเทศเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จ านวน 50 คน 
(ร้อยละ 48) และเลือกไม่มีความจ าเป็นต้องมีศูนย์ประกันระหว่าง
ประเทศ ขอให้บุคลากรสื่อสารภาษาที่หลากหลายได้คิดว่าเพียงพอ
แล้ว จ านวน 55 คน (ร้อยละ 36.7) และให้ความส าคัญเท่ากัน
จ านวน 44 คน (ร้อยละ 29.3) นักท่องเที่ยวเลือกต้องการให้เรื่องที่
ให้ความส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ มีการฝึกอบรมผู้ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 33 คน (ร้อยละ 
22) และเลือกคิดว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต้องเรียนมา
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น จ านวน 60 คน (ร้อยละ 
40) และให้ความส าคัญเท่ากันจ านวน 38 คน (ร้อยละ 25.3) 
นักท่องเที่ยวเลือก ต้องการให้มีต ารวจจราจรอยู่กับนักท่องเทียวด้วย
เมื่อเกิดเหตุ จ านวน 57 คน (ร้อยละ 38) และเลือกท่านคิดว่าไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีต ารวจอยู่ด้วย จ านวน 47 คน (ร้อยละ 31) 
และให้ความส าคัญเท่ากันจ านวน 45 คน (ร้อยละ 30) 
4.1.1 การซ้ือประกันของนักท่องเท่ียวต่างชาติ และประสบการณ์
การใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ผลของการศึกษาโดยการสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 
150 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60)  ซื้อประกันภัยมา 
จ าแนกเป็น ประกันสุขภาพ (ร้อยละ 41) รองลงมาคือ ประกันการ
เดินทางต่างประเทศ (ร้อยละ 8) ประกันอุบัติเหตุ (ร้อยละ 6) และไม่
ซื้อประกัน (ร้อยละ 40) ตามล าดับ  
 ในด้านการใช้บริการ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 
70 ไม่เคยใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ในด้านประเภทสิทธิค่ารักษาพยาบาล พบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 
29 มีสิทธิประกันสังคม รองลงมาคือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ที่
ร้อยละ 10 นอกจากนี้พบว่านักท่องเที่ยวมีสิทธิค่ารักษาพยาบาลอื่น 
ๆ อยู่ที่ ร้อยละ 32 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักการบริการแพทย์
จ านวน 94 คน (ร้อยละ 62) โดยรู้จักการบริการแพทย์ฉุกเฉินจาก
เว็บไซต์ จ านวน 53 คน (ร้อยละ 35) รองลงมาอันดับสองคือหนังสือ
ท่องเที่ยว/นิตยสารจ านวน 20 คน (ร้อยละ 13)  

 ในเรื่องการท าประกันชีวิตก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 36.7 คิดว่าไม่ควรมีการท าประกันชีวิต
ก่อนเดินทางประเทศไทย  
4.2 ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์บุคลกรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการทางสุขภาพ  ดังนี้  
 การเข้าถึงระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน สามารถเข้าถึงได้  2 วิธี คือ 
ทางเบอร์โทรศัพท์ 1669 และ application (EMS1669) แต่ในทาง
ปฏิบัติติศูนย์จะได้รับการติดต่อผ่านวิธีการทางโทรศัพท์มากกว่า 
นอกจากนั้นยังพบว่าในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) นั้น
ผู้ป่วยจะนิยมเดินทางไปที่สถานพยาบาลเอง โดยมาตรฐานการ
ท างานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและวิธีการคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวคือ เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ไม่ว่าจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวไทย 
ศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) หรือ จากทางสถานีต ารวจใน
พื้นที่ จะด าเนินการสั่งการมาในพื้นที่ ที่ใกล้ที่สุดในจุดเกิดเหตุ ซึ่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลดารารัศมี จากนั้นผู้รับ
แจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD) ในโรงพยาบาลจะด าเนินการ
ตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยต้องปรึกษากับพยาบาลฉุกเฉิน
หรือพยาบาลกู้ชีพ หรือแพทย์ที่ดูแลรับผิดชอบประจ าเวรนั้น โดย
แนวทางปฏิบัติในพื้นที่นั้นหากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และ
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไ ด้รับบาดเจ็บ
กะทันหันและมีภาวะคุกคามต่อชีวิต จะเป็นหน้าท่ีของโรงพยาบาลที่
จะส่งรถไปรับกลับมาห้องฉุกเฉินซึ่งเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง โดยทันที 
อย่างไรก็ตามพบว่าในทางปฏิบัติติผู้ป่วยฉุกเฉินจะมีแนวโน้มที่จะถูก
ส่งไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่ซึ่งในกรณีนี้คือ โรงพยาบาล
นครพิงค์  
 นอกจากน้ันในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) ส่วนใหญ่
ในพื้นที่จะแบ่งให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธาร
ภัยของในแต่ท้องถิ่น ซึ่งในพื้นที่มีเทศบาลต าบลสันโป่ง และเทศบาล
ต าบลขี้เหล็ก เป็นหน่วยลูกข่ายของศูนย์สั่งการ ที่ผ่านมาเหตุที่พบ
ส่วนใหญ่เป็นเหตุเฉี่ยวชนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะไม่ค่อย
สามารถสื่อสารได้ แต่หากเป็นกรณีอุบัติเหตุที่หนัก ส่วนใหญ่จะ
ถกเถียงกันเรื่องทรัพย์สิน สุดท้ายในส่วนของผู้ป่วยทั่ วไป (สีขาว) 
และผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น (สีด า) ในพื้นที่จะเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแก้ว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ที่ผ่านมายังไม่เคยมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารับบริการ ส่วนใหญ่ที่เข้ามารับบริการจะ
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เป็นชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า และเป็นงานบริการรักษา ตรวจ
สุขภาพ อุบัติเหตุ เล็กน้อย ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ 
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องการเตรียมความพร้อม สถานพยาบาลมีการ
เตรียมความพร้อมดังนี้ 
 มีการจัดฝึกอบรม ผู้ให้บริการทางการแพทย์โดยมีการฝึกอบรม
ทุกปี ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ในด้านจัดเตรียมอุปกรณ์ ทางหน่วยกู้ภัย และโรงพยาบาลชุมชน 
มีงบประมาณจากเทศบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ ช่วยเหลือ เช่น  
รถกู้ภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ในการเข้าถึงผู้ป่วย  
 ในด้านการให้บริการ ในทุกต าบลจะมี หน่วยกู้ภัยอยู่ 1 แห่ง และ
มีโรงพยาบาลชุมชน การให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บริการใน
ระดับฉุกเฉินไม่รุนเรง (สีเขียว) 
   
5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พบว่าถ้าเกิดอุบัติ เหตุใหญ่นั้น 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากปัญหาทางด้าน
ศักยภาพในด้านอุปกรณ์และบุคคลกร ในส่วนความต้องการทางด้าน
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 
ส่วนระบบการให้การดูแลนักท่องเที่ยวเริ่มจาก การแจ้งเหตุไปทาง
ศูนย์ เมื่อผู้ให้บริการท าการ วิเคราะห์ ความรุนแรงของแต่ละกรณีที่
เกิดเหตุ ก็จะท าการส่งผู้ให้บริการไปยังต าแหน่งตามความเหมาะสม
ของกรณีนั้น  และท าการรักษาเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
พฤติกรรมการใช้ บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี [10]    
 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นั้นมีความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ถึงร้อยละ 62.7  ซึ่งเป็น
จ านวนมากกว่าครึ่ง และ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อท าการพักผ่อนวันหยุด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ตามล าดับ การรับรู้ว่าเมื่อเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉินต้องท าการแจ้ง 1669 นั้น นั้นมีจ านวนถึง ร้อยละ 72 
ที่ทราบ แต่ยังมีความต้องการให้ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะทางป้าย
มากขึ้น 

บริการแพทย์ฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้
ประสบเหตุที่มีประสิทธิภาพและ มีการตั้งศูนย์ประสานงานทุกต าบล 
ตามล าดับ โดยเห็นได้จากตารางแสดงรูปแบบความต้องการบริการ
ทางการแพทย์ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 แม้ว่านักท่องเที่ยวในอ าเภอแม่ริมรับรู้ระบบการให้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดถึงการเข้าถึงระบบดังกล่าวได้กว่าครึ่ง แต่
เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรับรู้ทั้งหมด การท า

ป้ายควรจะเป็นสื่อที่จังหวัดเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริมให้ความส าคัญ 
ผลการศึกษายังพบว่านอกจากการท าป้ายแล้วการให้ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์เป็นอีกช่องทางที่ควรด าเนินการ  

6.2 เนื่องจากการสัมภาษณ์พบปัญหาเรื่องการสื่อสารต่างภาษา
อยู่บ้าง เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวพบว่า
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการใช้เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ 
การใช้ภาษาคาราโอเกะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 

6.3 จากการสัมภาษณ์พบว่าอ า เภอแม่ริมมีการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นมาตรฐาน และสามารถรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินรุนแรงได้ และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น 
การจัดตั้งศูนย์ประกันระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทั้งในเรื่องการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน และภาพลักษณ์ของประเทศ 
งานวิจัยนี้พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้มีศูนย์ประกัน
ระหว่างประเทศ) ในบริบทของการเข้าถึงของผู้ให้บริการในอ าเภอ
แม่ริมนั้นเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากในส่วนของอ าเภอแม่ริม
นั้นเป็นอ าเภอที่มีศูนย์เวียงพิงค์หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ตั้งอยู่ จึง
ท าให้เมื่อเกิดเหตุใช้เวลาในการเข้าถึงไม่กี่นาที จึงไม่พบปัญญา
เหมือนอ าเภออื่น แต่สามารถพัฒนาโดยการเข้าระบุต าแหน่งที่
สมบูรณ์ได้เพิ่มขึ้นผ่านทางระบบ EMS application ที่สถานบัน
การแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนามาแล้ว 
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การปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือลดระยะเวลาในการท างานฝ่ายจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จ ากัด 
Improvement the Process to Reduce Working time of Purchasing Department 

  Case Study: XYZ Co., Ltd. 

 
พรนภา อินทร์ตา 1 และ ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 2 

 
  1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                       

โทร. 0971967093 อีเมล ์Monon_2539@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างานการจัดซื้อจัดหา 2)เพื่อปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน 3)เพื่อหาแนวทางลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการท างาน โดยท าการศึกษาวิธีปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพื่อลดระยะเวลาในการ
การท างาน โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ จากนั้นใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการท างาน 
(Activity Flow Process Chart) เพื่อแสดงกระบวนการไหลของงานและแบ่งการท างานให้เป็นสัดส่วนด้วยแนวคิด Swim lane ท าการ
แก้ปัญหาลดขั้นตอนโดยใช้หลักการ ECRS จากนั้นน าแนวคิด PDCA มาปรับปรุงกระบวนขั้นตอนการท างาน จัดท าเอกสารปฏิบัติงานด้วย
เครื่องมือ Work Instruction จัดท าขึ้นเพื่อให้คนท างานในกระบวนการนั้นๆท าตามอย่างละเอียด ผลการศึกษาพบว่า จากการน าหลักการ 
ECRS เข้ามาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างาน โดยมีการจัดท า PDCA ด าเนินการตรวจสอบการท างานตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  มี
การตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ครั้งที่ 1 ผลจากการทดสอบยังไม่สามารถน ามาใช้ได้ ดังนั้นจึงมีการน า
หลัก ECRS เข้ามาแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ครั้งที่ 2 และจัดท า PDCA ด าเนินการตรวจสอบการท างานตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ มีการ
ตรวจสอบครั้งท่ี 2  ขั้นตอนการหา Materials, ขั้นตอนการจ้างผลิตแทน, ขั้นตอนการจัดท าบัญชี ลดระยะเวลาไปได้ 923 วินาที ดังนั้นผลวิจัย
ในครั้ง 2 สามารถน ามาใช้ได้และเป็นที่น่าพอใจยอมรับได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค าส าคัญ: การจัดซื้อจัดหา, หลักการ ECRS, แนวคิด PDCA  
 

Abstract 
 This research has the following objectives: 1) to study the process of purchase and procurement. 2) to improve 
the work process 3) to find a way to reduce the steps and reduce the working time By studying how to improve the work 
process to reduce work time By using a fishbone map (Fish-Bone Diagram) in the analysis of the cause Then use the 
Activity Flow Process Chart to show the flow process and divide the work proportionally with the concept of Swim lane. 
Solve the problem by using ECRS. Then, the PDCA concept is used to improve the process. Work procedures Prepare 
work documents with the Work Instruction tool designed to allow people to work in that process. The results showed 
that. From adopting the ECRS principles to solve the work process improvement By creating PDCA, conducting the audit 
according to the target There is a 1st examination when the 1st step of the work process improvement has been made. 
The test results are not yet available. Therefore, the ECRS principle has been introduced to improve the work process for 
the second time and the PDCA has been implemented to monitor the work as targeted. There is a second inspection, 
the process of finding materials, the production process instead, the accounting process. Can reduce the time to 923 
seconds. Therefore, research results in 2 times can be used and are satisfactory. Acceptable in the relevant departments. 
Keywords : Purchase and Procurement, ECRS, PDCA 
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1. บทน า 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาในเรื่อง การ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพื่อลดระยะเวลาในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จ ากัด ปัญหาที่พบคือ แผนกจัดซื้อจัดหา
มีขั้นตอนกระบวนการท างานที่หลากหลายและซ้ าซ้อน บ่อยครั้งที่
เกิดการท างานซ้ าๆท าแล้วท าอีก ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจึงท า
ให้เกิดผลกระทบกับงานอื่นๆ ที่ยังรอค่อยการตรวจสอบ บาง
ขั้นตอนการท างานมีความล่าช้าซึ่ งเกิดจากการท างานที่ ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือการท างานเกิดความสูญเปล่าท าให้
เสียเวลากับงานส่วนนั้น การที่มีขั้นตอนการท างานที่หลากหลาย
และซับซ้อนไม่เกิดผลดีต่อบริษัท การท างานที่ขั้นตอนมากเกินไป
ท าให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดส่งผลเสียต่องานท่ีท า และท าให้ต้อง
น ามาแก้ไขใหม่ การท างานจึงไม่สามารถท าให้เสร็จสิ้นได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น จึงควรท างานให้ถูกต้องตั้งแต่แรก และไม่เกิดการ
ท างานซ้ าๆ เพื่อลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องท าการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนท างาน
การโดยการลดระยะเวลาขั้นตอนการท างานซ้ าๆ หรือท าให้ไม่เกิด
ความสูญเปล่าในการท างาน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนของกระบวนการท างานจัดซื้อ
จัดหา 
            2.2 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการท างานจัดซื้อ 
จัดหา 
            2.3 เพื่อหาแนวทางลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการ
ท างาน 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2562) 
 

4. ผลการศึกษาวิจัย 
4.1 การวิเคราะหว์ิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผัง

ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อท าการแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้นและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน โดยการน าขั้นตอนการ
ท างานจัดซื้อจัดหามาวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยใช้แผนผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้
ขั้นตอนการท างานท่ีล่าช้าและซับซ้อน 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนผังก้างปลา ความล่าช้าในขั้นตอนการท างาน 
(ที่มา: ผู้วิจัย, 2562) 

ศึกษากระบวนการท างานและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัท 

วิเคราะหห์าสาเหตโุดยใช้แผนผังกา้งปลา 

แบ่งการท างานให้เป็นสัดส่วนด้วยแนวคิด Swim lane 

น าหลักการ ECRS มาแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างาน  
(ก่อนปรับปรุง) 

น าแนวคิด PDCA มาวางแผนในการแก้ไขปัญหาครั้งที่ 1 

ถ้าผลจากการทดสอบยังไม่สามารถน ามาใช้ได้ จึงมีการ
น าหลัก ECRS มาแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ครั้งท่ี 2 

น าแนวคิด PDCA มาวางแผนในการแก้ไขปัญหา ครั้งท่ี 2 

สร้างแผนภูมิ Activity Flow Process Chart เพื่อแสดงข้ันตอน
การไหลของกระบวนการที่ละเอียดกว่าเดิม (ก่อนปรับปรุง) 

ผลการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการไหลขอกระบวนการแผนภูมิ 
Activity Flow Process Chart (หลังปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

สรุปผลการวิจัย 

จัดท าเอกสารปฏิบตัิงานด้วยเครื่องมือ Work Instruction 
เพื่อบอกว่า ต าแหน่งงานนั้น ๆ มีขอบเขต ขั้นตอน

กระบวนการในการปฏิบัติงานอยา่งไร 
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4.2 การด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ ECRS 
คร้ังท่ี 2 
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงข้ันตอนการหา Materials 
โดยใช้หลักการ ECRS (หลังปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

หลักการ 
ECRS 

 

กิจกรรม 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เวลา 
(นาที) 

S 1.หา Suppliers, 
ขนาด/ราคาของ 
Materials  
เปรียบเทียบราคาหา
บริษัทที่ถูกที่สุด 
ตกลงระยะเวลาจัดส่ง 
 

เมื่อมีการขอสั่งซื้อ Materials ใน
บางครั้ง ข้ันตอนการหา Suppliers, 
ขนาด/ราคา ระบบจะมีการบันทึก
ข้อมูลเก่าการเปิด P/O ไว้อยู่แล้วจึง
ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาหา Suppliers, 
ขนาด/ราคาใหม่ สามารถโทรเช็ค
ราคาและระยะเวลาจัดส่งได้เลย ท า
ให้ช่วยลดระยะเวลาข้ันตอนการ
ท างานตรงนี้ได้ 

4.53 

- 2.อนุมัติราคา - 1.00 
- 3.เปิด P/O - 3.27 
- 4.รอผู้จัดการเซ็นอนุมัติ - 1.00 
- 5.ส่ง P/O ให้กับ 

Suppliers ทางเมล์ 
- 1.18 

S 6.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ไม่มีการใส่
เวลาที่ซื้อ Materials  

0.34 

R 7.คีย์ข้อมูลออกจาก
ระบบ 

จัดล าดับการท างานใหม่ระหว่างข้อ7.
และ ข้อ.8 ควรมีการคีย์ข้อมูลออก
จากระบบค่อยไปตรวจรับสินค้า เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาในการข้ึนลงจากแผนก
จัดซื้อไปยังพื้นที่ตรวจรับสินค้า 

0.18 

R 8.คีย์ข้อมูลออกจาก
ระบบ 
ค่อยรับสินค้า 
ตรวจเช็คความถูกต้อง
ของ Item, ขนาด, 
จ านวน, บิล ตาม P/O 
ที่เปิด 

จัดล าดับการท างานใหม่ระหว่างข้อ7.
และ ข้อ.8 ควรมีการคีย์ข้อมูลออก
จากระบบค่อยไปตรวจรับสินค้า เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาในการข้ึนลงจากแผนก
จัดซื้อไปยังพื้นที่ตรวจรับสินค้า 

2.14 

- 9.ส่ง Materials ไป
ผลิตตาม Process 

- 7.42 

- 10.จัดเก็บบิลที่มา
พร้อมกับสินค้า 

- 0.15 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
 จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงขั้นตอน
การหา Materials โดยใช้หลักการ ECRS (หลังปรับปรุง) ครั้งที่ 2 
แสดงให้เห็นได้ว่า มีกิจกรรมที่ 7 – 8 น ามาจัดล าดับขั้นตอนใหม่
ท าให้ง่ายขึ้นโดยการคีย์ข้อมูลออกจากระบบค่อยไปตรวจรับสินค้า 
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการขึ้นลงจากแผนกจัดซื้อไปยังพื้นที่ตรวจรับ
สินค้า ระยะเวลาการท างานแต่ละกิจกรรมอยู่ที่ 1,263 วินาที 
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการจ้างผลติแทน 
(Sub Contract) โดยใช้หลักการ ECRS (หลังปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

หลักการ 
ECRS 

 

กิจกรรม 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เวลา 
(นาที) 

- 11.หา Sub 
Contract ส าหรับ
รับงานผลิตด่วน 

- 5.23 

- 12.Sub Contract 
มารับงานพร้อมกับ 
Copy Drawing 
ให้กับ Sub 
Contract 

- 3.11 

S 13.หาราคาขาย, หา
ร า ค า  Materials
และตกลงราคา 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

4.46 

S 14.อนุมัติราคา การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

1.00 

S 15.เปิด P/O การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

3.28 

S 16.รอผู้ จัดการเซ็น
อนุมัติ 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

0.56 

S 17.ส่ ง  P/O ใ ห้ กั บ 
Sub Contract 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

1.06 

S 18.คีย์ข้อมูลเข้า
ระบบพร้อมเปลี่ยน 
Planning Process 

การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ไม่มีการใส่
เวลาที่น า Materials ไปผลิตแทน 

2.27 

C 19.รับงานจ้างผลิต 
ตรวจสอบความถูก
ต้องของงาน, Item 
พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ 

รับงาน ตรวจเช็ค จ านวน/ความ
ถูกต้องของงาน พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ เพื่อจะได้ไม่ต้องจับคู่งาน
กับ ใบแบบช่างทีหลัง 

1.21 

- 21.ส่งงานจ้างผลิต
ให้แผนกQC 
ตรวจสอบคุณภาพ 

- 5.12 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
 จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงขั้นตอน
การจ้างผลิตแทน (Sub Contract) โดยใช้หลักการ ECRS (หลัง
ปรับปรุง) ครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นได้ว่า มีกิจกรรมที่ 19 รับงานจ้าง
ผลิต ตรวจสอบความถูกต้องของงาน, Item พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ เพื่อจะได้ไม่ต้องจับคู่งานกับ ใบแบบช่างทีหลัง 
ระยะเวลาการท างานแต่ละกิจกรรมอยู่ที่ 1,650 วินาที 
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการจ้างผลติแทน 
(Sub Contract) โดยใช้หลักการ ECRS (หลังปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

หลักการ 
ECRS 

 

กิจกรรม 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เวลา 
(นาที) 

- 11.หา Sub 
Contract ส าหรับ
รับงานผลิตด่วน 

- 5.23 

- 12.Sub Contract 
มารับงานพร้อมกับ 
Copy Drawing 
ให้กับ Sub 
Contract 

- 3.11 
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จ านวน 

S 13.หาราคาขาย, หา
ราคา Materials
และตกลงราคา 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

4.46 

S 14.อนุมัติราคา การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

1.00 

S 15.เปิด P/O การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

3.28 

S 16.รอผู้จัดการเซ็น
อนุมัติ 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

0.56 

S 17.ส่ง P/O ให้กับ 
Sub Contract 

การจัดล าดับข้ันตอนใหม่ ท าให้ไม่
ท างานซ้ าซาก 

1.06 

S 18.คีย์ข้อมูลเข้า
ระบบพร้อมเปลี่ยน 
Planning Process 

การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ไม่มีการใส่
เวลาที่น า Materials ไปผลิตแทน 

2.27 

C 19.รับงานจ้างผลิต 
ตรวจสอบความถูก
ต้องของงาน, Item 
พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ 

รับงาน ตรวจเช็ค จ านวน/ความ
ถูกต้องของงาน พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ เพื่อจะได้ไม่ต้องจับคู่งาน
กับ ใบแบบช่างทีหลัง 

1.21 

- 21.ส่งงานจ้างผลิต
ให้แผนกQC 
ตรวจสอบคุณภาพ 

- 5.12 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงขั้นตอน

การจัดท าบัญชี (Sub Contract) โดยใช้หลักการ ECRS (หลัง
ปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 แสดงให้เห็นได้ว่า มีกิจกกรมที่ 23 รวมต้นฉบับ
ใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษี ควรรวมไว้ด้วยกันเพราะถ้า
ไม่มีส าเนาใบก ากับภาษีก็ Copy ต้นฉบับใบก ากับภาษีเพื่อไว้ท า
จ่ายของแต่ละเดือน ระยะเวลาการท างานแต่ละกิจกรรมอยู่ที่ 918 
วินาที 

4.3 การวิเคราะหห์ลักการ ECRS โดยการจัดท า PDCA 
ในการด าเนินงาน คร้ังท่ี 2 

 
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์  PDCA ในการด าเนินงานครั้งท่ี 2 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 

4.4 การใช้แผนภูมกิารไหลของงาน (Activity Flow 
Process Chart) ในการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หลังจากที่ได้ท า
การปรับปรุงแก้ไขปัญหา คร้ังท่ี 2 
ตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาขั้นตอนการหา Materials (หลังปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

    
ระยะ 
เวลา 
(เมตร

) 

 
เวลา 
(นา
ที) 

 
 

 

 
วิเคราะห์
คุณค่า 

กิจกรรม 
 

1.หา Suppliers, 
ขนาด/ราคาของ 
Materials 
 เปรียบเทียบราคาหา
บริษัทที่ถูกที่สุด 
ตกลงระยะเวลาจัดส่ง 

     - 4.53 1 NNVA 

2.อนุมัติราคา   

 

  - 1.00 3 NNVA 

3.เปิด P/O      - 3.27 1 NNVA 
4.รอผู้จัดการเซ็น
อนุมัติ 

     1 1.00 1 NNVA 

5.ส่ง P/O ให้กับ 
Suppliers ทางเมล์ 

      1.18 1 NNVA 

6.คีย์ข้อมูลเขา้ระบบ      - 0.34 1 NNVA 
7.คีย์ข้อมูลออกจาก
ระบบ 
ค่อยรับสินค้า 
ตรวจเช็คความถูก
ต้องของ Item, ขนาด
, จ านวน, บิล ตาม 
P/O ที่เปิด 

     - 2.14 1 NNVA 

9.ส่ง Materials ไป
ผลิต 

     6 7.42 1 VA 

10.จัดเก็บบิลที่มา
พร้อมกับสินค้า 

     - 0.15 1 NNVA 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
จากตารางที่  4.4 ขั้นตอนการหา Materials (หลั ง

ปรับปรุง) ครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่
จ าเป็นรวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่ามี 1 ขั้นตอน 
และไม่มีกิจกรรมที่ไม่ เพิ่มคุณค่า ขั้นตอนการหา Materials 
ระยะเวลาการท าอยู่ที่ 1,263 วินาที 
 
 
 
 
 
 

Plan จัดท าแผนป ฏิบั ติตามหลั ก 
ECRS อีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการ
แก้ไขปัญหาข้ันตอนการท างานตาม
เป้าหมายที่ต้องการที่ก่อให้เกิดความ
สูญเปล่าท าให้เสียเวลาในการท างาน
ของข้ันตอนนั้นๆ

Do ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะ เป็นแผนกวางแผน 
แผนกตรวจสอบ และ
แผนกผลิตรวมทั้งแผนก
อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขในส่วนงานนั้นๆ โดย
การตกลงปรับปรุงแก้ไข
ข้ันตอนการท างานใหม่อีก
ครั้งCheck ติดตามผลโดยการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการท างานแต่ละข้ันตอน
ในแผนกจัดซื้อหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบผลที่สามารถลดระยะเวลา
ในการท างานได้

Action จั ดท า ข้ั นตอน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น  เ พื่ อ
ด า เ นิ น กา ร ต่ อ ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ท า
การปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
จนได้สามารถลดระยะเวลา
ในข้ันตอนการท างานได้
เป็นอย่างดี

กิจกรรม 

สัญลักษณ์ 
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จ านวน จ านวน 

ตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์หลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาขั้นตอนการจ้างผลิตแทน (Sub Contract)  (หลัง
ปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 

    
ระยะ
เวลา 
(เมต
ร) 

 
เวลา 
(นาที

) 

 
 

 
วิเคราะห์
คุณค่า

กิจกรรม 
 

11.หา Sub 
Contract ส าหรับ
รับงานผลิตด่วน 

     - 5.23 1 NNVA 

12.Sub Contract 
มารับงานพร้อมกับ 
Copy Drawing 
ใ ห้ กั บ  Sub 
Contract 

     1 3.11 1 NNVA 

13.หาราคาขาย, 
หาราคา Materials 

     - 4.46 1 NNVA 

14.อนุมัติราคา      - 1.00 1 NNVA 

15.เปิด P/O      - 3.28  NNVA 

16.รอผู้จัดการเซ็น
อนุมัติ 

     - 0.56  NNVA 

17.ส่ง P/O ให้กับ 
Sub Contract 

     1 1.06 1 NNVA 

18..คีย์ข้อมูลการ
จ้างผลิตพร้อม
เปลี่ยน Planning 
Process 

     - 2.27 1 NNVA 

19.รับงานจ้างผลิต 
ตรวจสอบความถูก
ต้องของงาน, Item 
พร้อมคีย์ข้อมูลออก
จากระบบ 

     1 1.21 1 NNVA 

21.ส่งงานจ้างผลิต
ให้แผนกQC 
ตรวจสอบคุณภาพ 

     5 5.12 1 NNVA 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
จากตารางที่  4.5 ขั้นตอนการจ้างผลิตแทน  (Sub 

Contract) (หลังปรับปรุง) ครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ไม่
เพิ่มคุณค่าแต่จ าเป็นรวมทั้งหมด 10 ขั้นตอน ไม่มีกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณค่าและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า ขั้นตอนการจ้างผลิตแทน
ระยะเวลาการท าอยู่ท่ี 1,650 วินาที 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์หลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาขั้นตอนการจัดท าบัญชี (หลังปรับปรุง) (หลังปรับปรุง) 
ครั้งท่ี 2 

    
ระยะ 
เวลา 
(เมตร

) 

 

 
เวลา 
(นาที) 

 
 
 

 
วิเคราะห์
คุณค่า

กิจกรรม 
 

24.แ ย ก ต้ น ฉ บั บ
ใบก ากับภาษีและ
ส า เ น า ใบ ก า กั บ
ภาษี  

     1 3.44 1 NNVA 

25.คี ย์ เ ข้ า ร ะ บ บ
บันทึกการรับบิล 

     - 1.34 1 NNVA 

26.ดึ ง ส า เ น า
ใบก ากับภาษีแนบ
กับใบวางบิล 

     - 2.12 1 NNVA  

27.คีย์ ข้อมูลสรุป
ยอดที่ ต้องจ่ายแต่
ละบริษัท 

     - 0.37 1 NNVA 

29.จัดท าเช็ค 
จัดท าใบหักภาษี ณ 
ที่จ่าย 

     - 6.14 1 NNVA 

31.ผู้ จั ด ก า ร เ ซ็ น
อนุมัติเช็ค 

     - 0.25 1 NNVA 

32.Suppliers ม า
รับเช็ค 

     0.5 0.22 1 NNVA 

33.จัดเก็บต้นฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน 

     - 1.30 1 NNVA 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
 จากตารางที่ 4.6 ขั้นตอนการจัดท าบัญชี (หลังปรับปรุง) 
ครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จ าเป็นรวม
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ไม่มีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าและกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มคุณค่า ขั้นตอนการท าบัญชีระยะเวลาการท าอยู่ที่ 918 วินาที 

5. สรุป 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบการลดระยะเวลาของ
ขั้นตอนกาท างานก่อนและหลังแกไ้ขปรับปรุง 

 
ขั้นตอน 

 
ก่อน

ปรับปรุง 
เวลา/
วินาที 

 
หลัง

ปรับปรุง 
เวลา/วินาที 

คร้ังท่ี 1 

 
หลัง

ปรับปรุง 
เวลา/วินาที 

คร้ังท่ี 2 

 
เปรียบเทียบ
ก่อนและหลัง 

1. ขั้นตอนการ
หา Materials 

1,690 1,523 1,263 427 

2. ขั้นตอนการ
จ้างผลิตแทน 

1,986 1,736 1,650 336 

3. ขั้นตอนการ
จัดท าบัญช ี

1,078 1,036 918 160 

รวม 4,754 4,295 3,831 923 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2562 
 

 

กิจกรรม 

สัญลักษณ์ 

กิจกรรม 

สัญลักษณ์ 
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ผลการวิจัยปัญหาของขั้นตอนการท างานบางขั้นตอนมี
ความซ้ าซ้อน บางขั้นตอนท าให้การท างานเสียเวลาก่อให้เกิดความ
สุญเปล่าในการท างานนั้นๆ จึงได้น าหลักการ ECRS เข้ามาช่วยใน
การแก้ไขปรับปรุงโดยมีการจัดท า PDCA ด าเนินการตรวจสอบ
การท างานตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  มีการตรวจสอบครั้งที่ 1 ของ
ขั้นตอนการหา Materials, ขั้นตอนการจ้างผลิตแทน, ขั้นตอนการ
จัดท าบัญชี สามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนท างานไปได้ 167, 
250, 42 วินาที ตามล าดับ แต่ผลทดลองยังไม่สามารถน ามาใช้ได้
และยังไม่เป็นน่าพึงพอใจ จึงมีการแก้ไขปรับปรุง PDCA ครั้งที่ 2 
ของขั้นตอนการหา Materials, ขั้นตอนการจ้างผลิตแทน, ขั้นตอน
การจัดท าบัญชีสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนท างานไปได้  
260, 86, 118 วินาที ตามล าดับ ดังนั้นผลทดสอบในครั้งที่ 1 และ 
ครั้งท่ี 2ลดระยะเวลาการท างานไปได้ 923 วินาที สามารถน ามาใช้
ได้และเป็นท่ีน่าพอใจยอมรับได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ท าให้

งานเกิดปัญหาหลายด้าน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
5.2.1 สามารถจัดท าการวิเคราะห์ PDCA ครั้งท่ี 3 แก้ไข

ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่ เพื่อให้ขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อนน้อยลง 
ท างานสะดวกมากขึ้น 

5.2.2 มีการปรับปรุงขั้นตอนการท างานเสมอ เพ่ือให้ง่าย
ต่อการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

5.2.3 มีการจัดประชุมเพื่ออัพเดตหรือแก้ไขปรบปรุง
ขั้นตอนการท างานใหม่ๆแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจการ
ท างานมากขึ้น 

5.2.4 มีการล าดับความส าคัญและมีการบริหารจัดการ
การด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการท างานนั้นเป็นไปอย่างราบลื่น  
 5.2.5 งานวิจัยที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้แล้วได้ผลตาม
เป้าหมายเรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยใช้
หลักการของไคเซ็น (Kaizen) กรณีศึกษา บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทย
แลนด์ จ ากัด (มนัสชนก วิเชียรชัย, 2560) 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ในเขตอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหาร ในเขตอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 34 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให้สถิติค่าความถี่ และร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีกิจการเดิมอยู่แล้ว มีระยะเวลาการ
ด าเนินการมา 6 – 10 ปี เป็นกิจการในครอบครัวมีพนักงาน 5 – 10 คน ตลาดสินค้าหลักเป็นตลาดในประเทศ ผลการคัดสรรให้สินค้า          
โอทอประดับ 1 – 5 ดาวในปีที่ผ่านมา (2561) พบว่า ไม่ผ่านการคัดสรรเป็นส่วนมากถึงร้อยละ 67.65 ส าหรับสภาพการด าเนินงานทางธุรกิจ 
พบว่า ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี ร้อยละ 67.65 โดยแบ่งเป็นการวางแผนการตลาด ร้อยละ 58.82 
การวางแผนการผลิตสินค้า ร้อยละ 61.76 ปัญหาที่พบในการด าเนินงานทางธุรกิจ คือ ระบบการผลิต ระบบการตลาด ระบบการจัดการ และ
ระบบการเงินและการบัญชี ตามล าดับ ในประเด็นการก าหนดเป้าหมายธุรกิจในช่วง 5 ปี พบว่า ส่วนใหญ่คิดที่จะขยายกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
91.18 และเมื่อกิจการประสบปัญหาส่วนใหญ่ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในกิจการด้วยตนเอง 

 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานทางธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, อ าเภอพรหมบุรี, ประเภทอาหาร 

 
Abstract 

The objective of this research were to study the operation of community enterprises that produce and sell 
food products In Phromburi district Singburi Province.  The population used in the study is community enterprises that 
produce and sell food products.  In PhromBuri district SingBuri Province, number 34.  The research instruments were 
questionnaires, statistics, frequency and percentage in the research data analysis.  The results of the research found that 
most OTOP entrepreneurs are already existing entrepreneurs. There are 6 - 10 years of operation in the family. There are 
5-10 employees. The main products are domestic markets. The results of the selection of OTOP products for 1 - 5 stars 
in the past year ( 2018)  found that they did not pass the selection as much as 67. 65 percent for the business operation 
conditions. Most of them have an annual business plan of 67.65 percent, divided into 58.82 percent marketing plan, 61.76 
percent product planning. The problems encountered in business operations are production systems, marketing systems, 
management systems and financial and accounting systems. The respectively in the business targeting issue in the last 5 
years found that most thought to expand the business accounted for 91. 18 percent and when the business faced most 
problems solving problems within the business by themselves. 
Keywords : The business operations, One tambon one product, Phromburi district, Food Item 
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1. บทน า (Introduction) 
 จากการที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละต าบลรวมกลุ่ม
เพื่อผลิตสินค้าประจ าต าบลตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเรียกกัน
ว่ากลุ่มโอทอป (OTOP) หรือหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน
ภาครัฐก็ยังคงให้การส่งเสริมอยู่ จะเห็นได้จากการที่กรมการพัฒนา
ชุมชนได้จัดให้มีการแสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ปีละ 2 ครั้ง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภาครัฐยังด าเนินการให้
การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุน ผ่านธนาคารออมสิน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คัดสรร (OTOP Select) ซึ่งมีการคัดสรรจากทั้ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้จัดการออนไลน์
, 2561: ออนไลน์) 
 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของการคมนาคม 
การค้า และการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคกลาง มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีเป้าประสงค์ 3 ประเด็น คือ (ส านักงานจังหวัด
สิงห์บุรี, 2561: ออนไลน์) 
 1.1 เพิ่มการผลิตและสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 1.2 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ 
 1.3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเป้าประสงค์ที่ 1.1 และ 1.3 แล้วนั้นกลยุทธ์
ที่จะท าให้บรรลุเป้าประสงค์ประการหนึ่งก็คือการพัฒนาและเพิ่ม
ยอดจ าหน่ายสินค้าโอทอป โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ตั้งแต่การรวมกลุ่มของ
ประชาชนในการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนทางเทคนิค 
โดยในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรีมีผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร
จ านวน 151 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  (1) 
ประเภทอาหาร จ านวน 76 ผลิตภัณฑ์ (2) ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 
6 ผลิตภัณฑ์ (3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 12 
ผลิตภัณฑ์ (4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน 35 
ผลิตภัณฑ์ และ (5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 22 
ผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาแยกประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาและ
เพิ่มยอดจ าหน่ายได้เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่
จะต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอด คือ ประเภทอาหาร ผู้วิจัยในฐานะ
เป็นคนพื้นเพจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบกับเคยลงพื้นที่ให้บริการทาง
วิชาการเฉพาะด้านการท าบัญชีแก่ชุมชนในเขตอ าเภอพรหมบุรี จึง
ท าการเข้าศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงานส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในเขตอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี , 2561: ออนไลน์) และ 
(โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP, 
2561: ออนไลน์) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในเขตอ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากร คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในเขตอ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 34 ราย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และน ามา
ปรับปรุงให้เข้ากับประชากรเป้าหมาย จากนั้นน าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่
ไม่ใช่กลุ่มประชากรในการวิจัย โดยแบบสอบถามมีจ านวน 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประกอบการ ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการในปัจจุบัน และตอนท่ี 3 ข้อมูลในเรื่อง
การจัดท าแผนธุรกิจ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประชากรกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในเขตอ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 3 ตอน ด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) 
       

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่วิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามที่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในเขต
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตอบกลับมาทั้งหมดจ านวน 34 ราย
เป็นดังนี ้
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 จากตารางที่ 1 คือข้อมูลที่วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามตอนที่ 
1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ผลที่ได้คือ ผู้ประกอบการจ านวน 34 กิจการ 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มกิจการ คือ กิจการกลุ่มเนื้อสัตว์ นม 
และไข่ แปรรูป จ านวน 5 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.71 กิจการกลุ่ม
ขนม จ านวน 10 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 29.41 กิจการกลุ่มข้าวสาร
และธัญพืช แปรรูป จ านวน 5 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.71 กิจการ
กลุ่มน้ าพริก จ านวน 8 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 และกิจการ
กลุ่มผักและผลไม้แปรรูป จ านวน 6 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 17.64 
ระยะเวลาที่ด าเนินกิจการ ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 13 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 38.24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนแรงงานท่ีใช้ในกิจการส่วนใหญ่ มีจ านวน 5 – 10 คน จ านวน 
13 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 38.24 โดยมีตลาดสินค้าหลักส่วนใหญ่
เป็นตลาดในประเทศ จ านวน 31 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 91.18 และ
ผลการคัดสรรโอทอปในปีที่ผ่านมา มีกิจการที่ได้รับการคัดสรรให้
เป็นสินค้า OTOP จ านวน 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 32.35 
 ส าหรับ ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสภาพการด าเนินงานทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารนั้น จากแบบสอบถามสามารถแยกวิเคราะห์ผล
ออกเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ 
ประเด็นศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

1. ประเภทกิจการที่ด าเนินงาน 
   (1) เนื้อสัตว์ นม และไข่ แปรรปู 
   (2) ขนม 
   (3) ข้าวสารและธัญพืช แปรรูป 
   (4) น้ าพริก 
   (5) ผักและผลไม้แปรรูป 

 
5 
10 
5 
8 
6 

 
14.71 
29.41 
14.71 
23.53 
17.64 

รวม 34 100.00 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
   (1) น้อยกว่า 1 ปี 
   (2) 1 – 5 ปี 
   (3) 6 – 10 ปี 
   (4) มากกว่า 10 ปี 

 
4 
7 
13 
10 

 
11.76 
20.59 
38.24 
29.41 

รวม 34 100.00 
3. จ านวนแรงงานท่ีใช้ 
   (1) น้อยกว่า 5 คน 
   (2) 5 – 10 คน 
   (3) 11 – 15 คน 
   (4) มากกว่า 15 คน 

 
12 
13 
4 
5 

 
35.29 
38.24 
11.76 
14.71 

รวม 34 100.00 
4. ประเภทลูกค้า หรือ ตลาดหลัก 
   (1) ตลาดในประเทศ 
   (2) ตลาดต่างประเทศ 

 
31 
3 

 
91.18 
8.82 

รวม 34 100.00 
5. ผลการคดัสรรโอทอปในปีท่ีผ่านมา 
   (1) อยู่ในระดับการคดัสรร 
   (2) ไม่ได้ไปคดัสรร 

 
11 
23 

 
32.35 
67.65 

รวม 34 100.00 
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 (1) ด้านการวางแผนด าเนินธุรกิจประจ าปี ส่วนใหญ่มีการ
วางแผนด าเนินธุรกิจประจ าปี จ านวน 23 กิจการ คิดเป็นร้อยละ
67.65 และไม่มีการวางแผนด าเนินธุรกิจประจ าปี จ านวน 11 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 32.35  
 (2) ด้านการด าเนินการจัดท าระบบการท าแผนการผลิตสินค้า 
ส่วนใหญ่มีการด าเนินการจัดท าระบบการท าแผนการผลิตสินค้า 
จ านวน 21 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 61.76 และไม่ได้มีการด าเนินการ
จัดท าระบบการท าแผนการผลิตสินค้า จ านวน 13 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 38.24 
 (3) ด้านการด าเนินการจัดท าระบบการตลาดสินค้า ส่วนใหญ่มี
การด าเนินการจัดท าระบบการตลาดสินค้า จ านวน 20 กิจการ คิด
เป็นร้อยละ 58.82 และไม่ได้มีการด าเนินการจัดท าระบบการตลาด
สนิค้า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.18 
 (4) ด้านปัญหาระบบการตลาดที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหาระบบการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 13 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 38.24 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53  
 (5) ด้านปัญหาระบบการผลิตที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหาระบบการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 14 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 
 (6) ด้านปัญหาระบบการจัดการที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบปัญหาระบบการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 12
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 
 (7) ด้านปัญหาระบบการเงินและการบัญชีที่ประสบอยู่ในปัจจบุนั 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาระบบการเงินและการบัญชีอยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 32.35 รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 8 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 
 (8) ด้านปัญหาเทคโนโลยีการออกแบบที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเทคโนโลยีการออกแบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 8 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 รองลงมามีอยู่ 3 ระดบั
ที่เท่ากัน คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย ระดับละ 7 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 20.59 
 (9) ด้านวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในกิจการด้วยตนเอง จ านวน 
17 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาแจ้งหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น พช. , สสว. , ธนาคาร SMEs เพื่อแก้ปัญหา จ านวน 
13 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 38.24 
 (10) ด้านการก าหนดเป้าหมายธุรกิจในช่วง 5 ปี ส่วนใหญ่คิดที่
จะขยายกิจการ จ านวน 31 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 91.18 และยัง
ไม่ได้คิดในการก าหนดเป้าหมายธุรกิจ จ านวน 3 กิจการ คิดเป็น  
ร้อยละ 8.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลในเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ 
ประเด็นศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

1. เคยไดร้ับการฝึกอบรมเรื่องการจัดท าแผนธุรกจิหรือไม่ 
   (1) ไม่เคย 
   (2) เคย 

 
20 
14 

 
58.82 
41.18 

รวม 34 100.00 
2. หากมีหน่วยงานมาจัดอบรมใหค้วามรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเกี่ยวกับ 
    เรื่องการจัดท าแผนธุรกจิ ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมหรือไม ่
   (1) ไม่สนใจ 
   (2) สนใจ 

 
 
3 
31 

 
 

8.82 
91.18 

รวม 34 100.00 
3. ท่านคาดหวังจะได้รับความรู้อะไรบ้างจากการจัดอบรมการจัดท าแผนธุรกิจ 
   (1) ระบบการด าเนินธุรกิจสมัยใหม ่
   (2) ช่องทางธุรกิจใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
   (3) แนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
   (4) ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (5) ทุกข้อที่กล่าวมา 

 
4 
8 
18 
3 
1 

 
11.77 
23.53 
52.94 
8.82 
2.94 

 34 100.00 
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 จากตารางที่ 2 คือข้อมูลที่วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามตอนที่ 
3 ข้อมูลในเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ ผลที่ได้คือ ผู้ประกอบการ
จ านวน 34 กิจการ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนธุรกิจ จ านวน 20 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 58.82 และเคย
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ จ านวน 14 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 41.18 โดยที่หากมีหน่วยงานมาจัดอบรมให้ความรู้
เ ชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน 31 กิจการ     
คิดเป็นร้อยละ 91.18 และไม่สนใจเข้าร่วมอบรม 3 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 8.82 ในขณะที่ผู้ประกอบการคาดหวังจะได้รับความรู้จาก
การจัดอบรมการจัดท าแผนธุรกิจในเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองมากที่สุด จ านวน 18 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 
รองลงมา คือ เรื่องช่องทางธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น จ านวน 8 กิจการ คิด
เป็นร้อยละ 23.53  
 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ประกอบการที่มีกิจการ
เดิมอยู่แล้ว มีระยะเวลาการด าเนินกิจการมา 6 – 10 ปี มากที่สุด 
ลักษณะกิจการเป็นธุรกิจในครอบครัวมีจ านวนแรงงานที่ใช้ 5 – 10 
คน ตลาดสินค้าหลักเป็นตลาดภายในประเทศ ผลการคัดสรรให้เป็น
สินค้าโอทอป ระดับ 1 – 5 ดาวในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) พบว่าไม่
ผ่านการคัดสรรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.65 
 ผู้ประกอบการโอทอป มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี
เกินครึ่งของผู้ประกอบการทั้งหมด เช่น การวางแผนการผลิตสินค้ามี
ถึงร้อยละ 61.76 การวางแผนการตลาด มีร้อยละ 58.82 ปัญหาที่
พบในการด าเนินงานทางธุรกิจ คือ ระบบการผลิต ระบบการตลาด 
ระบบการจัดการ และระบบการเงินและการบัญชี ตามล าดับ ใน
ประเด็นการก าหนดเป้าหมายธุรกิจในช่วง 5 ปี พบว่า ส่วนใหญ่คิดที่
จะขยายกิจการ คิดเป็นร้อยละ 91.18 และเมื่อกิจการประสบปัญหา
ส่วนใหญ่ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในกิจการด้วยตนเอง 
 ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง
การจัดท าแผนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยที่หากมีหน่วยงานมา
จัดอบรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดท า
แผนธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยคาดหวัง
ว่าจะได้รับความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเองมากท่ีสุด 
ในการเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 52.94 
 การด าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในเขตอ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการ
รายใตที่ยังมีการก าหนดเป้าหมายธุรกิจในช่วง 5 ปี ที่ส่วนใหญ่คิดที่
จะขยายกิจการตามที่ส ารวจได้จากการวิจัยนี้ ก็ถือเป็นโอกาส

เนื่องจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 – 2565 (คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ, 2561: ออนไลน์) ได้ก าหนดยุทธศาสตรก์าร
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์  ไว้ด้วยกัน 5 
ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ผู้ประกอบการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ 
(Brand) เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมการสร้าง/ขยายตลาด และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
วิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้ความต้องการ
ของผู้ประกอบการตรงกับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการอ านวยการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ ก าหนดไว้เพื่อขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ช่วงปี 2562 – 2565 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาอีกหลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
โอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายกิจการในอนาคตและน าพาให้
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตและจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีช่องทางการ
จ าหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายและท าให้สินค้าของตนเป็นที่รู้จักและเป็น
ที่นิยมในหมู่บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
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โครงการพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ภายในชุมชน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
Brand development project on packaging products within the community, 

Khao Samo Khon Subdistrict, Tha Wung District, Lopburi Province  
 

 
ดวงทิพย์ รับพรดี1 และ ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล2 

 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
1Email : duangthip.r@lawasri.tru.ac.th ;  2Email : yanapat.l@lawasri.tru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ 1) ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชุมชน 2)
ผู้วิจัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มชุมชน ทั้ง 3 
หมู่บ้าน 3) ทีมผู้วิจัยร่วมกับชุมชนช่วยกันพัฒนาแบบตรายี่ห้อสินค้าส าหรับไว้ใช้บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน 4) ทีมผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์ผล หากพบผลมีความไม่พึงพอใจหรือมีความพึงพอใจในระดับน้อย ทางทีมผู้วิจัยท าแก้ไขตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้
กลุ่มชุมชนน าไปใช้จริง 5) ประเมินผลการด าเนินงานการวิจัย หลังผ่านกระบวนการด าเนินการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกา i
พัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.468 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.514 รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.663 และมีความพึง
พอใจด้าน การน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.584 ซึ่งภาพโดยรวมแล้ ว
กลุ่มชุมชนมีการน าตรายี่ห้อบนบรรจุภัณฑ์ไปใช้บนผลิตภัณฑ์ของตนเอง  
ค าส าคัญ : ตราสัญลักษณ์, ผลิตภัณฑ์, เพิ่มมูลค่า 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to develop the brand of products on the packaging for the community 2) 
to evaluate the brand satisfaction on the packaging With a total of 5 steps 1) Enter the area to discuss with the village 
headman and community groups. 2) The researcher organized a training program for knowledge about the suitability of 
packaging with the product. And branded products on the packaging for all 3 villages. 3) The research team teamed up 
with the community to help develop branded products for use on the packaging of all 3 community groups 4) The 
research team analyzed the results If found unsatisfactory or have a low level of satisfaction The research team modified 
the brand of the product on the new packaging so that the community group could actually use it. 5) Evaluate the 
research operation.  After passing the research process, the results of the satisfaction assessment towards the creation 
and brand development found that the overall picture was satisfied at a high level with an average of 4.35 the standard 
deviation is 0.468. Satisfaction assessment results at the highest level with an average of 4.62 the standard deviation is 
0.514, followed by cognition. At a high level has an average of 4.15, the standard deviation is 0.663 and satisfied applying 
knowledge at a high level with an average of 4.13, respectively. The standard deviation is 0.584. The overall image of the 
community group is to use the brand on the packaging of their products. 
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Keywords : Brand product, Product, Increse product Value 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้น  ได้ รับความสนใจจากผู้บริ โภคเป็นอย่ างมาก จึ งท า ให้
ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากข้ึน โดย
จะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์ถึงความต้องการของผู้บริโภคใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะมีผู้ประกอบการบางรายที่ยังมองข้ามถึง
ความส าคัญของการออกแบบตรายี่ห้อสินค้า  ซึ่ งส่งผลต่อตัว
ผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ท า
ให้กลุ่มผู้ประกอบการเสียโอกาสทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
รายได้อันเนื่องมาจากขาดองค์ความรู้ด้านการออกแบบตรายี่ห้อ
สินค้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า เนื่องจาก
บนบรรจุภัณฑ์ไม่มีตรายี่ห้อสินค้า และในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ได้รับความอนุเคราะห์จากพัฒนาชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้า
มาช่วยให้ทางชุมชนมีบรรจุภัณฑ์ให้เข้าสู่ OTOP ที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่ดีขึ้น  

ชุมชน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  จึงหันมาให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า 
และสร้างคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่ามากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงขาดองค์ความรู้ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อน ามาใช้กับ
สินค้าที่อยู่ภายในชุมชน ต.เขาสมอคอน  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ท าการส ารวจถึงสินค้า และความ
ต้องการเป็นการเบื้องต้น และได้มีแนวคิดในการออกแบบตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจภุัณฑ์ให้กับชุมชน  
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุ

ภัณฑ ์
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในต าบลเขาสมอคอน 14 
กลุ่ม  3 หมู่บ้าน 1, 5 และ 10  

1. กลุ่มเยาวชนรักษ์เขาสมอคอน 
2. กลุ่มแม่บ้านอาหารไทย  

3. ชมรมผูสู้งอายุบ้านเขาสมอคอน 
4. กลุ่มสตรีวัดถ้ าตะโก  
5. กลุ่มสมุนไพรบ้านพราน 
6. กลุ่มอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
7. กลุ่มอาชีพบ้านโคกทะเล 
8. กลุ่มสตรีบ้านท้ายไลย ์
9. ชมรมรักษ์วัดไลย ์
10. กลุ่มอาชีพวัดไลย ์
11. นายสุรินทร์  ขาวสะอาด 
12. บ้าน ก ข้าว 
13. นายจิรพัฒน์  โพธ์ิทอง 
14. โรงสีชุมชนบ้านพรานโคกทะเล 

 
4. เครื่องมือ  

การพัฒนาตรายี่ห้อบนบรรจุภณัฑ ์
4.1 มีรูปแบบท่ีสวยงามโดดเด่น สะดุดตา 
4.2 มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าจาก

แหล่งอื่น 
  4.3 มีเครื่องหมายมาตรฐานและสญัลักษณ์ระบไุว้บนฉลาก 
  4.4 โดยผลการพัฒนาได้ผา่นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมในรูปแบบบรรจภุณัฑ ์

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจภุัณฑ ์
 

5. การเก็บข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด าเนนิการวิจัย 5 ขั้นตอน 

ดังนี ้

• ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือปรกึษาหารือกับกลุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชุมชน 

• ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
ความเหมาะสมของบรรจภุัณฑ์กับผลิตภณัฑ์ และ
ตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจภุัณฑ์ให้กับกลุ่มชุมชน ท้ัง 3 
หมู่บ้าน 

• ขั้นตอนท่ี 3 ทีมผู้วิจัยร่วมกับชุมชนช่วยกันพัฒนา
แบบตรายีห่้อสินค้าส าหรบัไว้ใช้บนบรรจภุัณฑ์ของ
กลุ่มชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน 

• ขั้นตอนท่ี 4 ทีมผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผล หากพบผล
มีความไม่พึงพอใจหรือมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
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ทางทีมผู้วิจัยท าแก้ไขตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจภุณัฑ์
ใหมเ่พื่อให้กลุ่มชุมชนน าไปใช้จริง 

• ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการด าเนนิงานการวิจัย 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

• ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา 
การทดลอง เพื่อให้ได้ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ซึ่ งจะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูจากผลการทดลอง การส ารวจ ซึ่งจะ
มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งการพัฒนาตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์จะวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึง
พอใจ ตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จะวิเคราะห์หาร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์อ่านค่า
ผลการประเมิน มีเกณฑ์ใน การให้คะแนนในแต่ละระดับ 
ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981, p. 82) ดังนี้  

• ระดับความพึงพอใจ คะแนน พึงพอใจมากท่ีสุด 5 พึงพอใจ
มาก 4 พึงพอใจปานกลาง 3 พึงพอใจน้อย 2 พึงพอใจน้อย
ที่สุด 1 

 

7. ผลการวิจัย 
  จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย จากผู้ประกอบการ 14 
กลุ่ม ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนักออกแบบกราฟิกและ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกันออกแบบตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ผู้ประกอบการมีต่อ
ตรายี่ห้อสินค้าดังต่อไปนี้ 

1. ผลการออกแบบตรายี่ห้อสินค้า 
ผู้ วิ จั ย เ ก็ บข้ อมู ลด้ วยก ารประ ชุมร ะดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ประกอบการ 14 กลุ่ม 3 หมู่บ้าน นักออกแบบ ผู้ใหญ่บ้านและ
นักศึกษา มีการน าเสนอความคิดเห็นด้านการออกแบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แบบร่างตราสินค้า 
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น โทนสีของตรายี่ห้อสินค้า 
 

ตัวอย่างตรายี่ห้อบนบรรจุภัณฑ์ 
 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างตรายี่ห้อบนบรรจภุัณฑ ์
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลความพึงพอใจโดยการแจก
แบบสอบถามผู้ประกอบการที่มีต่อตรายี่ห้อสินค้า โดยมีผลการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในภาพรวม โดยระบุคะแนนจาก 1-5 
(1 มีค่าน้อยที่สุด) (5 มีค่ามากที่สุด) พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.468 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ผลการประเมินด้าน
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.514 รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.663 และมีความพึงพอใจด้าน การน าความรู้ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.584 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้      

ด้านความพึงพอใจ  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเห็นว่าความมีประโยชน์ของ

เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.514 
รองลงมามีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการ
อบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.535 และภาพรวมของการจัดอบรมใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.498 ตามล าดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเห็นว่ากิจกรรมที่ได้รับจาก

โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.498 รองลงมาระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ 
หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.504 และเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ตามล าดับ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเห็นว่าการน าความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้กับการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมา
มีความคิดเห็นว่าการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการพัฒนาตนเองมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.583 และการน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้กับ
ชีวิตประจ าวันมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.525 ตามล าดับ 

 
8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยพบว่าการสร้างและพัฒนาตรายี่ห้อ
สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ในพื้นท่ีต าบลเขาสมอคอน มีตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จัก ราคาไม่แพงมากนัก พร้อมทั้งสามารถ ขยายพื้นที่การจ าหน่าย
สินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการสร้างและ
พัฒนาตรายี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ท าให้สินค้ามีน่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในการวาง
จ าหน่ายในตลาดชุมชน ร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด พฤติกรรม
ผู้บริโภค เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
สุดาพร กุณพลบุตร (2552) ที่กล่าว ว่าผู้บริโภคมีปัจจัยและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยมีการรับรู้ถึงความต้องการ การแสวงหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก ซึ่งพิจารณาจาก ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 
บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย จากนั้นจึงมี การตัดสินใจซื้อ
จากตรายี่ห้อ ร้านค้า ปริมาณ เวลา และวิธีในการช าระเงิน ทั้งนี้
เนื่องจากการตัดสินใจซื้อเป็น กระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะ
ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บนพ้ืนฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ 

 

9. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการตรวจสอบ แกไ้ข เปลีย่นแปลง ค าอธิบายหรือ
ลักษณะข้อความของสินค้าเพื่อใหม้ีความทันสมัยอยู่เสมอ  

2. ควรมีการพัฒนาข้อมลูบนบรรจภุัณฑเ์พื่อให้สอดคล้อง
กับขอก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3. ควรมีผู้ดูแลระบบการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

ในการแก้ปัญหาการขนส่งในชีวิตจริงมักเผชิญกับความไม่แน่นอนและความลังเล เน่ืองจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งภายใต้สถานการณ์ที่คลุมเครือ ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการขนส่ง โดยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซ่ี ใช้วิธีเซนทรอยด์ (Centroid) ส าหรับหาค่าที่เป็นตัวแทนของฟัซซ่ีสี่เหลี่ยม
คางหมู จากน้ันได้ใช้วิธีการจัดสรรตาราง (Allocation table method) เพื่อค้นหาผลลัพธ์เบื้องต้น (Basic feasible solution) ส าหรับการหา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  นอกเหนือจากน้ีได้ใช้วิธีการกระจายแบบดัดแปลง (Modified distribution method) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้น้อยที่สุด ซ่ึงวิธีการน าเสนอในบทความน้ีจะท าให้ได้เครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
ค าส าคัญ : ปัญหาขนส่ง, ฟัซซ่ี, เซนทรอยด์ 

 
Abstract 

In solving real life transportation problem, we often face the state of uncertainty as well as hesitation due to 
various uncontrollable factors which affects higher transportation costs. To solve the problem of transportation costs 
under this vague situation. In this study, the objective is to find a solution to the transportation problem. In this article, 
we introduce the method for solving trapezoidal fuzzy transportation problems using centroid of fuzzy number for the 
representative value of the generalized trapezoidal fuzzy numbers. In addition, we are using allocation table method   to 
find a basic feasible solution for the fuzzy transportation problems. Moreover, the distribution method is used to check 
and improve transportation costs to a minimum. Which the method presented in this article will provide tools for solving 
fuzzy transportation problems.   
Keywords : Transportation problems, Fuzzy, Centroid 
 
 

1. บทน า 
     ในปัจจุบันจะพบว่าระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากต่อการขนส่ง ส าหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ท า
การขนส่งสินค้าก็มีความต้องการที่จะขนส่งสินค้าให้ได้มากที่สุดและ
เสียค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการขนส่งให้น้อยที่สุด  ภายใต้ข้อจ ากัด
ของความสามารถในการผลิตและความต้องการสินค้าน้ัน  ปัจจุบัน
จะพบว่าต้นทุนในการขนส่งที่ เ กิดขึ้นไม่คงที่  มีความผันผวน
เน่ืองมาจากความผันผวนของราคาน้ ามัน แก๊ส ระยะทางของการ
ขนส่ง เป็นต้น ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจขาดข้อมูลที่ชัดเจนจึงท าให้
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งเดิมจ าเป็นที่จะต้องทราบต้นทุนในการขนส่ง ความสามารถ

ในการผลิต และความต้องการสินค้าที่มีความชัดเจน ซ่ึงสามารถใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการค านวณหาค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด ได้จาก   
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 โดยที่ ijc  แทนค่าขนส่งต่อหน่วยในการขนส่งทรัพยากรจากแหล่ง

ต้นทางที่  i ไปยังจุดหมายปลายทางที่  j, ijx  แทนปริมาณของ
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ทรัพยากรที่ขนส่งจากแหล่งต้นทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j,  

ia แทนปริมาณของทรัพยากรของแหล่งต้นทางที่ i, jb แทนปริมาณ 

ความต้องการทรัพยากรของจุดหมายปลายทางที่ j   
 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาน้ีมีข้อจ ากัดที่ค่าขนส่งต่อ
หน่วยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่แน่นอน แต่เ น่ืองจากในสถานการณ์
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีความไม่แน่นอน ดังน้ันจึงไม่สามารถใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์น้ีในการแก้ไขปัญหาได้  ภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและมีความคลุมเครือน้ีสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้
แนวคิดของการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือถูกเสนอโดย   
R. E. Bellman และ L. A. Zadeh. [1]   และการแก้ปัญหาการ
ขนส่งโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น ซ่ึงได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรก
โดย F. L. Hitchcock [2] แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาและวิจัย
มาอย่างต่อเน่ือง D. S. Dinagar และ K. Palanivel [3] ได้ตรวจสอบ
ปัญหาการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือ A. Kaur และ A. 
Kumar [4]  น าเสนอวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาการขนส่งฟัซซ่ีโดย
ใช้ตัวเลขสี่เหลี่ยมคางหมูแบบสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป P. Pandian 
และ G. Natarajan [5] ได้แนะน าอัลกอริธึมใหม่เพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดส าหรับปัญหาการขนส่งเลือน M. M. Ahmed และคณะ [6]  ได้
แนะน าวิธีการจัดสรรตารางส าหรับการค้นหาผลลัพธ์เบื้องต้น  D. 
Hunwisai และ P. Kumam [7] น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาการขนส่ง
ฟัซซ่ีโดยใช้เทคนิคการจัดอันดับที่แข็งแกร่งและวิธีการจัดสรรตาราง
ในการแก้ปัญหา 
 จากแนวคิด ในการแ ก้ป้ญหาการขนส่ งที่ กล่ าวมาแล้ ว น้ี                        
ในบทความน้ีจึงขอเสนอวิธีการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซ่ี (Fuzzy 
transportation problems) โดย ใช้ วิ ธี เ ซนทรอยด์  (Centroid) 
ส าหรับหาค่าตัวแทนของตัวเลขฟัซซ่ี นอกจากน้ีเราจะใช้วิธีการ
จัดสรรตาราง (Allocation table method) เพื่อค้นหาผลลัพ ธ์
เบื้องต้น จากน้ันปรับปรุงผลลัพธ์เบื้องต้นด้วย วิธีการแก้ไขแบบ
กระจายแบบดัดแปลง (Modified distribution method)  และใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ค่าใช้จ่ายมีความ      
ไม่แน่นอนหรือเป็นแบบฟัซซ่ี เพื่อค านวณหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง     
ที่ต่ าที่สุด ดังน้ี 

m n
ij ij

i 1 j 1
n

ij i
j 1
m

ij j
i 1

ij

Minimize c x

Subject to x a , i 1, 2, 3, ...,m

x b , j 1, 2, 3, ...,n

x 0 , i, j

= =

=

=

 =  

 =

 =

 

 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมู
ทั่วไป 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาขนส่ง
แบบฟัซ ซ่ี  2) ศึกษา วิ ธีการ จัดสรรตาราง  (Allocation table 
Method) เพื่อค้นหาผลลัพธ์เบื้องต้นและศึกษาวิธีการกระจายแบบ
ดัดแปลง (Modified distribution method)  เพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้น้อยที่สุด 3) พัฒนาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับน าไปใช้ในการแก้ปัญหาขนส่งแบบฟัซซ่ี
ทั่วไป 4) ทดสอบความสามารถในการหาค าตอบโดยวิธีการจัดสรร
ตาราง  ตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 5) แสดงผล
การหาผลลัพธ์เบื้องต้นและผลการปรับปรุงผลลัพธ์เบื้องต้น และ       
6) สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ฟัซซีเซต (Fuzzy set)  ถูกคิดค้นโดย Zadeh ในปี ค.ศ. 1965 
[8]  ฟัซซีเซตเป็นเซตที่มีขอบเขตแบบคลุมเครือ ความไม่แน่นอน 
โดยที่ฟัซซีเซตยอมให้มีการก าหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกในเซต 
(Degree of membership) อยู่ระหว่าง 0 และ 1 ซ่ึงแตกต่างจาก
เซตแบบฉบับ (Classical set) ที่มีการก าหนดค่าความเป็นสมาชิก
เพียง 2 ค่า เท่าน้ัน คือ 1 หมายถึงเป็นสมาชิกในเซต และ 0 หมายถึง
ไม่เป็นสมาชิกในเซตและการก าหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกน้ัน
ต้องอาศัยฟังก์ชันความเป็นสมาชิก ส าหรับฟัซซ่ีเซตเรานิยามฟังก์ชัน 
𝜇𝐴  เรียกว่าฟังก์ชันความเป็นสมาชิก (Membership function) 
ของฟัซซ่ีเซต 𝐴 ̃ ดังน้ี   
 นิยาม 1   ก าหนดให้ X เป็นเซตของเอกภพสัมพัทธ์ ฟัซซ่ีเซต A  

ใ น  X เ ขี ย น แ ท น ด้ ว ย    =  AA x, (x) x X  โ ด ย ที่   

 →A : X [0,1]  เรียก A (X)  ว่าระดับความเป็นสมาชิกของ X 
ในฟัซซ่ีเซต A  ดังน้ันค่า [0,1]  คือค่าระดับความเป็นสมาชิกของ X 
ในฟัซซ่ีเซต A  
 นิยาม 2 ก าหนดให้ฟัซซ่ีเซต Ã  เป็นฟัซซ่ีเซตบนจ านวนจริง จะ
เรียก Ã  ว่าเป็นตัวเลขฟัซซ่ีแบบทั่วไป ถ้ามีฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
เป็นดังน้ี คือ  

1)   →A : R [0,w]   มีความต่อเน่ือง 

2)  A (x) 0, x ( , l' ] [r' , ) =   −    

 3)  A (x) เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอบนช่วง [l', a]  และ
ลดลงอย่างสม่ าเสมอบนช่วง [b, r']  

 4)  A (x) w, x [a,b], 0 w 1 =      
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 ในบทความน้ีจะกล่าวถึงตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมูแบบทั่วไป
และน าเสนอตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ระหว่างตัวเลขฟัซ ซ่ี
สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป นิยามดังน้ี 
 นิยาม 3 ตัวเลขฟัซซ่ี =A {l', a,b, r'; w}  จะเรียกว่าเป็นตัวเลข
ฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป ถ้ามีฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเป็นดังน้ี 

A

0 , x l '

(x l')
w , l ' x a

(a l')
w , a x b(x) (2)

(r' x)
w , b x r '

(r' b)
0 , x r '



−
 

−

  =

−
 

−













 

 

 เม่ือ    w (0,1] และ l ' a b r '    

 
 นิยาม 4  ก าหนดให้ 1 1 1 1 1 1A {l' , a ,b ,r' ; w } และ=    

2 2 2 2 2 2A {l' , a ,b , r' ; w }= เป็นตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป 
และ   0 ตัวด าเนินการของตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป       
จะได้ว่า 

 = + + + +

= − − − −

     
 =       



1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 11
1

1 1 11

1. A A (l ' l ' , a a ,b b , r' r' ;min(w , w ))

2. A A (l ' r ' , a b ,b a , r' l ' ;min(w , w ))

( l ' , a , b , r ' ; w) , 0
3. A

( r ' , b , a , l ' ; w) , 0

 

 
 นิยาม 5 ก าหนดให้  - เซตตัด ของตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมู
ทั่วไป  =A {l', a,b, r'; w}  เป็นเซตย่อยชัดแจ้ง (Crisp subset) บน

จ านวนจริง ซ่ึงนิยามโดย AA {x (x) } =  

และ [0,1]  
  ในส่วนน้ีเราจะน าเสนอเซนทรอยด์ของฟัซซ่ีที่คิดค้นโดย 
Wang และคณะ [9] 
 Wang และคณะ [9] ได้น าเสนอเซนทรอยด์ของฟัซซ่ีดังน้ี     
    

a b r '
l ' a b

a b r '
l ' a b

xA(x) dx
C(A)

A(x) dx

(x l') (r' x)
w xdx wxdx w xdx

(a l') (r' b) (3)(x l') (r' x)
w dx wdx w dx

(a l') (r' b)


−

−


=


− −
+ +  

− −=
− −

+ +  
− −

 

                        
จากสมการ (2) และ (3) จะได้ 

1 (r'b l'a)
[l ' a b r ' ] (4)

3 (r' b) (l' a)
C(A)

−
+ + + −

+ − +
=  

 

ในบทความน้ีให้สัญลักษณ์ 
 C(A)    แทนเซนทรอยด์ตัวเลขฟัซซ่ี A   
 ijC(c )  แทนค่าขนส่งแบบฟัซซ่ีต่อหน่วยในการขนส่งทรัพยากร

จากแหล่งต้นทางที่ i  ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซ่ี  
เป็นดังน้ี  

m n
ij ij

i 1 j 1
n

ij i
j 1
m

ij j
i 1

ij

Minimize c x

Subject to x a , i 1, 2, 3, ...,m (5)

x b , j 1, 2, 3, ...,n

x 0 , i, j

= =

=

=

 =  

 =

 =

 

 

                                   
โดยที่ ijc  แทนค่าขนส่งแบบฟัซซ่ีต่อหน่วยในการขนส่งทรัพยากร

จากแหล่งต้นทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j, ijx  แทนปริมาณ

ของทรัพยากรที่ขนส่งจากแหล่งต้นทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทาง
ที่ j, ia แทนปริมาณของทรัพยากรของแหล่งต้นทางที่ i, jb แทน

ปริมาณความต้องการทรัพยากรของจุดหมายปลายทางที่  j, 
m n

ij ij
i 1 j 1

c x
= =
   แ ท น ต้ น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง ฟั ซ ซ่ี ทั้ ง ห ม ด   ถ้ า 

m n
i j

i 1 j 1
a b

= =

=   แล้วกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาการขนส่งฟัซซ่ีสมดุล 

และถ้า
m n

i j
i 1 j 1

a b
= =

  แล้วกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาการขนส่งฟัซซ่ี             

ไม่สมดุล 

 

3.2 วิธีการแก้ปัญหาการขนส่ง 

3.2.1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น     

 ส าหรับบทความฉบับน้ีได้เลือกกใช้วิธีการหาผลลัพธ์เบื้องต้น
ด้ วย วิ ธีการ จัด สรรต ารา ง  (Allocation table method) ของ                  
M. M. Ahmed และคณะ [6]  
ขั้นตอนที่ 1:  สร้างตารางการขนส่งจากปัญหาการขนส่งฟัซซ่ีที่
ก าหนด โดยน าตัวเลขที่ได้จากการใช้เซนทรอยด์ ใส่ลงในตารางให้
ครบทุกช่อง 
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบตารางในขั้นตอนที่ 1 ให้แน่ใจว่าปัญหาการ
ขนส่งมีความสมดุลหรือไม่ ถ้าไม่สมดุลต้องท าให้สมดุลก่อน 
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนคี่ต่ าสุด (สามารถเป็น
จ านวนเต็ม / ทศนิยม / เศษส่วน) จากทุกช่องของตารางการขนส่ง 
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หากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนคี่ ให้น า 2 หารค่าใช้จ่ายในทุกช่อง
ของตารางการขนส่ง จนสามารถได้ค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนคี่ 

ขั้นตอนที่ 4:  ตารางใหม่จะเรียกวา่ตารางการจดัสรร โดยมี
ค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนคี่ปรากฏอยู ่
ขั้นตอนที่  5:  ในครั้งแรกจะเริ่มต้นโดยการเลือกจัดสรรให้ กับ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นจ านวนคี่ที่ต่ าที่สุดจากตารางการจัดสรรในขั้นตอนที่ 
4 ท าการขนส่งให้มากที่สุด โดยไม่ขัดกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่มีทั้ง
ทางด้านอุปสงค์และอุปทาน จากน้ันลบแถว หรือคอลัมน์ที่จัดสรรให้
เสร็จสมบูรณ์ 
ขั้นตอนที่ 6:  จากน้ันให้พิจารณาท าการขนส่งในช่องที่มีค่าใช้จ่ายต่ า
ที่สุดในอันดับถัดไป ท าเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ จนจัดสรรครบทั้งทางด้าน             
อุปสงค์และอุปทาน 

ขั้นตอนที่ 7: ค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ได้จากการจัดสรร
ตาราง 
3.2.2. การตรวจสอบผลลัพธ์เบื้องต้นที่ได้ เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
ด้วยวิธีวิธีการกระจายแบบดัดแปลง   
     วิธีการกระจายแบบดัดแปลง เป็นวิธีที่ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
เบื้องต้นที่ค านวณได้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด มีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธี วิธีการจัดสรรตาราง                 
ที่น าเสนอ 
ขั้นตอนที่ 2: ค านวณตัวแปรคู่ Ri และ Kj ส าหรับแถวและคอลัมน์
ทั้งหมดตามล าดับ ซ่ึง  Ri + Kj = Cij    ก าหนดให้ R1 = 0 
ขั้นตอนที่ 3: ก าหนดให้ Eij = Cij - Ri – Kj  ต้องหา Eij ของช่องที่ไม่
ถูกจัดสรร (Non-basic cell) ทุกช่อง 
ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาค่าของ Eij  ถ้า Eij ≥ 0  แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้
เบื้องต้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถ้าค่า Eij  ที่ค านวณได้มีค่า Eij < 0 
แสดงว่ามีช่องที่สามารถลดค่าขนส่งลงได้อีก  ไปที่ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 5: เลือกช่องที่ ค่า Eij  เป็นลบมากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 6: สร้างวงปิด (closed loop)  โดยในตอนแรกเริ่มต้นวง
ปิดด้วยการเลือกช่องว่างและเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอนด้วย
ช่องมุมที่ถูกเลือกและกลับมาที่ช่องว่างในตอนเริ่มต้นเพื่อท าวงปิดให้
สมบูรณ์ ใช้เครื่องหมาย “+” และ “-”  ที่มุมของวงปิดโดยก าหนด
เครื่องหมาย “+” ให้กับช่องว่างแรกที่เลือกไว้ก่อน  
ขั้นตอนที่ 7: ค้นหาค่าการจัดสรรต่ าสุดจากช่องที่มีเครื่องหมาย “ -” 
หลังจากน้ันน าค่าที่ถูกเลือกไปจัดสรรในช่องที่เลือกไว้ โดยน าค่าน้ีไป
บวกเข้ากับช่องที่มีเครื่องหมาย  “+”  และน าค่าน้ีไปลบออกจาก
ช่องที่มีเครื่องหมาย  “-” 
ขั้นตอนที่ 8: การจัดสรรในขั้นตอนที่ 7 จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่
จะต้องท าการปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 9: ท าการตรวจสอบอีกครั้งตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนได้ค่า Eij ≥ 0 
ทุกค่า หากพบว่ายังมีค่าลบเหลืออยู่จะต้องท าการปรับปรุงผลลัพธ์
และตรวจสอบผลลัพธ์จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซ่ึงค่า Eij มีค่า
มากกว่า 0  ทุกค่า 
  
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในหัวข้อน้ีจะน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ภายใต้สถานการณ์ที่ต้นทุนค่าขนส่งไม่แน่นอน โดยก าหนดปัญหาให้
อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ ว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นแบบฟัซ ซ่ี
สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป และมีการกระจายสินค้าจากโรงงาน 3 แห่งคือ 
H1, H2 และ H3 ไปสู่ศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่งคือ A1, A2 และ A3  
พิจารณาข้อมูลในตารางที่ 1 

 จากตารางที่ 1 พบว่า  
m n

i j
i 1 j 1

a b 160
= =

= =   กล่าวได้ว่าเป็น

ปัญหาการขนส่งฟัซซ่ีสมดุล   
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าแต่ละ
แห่ง แสดงตัวเลขฟัซซ่ีสี่ เหลี่ยมคางหมูแบบทั่วไป ดังน้ันจะใช้                 
เซนทรอยด์ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งใหม่ แสดงในตารางที่ 2 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าขนส่งสินค้าจากเส้นทาง H1 ไปยัง A1 
คือ (7,8,9,10; 0.7) จากค่าขนส่งน้ีจะพบว่าค่าขนส่งเป็นตัวเลขฟัซซ่ี
สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป ซ่ึงไม่สามารถใช้กับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ 
จึงต้องใช้วิธีเซนทรอยด์ในสมการ (4)  และค านวณค่าขนส่งใหม่  
ดังน้ี  

ij

11

C(c )

C(c

1 (r'b l'a)
[l ' a b r ' ]

3 (r' b) (l' a)
1 (10)(9) (7)(8)

[7 8 9 10 ]
3 (10 9) (7 8)
.5

)

8

−
+ + + −

+ − +
−

+ + +

=

−
+ − +

=

=  

ค่าขนส่งสินค้าจากเส้นทาง H1 ไปยัง A1 โดยใช้เซนทรอยด์ ได้เท่ากับ 
8.50 บาทต่อหน่วย ในท านองเดียวกันในเส้นทางอ่ืน ๆ จะได้            
ค่าขนส่งใหม่ดังน้ีคือ 12 13 21C(c ) 8.2, C(c ) 12, C(c ) 6.5,= = =  

22 23 31 32C(c ) 10, C(c ) 13, C(c ) 10.67, C(c ) 10,= = = =  

33C(c ) 13.5=  

 จากตารางที่ 2 เส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนคี่ต่ าสุดคือจาก 
H2 ไปยัง A1  มีค่าขนส่ง 6.5 บาทต่อหน่วย ดังน้ันเลือกเส้นทางน้ีเป็น
เส้นทางแรก โดยจะจัดสรรบนเส้นทางน้ีให้มากที่สุด จากเงื่อนไขของ
โรงงาน H2 ที่มีสินค้า70 หน่วย และศูนย์กระจายสินค้า A1 ซ่ีงรับ
สินค้าได้ 30 หน่วย  ดังน้ันจะจัดสรรให้ขนส่งจากโรงงาน H2 ไปยัง
ศูนย์กระจายสินค้า A1 จ านวน 30 หน่วย ซ่ึงจะท าให้ศูนย์กระจาย
สินค้า A1 รับสินค้าได้เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถรับสินค้าได้อีก            
ท าให้เหลือศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องพิจารณาจัดสรรต่อไปอีก 2 ศูนย์
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กระจายสินค้า คือ A2 และ A3  ส่วนโรงงาน H2 ก็เหลือสินค้าที่จะ
จัดส่งได้อีก 40 หน่วย   
 

 
 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการขนส่งแบบฟัซซ่ี  (ค่าขนส่งมีหน่วยเป็นบาท) 

 A1 A2 A3 ก าลังการผลิต (ai) 
H1 (7,8,9,10;0.7) (5,6,8,13;0.6) (9,11,13,15;0.5) 55 
H2 (4,6,7,9;0.8) (8,9,11,12;0.6) (9,11,15,17;0.9) 70 
H3 (5,9,14,15;0.7) (7,8,12,13;0.5) (9,12,15,18;0.8) 35 

ความต้องการ (bj) 30 80 50 160 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลค่าขนส่งโดยใช้เซนทรอยด์ 
 A1 A2 A3 ก าลังการผลิต (ai) 

H1 8.5 8.2 12 55 
H2 6.5 10 13 70 
H3 10.67 10 13.5 35 

ความต้องการ (bj) 30 80 50 160 

ตารางที่ 3 แสดงการหาผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธีการจัดสรรตาราง 
 A1 A2 A3 ก าลังการผลิต (ai) 

H1 8.5 8.2  55 12 55 
H2 6.5  30 10 13  40 70 
H3 10.67 10  25 13.5  10 35 

ความต้องการ (bj) 30 80 50 160 

 จากเส้นทางที่เหลือคือโรงงาน H1 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A2 
และ A3  โรงงาน H2 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A2 และ A3  โรงงาน 
H3 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A2 และ A3  พบว่าเส้นทางรองลงมาที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ าสุดคือเส้นทางจากโรงงาน H1 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า 
A2 ดังน้ันจัดสรรให้ขนส่งสินค้าจากโรงงาน H1 ไปยังศูนย์กระจาย
สินค้า A2 เป็นจ านวน 55 หน่วย ซ่ึงจะท าให้การส่งสินค้าจากโรงงาน 
H1 ส่งสินค้าจนครบแล้ว ในขณะที่ศูนย์กระจายสินค้า A2 ยังเหลือ
ปริมาณสินค้าที่สามารถรับได้อีก 25 หน่วย 
 ดังน้ันเหลือเส้นทางที่จะต้องพิจารณาอีก 4 เส้นทางคือ จาก
โรงงาน H2 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A2 และ A3  จากโรงงาน H3 ไป
ยังศูนย์กระจายสินค้า A2 และ A3  จากเส้นทางเหล่าน้ีมีเส้นทางที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ าสุดสองเส้นทาง คือเส้นทางจากโรงงาน H2 ไปยังศูนย์
กระจายสินค้า A2  มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 10 บาทต่อหน่วย และ
จากโรงงาน H3 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A2  มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
10 บาทต่อหน่วย ในที่ น้ี เลือกจัดสรรให้โรงงาน H3 ไปยังศูนย์
กระจายสินค้า A2 เป็นจ านวน 25 หน่วยท าให้ศูนย์กระจายสินค้า A2  
รับสินค้าได้เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถรับสินค้าได้อีก  พิจารณา

เส้นทางที่เหลืออีก 2 เส้นทางคือ จากโรงงาน H2 ไปยังศูนย์กระจาย
สินค้า A3  และจากโรงงาน H3 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A3  จะ
พบว่าต้นทุนต่ าสุด คือ 13 บาทต่อหน่วย  ดังน้ันเลือกจัดสรรจาก
โรงงาน H2 ไปยังศูนย์กระจายสินค้า A3 เป็นจ านวน 40 หน่วย ท าให้
โรงงาน H2  ส่งสินค้าได้ครบจ านวนแล้ว ส่วนศูนย์กระจายสินค้า A3  
ยังสามารถรับสินค้าได้อีกจ านวน 10 หน่วย ซ่ึงจะท าให้โรงงาน H3 
ส่งสินค้าได้ครบจ านวน และศูนย์กระจายสินค้า A3 ได้รับสินค้าเต็ม
จ านวนพอดี แสดงผลการจัดสรรตารางได้ดังตารางที่ 3 
 จากผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธีการจัดสรรตาราง สามารถค านวณค่า
ขนส่งทั้งหมดได้ดังน้ี 
     ค่าขนส่งรวม  12 12 21 21 23 23c x c x c x= + +  
                      32 32 33 33c x c x+ +  

(8.5 55) (6.5 30) (13 40)=  +  +   
    (10 25) (13.5 10)+  +   

1,551 บาท=  

 จากการหาผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธีการจัดสรรตาราง น ามา
ตรวจสอบด้วยวิธีการกระจายแบบดัดแปลง ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4 แสดงการตรวจสอบผลลัพธ์เบื้องต้น
 A1 A2 A3 ก าลังการผลิต (ai) Ri 

H1 8.5 8.2  55 12 55 0 
H2 6.5  30 10 13  40 70 1.3 
H3 10.67 10  25 13.5  10 35 1.8 

ความต้องการ (bj) 30 80 50 160 
Kj 5.2 8.2 11.7   

 

จากตารางที่ 4 สามารถค านวณค่า Ri และ Kj ในช่องที่ถูกจัดสรร 
(Basic Cell)  ได้จาก ij i j ijc R K เมื่อ c= +  แทนค่าใช้จ่ายของ

ช่องที่ ij , Ri  คือสัมประสิทธ์ิของแถวที่ i และ ให้ Ri = 0  และ Kj   
คือสัมประสิทธ์ิของคอลัมน์ที่ j 
 แทนค่าในสูตร ij i jc R K= +  ได้ดังน้ี 

พิจารณา   12 1 2c ;8.2 R K= +            

     
2

2

8.2 0 K

K 8.2

= +

=
  

 ในท านองเดียวกันในช่องที่ถูกจัดสรร (Basic cell)  อ่ืน ๆ จะ
สามารถหาค่า Ri และ Kj ได้ดังน้ี  2 3 1R 1.3,R 1.8,K 5.2= = =    

และ 3K 11.7=     
 ค านวณหาค่า Eij จากช่องที่ไม่ถูกจัดสรร (Non basic cell)             
ได้จาก   ij ij i jE c R K= − −       

 พิ จ า ร ณ า   11 11E ;E 8.5 0 5.2 3.3= − − =  ใ น ท า น อ ง

เดียวกันในช่องที่ไม่ถูกจัดสรรอ่ืน ๆ จะสามารถหาค่า  Eij ได้ดังน้ี   

13 22E 0.3,E 0.5= = และ 31E 3.67=    จากผลลัพธ์ที่ได้จะ

พบว่ามีค่า ijE 0   ทุกค่า  แสดงว่าผลลัพธ์เบื้องต้นที่ค านวณได้

เป็นค าตอบที่ดีที่สุดแล้ว  ดังน้ันค่าขนส่งรวมที่ น้อยที่สุดเท่ากับ 
1,551  บาท 

 
5. บทสรุป 
 ภายใต้ข้อจ ากัดที่ค่าขนส่งมีความไม่แน่นอน มีความคลุมเครือ 
ซ่ึงกล่าวได้ว่าค่าขนส่งเป็นแบบฟัซซ่ี การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์เดิมที่มีอยู่ไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่แท้จริง
ได้ ดังน้ันในบทความน้ีได้แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมู
ทั่วไป และใช้เซนทรอยด์ส าหรับแปลงค่าตัวเลขฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมู
ทั่วไป จากน้ันหาผลลัพธ์เบื้องต้นที่เป็นไปได้โดยวิธีการจัดสรรตาราง  
นอกจากน้ียังได้ท าตรวจสอบพัฒนาผลลัพธ์เบื้องต้นเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในการที่ค าตอบที่ได้ให้เป็นค าตอบที่ดีที่สุดดว้ยวิธีการกระจาย
แบบดัดแปลง ซ่ึงวิธีการน าเสนอน้ีนอกจากจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบฟัซซ่ีสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไปแล้ว       

ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับฟัซซ่ีสามเหลี่ยมทั่วไป และยัง
สามารถน าไปใช้กับการแก้ปัญหาการขนส่งในสถานการณ์ที่ทราบ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบแน่นอนได้อีกด้วย 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิง
ประจักษ์ของวิสากิจชุมชนในจังหวัดเลย โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร และนวัตกรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิด
ความส าเร็จขององค์กร โดยจะใช้ OLS Regression ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้ข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เลย จ านวน 110 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 5 มิติของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น และที่ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมากที่สุด คือ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองลงมาคือบรรยากาศองค์กร ประสบการณ์ทางธุรกิจ และความพร้อมของทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อการด าเนินงานและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร นวัตกรรมองค์กร และ ความส าเร็จขององค์กร 

 
Abstract 

The purpose of this study was to examine risk management strategy influencing on organizational success: an 
empirical study of community enterprises in Loei through the consequential factors, namely, organizational creativity and 
organizational innovation in order to achieve organizational success. OLS regression analysis is use to analyze the 
relationships among these variable by using data from 110 community enterprises in Loei. The result indicated that 5 
dimensions of factors that affect the success of risk management strategy of community enterprise. The results have a 
positive impact on the performance of all community enterprises and that has the most significant positive impact is the 
information technology competency, followed by the organizational climate, business experience and organizational 
resource readiness. Risk management strategy influencing on capability or organization, and respond to the operation and 
strategic objective of organization. 
Keywords : risk management strategy, organizational creativity, organizational Innovation and organizational success 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งท าให้รัฐบาล
ต้องพยายามหาแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกด้วย 
รัฐบาลได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจโดย
มองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่จะรักษาไว้
ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยเน้น
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร้าง
ความเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก รัฐบาลได้
หาทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ  โดยต้อง 
หาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ตนมีอยู่นั้น คือทรัพย์สิน
ที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได้ หากรู้จักการจัดการกับทรัพย์สินนั้น
อย่างชาญฉลาด [1] วิสาหกิจชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่สร้าง
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน เพราะเป็นการส่งเสริม
ให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ท าให้พวกเขาสามารถพ่ึงพาตนเอง
ระยะยาวได้อย่างมั่นคง 
     หากวิสาหกิจชุมชนต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ
หลายๆ ด้าน ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างของระบบการควบคุม
บริหารความเสี่ยงเหมาะกับรูปแบบทั่วไป ที่แสดงให้เห็นว่าการ
ควบคุมจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สื่อสาร และ ขนาดขององค์กร [8,9,10] ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรซึ่งเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดเลย เพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเลยให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน และท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป 
 

2. ขอบเขตการวิจัย  
2.1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมิติของกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร นวัตกรรม
องค์กร และความส าเร็จขององค์กร 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรที่มี
อิทธิพลต่อ ความส าเร็จขององค์กร 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของนวัตกรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  
     รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นในรูปที่ 1 ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงมิติของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์กร นวัตกรรมองค์กร และความส าเร็จขององค์กร

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
(Population and Sample and Data Collection 
Procedure) 
      

 
 
 

เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็น
แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเลย จะประกอบไปด้วยประเด็นการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีครอบครัวอบอุ่นและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการ
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ท่องเที่ยงให้ได้มาตรฐาน เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
สร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ไทย-ลาว ในระดับท้องถิ่นและรักษาความมั่นคง โดยวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลยคือ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้
การพัฒนาท่ียั่งยืน [3] จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 
และวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย ท าให้จังหวัดเลยให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ 
ทักษะ และกระบวนการในการผลิตสินค้าหรือบริการให้เกิดเป็น
อาชีพที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดเลยมีทั้งสิ้น 1,617 แห่ง อยู่ในระดับดี 416 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 25.73 ระดับปานกลาง 790 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.85 
และระดับปรับปรุง 411 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.42 จากรายงานของ
ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2558 : 1-11) [2] พบว่าวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเลยได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพียง 182 
รายการ ซึ่งพบว่าสภาพปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบด้วย การขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
องค์กร การจัดท าบัญชี การตลาด ตลาดประกันราคา เงินทุน และ
แหล่งเงินทุน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย โดยท า
การเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนในระดับดีและได้รับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจ านวน 177 แห่ง [4] เก็บได้จริง 
110 แห่ง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ จ านวน 177 ชุด และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
คือ ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชน การ
เก็บข้อมูลจะมีระยะเวลาด าเนินการเก็บข้อมูลประมาณ 6 สัปดาห์ 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สัปดาห์ที่  1-3 หลังส่ง
แบบสอบถามแล้วจะรอแบบสอบถามตอบกลับ ใน 3 สัปดาห์นี้มี
แบบสอบถามที่ไม่มีผู้รับ ย้ายที่อยู่ และปิดกิจการกลับคืนมาจ านวน
ทั้งสิ้น 20 ชุด และได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 95  ชุด ช่วงที่ 2 
สัปดาห์ที่ 4-6 จะเริ่มท าการ Follow-up แบบสอบถาม โดยการ
โทรศัพท์ในส่วนที่มีเบอร์โทร เพื่อขอบคุณและติดตามแบบสอบถาม
ซึ่งท าให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาเพิ่มเติมอีก 20 ชุด ดังนั้นจ านวน
แบบสอบถามที่ได้กลับคืนมามีจ านวนทั้งสิ้น 115 ชุด แต่ไม่สมบูรณ์
จ านวน 5 ชุด จึงท าให้มีแบบสอบถามที่ใช้ได้ทั้งสิ้น 110 ชุด คิดเป็น
อัตราการตอบสนอง 62.15% ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของประชากร
ทั้งหมดได้ ตามการอ้างอิงของ Aaker Kumar และ Day (2001) [4] 

ที่ระบุว่าในการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ที่ปราศจากการ
ติดตามหรือมีการติดตามไม่ทั่วถึงสามารถยอมรับได้ที่ 20% ของ
ประชากรทั้งหมด และได้ท าการทดสอบ non-response bias 
เปรียบเทียบการตอบก่อนและหลัง ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผล
การทดสอบ  t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงต้นและปลาย [5] 
3.2 ตัวแปร ประกอบด้วย 
3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความส าเร็จของ
องค์กร (Organizational Success : OSC) 
3.2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 
3.2 .2.1  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง  (Risk Management 
Strategy) มี  5  มิ ติ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurship : ENP) ขีดความสามารถด้ านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ทศ  (Information Technology Competency : ITC)
ประสบการณ์ทางธุรกิจ (Business Experience : BEX) ความพร้อม
ของทรัพยากรองค์กร (Organizational Resource Reladiness : 
ORR) และ บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate : ORC) 
3.2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Organizational Creativity 
: ORC) 
3.2.2.3 นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation : ORI) 
3.2.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ประกอบด้วย 
3.2.3.1 เงินทุนจดทะเบียนขององค์กร (Organizational Capital : 
OCP) 
3.2.3.2 อายุขององค์กร (Organizational Age : OAG) 
3.3 ค่าความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรง (Reliability and 
Validity) 
     ความเช่ือมั่น (Reliability) จะวัดจากค่า Cronbach alpha 
coefficients โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 [6] และในการทดสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อมูลในแบบสอบถามจะใช้ Exploratory 
Factor Analysis (EFA) ในการวัด โดยค่า Factor loading ของแต่
ละตัวแปรจะต้องมากกว่า 0.50 โดย Cut-off score จะมากกว่า 
0.40 [7] ตารางที่  1 จะแสดงผลของค่า Factor loadings และ 
Cronbach’s alpha coefficients ส าหรับ multiple-items scales 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ค่า Factor 
loadings จะอยู่ระหว่าง 0.776 – 0.933 ซึ่งมากกว่า 0.50 [7] และ
ค่า Cronbach’s alpha coefficients จะอยู่ ระหว่าง 0.874 – 
0.937 ซึ่งมากกว่า 0.70 [6] จึงท าให้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีความ
เที่ยงตรงและน่าเชื่อถอื
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ตารางที่ 1 Results of measure validation and reliability 

Constructs Factor Loadings 
Cronbach’s Alpha 

Coefficient 
Entrepreneurship (ENP) 
Information Technology Competency (ITC) 
Business Experience (BEX) 
Organizational Resource Readiness (ORR) 
Organizational Climate (ORC) 
Organizational Creativity (OCR) 
Organizational Innovation (ORI) 
Organizational Success (OSC) 

0.778 – 0.901 
0.801 – 0.930 
0.878 – 0.917 
0.841 – 0.917 
0.825 – 0.913 
0.866 – 0.933 
0.841 – 0.903 
0.776 – 0.919 

0.874 
0.907 
0.921 
0.903 
0.883 
0.919 
0.906 
0.937 

3.6 สถิติที่ใช้ (Statistical Techniques) 
     ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะ ใ ช้  Ordinary Least Squares (OLS) 
Regression ในการทดสอบสมมติฐาน โดย OLS Regression จะ
เหมาะสมต่อการใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมมติฐานที่ตั้งไว้ [6] 

 
4. ผลการศึกษา (Research Finding) 
     ตารางที่ 2 จะแสดงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและเมทริกซ์ความสัมพันธ์ส าหรับตัวแปรทั้งหมด โดยจะดู
ว่ามีปัญหา multicollinearity หรือไม่ ซึ่งจากผลการศึกษา ตัวแปร
ทั้งหมดจะมีค่าความสัมพันธ์ (Correlation coefficients) น้อยกว่า 
0.80 และค่า VIF (Variance Inflation Factors) น้อยกว่า 10 จึงท า
ให้ไม่เกิดปัญหา multicollinearity ของตัวแปรอิสระในโมเดลนี้ [6] 
ค่า VIF ที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหา multicollinearity ระหว่างตัว
แปรอิสระจะมีค่าอยู่ระหว่าง .487 - .797 ต่ า 10 ดังนั้นจึงไม่เกิด
ปัญหา multicollinearity ในการศึกษาครั้งน้ี 

     ตารางท่ี 3 พบว่า 5 สมมติฐานจะมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้ง 5 
มิติ กับผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ด้าน โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการ (ENP) ส่งผลเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร 

(OCR) (H1a : 𝛽1 = .148, p<0.10) จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ 
H1a นอกจากนี้จะพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการ (ENP) ไม่ส่งผล

ต่อ นวัตกรรมองค์กร (ORI) (H1b : 𝛽8 = .068, p>0.10) และ 

ความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H1c : 𝛽15 = .002, p>0.10) จึงท า
ให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ี H1b และ H1c  
     ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) ส่งผลเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (OCR) 

(H2a : 𝛽2 = .221, p<0.10) และความส าเร็จขององค์กร (OSC) 

(H2c : 𝛽16 = .303, p<0.01) จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ H2a 
และ H2c นอกจากนี้จะพบว่า ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ITC) ไม่ส่งผลต่อนวัตกรรมองค์กร (ORI) (H2b : 𝛽9 = 
.081, p>0.10) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ี H2b 
     ประสบการณ์ทางธุรกิจ (BEX) ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติต่อ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (OCR) (H3a : 𝛽3 = 

.265, p<0.01) และความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H3c : 𝛽17 = 

.341, p<0.01) จึ งท า ให้ ยอมรั บสมมติ ฐ านที่  H3a และ  H3c 
นอกจากนี้จะพบว่า ประสบการณ์ทางธุรกิจ (BEX) ไม่ส่งผลต่อ 

นวัตกรรมองค์กร (ORI) (H3b : 𝛽10 = .063, p>0.10) จึงท าให้
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี H3b 
     ความพร้อมของทรัพยากรขององค์กร (ORR) ส่งผลเชิงบวกอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติต่อ นวัตกรรมองค์กร (ORI) (H4b : 𝛽11 = 
.383, p<0.01) จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ H4b นอกจากนี้จะ
พบว่า ความพร้อมของทรัพยากรขององค์กร (ORR) ไม่ส่งผลต่อ 

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (OCR) (H4a : 𝛽4 = .022, p>0.10) 

และความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H4c : 𝛽18 = .114, p>0.10) 
จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ี H4a และ H4c 
     บรรยากาศองค์กร (ORC) ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติต่อ นวัตกรรมองค์กร (ORI) (H5b : 𝛽12 = .223, p<0.05) 

และ ความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H5c : 𝛽19 = .352, p<0.01) 
จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ H5b และ H5c นอกจากนี้จะพบว่า 
บรรยากาศองค์กร (ORC) ไม่ส่งผลต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของ

อ งค์ ก ร  (OCR) (H5a : 𝛽5 = .173, p>0.10 จึ ง ท า ใ ห้ ป ฏิ เ ส ธ
สมมติฐานที่ H5a 
     ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (OCR) ส่งผลเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติต่อความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H6 : 𝛽22 = 
.430, p<0.01) จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ H6 นอกจากนี้พบว่า 
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นวัตกรรมองค์กร (ORI) ที่ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ 

ความส าเร็จขององค์กร (OSC) (H7 : 𝛽23 = .275, p<0.01) จึงท า
ให้ยอมรับสมมติฐานท่ี H7
ตารางที่ 2 Descriptive statistics and correlation matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 Results of regression analysis 

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานของวิสาหกจิชมุชน 
Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 
OCR ORI OSC OSC 

ENP .148* .068 .002  
 (.084) (.081) (.070)  

ITC .221* .081 .303***  
 (.123) (.120) (.104)  

BEX .265*** .063 .341***  
 (.106) (.103) (.089)  

ORR .022 .383*** .114  
 (.099) (.096) (.083)  

ORC .173 .223** .352***  
 (.115) (.111) (.097)  

OCR    .430*** 
    (.067) 

ORI    .275*** 
    (.074) 

OCP .077 .142 .042 .077 
 (.138) (.134) (.116) (.099) 

OAG .068 .011 .084 .096 
 (.125) (.121) (.105) (.092) 

Adjusted R2 .633 .654 .740 .786 
Maximum VIF 3.907 3.907 3.907 2.798 

                ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
     ในปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา มีการแข่งขันในระดับโลก ประกอบกับความซับซ้อน
ในการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก องค์กรจึงมีความจ าเป็นจะต้อง
แสวงหากลยุทธ์ที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะน ามาช่วย
ให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ก็เป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ์ที่มีความส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นกลยุทธ์
ที่จะช่วยปรับเปลี่ยน ผลักดันองค์กรได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในปัจจุบัน และยังสมารถท าให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ในอนาคต 
     วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษากลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงทีส่่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยใช้ข้อมูลจาก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย จ านวน 110 แห่ง ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ทั้ง 5 มิติของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จะส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้นและที่
ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมากที่สุด คือ ขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ บรรยากาศ
องค์กร ประสบการณ์ทางธุรกิจ และความพร้อมของทรัพยากรของ 
องค์กร การบริหารความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
องค์กร ที่จะตอบสนองต่อการด าเนินงานและวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมาก
ขึ้นกว่าเดิม จะท าให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนและมี
ความผันผวนอย่างรวดเร็ว โดยจะส่งผลต่อการท าก าไร และความ
ยืดหยุ่ นขององค์ กร  การบริหารความเสี่ ย ง เป็น เทคนิคที่ มี
ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของความเสี่ยงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 
     ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากการด าเนินการวิจัย
ในครั้งนี้มีเวลาที่จ ากัด จึงมีข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัยกรณีที่
ต้องการทดสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงจาก
ผลการวิจัยที่ได้นี้ ดังนั้นต่อไปในอนาคตจึงควรมีการทดสอบแนวทาง 
และปัจจัยที่ได้จากผลการวิจัยโดยด าเนินการเป็นลักษณะการวิจัย
เชิงปฏิบัติการต่อไป และควรท าการวิจัยในรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อท่ีจะ
ได้ทราบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในด้านของการท างาน 
สามารถที่จะบริหารให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงานน้อยที่สุด
หรือไม่มีความเสี่ยง เ ลย ซึ่ งจะส่ งผลให้การด า เนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อสินค้า การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อสินค้าและการ
รับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มาใช้
บริการตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 392 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา ค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิ จัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้า ความเชื่อถือต่อสินค้า การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการกลับมาซื้อสินค้าซ้ า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า ความเชื่อถือต่อสินค้าและการรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจของลูกค้า, ความเชื่อถือต่อสินค้า, การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า 
 

Abstract 
This research had the objective to study customer satisfaction, brand trust, perceived quality of products and 

Repurchase Intention and to study customer satisfaction, brand trust and perceived quality of products factors affecting 
Repurchase Intention fresh food market, Mueang District, Lampang Province. The sample group was 392 people who 
use the fresh food market, Mueang District, Lampang Province. The research tool is a questionnaire using statistical 
analysis to find the Frequency, Mean, Percentage and Standard Deviation and referential statistics of Multiple Regression 
Coefficient Analysis. The result of hypothesis testing found that customer satisfaction, brand trust and perceived quality 
of products factors affecting Repurchase Intention fresh food market, Mueang District, Lampang Province had the 
statistical significance level of .05. 
Keywords : Customer Satisfaction, Brand Trust, Perceived Quality of Products, Repurchase Intention 
 
 

1. บทน้า 
 จากสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร
กว่า 4 แสนล้านบาทและด้วยความพร้อมและศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
ทั้งความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ แรงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้
ไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายส าคัญของโลก โดย
ข้อมูลของกองสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 
2552 ตลาดสดของประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,536 แห่ง เป็น
ตลาดที่ผ่านเกณฑ์โครงการตลาดสดน่าซื้อ จ านวน 1,184 แห่ง เป็น
ตลาดสดขายเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ และร้านขาย
อาหารมากมาย จ านวน 352 แห่ง เนื่องจากความสะดวกสบาย
สินค้ามีหลากหลายรูปแบบที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันและราคา
หลากหลายตามคุณภาพของสินค้าจึงท าให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็น

ต้น[1], [2] ตลาดสดเกิดขึ้นจากการที่สังคมมีการผลิตสินค้าเฉพาะ
ประเภทมากข้ึน โดยแต่เดิมการผลิตจะเป็นแบบยังชีพท่ีพึ่งพาตนเอง
ทั้งหมด ต่อมาเมื่อเริ่มมีการรวมกลุ่มกัน มีสังคม มีการเรียนรู้การ
ผลิตสินค้าเฉพาะประเภท โดยใช้การแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนผลิตได้
กับบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่น ในระยะแรกเป็นการตกลงแลกเปลี่ยน
สิ่งของกันระหว่างสองฝ่าย ต่อมาเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นและ
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องมีสถานที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน คือ "ตลาด
สด" โดยใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน[3]   
 ตลาดสดเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาว
ล าปาง ความหลากหลายของสินค้า ราคาที่ย่อมเยา โดยมีราคาตั้งแต่
หลักสิบบาทไปจนถึงไม่เกินหลักพันบาทและยังสามารถต่อรองสินค้า
กับผู้ขายได้ตามความต้องการส าหรับ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มี
ตลาดสดทั้งหมด 14 แห่ง ให้บริการทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็น 
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สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดสด ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร
พื้นเมือง ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าในตลาดสด
ส่วนมากเป็นประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัย รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
การที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายประการ ได้แก่ ความพึงพอใจ คุณภาพและราคา ความ
น่าเช่ือถือของสินค้า จึงจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อ
สินค้าซ้ าในตลาดสดอีกนั้นเอง 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยต้องการศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อสินค้าและการรับรู้ด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า
ในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อสินค้า การ
รับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า
ในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อสินค้าและ
การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมา
ซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ดังนี ้
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 
ความพึงพอใจเกิดขึ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติในทางบวก และความรู้สึกหรือทัศนคติในทางแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นไม่พึงพอใจนั่นเอง[4]  ทั้งนี้ ความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลซึ่งแสดงออกในด้านบวกหรือ
ลบที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ซึ่ง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับหรือบรรลุจุดหมายใน
สิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่งและความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง[5]   
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อถือต่อสินค้า  
ความเช่ือถือต่อสินค้าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่าง
ตัวผู้บริโภคและผู้ขาย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งช้ีได้ว่าสินค้าหรือบริการ
ที่มีผู้บริโภคให้ความเช่ือถือและไว้วางใจจึงจะสามารถท าก าไรได้
มากกว่า รวมไปถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนท าให้
สินค้าเป็นที่รู้จัก ดังนั้นสินค้าหรือตราสินค้าจึงต้องสามารถเชื่อมโยง
เข้าไปในความรู้สึกและจิตใจของผู้บริโภคจึงจะท าให้เกิดทัศนคติที่ดี
และการยอมรับในตัวสินค้าได้[6]   
 
 
 
 
 
 

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  
 ผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตต้องทราบและท าความเข้าใจก่อนว่าคุณภาพ
ของผู้บริโภคที่จะได้รับกลับไปนั้นเป็นอย่างไร หรือความสามารถใน
การเข้าใจในตัวลูกค้าหรือผู้บริโภค ที่น ามาสร้างเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่มีคุณภาพ[7] ตลอดจนการจะเข้าใจในตัวลูกค้าจะต้องทราบถึง
ความต้องการของลูกค้าเสียก่อนว่าที่จริงแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ในตัวของสินค้า โดยในทัศนคติส่วนใหญ่ของผู้บริโภคต้องการ
คุณภาพของสินค้าเป็นอย่างแรก และสินค้าต้องมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกัน[8]  
 3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจกลับมาซ้ือซ้้าของ
ลูกค้า 
 การกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะ
ท าการซื้อหรือรับบริการกับผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งเป็นผล
มาจากที่ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการ รวมไปถึงการบอกต่อหรือการเชิญชวนปากต่อปาก อาจเกิด
ความไว้เนื้อเช่ือใจในตัวสินค้าหรือการบริการเป็นพื้นฐานว่ามีสินค้า
หรือการบริการนั้นมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับราคาที่ผู้ซื้อนั้นต้องเสีย
ไป[9] ตลอดจนการกลับมาใช้บริการซ้ า หมายถึง การที่ลูกค้าเคยซื้อ
สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ า หรือใช้
บริการซ้ าอีก และมีการบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ หรือประสบการณ์ดี 
ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการต่อไปยังผู้อื่น[10]  
 จากการทบทวนแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานวิจัยที่ 1 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสดอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานวิจัยที่ 2 ความน่าเช่ือถือต่อสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสดอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานวิจัยที่  3 การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสดอ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า 

ความน่าเช่ือถือต่อ
สินค้า 

การรับรู้คุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ ์ 

ความตั้งใจกลับมา 
ซื้อสินค้าซ้ า 

H1 

H2 

H3 
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4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มาใช้บริการตลาดสด 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ทั้ง 14 แห่ง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน คณะผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้
สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่าง[11] ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความ
เหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน โดยแบ่ง
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 14 แห่ง ๆ ละ 28 คน ประกอบด้วย (1) 
ตลาดเทศบาล 1 (2) ตลาดเทศบาล2 (ตลาดอัศวิน) (3) ตลาดสด
นาก่วมใต้ (4) ตลาดราชวงศ์ (5) ตลาดเขลางค์แอร์พอร์ต (ตลาด
สนามบิน) (6) ตลาดโชคชัย (7) ตลาดรถไฟล าปาง (8) ตลาดบริบูรณ์ 
(ตลาดมืด) (9) ตลาดออมสิน (10) ตลาดต้นยาง (11)ตลาดรัตน์ 
(กาดเก๊าจาว) (12) ตลาดบ้านศาลาดอน (13) ตลาดสดรัษฏา (กาด
หัวขัว) และ (14) ตลาดกาดเมฆ 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’s Alpha ของ ความพึง
พอใจของลูกค้า เท่ากับ 0.700 ความน่าเช่ือถือต่อสินค้า เท่ากับ 0.728 
การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.748 และความตั้งใจ
กลับมาซื้อสินค้าซ้ า เท่ากับ 0.824 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ มีค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป[12]  

โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความน่าเช่ือ และความตั้งใจ
กลับมาซื้อสินค้าซ้ าของตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยข้อ
ค าถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ (5-point Likert scale) 
ได้แก่ คะแนนระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด, คะแนนระดับ 4 หมายถึง 
มาก, คะแนนระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง, คะแนนระดับ 2 หมายถงึ 
น้อย, คะแนนระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด[13] การแปลความหมาย
ใช้เกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ คะแนนเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง 
การตัดสินใจมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง การ
ตัดสินใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง การตัดสินใจปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง การตัดสินใจน้อย คะแนน
เฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การตัดสินใจน้อยที่สุด 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาอย่าง
สมบูรณ์จ านวน 392 ชุด ซึ่งครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้อธิบายลักษณะ

ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติเพื่อหาค่าความถี่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยด้วยสมการถดถอยพหุคูณ 

 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 
 

ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ ของลักษณะส่วนบุคคล 
 

ตัวแปร จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
134 
258 

34.20 
65.80 

อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 
21-20 ปี 
31-40 ปี 
41-50ปี 
51-60ปี 
61ปีขึ้นไป 

21 
92 
68 
102 
87 
22 

5.40 
23.50 
17.30 
26.00 
22.20 
5.60 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  
พนักงานบริษัท  
ข้าราชการ 
รับจ้างท่ัวไป 
เกษตรกร 
ธุรกิจส่วนตัว 
อื่นๆ   

64 
44 
53 
124 
34 
67 
6 

16.30 
11.20 
13.50 
31.60 
8.70 
17.10 
1.50 
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ตัวแปร จ้านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท       

5,001-10,000 บาท     
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท     
20,001- 25,000 บาท   
25,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 

28 
68 
86 
89 
76 
38 
7 

7.10 
17.30 
21.90 
22.70 
19.40 
9.70 
1.80 

บริบทของตลาด 
 
 
 
 
รวม 

โครงสร้างต่างๆ    
แสงสว่าง    
ไม่มีน้ าขัง 
กว้างขวาง 
สะอาด 
     

129 
186 
128 
126 
133 
392 

32.90 
47.40 
32.70 
32.10 
33.90 
100.00 

 
จากตารางที่  1 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามของคือ ผู้มาใช้บริการตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง จ านวน 392 คน พบว่าผู้มาใช้บริการตลาดสดส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ65.80 รองลงมาเพศชาย ร้อยละ 34.20 ส่วนใหญ่
ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-20 ปี
ร้อยละ23.50 ต่อมาช่วงอายุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.20 ช่วง
อายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.30 ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 5.60 และ ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.40 อาชีพส่วนใหญ่
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.60 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.10 
ต่อมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 16.30 ข้าราชการ ร้อยละ 13.50 
พนักงานบริษัท ร้อยละ 11.20 เกษตรกร ร้อยละ 8.70 และอื่นๆ 
ร้อยละ 1.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-20,000 บาท ร้อยละ 

22.70 รองลงมา รายได้ 10 ,001-15,000 บาท ร้อยละ 21.90 
รายได้ 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 19.40 รายได้ 5,001-10,000 
บาท ร้อยละ 17.30 รายได้ 25,001-30,000 บาท ร้อยละ 9.70 
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 7.10 และ รายได้ 30 ,001-
40,000 บาท ร้อยละ 1.80 บริบทของตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง พบว่า ตลาดและบริเวณโดยรอบมีแสงสว่างที่เพียงพอ ร้อยละ 
47.4 การจัดร้านค้าสะอาดและสะดุดตา ร้อยละ 33.90 โครงสร้าง
ต่าง ๆ ภายในตลาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ร้อยละ 32.90 ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 32.70 และตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ าขัง
เฉอะแฉะ ร้อยละ 32.10 
 

 
5.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือต่อสินค้าและความต้ังใจกลับมาซ้ือ
สินค้าซ้้าของตลาดสด อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือต่อสินค้าและความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า
ของตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ความพึงพอใจของลูกค้า 3.87 .642 มาก 
ความเชื่อถือต่อสินค้า 4.01 .495 มาก 
การรับรูคุ้ณภาพของผลติภณัฑ ์ 3.83 .572 มาก 
ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า 3.85 .641 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความคิดเห็นโดยรวมของ 4 ปัจจัย โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเช่ือถือต่อสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.495 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.642 ความตั้งใจ

กลับมาซื้อสินค้าซ้ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.641 และการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.572 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือต่อสินค้าท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสดอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

ตัวแปร 

ความต้ังใจกลับมาซ้ือสินค้าซ้้า 

ค่าสัมประสิทธิ ์
(B) 

ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(β) 

ค่าสถิติทดสอบ 
(t-test) 

ระดับนัยส้าคัญ 
ทางสถิติ 

(Sig) 
Constant(ค่าคงที่) 0.228  3.424 .001 
ความพึงพอใจของลูกค้า 0.055 0.158 2.840 .005 
ความเชื่อถือต่อสินค้า 0.070 0.213 3.956 .000 
การรับรูด้้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 0.060 0.314 5.876 .000 

  R2=0.584, Adj. R2 = 0.336, F=66.960, p = .01 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้า ความน่าเช่ือถือต่อสินค้าและการรับรู้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าใน
ตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานทั้งหมด โดยตัวแปรต้นที่มีการ
พยากรณ์ที่ดีที่สุดคือ การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.314 รองลงมาคือ 
ความเช่ือถือต่อสินค้ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์
เท่ากับ 0.213 และ ความพึงพอใจของลูกค้ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.158 โดยสมการพยากรณ์ความตั้งใจ
กลับมาซื้อสินค้าซ้ า Y=0.228 + 0.055 X1 + 0.070 X2 + 0.060 X3 
 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ที่1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อ
สินค้า การรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความตั้งใจกลับมาซื้อ
สินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดสด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.87 เนื่องจากสินค้าในตลาดสดมีราคาที่ย่อมเยามีสินค้ามี
ให้เลือกหลากหลาย ราคาสามารถต่อรองกับผู้ขายได้ตามความ
เหมาะสม คุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ[1] ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า
ในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อต่อตลาดสดพระราม 5 อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การบริการสูงสุดรองลงมา คือ ด้านผู้ให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
การส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านราคาค่าบริการ 
และด้านกระบวนการบริการ ตามล าดับ 
จากผลการศึกษาพบว่า ความน่าเช่ือถือต่อสินค้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่ า เฉลี่ ย  4.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ [2] 
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเห็นตอ่ความเช่ือถือต่อสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดับสูง โดยอันดับ 1 คือ สินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักร

มีความน่าเชื่อถือ / เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รองลงมาคือ มีความ
เชื่อมั่นว่าสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรสามารถใช้งานได้ สินค้าของ
ตลาดนัดสวนจตุจักรให้ความรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป 
และมีความมั่นใจในสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักร 
จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ[6]กล่าววา่ 
การที่จะท าให้ผู้บริโภคนั้นเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวสินค้าหรือการรับรู้ใน
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น ทางผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตต้อง
ทราบและท าความเข้าใจก่อนว่าคุณภาพ ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม
การให้บริการนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งน ามาสร้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 
และท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคได้ จนส่งผลต่อการเกิดการ
กลับมาซื้อสินค้าซ้ าของผู้บริโภค อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[2] ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อการรับรู้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยอันดับ 1 คือ ผลิตภัณฑ์
ของตลาดนัดสวนจตุจักรมีคุณภาพดี รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ของ
ตลาดนัดสวนจตุจักรมีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลาย  คุณภาพการ
ให้บริการของตลาดนัดสวนจตุจักรเหนือกว่าตลาดนัดอื่นๆ และ
คุณภาพการให้บริการมีความเสมอต้นเสมอปลาย 
จากผลการศึกษา พบว่า ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ า ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า
ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยรวมอยู่ในระดับสูง ระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าระดับความเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยอันดับ1
คือ คือ มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาซื้อซ้ าที่ตลาดนัดสวนจตุจักรอีก
ครั้งในอนาคต รองลงมาคือ จะซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสวนจตุจักรอีกใน
อนาคตอย่างแน่นอน จะกลับมาตลาดนัดสวนจตุจักรอีกไม่ว่าจะมี
ความต้องการซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม จะเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัด
สวนจตุจักรเมื่อมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าในอนาคต  
วัตถุประสงค์ที่2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ความเช่ือถือต่อ
สินค้าและการรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ าในตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกล่าวว่า[14] การกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า 
คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะท าการซื้อหรือรับบริการกับผู้ให้ 
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บริการหรือผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากที่ผู้บริโภคนั้นเกิดความ
พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ เช่นเดียวกับแนวคิดของ
[8] กล่าวว่า ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ านั้น ถือเป็นการประสบความส าเร็จ
ในด้านการขายของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้บริโภคนั้นมี
ความไว้เนื้อเช่ือใจในตัวสินค้าหรือการบริการเป็นพื้นฐานว่ามีสินค้า
หรือการบริการนั้นมีคุณภาพที่ดี เหมาะสมกับราคาที่ผู้ซื้อนั้นต้องเสีย
ไป หรืออาจจะเรียกได้ว่าเกิดความคุ้มค่า รวมถึงการกลับมาซื้อซ้ า 
นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลภายนอก อย่างเช่นการส่งเสริมด้าน
การตลาดต่างๆ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ราคาสินค้า รวมไปถึงการบอก
ต่อหรือการเชิญชวนปากต่อปาก จนท าให้เกิดเป็นความภักดีต่อตัว
สินค้าหรือตราสินค้าอีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ [15] 
ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจ และความ
ตื่นตัวในการซื้อซ้ า ในตลาดนัดกลางคืน กรณีศึกษาตลาดนัดรถไฟรัช
ดา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ความตื่นตัวในการซื้อสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของลูกค้า
ตลาดนัดรถไฟรัชดา ในระดับร้อยละ 73.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดคือ ความพึงพอใจ ตามดัวยการ
รับรู้ด้านคุณภาพส่วนตัวแปรอิสระที่มีผลน้อยที่สุดต่อความตั้งใจ
กลับมาซื้อสินค้าซ้ าคือ ความตื่นตัวในการซื้อสินค้า 
 
7. ข้อจ้ากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดให้
ความส าคัญในด้านความพึงพอใจของลูกค้า ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ทางตลาดควรจะมีการปรับปรุงในด้านของพื้นท่ีจอด
รถให้มีเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการตลาดหรือมีการจัดการพื้นที่จอดรถ
ให้เป็นระเบียบ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อ ควรวิเคราะห์แบบเป็นแต่ละ
ตลาด 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยและเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลวิจัยทุกท่านที่สละเวลาในการให้
ข้อมูลจนสามารถสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายผลิตในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก  โดยใช้การ
วิเคราะห์ท าไมท าไม การประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced Score Card: BSC) และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Modes and Effects Analysis: FMEA) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีต าหนิและมี
การหยุดของเครื่องจักรฉีดพลาสติกระหว่างกระบวนการผลิต จากงานวิจัย พบว่า เมื่อท าการเพิ่มอุปกรณ์แท่งแม่เหล็กเข้าไปติดตั้งในเครื่องฉีด
พลาสติก จะสามารถดักจับเศษเหล็กที่อยู่ในเม็ดพลาสติกก่อนเข้าเครื่องฉีดได้ จะช่วยลดความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะหยุดท างาน ร้อยละ 4.34 
และลดของเสียให้ลดลงได้ ร้อยละ 11.44 นอกจากน้ียังส่งผลให้มูลค่าของเสียลดลงจาก 3,122.63 บาทต่อวัน  เหลือ 814.67 บาทต่อวัน หรือ
ลดลงร้อยละ 73.91 และมูลค่าเสียโอกาสจากการผลิต เมื่อเครื่องจักรหยุดลดลง จาก 59,601.45 บาทต่อวัน  เหลือ 46,885.84 บาทต่อวัน 
หรือลดลงร้อยละ 21.34   
ค าส าคัญ : การลดความเสี่ยง, การลดของเสีย, การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน, เครื่องจักรฉีดพลาสติก 

 
Abstract 

 The objective of this research was to improve performance of production department in plastic inject factory 
using why-why analysis, BSC, and FMEA. It presented a root-cause leading to risk reduction for defective plastic products 
and breaking of plastic injection machines in production processes. It was found that installation of the steel scrap traps 
in the plastic injection machine reduced the risk of machine breaking by 4.34% and waste by 11.44%. In addition the 
waste cost decreased from 3,122.63 baht/day to 814.67 baht/day or 73.91 %. Opportunity cost of the production due to 
machine breaking decreased from 59,601.45 baht/day to 46,885.84 baht/day or 21.34%. 
Keywords : Risk reduction, Defect reduction, Performance improvement,  Plastic injection machines  
 
 

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 

2551-2555 มีอัตราเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี และเริ่มชะลอตัวลดลง
เหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โรงงานฉีดพลาสติกแห่ง
นี้ เริ่มก่อตั้งในปี 2552 แต่เริ่มผลิตในปี 2553 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
เติบโตแต่ประสบปัญหาในการผลิต สินค้ามีต าหนิถูกส่งไปยังลูกค้า 
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าต้นทุนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการ
ผลิตของเครื่องจักรต่ ากว่ าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการหยุด
เครื่องจักรระหว่างการผลิตและเกิดของเสีย มีต าหนิ ไม่ได้มาตรฐาน 
จึงต้องท าการปรับปรุงแก้ไขสินค้าและกระบวนการผลิต ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปมีการประยุกต์ FMEA ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ

ท างานของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมงานท่อจากเดิม    
ร้อยละ 4.73 เหลือร้อยละ 1.25 [1] ช่วยลดของเสียของช้ินส่วน
อะไหล่ประตูยานยนต์ จากเดิมร้อยละ 3.66 เหลือร้อยละ 2.44 [2] 
ช่วยลดการหยุดเดินเครื่องจักรเหลือร้อยละ 1.85 ส่งผลท าให้มูลค่า
แรงงานทีสู่ญเสียลดลง 196,371 บาทและลดมูลค่าการเสียโอกาสใน
กา รท า ก า ไ ร  104,730,039 บาท  เ นื่ อ ง จ ากมี ก ารออกแบบ
กระบวนการใหม่ในสายประกอบหลักของรถจักรยานยนต์ [3] และ
การจัดท าระบบบ ารุงรักษาเครื่องจักร โดยประยุกต์ใช้ FMEA 
ส าหรับกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ จะสามารถลดการหยุดเครื่อง
ระหว่างการผลิต ไม่ก่อให้เกิดสินค้าเสียหายและส่งสินค้าได้ทัน จาก
การมีมาตรการอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับพนักงานในการ
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ซ่อมบ ารุง มีมาตรฐานงานซ่อมบ ารุง และมาตรการซ่อมแซมทั้งแบบ
แก้ไขและป้องกัน [4] 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน า FMEA มาใช้ในการ
ลดการเกิดของเสีย ของมีต าหนิ และลดการหยุดของเครื่องจักร
ระหว่างผลิต ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
โรงงานฉีดพลาสติก โดยการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแผนการ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียหรือของมีต าหนิขึ้นจากการผลิต อัน
ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น เนื่องจากการมีการแก้งาน
หรือการท างานซ้ า 
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 เก็บข้อมู ลและรวบรวมข้อมูล เบื้ อ งต้นของโรงงาน  ใน
อุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในปี 2556-2557 เป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงธันวาคม ได้แก่ จ านวนแผนกและขอบเขตหน้าที่  
จ านวนพนักงาน จ านวนเครื่องจักร กระบวนการท างาน และผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายโรงงาน เป็นต้น  
2.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายโรงงาน โดยใช้ BSC ซึ่งมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายโรงงาน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน และด้าน
นวัตกรรมและการเรียนรู้ 
2.3 ค้นหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นของฝ่ายโรงงาน โดยท าการ
คัดเลือกแผนกที่มีปัญหา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ท าไม-ท าไม ที่สะท้อนถึงสาเหตุหลักที่ท าให้เกิด
ของเสียและเครื่องจักรหยุดระหว่างการผลิต 
2.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้ FMEA เป็นการชี้บ่งถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยการช้ีบ่งถึงสาเหตุและผลของ
แต่ละข้อบกพร่อง จากนั้นมีการก าหนดดัชนีความเสี่ยงและล าดับ
ความส าคัญ (Risk Priority Number: RPN) ซึ่งพิจารณาจากความถี่
ในการเกิดความรุนแรงและแนวโน้มที่ข้อบกพร่องจะเกิดขึ้น และการ
ก าหนดถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นตามมาและการแก้ไขค่า RPN ซึ่งคือ 
ผลลัพธ์ของความรุนแรง โอกาสในการเกิด  และการตรวจจับ  เพื่อ
ใช้ในการจัดล าดับความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหา  [5] ซึ่งมีระดับ
คะแนน 1-5 ดังสมการข้างล่างนี ้
 
 RPN = S × O × D        (1) 
 
 เมื่อ S หมายถึง ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
ล้มเหลว (Severity) 
 O หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นว่าบ่อยเพียงใด 
(Occurrence) 

 D หมายถึง การควบคุมและตรวจจับปัญหาและข้อบกพร่อง 
(Detection) 
2.5 เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่าย
โรงงาน 
2.6 สรุปผลการปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายโรงงาน 

 

3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  

โรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน คือ แผ่น
รองสินค้าพลาสติก ถังขยะพลาสติก ถังพลาสติก ลังพลาสติก และ
เก้าอี้พลาสติก มีพนักงานทั้งหมด จ านวน 164 คน แบ่งเป็น 3 ฝ่าย
ดังนี้ ฝ่ายตลาดมีพนักงาน 18 คน ฝ่ายบริการมีพนักงาน 30 คน และ
ฝ่ายโรงงานมีพนักงาน 116 คน ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน คือวันจันทร์ 
– วันศุกร์ มีเครื่องจักร 15 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องฉีดพลาสติก
เพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 8 เครื่อง เครื่องตัดพลาสติก 1 เครื่อง เครื่องบด
พลาสติก 1 เครื่อง และเครื่องฉีดอะไหล่พลาสติก 5 เครื่อง 
 ฝ่ายโรงงาน ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกวิเคราะห์และ
วางแผน ท าหน้าที่วิเคราะห์ค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์และวาง
แผนการผลิตในแต่ละวัน แผนกผลิต 1 ท าหน้าที่ฉีดพลาสติกขึ้นรูป
และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เสีย แผนกผลิต 2 ท าหน้าที่ซิลค์สกรีน
ผลิตภัณฑ์ แผนกคลังพัสดุ ท าหน้าที่วิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต จัดส่งสินค้าตามใบสั่งงาน และบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ
สินค้า ตลอดจนรับวัตถุดิบ และบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
แผนกแม่พิมพ ์ท าหน้าที่ประกอบแม่พิมพ์ตามรูปแบบสินค้าแต่ละวัน
และซ่อมแม่พิมพ ์
3.2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของฝ่ายโรงงาน 
 จากการใช้ BSC ไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทั้ง 5 แผนก 
คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ พบว่า ทุกแผนกมีค่าดัชนีสูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ยกเว้นแผนกผลิต 1 ซึ่งท าหน้าที่
ฉีดพลาสติกขึ้นรูปและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เสีย มีดัชนีที่สะท้อนผล
การด าเนินงานด้านการเงินและด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 โดยมีผลการ
ด าเนินงานเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนของร้อยละของใบสั่งผลิตที่มีต้นทุน
ไม่เกินมาตรฐานด้านการเงินและด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน ได้แก่ ร้อยละของประสิทธิภาพเชิงสมรรถนะ ร้อยละของการ
หยุดเดินเครื่องจักร และร้อยละของประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย ส่วนดัชนีอ่ืนๆ ในด้านลูกค้าและด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมาย   
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ตารางที่ 1 ดัชนช้ีีวัดผลการด าเนินงานของแผนกผลิต 1 
 

ดัชนีชี้วดั สูตรการค านวณ ค่า
เป้าหมาย 

ค่าจริง 
(ค่าเฉลี่ย
ต่อเดือน) 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
ใบสั่งผลิตที่มี
ต้นทุนไม่เกิน
มาตรฐาน 

(จ า น ว น ใ บ สั่ ง ผ ลิ ต ที่ มี
ต้นทุนไม่เกินมาตรฐาน ÷
จ านวนใบสั่งผลิตทั้งหมด) 
× 100 

75% 30% 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
ค่าใช้จ่ายต่อ
ยอดขาย 

(ค่าใช้จ่าย ÷ ยอดขาย) × 
100 

4.4% 4.0% 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
ประสิทธิภาพ
เชิงสมรรถนะ 

(รอบเวลาผลิตมาตรฐาน×
ผลผลิ ต ร ว ม )  ÷ (เ ว ล า
เดินเครื่อง) ×100 

80% 77% 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
การหยุดเดิน
เครื่องจักร 

 (เวลาเดินเครื่อง ÷ เวลา
ทั้งหมด) ×100 

20% 22% 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ 

(จ านวนผลผลิตดี ÷ จ านวน
ผลผลิตทั้งหมด) × 100 

95% 91% 

จ า น ว น ครั้ ง
ของการเกิด
อุบัติเหตุ 

จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุ 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 

จ า น ว น ครั้ ง
ของพนักงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
อ บ ร ม ต า ม
แผน 

จ านวนครั้งของพนักงานที่
ได้รับการอบรมตามแผน 

2 ครั้งต่อ
คนต่อปี 

2 ครั้ งต่ อ
คนต่อปี 

ร้ อ ย ล ะขอ ง
ก า รส่ งมอบ
งานที่ตรงต่อ
เวลา 

(จ านวนงานที่ส่งตรงเวลา 
÷ จ านวนงานทั้งหมด ) × 
100 

95% 100% 

 
3.3 ค้นหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นของฝ่ายโรงงาน  
 ค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียและเครื่องจักรหยุดระหว่างการ
ผลิต ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ท าไม-ท าไม ซึ่งจากการพิจารณาดัชนีช้ีวัดว่าผ่านเป้าหมาย
หรือไม่ของทุกแผนกท่ีอยู่ในฝ่ายโรงงาน พบว่า  แผนกอื่นๆ สามารถ
บรรลุเป้าหมายของงาน มีเพียงแผนกฝ่ายผลิต 1 ที่มีปัญหาในเรื่อง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการของแผนกผลิต 1 คือ 
เครื่องฉีดพลาสติกที่ผลิตของเสียหรือของมีต าหนิ และมีเครื่องจักร
หยุดระหว่างการผลิต ส่วนเรื่องต้นทุนเป็นผลที่เกิดจากการผลิตไม่ได้
มาตรฐาน จึงไม่สามารถควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้และ

ทางบัญชีไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อที่น ามาวิเคราะห์ได้ จึงมุ่งเน้นที่
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเป็นหลัก 
 จากการวิเคราะห์พบสาเหตุทั้งหมด ด้วยการวิเคราะห์ท าไม -
ท าไม ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งค าถามและหาค าตอบไปเรื่อยๆ เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในกระบวนการท างานของแผนก
ผลิต 1 ที่ส่งผลให้เกิดของเสียและเครื่องจักรหยุดระหว่างท าการผลิต 
โดยพบว่า  ไม่มีวัตถุดิบในคลัง  วัตถุดิบก าลังผสม  รอรอกที่ใช้ยก
แม่พิมพ์  รอประกอบแม่พิมพ์  หัวฉีดตัน วัตถุดิบแต่ละล็อตมี
คุณภาพแตกต่างกัน  ไล่สีช้ินงานเก่าออกจากท่อฉีด  มีเศษเหล็กและ
หินปะปนอยู่ในวัตถุดิบเกรดบี  ไฟดับเพราะมีสัตว์ที่อยู่บริเวณโรงงาน
มาสัมผัสสายส่งไฟฟ้าที่เปลือย  ใช้ไฟฟ้าเกิน (มีเครื่องจักรจ านวน
มากขึ้นจากอดีต) ช้ินงานมีปัญหาระหว่างผลิต  รอค าสั่งซื้อ  เป็น
สาเหตุของเครื่องจักรหยุดระหว่างท าการผลิตและมีของเสียเกิดขึ้น 
ดังตารางที่ 2 
3.4 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้ FMEA  
 จากวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการผลิตหลักในโรงงานของ 
แผนกผลิต 1 รวมทั้งสิ้น 13 ขั้นตอน พบว่า มี 6 ขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดของเสียและมีการหยุดเครื่องจักรระหว่างผลิต จึง
ท าการวิเคราะห์ เพื่อก าหนดค่า S, O, D และค านวณหาค่า RPN ดัง
ตารางที่ 3 โดยค่า RPN ที่มากที่สุด มาจากขั้นตอนการทดลองฉีด
พลาสติกเพื่อตั้งค่าที่เหมาะสม ส่งผลให้ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงการ
หยุดเครื่องจักรสูงสุด โดยมีค่า RPN เท่ากับ 100 และความเสี่ยงการ
เกิดของเสียสูงสุด โดยมีค่า RPN ของ เท่ากับ 60   
3.5 เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ฝ่ายโรงงาน 
 จากนั้นน าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานของแผนกผลิต 1 ประกอบด้วย  การตั้งค่า
เครื่องจักร  หัวฉีดตัน  รอค าสั่งซื้อ  ไฟดับ  และล้างท่อ ไปปรึกษา
และหารือกับทางโรงงาน เพื่อสรุปผลและค้นหาแนวทางในปรับปรุง
ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดของเสียและการหยุดเครื่อง
ระหว่างผลิต โดยมีผู้ประเมิน 4 ท่าน คือ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ธุรการ  หัวหน้างานแผนกผลิต 1  พนักงานหน้าเครื่องจักร 
JC001 (800T)  และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ซึ่งมีคัดเลือกแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน จากการลดความเสี่ยง
ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ปรากฎผลลัพธ์ที่วัดได้อย่าง
ชัดเจน  มีความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน สรุปผลได้ว่า 
ทางโรงงานให้เสนอแนวทางในการปรับปรุงลดความเสี่ยงที่ท าให้เกิด
ของเสียและเครื่องจักรหยุดระหว่างผลิต  คือ  การปรับปรุงหัวฉีด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของแผนกผลิต 1 ในฝ่ายโรงงาน 
จะส่งให้เมื่อปรับปรุงแล้ว จะมีความเสี่ยงท่ีลดลง ดังตารางที่ 4 
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3.6 สรุปผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่าย
โรงงาน 
 เมื่อท าการปรับปรุงหัวฉีดตัน โดยเพิ่มการติดตั้งตัวดักจับเศษ
เหล็กในเครื่องฉีดพลาสติกของแผนกผลิต 1 ในฝ่ายโรงงาน ดังรูปที่ 
1 เพื่อก าจัดเศษเหล็กที่ปนติดเข้ามากับเม็ดพลาสติก ที่ส่งผลให้
เครื่องจักรหยุดและเกิดของเสียในการฉีดพลาสติก โดยเลือกทดลอง
กับเครื่อง JC001 (800T) มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 3.6.1 น าแท่งแม่เหล็กผูกด้วยเชือกไนล่อนเพื่อความสะดวกใน
การหยิบแม่เหล็กไปใส่ในฮ็อปเปอร์โดยแท่งแม่เหล็กสามารถดูดจับ
เศษเหล็กในเม็ดพลาสติกก่อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งแม่เหล็กท่ีใช้
นั้นเป็นแม่เหล็กแบบเฉพาะที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก มี
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งแม่เหล็กเท่ากับ 20 มิลลิเมตร และมี
ความแรงของแม่เหล็ก คือ มีความสามารถในการดูดจับ เท่ากับ 
8,000 G 
 3.6.2 ท าความสะอาดแม่เหล็กทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนถุงเม็ด
วัตถุดิบใหม่ โดยใช้ท่อลมเป่าเศษเหล็กที่ติดอยู่กับแม่เหล็กออก ถ้ามี
เศษเหล็กติดอยู่ จะท าให้แม่เหล็กดูดเศษเหล็กได้น้อยลง หัวฉีดจะตัน 
 ก่อนการมีการปรับปรุงหัวฉีดตัน มีผลผลิตที่มีต าหนิและเป็นของ
เสียจ านวน 122.46 กิโลกรัมต่อวัน  จากทั้งหมด 528.41 กิโลกรัม
ต่อวัน  หรือคิดเป็นร้อยละ 18.81  หลังจากท าการติดตั้งกับดัก
แม่เหล็กที่หัวฉีดมีจ านวนของเสีย 14.2 กิโลกรัมต่อวัน จากทั้งหมด 
179.19 กิโลกรัมต่อวัน  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.34  จึงสรุปได้ว่ามีของ
เสียลดลงร้อยละ 11.44   
 ก่อนการมีการปรับปรุงหัวฉีดตัน มีชั่วโมงการหยุดของเครื่องจักร
เท่ากับ 10.67 ช่ัวโมงต่อวัน  จากทั้งหมด 23.99 ช่ัวโมงต่อวัน  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 44.44 หลังจากท าการปรับปรุงโดยติดตั้ งกับดัก
แม่เหล็กท่ีหัวฉีด มีชั่วโมงการหยุดของเครื่องจักรเท่ากับ 4.28 ช่ัวโมง
ต่อวัน  จากท้ังหมด 4.5 ช่ัวโมงต่อวัน  หรือคิดเป็นร้อยละ 40.10  จึง
สรุปได้ว่าจ านวนช่ัวโมงการหยุดของเครื่องจักรระหว่างผลิตลดลง
ร้อยละ 4.34   
 ก่อนการมีการปรับปรุงหัวฉีดตัน ก่อให้เกิดการเสียหายต่อ
โรงงาน คิดเป็นมูลค่าของการเกิดเสียเท่ากับ 3,122.63 บาทต่อวัน  
และมูลค่าเสียโอกาสจากการผลิตสินค้า เมื่อเครื่องจักรหยุดเท่ากับ 
59,601.45 บาทต่อวัน  และหลังจากท าการปรับปรุงโดยติดตั้งกับ
ดักแม่เหล็กท่ีหัวฉีด มีมูลค่าความเสียหายเปน็ของเสียเท่ากับ 814.67 
บาทต่อวัน  ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถลดมูลค่าความเสียหายจากการเกิด
ของเสียลงได้ร้อยละ 73.91 และลดมูลค่าเสียโอกาสจากการผลิต
สินค้า เมื่อเครื่องจักรหยุดเท่ากับ 46,885.84 บาทต่อวัน  ซึ่งสรุปได้
ว่าสามารถลดค่าเสียโอกาสจากการหยุดผลิตสินค้าเนื่องจาก
เครื่องจักรหยุดลงได้ร้อยละ 21.34   
 

4. อภิปรายผลสรุป 
 เมื่อท าการปรับปรุงประสิทฺธิภาพการด าเนินงานในแผนกผลิต 1 
ของฝ่ายโรงงานโดยการติดตั้งกับดักแม่เหล็กที่หัวฉีดพลาสติก ส่งผล
ให้ลดของเสียและลดการหยุดของเครื่องจักรระหว่างผลิตได้ ซึ่งลด
มูลค่าความเสียหายของโรงงานได้ ถ้ามีการท าแผนงานส าหรับจัดการ
ความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดของเสียและเครื่องจักร
หยุดระหว่างผลิต เช่น ไฟดับ โดยมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสมและมีแจ้งเตือนเมื่อระดับไฟฟ้าเกินขนาด การปรับตั้งค่า
เครื่องจักร เนื่องจากสาเหตุวัตถุดิบเกรดบีมีคุณภาพที่ต่างกัน จะต้อง
ท าการปรับตั้งเครื่องใหม่ ดังนั้นควรมีแผนระยะสั้น คือ มีการใช้
เครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก เพื่อก าหนดค่า
มาตรฐานของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  แผนระยะกลาง คือ จัดเก็บสถิติ
ของการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกจากผู้
จัดส่งวัตถุดิบแต่ละราย  และแผนระยะยาว คือ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพของวัตถุดิบส าหรับผู้จัดส่งวัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ส่งวัตถุดิบ
มากกว่า 2 ราย จะส่งผลให้โรงงานฉีดพลาสติกแห่งนี้มีประสิทธิภาพ
และผลิตภาพในการด าเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งโรงงานประเภทอื่นๆ 
สามารถน าแนวทางที่กล่าวมาแล้ว ไปจัดท าแผนความเสี่ยงเพื่อลด
เวลาทีเ่ครื่องจักรหยุดระหว่างผลิตและลดของเสียลงได้  
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ตารางที่ 2 ความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการหยุดของเครื่องจักรและมีของเสียของกระบวนการด าเนินงานของแผนกผลิต 1 

กระบวนการด าเนินงานของแผนกผลิต 1 
ความเสี่ยงของ
เคร่ืองจักรหยุด 

ความเสี่ยงของการเกิด
ของเสีย 

1. รับใบค าสั่งผลิตจากแผนกวางแผน รอค าสั่งซื้อ - 
2. ฝ่ายคลังพัสดุน าเม็ดพลาสติกสง่ที่หน้าเครื่องจักร รอวัตถุดิบ - 
3. ฝ่ายแม่พิมพส์่งแม่พิมพ์ท่ีหน้าเครื่องจักร รอแม่พิมพ ์ - 
4. เปลี่ยนแม่พิมพ ์ - - 
5. ล้างท่อฉีดพลาสติก  เพื่อก าจัดพลาสติกเก่าที่ค้างอยู่ในท่อออก ล้างท่อ ล้างท่อ 
6. น าถุงบรรจุเมด็พลาสติกขึ้นไปวางบนฮ็อปเปอร ์ - - 
7. จัดต าแหน่งถุงให้ตรง  แล้วท าการปลดปลายถุง  เพื่อเทเม็ดพลาสติก - - 

8. ท าการทดลองฉีดพลาสติก  เพือ่การตั้งค่าท่ีสมบูรณ ์ ตั้งค่าเครื่องจักร ตั้งค่าเครื่องจักร 
9. เมื่อทดลองฉีดจนได้ชิ้นงานท่ีสมบูรณ์  ฝ่ายตรวจสอบน าช้ินงานไปวัด
ความกว้าง-ยาว และน้ าหนัก 

- - 

10. เครื่องจักรท าการฉีด ไฟดับ - 
ช้ินงานมีปัญหาระหว่าง

ผลิต 
ช้ินงานมีปัญหาระหว่าง

ผลิต 
ซ่อมบ ารุง - 

เครื่องเสยีแบบแก้ไขเอง
ได ้

- 

เครื่องเสยีแบบต้องส่ง
ซ่อม 

- 

หัวฉีดตัน หัวฉีดตัน 
11. น าช้ินงานท่ีฉีดเสร็จแล้วมาตัดทางฉีดและครีบออก - - 
12. พนักงานน าสินค้าไปวางเรียงซ้อนกันประมาณ 10 ช้ิน - - 
13. รอแผนกคลังพัสดมุารับตามช่วงเวลา - - 

 
ตารางที่ 3 ค่า RPN ของความเสี่ยงในการหยุดของเครื่องจักรระหว่างผลิตและการเกิดของเสีย 

กระบวนการ ความเสี่ยง การควบคุม 

การหยุดของ
เคร่ืองจักร 

การเกิดของเสีย 

S O D RPN S O D RPN 

1.รับใบค าสั่งผลิตจากแผนกวางแผน รอ 
ค าสั่งซ้ือ 

ไม่มีมาตรการ 
การตรวจจับ 

3 3 5 45 - - - - 

2.ฝ่ายคลังพัสดุน าเม็ดพลาสติก  มาส่งท่ีหน้า
เครื่องจักร 

รอวัตถุดิบ พนักงานฝ่ายคลัง
ตรวจสอบ 

1 1 2 2 - - - - 

3.ฝ่ายแม่พิมพ์ส่งแม่พิมพ์มาท่ีหน้าเครื่องจักร รอแม่พิมพ์ มีใบส่ังในการท า
แต่ไม่มีการระบุ
เวลาท่ีแน่นอน 

2 5 3 30 - - - - 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

กระบวนการ ความเสี่ยง การควบคุม 

การหยุดของ
เคร่ืองจักร 

การเกิดของเสีย 

S O D RPN S O D RPN 

4.ล้างท่อฉีดพลาสติกเพื่อก าจัดพลาสติกเก่าท่ี
ค้างอยู่ในท่อออก 

ล้างท่อ ช่างจะคอยสังเกต
สี 

3 4 3 36 3 5 2 30 

5.ท าการทดลองฉีดพลาสติก  เพื่อการตั้งค่าท่ี
สมบูรณ์ 

ตั้งค่า
เครื่องจักร 

ใช้ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบ 

5 5 4 100 4 5 3 60 

6.เครื่องจักรท าการฉีด ไฟดับ ไม่มีมาตรการ 
การตรวจจับ 

3 3 5 45 - - - - 

ชิ้นงานมีปัญหา
ระหว่างผลิต 

มีฝ่ายตรวจสอบ  
คอยตรวจสอบทุก 

1 ชั่วโมง 

2 2 1 4 2 5 1 10 

ซ่อมบ ารุง มีการซ่อมบ ารุง 
ทุก 3 เดือน 

2 2 1 4 - - - - 

เครื่องเสียแบบ
แก้ไขเองได้ 

พนักงานหน้า
เครื่องจะคอย

สังเกต 

1 2 3 6 - - - - 

 เครื่องเสียแบบ
ต้องส่งซ่อม 

พนักงานหน้า
เครื่องจะคอย

สังเกต 

3 2 3 18 - - - - 

 หัวฉีดตัน มีระบบกรอง 
แต่ใช้งานไม่ดี 

3 4 4 48 2 4 4 32 

 
ตารางที่ 4 สรุปผล RPN ในการปรับปรุงหัวฉีดที่ส่งผลให้เครื่องจักรหยุดระหว่างผลิตและเกิดของเสีย 

กระบวนการ ความเสี่ยง การควบคุมเดมิ 
ก่อนปรับปรุง แผนการตอบสนอง

ความเสี่ยง 

หลังปรบัปรุง 
S O D RPN S O D RPN 

เครื่องจักรท าการฉีด หัวฉีดตัน (เครื่องจักร
หยุดระหว่างผลิต) 
หัวฉีดตัน (ของเสีย) 

มีระบบกรอง แต่
ใชง้านได้ไม่ดี 

3 4 4 48 ใช้แม่เหล็กดักจับ  
เศษเหล็กที่ฮ็อปเปอร์

เครื่องฉีด 

3 3 2 18 

2 4 4 32 2 3 2 12 

 

ก) กับดักแม่เหล็กที่ติดต้ังในฮอปเปอร์   ข) เครื่องฉีดที่ติดตั้งกับดักแม่เหล็กแล้ว 
 

ค) เศษเหล็กที่ติดอยู่กับดักแม่เหล็กที่ติดตั้ง 

รูปที่ 1 การติดตั้งกับดักแม่เหล็กเข้าไปในฮอปเปอร์ของเครื่องฉีด เพื่อแก้ปัญหาหัวฉีดตัน ที่ส่งผลให้เครื่องจักรหยุดระหว่างผลิตและมีของเสีย
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อรองรับระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้าเกษตรตาม
ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยท าการแบ่งระดับช้ันของกรอบแนวคิดเป็น 5 ช้ัน ได้แก่ ช้ันของผู้ใช้เทคโนโลยี ช้ันของ
การบริหารจัดการกระบวนการ ช้ันของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ช้ันของการส่งข้อมูล และช้ันของการติดตามและเซนเซอร์ ตามกระบวนการ
ท างานของแต่ละล าดับช้ันที่จะประกอบด้วยวิธีการ การบริหารจัดการ ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ถูกใช้แตกต่างกัน ซึ่งกรอบแนวคิดนี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการบริหารจัดการของสินค้าเกษตรที่หลากหลาย กรอบแนวคิดที่ออกแบบน้ีจะช่วยเพิ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของการ
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความช า นาญและ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละผู้พัฒนาที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนของการผลิตสินค้า การแปร
รูปและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การจัดการจ าหน่าย และการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีจุดประสงค์ของการพัฒนาที่เหมือน ได้แก่ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มยอดขายให้กับตัวแทนจ าหน่าย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกร               
ค ำส ำคัญ : การตรวจสอบย้อนกลับ, กรอบแนวคิด, สินค้าเกษตร, เกษตรกรรม 4.0 

 
Abstract 

The purpose of this research is to design a conceptual framework to support electronic traceability systems 
for agriculture products based on the supply chain from upstream, midstream, and downstream. We have divided the 
level of the conceptual framework into 5 layers as follows; End-user Layer, Management Layer, Application Layer, Data 
Transmission Layer, and Monitoring and Sensing Layer. According to the workflow of each hierarchy, the system consists 
of different usages through methods, management, data, and technologies. Therefore, our work can be adjusted for 
management processes through a variety of agricultural products. This design framework helps to increase the 
understanding of relationships of the electronic traceability development and the traceability management. It depends 
on the developers’ expertise and experience. They can choose new technologies following procedures of product 
manufacturing, processing and packaging, product storage, distribution management, and product marketing to achieve 
the same goals of the development. These purposes are to meet the needs of consumers, increase the sales for 
dealers, and increase the value of products for farmers.  
Keywords : Traceability, Conceptual Framework, Agricultural products, Agriculture 4.0 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันนี้จะพบว่า ระบบการตรวจสอบย้อนเป็นการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคได้ท าการตรวจสอบสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจ 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงที่มาของแหล่ง
ผลิตและกระบวนการผลิต จากการส ารวจตลาดและรูปแบบการน า
ระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้กับสินค้าในประเทศไทย คณะผู้วิจัย
พบว่ า  ส่ วนใหญ่จะพบระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้ า ใน
ห้างสรรพสินค้า และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าทางด้านการเกษตร
มากที่สุด ได้แก่  ผักสวนครัว และผลไม้ต่าง ๆ ซึ่ งสามารถใช้
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค เพื่อสแกนที่ QR Code บนบรรจุภัณฑ์ 
จากนั้นหน้าจอจะแสดงลิงค์เพื่อเช่ือมโยงไปยังข้อมูลของสินค้า
เ กษตรชนิ ดนั้ น  ๆ  ยกตั วอย่ า งข้ อมู ล  ไ ด้ แก่  ข้ อมู ลสิ นค้ า 
คุณประโยชน์ วันที่ผลิตสินค้า โรงงาน/ที่ตั้ง มาตรฐานการผลิต          
ทีต่ั้งฟาร์ม การจัดการฟาร์ม และโปรโมชั่น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของการใช้ระบบตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ
ของห้างสรรพสินค้านั้น เป็นการแสดงข้อมูลตามที่ห้างสรรพสินค้า
ต้องการน าเสนอให้ผู้บริโภคทราบเท่านั้น ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ใช่
ข้อมูลที่แท้จริงจากเกษตรกรที่ต้องการส่งผ่านมายังผู้บริโภค ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยพบว่า มีหลายงานวิจัยได้น าประโยชน์ของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตร               
ในประเทศไทยได้หลากหลาย เช่น ข้าว [1, 2] ส้มโอ [3] ล าไย [4]  
เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับในระดับ
กลุ่มสินค้าเท่านั้น รูปแบบการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตรยังไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนตามกลุ่ม
สินค้าแต่ละประเภท จากข้อเท็จจริงที่กล่าวว่า กว่าจะได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกษตรสักช้ินจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคต้อง
ผ่านขั้นตอนการผลิตและแปรรูปที่มีต้นทุนการผลิตสูง และมีค่าแรง 
ที่สูง [5] ทั้งนี้จากงานวิจัยของ [6] พบว่า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ช่วยให้ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความไว้วางใจและความ
ตั้งใจซื้อสินค้าที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ และเต็มใจที่จะซื้อสินค้า
แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่า  
 จากการศึกษาระบบการเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับที่
กล่าวมาข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์และ
ออกแบบกรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับสินค้า
เกษตร โดยได้แนวคิดการออกแบบจากโครงสร้างระดับช้ันของ 
แฟลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลบัของ [7] และกรอบแนวคิดระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับบริษัทของ [8] มาเป็นแนวทางพื้นฐานในการ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับตั้งแต่ 
ต้นน้ าของการผลิตสินค้าการเกษตรโดยเกษตรกร กลางน้ า ได้แก่ 

การขนย้าย การบรรจุภัณฑ์/การแปรรูป การเก็บรักษาสินค้า เกษตร
โดยตัวแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าคนกลาง และปลายน้ าคือ การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) และเทคโนโลยีคิว
อาร์ โค้ด (QR Code) มาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์
และวิธีการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส่งผลให้การ
พัฒนารูปแบการเกษตรกรรมของประเทศไทยกลายเป็นเกษตร
อัจฉริยะ สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย 

2.  กำรทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กำรตรวจสอบย้อนกลับ 
2.1.1 ควำมหมำยของกำรตรวจสอบย้อนกลับ 
  การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) คือ ความสามารถ
ของการสร้างและการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งที่มา  (Source 
Artifacts) และผลิตลัพธ์ของสิ่งที่ผลิตขึ้น (Target Artifacts) [9] 
ส าหรับระบบการตรวจสอนย้อนลับนั้นสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของแหล่งที่มา ความปลอดภัยของ
สินค้า หรือแม้กระทั่ง เห็นใบหน้าของผู้ผลิตสินค้าให้ตนเอง                   
การเข้าถึงข้อมูลสินค้านั้นสามารถเข้าถึงได้จากบรรจุภัณฑ์ ที่มีความ
ชัดเจนถึงที่มาของแหล่งผลิต เพื่อความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ   ซึ่ ง เป็นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ การตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพ [10] 
  ในการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับนั้น การน า
ระบบสารสนเทศจะช่วยให้การบริหารจัดการจัดการระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ละ
กระบวนการของการผลิตสินค้า เป็นการสร้างความโปร่งใสของ
กระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อการขยายกลุ่มตลาดของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่าย [10] โดยระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับจะเก็บข้อมูลในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
ติดตามที่มาของเส้นทางผลิตภัณฑ์ตามห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งระบบห่วง
โซ่อุปทาน [11] คือ การน าคน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร 
และทรัพยากรมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือ
บริการ ยกตัวอย่างการผลิตสินค้าเกษตร เช่น เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า
เกษตร (Farmer) ขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง (Supplier) และ
ส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคหรอลูกค้าคนสุดท้าย (Consumer)  
2.1.2 คุณสมบัติของระบบตรวจสอบย้อน [12] 
  1. การก าหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Identification)
  2. การน าเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ควร
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พิจารณาการการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ถาดวาง บรรจุภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์ 
  3. การระบุฉลากท่ีมีชื่อหรือหมายเลขท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
สามารถใช้ระบบสแกนได้อัตโนมัติ 
  4. เมื่อติดแท็กให้บรรจุภัณฑ์ (Batch Tag) เรียบร้อยแล้ว
สามารถเช่ือมโยงประวัติของผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาของส่วนผสม 
  5. ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากระบบสารสนเทศแม้
จะผ่านกระบวนการจัดจ าหน่ายแล้ว  
2.2 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ 
 Rohan Samarasinghe และคณะ [13] ได้เสนอแนวคิดการ
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศญี่ปุ่น โดยท าการออกแบบ
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เพื่อรองรับการบันทึกข้อมูล การเข้าถึงและ
การติดตามผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย 4 ฐานข้อมูลหลัก ได้แก่ 
ศูนย์การเก็บข้อมูลอาหาร ศูนย์แปรรูป ศูนย์การตลาด ศูนย์การ
ขนส่งสินค้า พวกเขาได้เสนอกระบวนการปรับเปลี่ยนการตรวจสอบ
สินค้าจากแบบเดิมที่ไม่มีฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยี สามารถท าได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การใช้แสกนเพื่อ
เก็บข้อมูลสินค้าแทนการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งหาก
พนักงานเกิดเคยชินกับระบบแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้ QR 
Code หรือระบบ RFID ต่อไป   
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) และ  NoSQL database เพื่อการติดตามกระเป๋า
ของผู้โดยสารในสนามบิน [14] ได้น าเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Radio 
Frequency) ในการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยท า
การแบ่งระดับขององค์ประกอบ (Component) ของการจัดการ
ระบบเป็น 3 ส่วน ดังรูปที่ 1     

Middleware 
Management 

Application Interface 
Data Processor and Storage 
Reader Interface 

 

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรม Middleware Management 
 Middleware Management ในรูปที่ 5 ได้รับการพัฒนาจาก
ระบบ RFID เพื่อให้ในการติดตามเช่ือมต่อข้อมูลกระเป๋าและ
ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน ข้อดีของการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID 
เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ได้แก่ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ติดตาม
กระเป๋าแบบ Real Time ลดจ านวนพนักงาน ลดจ านวนของ
กระเป๋าหาย และผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการเคลือ่นย้ายกระเป๋า
ด้วยตนเอง 

 Laslo Tarjan และคณะ [15] ท าการวิเคราะห์การอ่านส าหรับ
การประยุกต์ใช้ QR Code ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ                   
การออกแบบกรอบแนวคิดพื้นฐานของการใช้ QR Code แบบ 2 มิติ
ในห่วงโซ่อาหาร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก กระบวนการใน
โรงงานแปรรูป การขนส่ง การขายปลีก และผู้บริโภค แต่ละ
องค์ประกอบแสดงถึงการแปรรูปอาหารตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง 
ตัวอย่างข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนี้  ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์นมสด ควรประกอบด้วย ค าอธิบายผลิตภัณฑ์ ช่ือและ
ข้อมูลฟาร์ม แหล่งที่ตั้ง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GPS) ของฟาร์ม              
วันและเวลาของการรีดนม วันและเวลาขนส่ง จ านวนที่ผลิต คุณภาพ
ทางโภชนาการ เครื่องหมายการค้า และผู้ประกอบการ และข้อมูล
ผลิตภัณฑ์องุ่นสีเขียว  ควรประกอบด้วย ค าอธิบายผลิตภัณฑ์หรือ
ประเภทของผลไม้ ช่ือและข้อมูลฟาร์มองุ่น แหล่งที่ตั้ง ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ (GPS) ของฟาร์มองุ่น วันและเวลาของการเก็บเกี่ยว 
อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดระหว่างการเก็บเกี่ยว วันและเวลาขนส่ง 
และจ านวนที่เก็บ [16]. ทั้งนี้ขนาดของบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ออกแบบ QR Code ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้พัฒนาควรออกแบบ QR 
Code ใหเ้หมาะสม พวกเขาเสนอว่าขนาดมาตรฐานของ QR Code 
ควรอยู่ระหว่าง 5x5 พิกเซล (Pixel) และ 6x6 พิกเซล 
2.3 แบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance 
Models: TAM) [17] เป็นทฤษฏีเพื่อท านายการยอมรับและน าไปสู่
การใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ 
ได้แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี รูปที่ 2 แสดงส่วนขยายของแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี [18] เป็นการขยายผลของทฤษฏีดังกล่าว ประกอบด้วย 
บรรทัดฐาน ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ของงาน คุณภาพของงาน 
ผลลัพธ์ จากการทดลอง โดยอาศั ยปั จจั ยภายนอก  ได้ แก่ 
ประสบการณ์และความสมัครใจในการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 ส่วนขยายของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
 Ioanna Pappa และคณะ [19] ได้ท าการศึกษาการยอมรับและ
การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ในห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้ากลุ่มอาหาร โดยได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการยอมรับ
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เทคโนโลยีส าหรับเกษตรกร ผลจากการวิจัยพบว่า การควบคุมการ
รับรู้ที่ส าคัญที่สุดคือ การรับรู้ต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
มากกว่าการใช้งานและการติดตั้งเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ 
ทั้งนี้การก าหนดนโยบายของรัฐบาลและระบุหน่วยงานที่จะช่วย
ก ากับดูแลทั้งในส่วนของการผลิตและการช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าในตลาดจะช่วยท าให้เกษตรกรมั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะเกิด
ประสิทธิภาพได้จริง 
2.4 QR Code 
 QR code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่พัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมาก ท้ังในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งมีความสามารถในการเพิ่มปริมาณการเก็บข้อมูลโดยใช้บาร์โคด้ 
และคุณสมบัติการอ่านข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ท าให้เกิดแนวคิด
ในการพัฒนาให้โปรแกรมประยุกต์รองรับการใช้งานบนมือถือ 
2.4.1 ควำมหมำยของ QR Code 
  QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimensional Bar Code) 
ซึ่ง QR Code นั้นมีช่ือย่อมาจาก Quick Response Code ที่ได้รับ
การคิดค้นในปี 1994 โดย Denso หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ Toyota 
และได้รับการรองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 18004 ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2000 จุดเริ่มต้นของแนวคิดในการพัฒนา เพื่อใช้ให้
เกิดประโยชน์ในขั้นตอนของการควบคุมช้ินส่วนให้ขับเคลื่อนด้วย
ตนเอง และต่อมากลับได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในงาน
ด้านอื่น ๆ ซึ่งเห็นได้จาก QR Code ถูกใช้งานทุกหนทุกแห่งและ
ตลอดเวลาในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  - QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากกว่า Bar 
Code แบบเส้น (Linear Bar code) รวมทั้งรองรับตัวอักษรญี่ปุ่น
แบบ Kanji และตัวอักษรของจีน 

 
   

 
 
 

รูปที ่3 การเปรียบเทียบ QR Code กับ Linear Bar Code  ซึ่งแบบ 
Linear Bar Code ไมส่ามารถบรรจุข้อมูลตัวอักษรได้ [20] 

  - ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเข้าใจรูปแบบการแปลงค่าข้อมูล 
ก่อนน ามาใช้งานในปัจจุบัน 
  - โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการพัฒนา
ให้มีกล้องถ่ายภาพที่สามารถรองรับการอ่าน QR Code ซึ่งสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยตรงผ่าน URL                   
2.4.2 ลักษณะของ QR Code  
  ความสามารถในการอ่าน Code ที่รวดเร็วและอ่านได้ทุกด้าน
แบบ 360 องศา 

   การอ่านสัญลักษณ์ได้รบัการพัฒนาดว้ยระบบ CCD Sensor 
ซึ่งข้อมูลที่ถูกอ่านผ่านเครื่องสแกนจะถูกเก็บในหน่วยความจ า 
จากนั้นซอฟท์แวร์จะถูกใช้ในการวิเคราะห์ตามรูปแบบจากต าแหน่ง 
ขนาดและมุม เพื่อแปลความหมายของสัญลักษณ์ โดยระบบดั่งเดิม 
เช่น บาร์โค้ดแบบเส้น (Linear Symbols) จะใช้เวลาในการ
ตรวจสอบที่นาน และพบปัญหาความผิดพลาดในการแปล
ความหมายที่มากกว่า โดย QR Code จะมีระบบโครงสร้างที่เรียกว่า 
Finder Patterns ส าหรับระบุต าแหน่งของสัญลักษณ์ 3 ต าแหน่งที่
มุม 3 มุม เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถการอ่านได้ทุกด้านแบบ 360 
องศา โดยมีอัตราส่วนแนวเส้นระหว่างสีขาวกับสีด าของ Finder 
Patterns ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 1:1:3:1:1 เสมอแม้จะอ่านจากมุมใดก็
ตาม โดยมี CCD Sensor เป็นตัวอ่านอัตราส่วนด้วยการจับภาพจาก
ต าแหน่งของ QR Code โดยใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ 
2.4.3 โครงสร้ำงของ QR Code 
 

 
 

รูปที ่4 ลักษณะโครงสร้างของ QR Code 
   รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างของ QR Code ประกอบด้วย 
Finder pattern, Timing pattern, Alignment pattern, Quiet 
Zone และ Cell ท าหน้าที่ช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและที่ถูก
เก็บได้ง่าย [21] 

3. กำรออกแบบกรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับสินค้ำเกษตร 
 แนวทางในออกแบบกรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับสินค้าเกษตร ได้แนวคิดการออกแบบจาก
โครงสร้างระดับชั้นของแฟลตฟอร์มเพื่อการขนส่งปลาที่ยังมีชีวิตของ 
[7] และกรอบแนวคิดระบบตรวจสอบย้อนกลับบริษัทของ [8]  
 คณะผู้วิจัยท าการแบ่งช้ันของกระบวนการท างานของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 5 ช้ัน ได้แก่ ช้ันของผู้ใช้
เทคโนโลยี  (End-user Layer) ช้ันของการบริหารจัดการ
กระบวนการ (Management Layer) ช้ันของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี (Application Layer) ช้ันของการส่งข้อมูล (Data 
Transmission Layer) และช้ันของการติดตามและเซนเซอร์ 
(Monitoring and Sensing Layer) เพื่อให้รองรับการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร ดังรูปที่ 5    
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รูปที่ 5 กรอบแนวคิดการออกแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้าเกษตร
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 แต่ละช้ันประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญตามช้ันของผู้ใช้
เทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ า คือ เกษตรกรผู้ผลิตสินเกษตร กลางน้ า 
คือ ตัวแทนจัดจ าหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิต/แปรรูป ผู้กระจายสินค้า 
และตัวแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าคนกลาง และปลายทาง คือ 
ผู้บริโภค ช้ันของการบริหารจัดการกระบวนการ คือ ช้ันของ
ขั้นตอนการด า เนินการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยต้องเริ่มจากการให้ผู้ใช้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่า
และความส าคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดนี้ ที่จะเข้ามามีส่วน
ช่วยในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การได้รับการสนับสนุน
ความรู้และค าแนะน าด้านเทคโนโลยีและงบประมาณที่ต้องจัดสรร
ให้คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต รายได้ และก าไรที่จะไดร้ับ โดยทุกฝ่าย
ต้องค านึงถึงรูปแบบการน าเข้าข้อมูล การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์                
การติดตั้งระบบใหม่ การให้การอบรมด้านเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ให้สอดคล้องกับการ
ท างานเดิม และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ เป็นต้น สิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบวงจร 
4. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้แบ่งช้ันของกระบวนการท างานของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคณะผู้วิจัย            
จากช้ันของกรอบแนวคิดทั้งหมด 5 ช้ัน ช้ันที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ช้ันของการบริหารจัดการกระบวนการ เพราะถือว่าเป็น
ช้ันของการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับที่มีความสมบูรณ์ ท้ังนี้ผู้พัฒนาระบบควรเลือก
เทคโนโลยีที่ ใช้ตรวจสอบย้อนกลับที่ ง่ายและสะดวกส าหรับ
ผู้บริโภคมากที่สุด คือ QR Code สอดคล้องกับแนวความคิดของ
หลายงานวิจัย [1, 3, 8, 15, 22] ซึ่งเทคโนโลยี QR Code ถือเป็น
หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้บริโภครู้จักคุ้นเคยและสามารถเข้าถึงบริการ
ตรวจสอบย้อนกลับผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่ แล้วในเครื่องมือ
สื่อสารได้ทันที เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่มีส่วนของเมนู
สแกน QR Code ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้แสดงผลข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการตรวจสอบย้อนกลับได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ เพราะเป็น
แอปพลิเคชันท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย  
 ในช้ันของการบริหารจัดการของกรอบแนวคิดของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความตระหนักรู้และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีเป็นล าดับแรก 
สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาการยอมรับและการใช้ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ในห่วงโซ่อุปทานของ [19]               

ที่ระบุว่า ทัศนคติ คือ ความเช่ือและการรับรู้ เป็นปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบการท างานแบบเดิม
ของมนุษย์ ซึ่งแปลความหมายได้ว่า หากผู้ใช้เทคโนโลยีมีความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยินยอมที่จะ
ปรับเปลี่ ยนตั ว เองแล้วนั้ น  การน าระบบตรวจย้ อนกลับ
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

5. บทสรุป 
 กรอบแนวคิดระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
พัฒนากลยุทธ์การเข้าถึงข้อมูลผู้ผลิตตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตร และช่วย
เพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้กรอบแนวคิดที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ที่หลายหลาก ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของการผลิตสินค้า การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา
สินค้า การจัดจ าหน่ายและการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์             
ในส่วนของข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผู้พัฒนา
ระบบควรให้ความส าคัญกับการออกแบบฐานข้อมูลกลางที่
ครอบคลุมการบริการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด เพื่อเป็น
การลดความซ้ าซ้อน (Redundancy) และความขัดแย้งของข้อมูล 
(Inconsistency) ดังนั้นควรพิจารณาถึงการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Internal Traceability) และ
ภายนอก (External Traceability) ให้มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกัน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการ
ตรวจสอบย้อนกลับและช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
ควรเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลการ
ผลิตสินค้าเกษตรโดยการใช้ภาพเล่าเรื่อง (Storytelling) หรือ
วีดีโอเพื่อน าเสนอขั้นตอนและกระบวนการผลิตเพื่อแสดงถึง
เอกลักษณ์และการได้มาของสินค้านั้น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็น
คุณค่าและความส าคัญของสินค้าเกษตรกว่าจะถึงมือผู้บริโภค 
รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ QR Code ที่ทันสมัยด้วย
สีสันท่ีดึงดูดใจและรูปแบบท่ีหลากหลายจะท าให้ผู้บริโภคให้ความ
สนใจในการเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับมากขึ้น ตัวอย่างการ
ออกแบบดังรูปที่ 6  
 

       
 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการออกแบบ QR Code ด้วยสสีันท่ีสดใสและ               
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย [23] 
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 แนวโน้มของการอุตสาหกรรม 4.0 เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทย รัฐบาลมีบทบาท
ส าคัญในการสร้างกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อผลักดันการเกษตรให้มีความ
ทันสมัยแบบเกษตรกรรม 4.0 หากต้องการท าให้ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับครอบคลุมรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้านการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของทั้งประเทศนั้น 
ควรได้รับการสนับสนุนนโยบายที่มีความชัดเจนและครอบคลุม 
ทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนและสิงคโปร์ได้มีการ
ก าหนดนโยบายใช้ QR Code เพื่อการใช้งานแทนการใช้เงินสด 
(Cashless Payments) และประเทศสหรัฐอเมริกาที่ออก
กฎหมายก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ผ่านการตัดต่อพันธุ์กรรม 
(Genetically Modified Organisms: GMO) ต้องมีแท็ก QR 
Code เพื่อแสดงข้อมูลการผลิตที่บรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง 30 บริษัท
ผลิตอาหารขนาดใหญ่ เช่น PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, และ 
Hershey เป็นต้น   
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Abstract 
 This reseach aims to study, design and construct automatic bottle sorting machines. That is controlled by 
separation using the microcontroller .To control by automatic bottle separation With the main components in the 
circuit as follows Arduino Board Mega2560. Distance Measuring Sensor Metal sensor Water sensor Weight sensor, And 
servo motors For use in sorting bottles of each In other words Can type Plastic bottle type Glass bottle type And the 
type of bottle that has water remaining ,And test results can show that Automatic Bottle Sorting Machine Able to work 
efficiently And achieve the objectives. In addition, to can actually  to extend the make practical use in the future. 
Keywords : Automatic bottle sorting machines, recyclable waste 
 
 

1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันสังคมเรามีประชากรเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว และใน
การด้าเนินชีวิตก็หนีไม่พ้นเรื่องการอุปโภคบริโภค จึงท้าให้เกิดขยะ
ขึ้นมา ซึ่งใน 1 วัน คน 1 คน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 1 กิโลกรัม 
และในประเทศของเรามีประชากรกว่า 70 ล้านคน จึงท้าให้มีขยะ
เพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมาก และขยะส่วนใหญ่สามารถน้ามา “รี
ไซเคิล”[1] ได้ แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะแบบจริงจัง 
อาจจะด้วยความยุ่งยากในการทิ้งและคัดแยก หรือความเคยชินใดๆ
ก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวความคิด ในการคิดค้นเครื่องแยกขวด
ขึ้นมา ซึ่งใช้ไมโครโทรลเลอร์อาดุยโน่ Mega 2560 [2],[3] ในการ
ควบคุมระบบ โดยใช้งานร่วมกับ เซ็นเซอร์วัดระยะ เซ็น เซอร์
ตรวจจับโลหะ เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว และเซ็นเซอร์น้้าหนัก 
[4],[5] เพื่อใช้ในการคัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง และ
วัสดุต่างๆที่สามารถน้ามารีไซเคิลได้  เพื่อช่วยให้ง่ายต่อคนใช้และ
สามารถลดปัญ หาของขยะได้  เพื่ อความสะอาดและความ
สะดวกสบายในการน้าขยะกลับมา        “รีไซเคิล” ใหม่ 
 
 
 
2. วิธีกำรวิจัย 

 
2.1 หลักกำรท ำงำนของเคร่ืองแยกขวดอัตโนมัติ  
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการท้างานโดยรวมของเครื่องแยกขวด
อัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนของโครงสร้างและระบบควบคุม 
 ในส่วนของโครงสร้างหลักๆจะต้องประกอบไปด้วยตัวถังย่อย 4 
ช่อง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องส้าหรับกระป๋อง ช่องส้าหรับขวดแก้ว 
ช่องส้าหรับขวดพลาสติก และช่องส้าหรับขวดที่มีน้้า 
 ในส่วนของระบบควบคุม จะท้าการคัดแยกขยะด้วยเซ็นเซอร์ 4 
ชนิด ซึ่งจะท้าการรับค่าตัวแปรต่างๆ เช่น น้้าหนักของขวด ความ
เป็นโลหะอโลหะ และการตรวจจับของเหลว ได้แก่  เซ็นเซอร์วัด
ระยะ เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ เซ็นเซอร์ตรวจจับน้้า และเซ็นเซอร์
น้้าหนัก โดยเมื่อเซ็นเซอร์รับข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่  Mega 2560 เพื่อท้าการควบคุม
ระบบและคัดแยกขวดตามประเภทต่างๆ ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ต่อไป 
 โดยหลักการท้างานโดยสรุปของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติที่ใช้
เซนเซอร์ในการรับค่าตัวแปรต่างๆ มาประมวลผล ได้แก่ ความเป็น
โลหะอโลหะ น้้าหนัก และการคงอยู่ของของเหลวภายใน ถูกแสดงใน
รูปที่ 1 และวงจรจ่ายไฟและควบคุมการท้างานของเครื่องแยกขวด
อัตโนมัติถูกแสดงในรูปที่ 2 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
637ภาคบรรยาย



 
รูปที1่ ขั้นตอนการท้างานโดยสรุปของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ 
 
 

 
 
รูปที่2 วงจรจ่ายไฟและควบคุมการท้างานของเครื่องแยกขวด
อัตโนมัติ 
2.2 กำรออกแบบโครงสร้ำงของเคร่ืองแยกขวดอัตโนมัติ 
    ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการออกแบบและโครงสร้างของเครื่องแยก
ขวดอัตโนมัติ ซึ่งโครงสร้างหลักของเครื่องแยกขวดอัตโนมัตินี้ จะ
ประกอบไปด้วยตัวถังย่อย 4 ช่อง ด้านซ้ายมือ จะเป็นตัวถังส้าหรับ
ใส่กระป๋อง ด้านขวามือ จะเป็นตัวถังส้าหรับใส่ขวดพลาสติก ตรง
กลาง จะเป็นตัวถังส้าหรับใส่ขวดแก้ว โดยระหว่างตัวถังขวดแก้วกับ
ตัวถังขวดพลาสติกจะมีช่องส้าหรับใส่ขวดที่มีน้้า เพื่อที่จะได้ท้าการ
น้าน้้าไปเทออกให้หมดก่อน จากนั้นจึงค่อยน้ามาใส่เครื่องเพื่อเริ่ม
กระบวนการคัดแยกใหม่ 
    โดยการท้างานของเครื่อง เริ่มแรกเซ็นเซอร์วัดระยะจะท้าการ
ตรวจจับวัตถุ ว่ามีวัตถุอยู่ตรงฝาหรือไม่ ถ้ามี มอเตอร์ตัวที่ 3 จะ
ท้างานโดยการเปิดฝาของเครื่องออก เพื่อให้สามารถวางขวดที่

ต้องการแยก ลงในถาดรับขยะได้ โดยในถาดรับขยะ จะมีเซ็นเซอร์
ตรวจจจับโลหะ เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว และเซ็นเซอร์น้้าหนัก 
คอยตรวจรับค่าตัวแปรต่างๆ และประมวลผล เพื่อท้าการคัดแยก
ขวดต่อไป โดยมีมอเตอร์ตัวที่ 2 และมอเตอร์ตัวที่ 1 ท้าหน้าที่ในการ
หมุนไปท่ีตัวถังและละประเภทและเทตามล้าดับดังรูปที่ 3 

 
 
รูปที3่ โครงสร้างของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ 
 โดยจากรูปท่ี 3 หมายเลข 1 คือ เซอร์โวมอเตอร์ส้าหรับหมุนฐาน  
หมายเลข 2 คือ เซอร์โวมอเตอร์ส้าหรับหมุนถาดรับเพื่อเทขวด 
หมายเลข 3 คือ เซอร์ โวมอเตอร์ส้าหรับ เปิด -ปิดช่องใส่ขวด 
หมายเลข 4 คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ หมายเลข 5 คือ เซ็นเซอร์
ตรวจจับน้้า  และหมายเลข 6 คือ เซ็นเซอร์วัดระยะ 
2.3 หลักกำรท ำงำนของเซ็นเซอร์  
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการท้างานและวิธีการประมวลผลโดยรวม
ของเซ็นเซอร์ เพื่ อที่ จะแยกขวดประเภทต่างๆ  โดยใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ Mega 2560 ในการประมวลผล 
จากการรับค่าตัวแปรต่างๆ คือ ความเป็นโลหะอโลหะ น้้าหนัก และ
การมีอยู่ของของเหลวภายใน ซึ่ งการท้างานของเซนเซอร์จะ
เรียงล้าดับการท้างานดังนี้ คือ เซนเซอร์วัดระยะจะท้าการตรวจจับ
วัตถุและเปิดฝาเครื่อง และเมื่อวัตถุได้ถูกวางในถาดรับขวดแล้ว ขวด
จะถูกตรวจสอบประเภทโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ เพื่อตรวจ
คุณสมบัติความเป็นโลหะอโลหะ เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว เพื่อจะ
ได้รู้ว่าภายในขวดมีของเหลวหรือไม่ และเซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนัก 
เพื่อรับค่าตัวแปรน้้าหนักของขวดมาประมวลผลเพื่อจ้าแนกชนิดของ

00cm. 
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ขวดที่เป็นอโลหะตามล้าดับ ซึ่งการตรวจจับประเภทของขวดต่างๆมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่1 การตรวจจับขวดพลาสติก ระบบจะสามารถรับรู้ได้โดย
การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว และ
เซนเซอร์ตรวจจับน้้าหนัก โดยประการแรก เมื่อเซนเซอร์รับตัวแปร
เข้ามาว่า ขวดนี้ไม่ใช่โลหะ เซนเซอร์ตรวจจับของเหลวจะท้าการ
ตรวจสอบต่อไปทันที ว่าภายในขวดมีน้้าหรือไม่ หากภายในขวดมีน้้า
เครื่องจะท้าการแยกออกไปที่ช่องขวดมีน้้าทันที แต่หากว่าตรวจไม่
พบน้้า เซ็นเซอร์น้้าหนักจะท้าการประมวลผลว่าเป็นขวดประเภทใด 
ด้วยการตรวจจับน้้าหนักของขวด จากการค้นคว้าได้ก้าหนดให้ขวด
พลาสติกมีน้้าหนักไม่เกิน 0.11 กิโลกรัม ซึ่งหากว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับ
น้้ าหนักพบว่าขวดมีน้้ าหนักตามที่ กล่าว และขวดไม่ ใช่โลหะ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท้าการสั่งการให้เครื่องแยกเทขวดไปที่ช่อง
ขวดพลาสติก โดยเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 จะหมุนไปที่ 180 องศา 
และเซอร์โวมอเตอร์ตัวท่ี 2 จะหมุนท้ามุม 60 องศา เพื่อท้าการแยก
ขวดลงช่องส้าหรับขวดพลาสติก 
 กรณีที่2 การตรวจจับกระป๋อง จะใช้เซนเซอร์เพียงชนิดเดียวใน
การประมวลผล คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ เพื่อตรวจว่าวัตถุมี
คุณสมบัติเป็นโลหะหรือไม่  เมื่อเซ็นเซอร์พบว่าวัตถุเป็นโลหะ 
คอนโทรลเลอร์ก็จะท้าการส่งกระป๋องลงในตัวถังส้าหรับกระป๋องที่
อยู่ทางด้านซ้ายมือทันที โดยเซ็นเซอร์จะท้าการส่งสัญญาณไปที่
บอร์ดอาดุยโน่และท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 คงอยู่ที่ 2 
องศา เพื่อหมุนถาดรับขวดไปยังช่องของกระป๋อง และต่อมาท้าการ
สั่งใหเ้ซอร์โวมอเตอร์ตัวที ่2 ท้าการหมุนไปท่ี 60 องศา 
    กรณีที่3 การตรวจจับขวดแก้ว จะใช้เซ็นเซอร์น้้าหนักในการ
ตรวจสอบ โดยเมื่อน้าขวดแก้วที่ เตรียมไว้ใส่ลงในช่องวางขวด
เซ็นเซอร์วัดระยะท้างานและส่งสัญญาณไปที่บอร์ดอาดุยโน่ และท้า
การสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 3 ท้างานไปที่ 180 องศา เพื่อท้าการ
ปล่อยขวดลงในถาดรับขวด และส่งต่อให้เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ ท้า
การตรวจจับโลหะแต่ไม่พบ จึงส่งต่อให้เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว 
ท้าการตรวจจับน้้าในขวดแต่ไม่พบ จึงส่งต่อให้เซ็นเซอร์น้้าหนัก ท้า
การตรวจจับพบซึ่งหากขวดแก้วมีน้้าหนักตั้งแต่ 0.11 ถึง 0.32 
กิโลกรัม (ตัวแปรน้้าหนักได้จากการทดลองวัด) จะท้าการส่ง
สัญญาณไปที่บอร์ดอาดุยโน่และท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ ตัวท่ี 1 
ท้างานไปที่ 85 องศา เพื่อหมุนถาดรับขวดไปยังช่องของขวด และ
ต่อมาท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ท้างานไปที่ 60 องศา เพื่อ
เทขวดลงในช่องของขวดได้ตรงตามที่ก้าหนดไว้ 
 

3. ผลกำรทดลอง 
 จากการทดลองการท้างานของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติตามกรณี
ต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2.3 ท้าให้ได้ผลการทดลองออกมา
ดังนี ้
  
 
ตำรำง1 ผลการทดสอบการแยกขวดพลาสติกที่มีน้้าด้วยเซ็นเซอร์
ตรวจจับน้้าเพียงอย่างเดียว 

 กรณีขวดพลาสติก หากว่าไม่มีน้้า เครื่องสามารถที่จะแยกออกได้
ทุกครั้ง แต่ในกรณีที่ภายในขวดยังมีน้้าอยู่ ซึ่งได้ทดลองในกรณีที่น้้า
ภายในขวดมีมากกว่า 25% พบว่า เซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าไม่สามารถ
ตรวจจับน้้าได้ทุกขวด เนื่องจากตัวเซ็นเซอร์ไม่ได้ตรวจโดยการสัมผัส
น้้าโดยตรง ท้าให้การตรวจผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาทึบเกิด
ความผิดพลาด ท้าให้เครื่องแยกไม่ออกว่ามีน้้าหรือไม่ จึงจ้าเป็นต้อง
ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนักในการช่วยประมวลผล โดยจากการ
ทดลอง ได้ก้าหนดค่าน้้าหนักไว้ว่า หากมีน้้าหนักเกิน 0.32 กิโลกรัม 
เครื่องจะค้านวณว่าเป็นขวดพลาสติกที่มีน้้าอยู่ทันที โดยผลการ
ทดลองได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 
 กรณีกระป๋อง  เครื่องสามารถที่จะแยกออกได้ทุกครั้งอย่าง
แม่นย้า ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ 
 กรณีขวดแก้ว  เครื่องสามารถที่จะแยกออกได้ทุกครั้งด้วย
เซ็นเซอร์น้้าหนัก โดยหากพบว่าวัตถุมีน้้าหนักตั้งแต่ 0.11 ถึง 0.32 
กิโลกรัม ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท้าการประมวลผลว่าเป็นขวดแก้ว 
และเครื่องแยกจะท้าการแยกในทันที 
 
4. สรุป 
 จากการด้าเนินการวิจัยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ได้ท้า
การทดสอบการท้างานของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ เพื่อช่วยอ้านวย
ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ทางคณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้าง
เครื่องแยกขวดตามแบบแผนที่ออกแบบเอาไว้ขั้นต้นทางคณะผู้วิจัย
ได้ท้าการทดลองการท้างานกับขวดพลาสติก ขวดพลาสติกมีน้้า ขวด
แก้ว และกระป๋องโดยใช้ขวดและกระป๋องที่มีความสูงตั้งแต่ 10 
เซนติเมตรขึ้นไปและไม่เกิน 26 เซนติเมตร ความกว้างของขวดและ
กระป๋องไม่เกิน 7 เซนติเมตร ซึ่งพบว่า การตรวจจับกระป๋อง ใช้
เพียงแค่ตัวแปรว่าเป็นโลหะหรืออโลหะก็เพียงพอแล้ว การตรวจจับ
ขวดแก้วใช้เพียงตัวแปรน้้าหนักตรวจจับก็เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่
การตรวจจับขวดพลาสติกต้องใช้ทั้งตัวแปรโลหะอโลหะ น้้าหนัก 
และการตรวจจับของเหลวเข้ามาช่วยจ้าแนกประเภท เนื่องจาก
เง่ือนไขในการจ้าแนกประเภทของขวดพลาสติกมีมากกว่าชนิดอื่น 
โดยเมื่อเง่ือนไขการคัดแยกเยอะ ความผิดพลาดจากการประมวลผล
ก็มีอัตราสูงขึ้นนั่นเอง โดยจากการทดลองเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ
ครั้งนี้ สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
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4.1 ขวดพลำสติกเปล่ำ 
 ท้าการคัดแยกด้วยเซ็น เซอร์น้้ าหนัก  (load cell) ท้ าการ
ตรวจจับน้้าหนัก ซึ่งหากขวดพลาสติกมีน้้าหนักน้อยกว่า 0.11 
กิโลกรัม จะท้าการส่งสัญญาณไปที่บอร์ดอาดุยโน่และท้าการสั่งให้ 
เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 ท้างานไปที่ 180 องศา เพื่อหมุนถาดรับขวด
ไปยังช่องของขวดพลาสติก และต่อมาท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตวั
ที่ 2 ท้างานไปที่ 60 องศา เพื่อเทขวดลงในช่องของขวดพลาสติกได้
ตรงตามที่ก้าหนดไว้ ผลการทดลองคือ เซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนัก
สามารถตรวจพบขวดพลาสติกและขวดพลาสติกส่วนใหญ่จะมี
น้้าหนักน้อยกว่า 0.11 กิโลกรัม ขวดพลาสติกจึงถูกส่งไปที่ช่องของ
ขวดพลาสติก เพื่อเทขวดลงในช่องของขวดพลาสติกได้ตรงตามที่
ก้าหนดไว้ และเซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนักสามารถท้างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
4.2  ขวดพลำสติกมีน  ำ 
 ท้าการคัดแยกด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับน้้า (Non-contact Liquid 
Level Sensor) ท้างานตรวจจับพบขวดมีน้้า และจะท้าการส่ง
สัญญาณไปที่บอร์ดอาดุยโน่และท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 
ท้างานไปที่ 127 องศา เพื่อหมุนถาดรับขวดไปยังช่องของขวด
พลาสติกที่มีน้้า และต่อมาท้าการสั่งใหเ้ซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ท้างาน
ไปที่ 60 องศา เพื่อเทขวดลงในช่องของขวดพลาสติกได้ตรงตามที่
ก้าหนดไว้ ผลการทดลองสรุปว่า ขวดพลาสติกมีน้้าในขวด มากกว่า 
25 % การท้ างานของเซ็น เซอร์สามารถท้ างานได้อย่ างเติ ม
ประสิทธิภาพ และจะเห็นได้ว่า เซ็นเซอร์วัดระดับน้้าแบบไม่ต้อง 
จุ่มน้้า (Non-contact Liquid Level Sensor) ไม่สามารถจับน้้าที่
อยู่ในขวดได้เนื่องจากฉลากของบรรจุภัณฑ์ทึบแสงท้าให้เซ็นเซอร์ 

ไม่สามารถตรวจจับน้้าในขวดได้ และจะข้ามขั้นตอนการตรวจจับไป
ทีเ่ซ็นเซอร์น้้าหนัก (load sell) แทน ถ้าน้้าในขวดมีน้้าหนักน้อยกว่า 
0.11 กิโลกรัมจะคัดแยกไปยังช่องขวดพลาสติกเปล่าแต่ถ้ามีน้้าหนัก
ตั้งแต่ 0.11 จนถึง 0.32 กิโลกรัม จะคัดแยกไปยังช่องขวดแก้ว แต่
ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับขนาดและรูปทรงของขวดพลาสติก 
4.3 กระป๋อง 
 ท้าการคัดแยกโดยใช้เซ็น เซอร์ตรวจจับโลหะ  (Inductive 
Proximity Sensor) ในการทดสอบ ท้าการส่งสัญญาณไปที่บอร์ดอา
ดุยโน่และท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 คงอยู่ที่ 5 องศา เพื่อ
หมุนถาดรับขวดไปยังช่องของกระป๋อง และต่อมาท้าการสั่งให้เซอร์
โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ท้างานไปที่ 60 องศา เพื่อเทขวดลงในช่องของ
กระป๋องได้ตรงตามที่ก้าหนดไว้ ผลการทดลองคือ เซ็นเซอร์ตรวจจับ
โลหะสามารถตรวจพบกระป๋อง จึงถูกส่งไปที่ช่องของกระป๋อง เพื่อ
เทลงในช่องของกระป๋องได้ตรงตามที่ก้าหนดไว้ และเซ็นเซอร์
ตรวจจับโลหะสามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4.4 ขวดแก้ว 
     ท้ าการคัดแยกด้วยเซ็น เซอร์น้้ าหนัก  (load cell) ท้ าการ
ตรวจวัดน้้าหนัก ซึ่งหากขวดแก้วมีน้้าหนักมากกว่า 0.11 กิโลกรัม 
จะท้าการส่งสัญญาณไปที่บอร์ดอาดุยโน่และท้าการสั่งให้เซอร์โว
มอเตอร์ตัวที ่1 ท้างานไปท่ี 80 องศา เพื่อหมุนถาดรับขวดไปยังช่อง
ของขวด และต่อมาท้าการสั่งให้ เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ท้างานไปที่ 
60 องศา เพื่อเทขวดลงในช่องของขวดได้ตรงตามที่ก้าหนดไว้ ผล
การทดลองคือ เซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนัก สามารถตรวจพบขวดแก้ว 
จึงถูกส่งไปที่ช่องของขวดแก้ว เพื่อเทลงในช่องของขวดแก้วได้ตรง
ตามที่ก้าหนดไว้ และเซ็นเซอร์ตรวจจับน้้าหนักสามารถท้างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    ข้อเสนอแนะ ถ้าหากเซ็นเซอร์น้้าหนัก (load cell) ตรวจจับ
พบว่าขวดพลาสติกที่มีน้้า  มีน้้าหนักตั้งแต่ 0.11ถึง 0.32 กิโลกรัม  
ในกรณี ที่ เซ็ น เซอร์ตรวจจับน้้ า  (Non-contact Liquid Level 
Sensor) ไม่สามารถท้าการตรวจจับได้ เนื่องจากขวดมีฉลากและสี
ของบรรจุภัณฑ์มีสีที่ค่อนข้างทึบจึงท้าให้ขวดที่มีน้้าดังกล่าวก็จะถูก
คัดแยกมายังช่องของขวดแก้วเช่นกัน เพราะมีค่าน้้าหนักที่ใกล้เคียง
กันกับขวดแก้ว และถ้าหากตรวจจับพบขวดพลาสติกที่มีน้้า  มี
น้้าหนักมากกว่า 0.32 กิโลกรัม ขึ้นไป จะท้าการส่งสัญญาณ 
ไปที่บอร์ดArduino และท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 ท้างาน
ไปที่ 127 องศา เพื่อหมุนถาดรับขวดไปยังช่องของขวดมีน้้า และ
ต่อมาท้าการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ท้างานไปที่ 60 องศา เพื่อ
เทขวดลงในช่องของขวดมีน้้าเช่นกัน 
 

ขวดพลาสติกมี
ปริมาณน้้าในขวด

มากกว่า 25% ขึ้นไป 

ผลการทดลองแต่ละครั้ง 
ครั้ง
ที1่ 

ครั้ง
ที2่ 

ครั้ง
ที3่ 

ครั้ง
ที4่ 

ครั้ง
ที5่ ผิดพลาด 

 
     0% 

 
     0% 

 
     0% 

 

     100% 

 

     100% 
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รูปที4่ เครื่องแยกขวดอัตโนมัติที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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การศึกษาคุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสียในจังหวัดปทุมธานี จากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน จ้านวน 303 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย น้้าทิ้งจากตลาด ที่ดินจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด และอาคารที่ท้าการราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน พบว่า  ดัชนีคุณภาพน้้าที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่ ความเป็น
กรดด่าง คิดเป็นร้อยละ 0.33 ปริมาณของแข็งแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 33.66 ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น คิดเป็นร้อยละ 10.56 น้้ามันและไขมัน คิดเป็นร้อยละ 14.85 ส่วนคุณภาพน้้าจากแหล่งก้าเนิดประเภทอุตสาหกรรม 
จ้านวน 300 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่ม
ของเสีย พบว่า ดัชนีที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง คิด
เป็นร้อยละ 8.33 ปริมาณของแข็งแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 32.00 ความต้องการออกซิเจนทางเคมี คิดเป็นร้อยละ 35.67 ไนโตรเจนในรูป ที 
เค เอ็น คิดเป็นร้อยละ 1.66 และน้้ามันและไขมัน คิดเป็นร้อยละ 38.33 ส่วนคุณภาพน้้าจากแหล่งก้าเนิดประเภทเกษตรกรรม จ้านวน 100 
ตัวอย่าง ประกอบด้วย นาข้าว สวนผักและผลไม้ ฟาร์มหมู และบ่อปลา พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้าทีม่ีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ความเป็นกรด
ด่าง คิดเป็นร้อยละ 1.0 ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี คิดเป็นร้อยละ 7.0 ความต้องการออกซิเจนทางเคมี คิดเป็นร้อยละ 60.0 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 37.0 โดยแหล่งก้าเนิดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากไม่มีการติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรือมี
ระบบแต่ไม่มีการเดินระบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง คุณภาพน้้าทิ้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานน้้าทิ้งของทางราชการ  
ค้าส้าคัญ : แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย, คุณภาพน้้า, จังหวัดปทุมธานี 

 
Abstract 

The study of wastewater quality distributed over the Pathumthani province. The 303 samples of communities 
were selected from local conventional markets, commercial landlots, hospitals, schools, hotels, department stores, 
condominiums and governmental or state enterprise offices or international/privately owned organizations. Another 300 
samples were randomly chosen from 8 groups of various types of industries; agricultural, food and beverage, consumtion 
and utilization, industrial, real estate and construction, technology, resource, and solid waste related. The remained 100 
samples were randomly taken from agricultural area; consisting of paddy field, crop, pig farming, and fish cultivation 
ponds.  Several parameters related to water quality were analysed in laboratories.  Comparing to the Notification of the 
Ministry of Natural Resources and Environment: Housing Estate Standards some of the community effluences contained 
higher than that of the standard; 0. 33%  for pH, 33.66% for suspended solid, 39.60%  for BOD, 10. 56%  for TKN formed 
Nitrogen, 14.85% for oil and grease. For the 300 effluents from industries, comparing to the Notification of the Ministry of 
Natural Resources and Environment issued under the Enhancement and Conservation of the National Enviromental 
Quality Act some of them were also higher than that of the standard; 8.33% for pH, 32.00% for suspended solid, 35.67% 
for BOD, 1.66% for TKN formed Nitrogen, and 38.33% for oil and grease. It was also found that some of the 100 samples 
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of effluents from agricultural areas were higher than the standard of specific type; 1.00% for pH, 7.00% for BOD, 60.00% 
for COD, 37. 00% for suspended solid.  The finding suggests that the effluent not meet standard because they is no 
wastewater treatement plant installed or not operated wastewater treatement plant. Relevant agencies should conduct 
monitor and evaluate of wastewater treated.  
Keywords : Wastewater Source, Water quality, Pathumthani Province 

 
1. บทน้า (Introduction) 

การขยายตัวของชุมชน ท้าให้การใช้น้้าเพิ่มมากขึ้น ของเสียที่
ต้องก้าจัดเพิ่มขึ้นตาม ส่งผลให้คุณภาพน้้าในแม่น้้า ล้าคลองตาม
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลง [1] และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
จังหวัดปทุมธานีประสบปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม และยังไม่มี
ข้อมูลหรือการศึกษาในภาพรวม ถึงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า การศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันจึง
มีความส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการหาแหล่งก้าเนิดของน้้าเสีย เพื่อ
หาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากสัดส่วนความสกปรกในรูปสารอินทรย์
ของน้้าเสียจากแหล่งชุมชนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม [2] 
ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ และเปรียบเทียบคุณภาพน้้าทิ้งจาก
แหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จึงมีความส้าคัญ
อย่างยิ่งเพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน และลดปัญหามลพิษต่อไปในอนาคตโดยด้าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ครอบคลุมทั้ง 7 อ้าเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจ้านวน 
303 300 และ 100 แห่ง ตามล้าดับ  

2. วิธีด้าเนินการวิจัย (Materials and Methods) 

2.1 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษ 2 ลักษณะ ได้แก่ แหล่งก้าเนิดที่แน่นอน (Point 
source) ประกอบด้วย ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ประเภทปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และแหล่งก้าเนิดที่ไม่แน่นอน 
(Non-point source) ประกอบด้วยการท้าการเกษตรประเภท
เพาะปลูกพืช นาข้าว สวนผัก และสวนผลไม้ 

2.1.1 แหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง จ้านวน 303 แห่ง ครอบคลุม 7 
อ้าเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยประกอบด้วยพื้นที่อาคารต่างๆ 
ได้แก่ ตลาด ที่ดินจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ศูนย์การค้า 
อาคารชุด และอาคารที่ท้าการของรัฐ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

2.1.2 แหล่งก้าเนิดประเภทอุตสาหกรรม ด้าเนินการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง จ้านวน 300 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร (โรงงาน
ประเภท 2, 4, 15, 92) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
(โรงงานประเภท 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20) กลุ่ม
อุ ตส าหกรรมสิ นค้ าอุ ป โภคบริ โภค  ( โ ร ง งานประ เภท 5 , 
6,8,9,10,12,13,14,16,18,19,20) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (โรงงาน
ประเภท 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 82, 87, 95, 10) 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (โรงงานประเภท 55,56) 
กลุ่มเทคโนโลยี (โรงงานประเภท 72,73,74) กลุ่มทรัพยากร (โรงงาน
ประเภท 88,90) และกลุ่มของเสีย (โรงงานประเภท 105,106) ซึ่งมี
รายละเอียดผลการศึกษาดังตารางท่ี 2  

2.1.3 แหล่งก้าเนิดประเภทเกษตรกรรม ด้าเนินการศึกษา
และเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง ครอบคลุมจุดปล่อยน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดที่
แน่นอน (Point source) คือ ฟาร์มเลี้ยงหมู บ่อเพาะเลี้ยงปลา และ
แหล่งก้าเนิดที่ไม่แน่นอน (Non-point source) ได้แก่ เกษตรกรรม
ประเภทเพาะปลูก คือ การท้านาข้าว สวนผัก สวนผลไม้ โดยเก็บ
ตัวอย่างจ้านวน 100 ตัวอย่าง ประกอบด้วย นาข้าว สวนผักและ
ผลไม้ ฟาร์มหมู และบ่อปลา จ้านวน 70 24 5 และ 1 ตัวอย่าง 
ตามล้าดับ ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาดังตารางท่ี 3 

2.2 ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า ทั้งในภาคสนามและ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดัชนี และวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดัง
ตารางที่ 4 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้้า โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ร้อยละ และน้าไปปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าประเภท
ต่างๆ 
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ตารางที่ 1  จ้านวนตัวอย่างน้้าท้ิงแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน 

พื้นที่อ้าเภอ 
จ้านวนตัวอย่างน้้าท้ิงแหล่งก้าเนิดชุมชน (ตัวอย่าง) 

รวม  
ตลาด ที่ดินจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารชุด 

อาคารที่ท้าการ
ของรัฐ 

เมือง 3 18 1 20 1 3 6 3 55 
คลองหลวง 4 32 4 18 4 6 22 3 93 
ธัญบุร ี 4 27 5 15 2 4 8 1 66 
หนองเสือ - 2 1 3 - - - - 6 
ลาดหลุมแก้ว - 7 1 7 - - - - 15 
ล้าลูกกา 2 37 - 10 - 5 6 - 60 
สามโคก - 4 1 2 1 - - - 8 

รวม 13 127 13 75 8 18 42 7 303 

ตารางที่ 2 จ้านวนตัวอย่างน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนิดประเภทอุตสาหกรรม  

อ้าเภอ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

รวม อุตสาหกรรม
เกษตร 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

สินค้า
อุปโภค
บริโภค 

สินค้า
อุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพย ์
และก่อสร้าง 

เทค 
โนโลย ี

ทรัพยากร ของเสีย 

เมือง 1 5 7 33 0 3 0 1 50 
คลองหลวง 20 13 7 33 0 2 1 0 76 
ธัญบุร ี 1 9 3 21 0 2 0 0 36 
ลาดหลุมแก้ว 4 14 7 17 1 1 0 2 46 
ล้าลูกกา 5 14 8 19 0 0 0 0 46 
สามโคก 1 8 5 22 1 0 1 0 38 
หนองเสือ 1 3 0 4 0 0 0 0 8 

รวม 33 66 37 149 2 8 2 3 300 

ตารางที่ 3  จ้านวนตัวอย่างน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนดิประเภทเกษตรกรรม 

พื้นที่อ้าเภอ 
จ้านวนตัวอย่างน้้าท้ิงแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ (ตัวอย่าง) 

รวม (ตัวอย่าง) 
นาข้าว สวนผักและผลไม ้ ฟาร์มหม ู บ่อปลา 

เมือง 10 4 0 0 14 

คลองหลวง 10 3 5 0 18 

ธัญบุร ี 10 2 0 0 12 

หนองเสือ 10 3 0 1 14 

ลาดหลุมแก้ว 10 4 0 0 14 

ล้าลูกกา 10 3 0 0 13 

สามโคก 10 5 0 0 15 

รวม 70 24 5 1 100 
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ตารางที่ 4 ดัชนีคุณภาพน้้า และวธิีการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนดิประเภทต่างๆ 

ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย วิธีการวิเคราะห ์ แหล่งก้าเนิดมลพิษ 

ความเป็นกรดด่าง (pH) - pH meter ชุมชน อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solid; SS) 

มิลลิกรัมต่อลิตร Dried at 103-105 ◦C ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) 

มิลลิกรัมต่อลิตร Azide Modification ชุมชน 

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี 
(Chemical Oxygen Demand; COD) 

มิลลิกรัมต่อลิตร Closed Reflux, 
Tritimetric 

อุตสาหกรรม 

ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น  
(Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) 

มิลลิกรัมต่อลิตร Semi-Micro Kjeldahl ชุมชน อุตสาหกรรม 

น้้ามันและไขมัน  
(Fat, Oil and Grease) 

มิลลิกรัมต่อลิตร Liquid-Liquid, 
Partition-Gravimetric 

ชุมชน อุตสาหกรรม 

หมายเหต ุ:  วิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะน้า้ทิ้งเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส้าหรับการตรวจวิเคราะห์น้้าและน้้าเสียใน Standard Method 
 for Examination of Water and Waste Water ซ่ึง APHA; American Public Health Association, AWWA; American Water Work Association และ 
WPCF; Water Pollution Control Federation ร่วมกันก้าหนดไว ้[3] 

 

3. ผลการวิจัย (Results) 

3.1 น้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน 

คุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน พบว่า ดัชนี
คุณภาพน้้ามีค่าเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด [4] คือ ความเป็นกรดด่าง คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 ปริมาณของแข็งแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 33.66 
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี คิดเป็นร้อยละ 39.60 ไนโตรเจน
ในรูป ที เค เอ็น คิดเป็นร้อยละ 10.56 น้้ามันและไขมัน คิดเป็นร้อย
ละ 14.85  ซึ่งดัชนีความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ท้าให้ปริมาณ
ออกซิเจนในแหล่งน้้าลดลง ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่
ได้ โดยน้้าทิ้งจากตลาดไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าแหล่งก้าเนิดประเภท
อื่น เนื่องจากไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย และบางตลาดมีระบบบ้าบัดแต่
ไม่สามารถรองรับปริมาณน้้าเสียที่ เกิดขึ้นได้ เนื่องจากระบบ
ออกแบบไม่เหมาะสม และเมื่อระบายลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ท้าให้
ไม่เหมาะส้าหรับการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ [5] 

3.2 น้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทอุตสาหกรรม 

คุณภาพน้้าท้ิงจากแหล่งก้าเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัด พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
6 มิถุนายน พ.ศ.2559 [6] คือ ความเป็นกรดด่าง เป็นร้อยละ 8.33 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย  คิดเป็นร้อยละ 32.00 ความต้องการ

ออกซิเจนทางเคมี คิดเป็นร้อยละ 35.67 ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น 
คิดเป็นร้อยละ 1.66 และน้้ามันและไขมัน คิดเป็นร้อยละ 38.33  
โดยอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรมีน้้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์
มากกว่าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่น  ซึ่งดัชนีน้้ามันและไขมัน มีค่าเกิน
มาตรฐานกว่าดัชนีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากโรงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ไม่มีระบบบ้าบัดที่เหมาะสม โดยเฉพาะระบบบ้าบัดขั้นต้นเพื่อก้าจัด
ไขมันและน้้ามัน ก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียต่อไป ซึ่งน้้ามันและ
ไขมัน นับเป็นปัญหา ส้าคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้้าเสียของล้าน้้า
สาธารณะ เนื่องจากไขมันที่ปะปนออกมานั้น จะเคลือบที่ผิวหน้า 

ของน้้าทิ้ง ท้าให้เกิดความไม่น่าดู และจะเป็นการปิดกั้น  ผิวหน้าน้้า
ไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปผสมกับน้้าได้ ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า [7]   

3.3 น้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทเกษตรกรรม 

ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทเกษตรกรรม มี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดประเภทต่างๆ [8,9,10] คือ ความ
เป็นกรดด่าง คิดเป็นร้อยละ 1.0 ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ความต้องการออกซิเจนทางเคมี คิดเป็นร้อย
ละ 60.0 ปริมาณของแข็งแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 37.0 โดยน้้าทิ้ง
จากนาข้าว และฟาร์มเลี้ยงสุกรมีน้้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าการท้า
การเกษตรประเภทอื่นๆ ซึ่งฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่
ส้าคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบระบบเปิด ไม่มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย และความเข้มข้นของสารอินทรีย์จากกระบวนการเลี้ยง
สูง เมื่อปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติจะท้าให้ส่งผลกระทบมาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการด้าเนินการที่เข้มงวดในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวัง คุณภาพน้้าทิ้ง และด้าเนินการลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนไม่ด้าเนินการตามกฏหมาย 
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4. วิจารณ์และอภิปรายผล (Discussion) 

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้้าทิ้งจากทั้ง 3 แหล่งก้าเนิด 
ได้แก่ แหล่งก้าเนิดจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม พบว่า 
ปริมาณสารอินทรีย์จากน้้าทิ้งทั้งในรูปความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี และความต้องการออกซิเจนทางเคมี แหล่งก้าเนิดประเภท
ชุมชน และอุตสาหกรรมมีคุณภาพน้้าทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด
ร้อยละ 39.6 และ 31.0 ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) ส่วนปริมาณของแข็ง
แขวนลอย จากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม พบว่า ทั้ง 3 แหล่งก้าเนิดมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 
33.7 35.7 และ 37.0 ตามล้าดับ ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น พบว่า 
น้้าท้ิงจากชุมชน ร้อยละ 10.6 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้าหรับน้้ามัน
และไขมัน พบว่า น้้าทิ้งจากชุมชน และอุตสาหกรรม มีค่าเกิน
มาตรฐานก้าหนด ร้อยละ 14.9 และ 43.0 ตามล้าดับ ท้ังนี้เนื่องจาก
ระบบ้าบัดน้้าเสียไม่มีการออกแบบเพื่อก้าจัดไขมันก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้้าธรรมชาติ  

คุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ ต้องมีการปรับปรุง
เพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายก้าหนด 
ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้ง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และบางแหล่งก้าเนิดมีการติดตั้งแต่ไม่สามารถใช้
งานได้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ และบุลลากรผู้เช่ียวชาญใน
การดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนบุลคลากรผู้เช่ียวชาญ
ในการดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

5. บทสรุป (Conclusion) 
คุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ มีค่าเกินมาตรฐาน

ก้าหนด โดยแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญได้แก่ ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรมเกษตร ฟาร์มเลี้ยงหมู  ซึ่งดัชนีที่ส้าคัญเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ของแข็งแขวนลอย ความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ไขมันและน้้ามัน ดังนั้น
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุม
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียจากสถานประกอบการ จะต้องด้าเนินการที่
เข้มงวดในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง และด้าเนินการลงโทษหาก
มีการฝ่าฝืน และควรให้ค้าปรึกษาทางวิชาการในการจัดสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย การดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสีย การแก้ปัญหาน้้าท้ิงที่ไม่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งควรมีมาตรการในการแก้ไข ฟ้ืนฟู การควบคุม การ
ป้องกัน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการด้าเนินงาน
แบบผสมผสานและสอดคล้องกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชน 

6. กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement)  

ขอขอบพระคุณส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี ผู้สนับสนุนทุนท้าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

 

ตารางที่ 5 ร้อยละคุณภาพน้้าท้ิงที่เกินมาตรฐาน 

พารามิเตอร ์
ประเภทแหล่งก้าเนดิ 

ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ความเป็นกรดด่าง  0.33 9.7 1.0 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 33.7 35.7 37.0 
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 39.6 ND 7.0 
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ND 31.0 60.0 
ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น 10.6 0 ND 
น้้ามันและไขมัน 14.9 43.0 ND 

หมายเหตุ ND = ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากําลังอัดและอัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าปาล์ม

น้ํามันบดละเอียด  ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน โดยนําเถ้าปาล์มน้ํามันมาปรับปรุงคุณภาพโดยการบดจนมี

อนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ําหนักวัสดุปอซโซลาน เพื่อทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ  3, 7, 14 
และ 28 วัน และทดสอบอัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน 

ผลการวิจัยพบว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ํามันบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราร้อยละ 10 มีค่ากําลังอัดของ
คอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐาน ท่ีอายุตั้งแต่ 3, 7, 14 และ 28 วัน โดยคิดเป็นร้อยละ 115, 105, 105 และ 107 ตามลําดับ ส่วนการใช้เถ้า
ปาล์มน้ํามันบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 20 และ 30 พบว่าค่ากําลังอัดตํ่ากว่าคอนกรีตมาตรฐาน

ทุกๆ ช่วงอายุทดสอบ และการใช้เถ้าปาล์มน้ํามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 
พบว่ามีค่าการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐาน เท่ากับ 4.92 x 10-11,  8.41 x 10-11 และ 1.02 x 10-10 m/s ตามลําดับ 
โดยอัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการแทนที่เถ้าปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น 
คําสําคัญ : กําลังอัด, การซึมผ่านของน้ําในคอนกรีต, เถ้าปาล์มน้ํามัน 

 
Abstract 

This research is to study the compressive strength and water permeability rate in concrete that replaces 
Portland cement type 1 with ground palm oil fuel ash.  The replacement ratio of 10, 20, and 30 percent by weight of 
the cementitious material will be used. Palm oil fuel ash will be improved by grinding until the particle retains less than 
5 percent by weight on a sieve No. 325. Compressive strength will be tested at the ages of 3, 7, 14, and 28 days 
whereas water permeability will be tested at the age of 28 days. 

 The results showed that the use of finely ground palm oil fuel ash replaces of Portland cement type 1 at the 
rate of 10 percent had higher compressive strength of standard concrete at the ages of 3, 7, 14, and 28 days, 
representing 115, 105, 105, and 107 percent, respectively. The use of finely ground palm oil fuel ash replaces of 
Portland cement type 1 at the rates of 20 and 30 percent found that the compressive strength is lower than standard 
concrete for all testing period. And the use of finely ground palm oil fuel ash replaces of Portland cement type 1 at the 
rates of 10, 20, and 30 percent found that their water permeability values are higher than that of standard concrete 
which equal to 4.92 x 10-11, 8.41 x 10-11, and 1.02 x 10-10 m/s, respectively. The water permeability value in concrete will 
increase when the rate of palm oil fuel ash replacement increases. 
Keywords : compressive strength, water permeability, palm oil fuel ash  
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1. บทนํา 
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
จึงทําให้มีวัสดุ ท่ีเกิดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมากมาย 
ท้ังที่ใช้ประโยชน์ทางการค้า ได้และบางส่วนเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น
การกําจัดท้ิงและการจัดเก็บเป็นต้น กากของผลปาล์มน้ํามัน ได้แก่ 
เศษกะลา เส้นใยปาล์ม และเปลือกปาล์ม ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุ

เหลือทิ้งหลังสิ้นสุดกระบวนการผลิตน้ํามันปาล์ม  ดังนั้นหากสามารถ

นําเถ้าปาล์มน้ํามันมาใช้ประโยชน์ก็สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้  
เช่นเดียวกับการใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงจากเดิม
ในอดีตท่ีเคยเป็นวสัดุเหลือท้ิงที่สร้างปัญหาให้กับสภาวะแวดล้อม แต่
ต่อมามีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถนํามาใช้เป็นวัสดุ

ปอซโซลานในงานคอนกรีตได้ดี 
 หลังจากกระบวนการเผาจะเกิดขี้เถ้าเป็นจํานวนมากเมื่อเทียบ

กับการนํามาใช้ประโยชน์ ทางผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดนําขี้เถ้านี้มา

ทําการศึกษาคุณสมบัติความเป็นปอซโซลาน โดยการศึกษานี้ได้มี

การศึกษาแล้วท้ังในและต่างประเทศ โดยมี Hussin และ Awal [7] 
เคยศึกษาแล้วพบว่าใช้ได้ ส่วนในประเทศไทย จักรพล กลั่นมั่นคง 
[1] และ วีระชาติ ตั้งจิรภัทร [2] ได้ศึกษาศักยภาพของเถ้าปาล์ม

น้ํามันทางภาคใต้พบว่ามีคุณสมบัติความเป็นปอซโซลาน ดังนั้นทาง

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเถ้าปาล์มน้ํามันจากภาคตะวันออก

เพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้เถ้าปาล์มน้ํามันเป็นวัสดุปอซโซ

ลานท่ีมีความละเอียดและปริมาณการแทนที่ในปูนซีเมนต์ต่างกันใน

ส่วนผสมของคอนกรีต โดยศึกษาด้านการรับกําลังอัดและการซึมผ่าน

ของน้ําในคอนกรีต ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการนํา

เถ้าปาล์มน้ํามันมาใช้ในงานคอนกรีตต่อไป  
 1.1วัตถุประสงค์ 
 1.1.1 เพื่อศึกษากําลังอัดของคอนกรีตท่ีแทนท่ีบางส่วนใน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าปาล์มน้ํามัน ร้อยละ 10, 
20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน เปรียบเทียบกับคอนกรีต

มาตรฐาน  
 1.1.2 เพื่อศึกษาการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตท่ีแทนท่ีบางส่วน

ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าปาล์มน้ํามัน ร้อยละ 
10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน เปรียบเทียบกับคอนกรีต

มาตรฐาน  
     1.2 ขอบเขตงานวิจัย 

     ขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วยการนําเถ้าปาล์ม

น้ํามันท่ีเป็นวัสดุพลอยได้จาก บริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์ม จํากัด 
จังหวัดชลบุรีมาบดด้วยเครื่องบดวัสดุโดยบดให้มีขนาดอนุภาคค้างบน

ตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ําหนัก ทําการตรวจสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความถ่วงจําเพาะ ความละเอียด และ
ลักษณะรูปร่าง รวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ํามัน 

ทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
10 ซม. ความสูง 20 ซม. ได้แก่ คอนกรีตท่ีมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว และคอนกรีตท่ีมีเถ้า

ปาล์มน้ํามันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วน

ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน ทําการควบคุม

ปริมาณน้ําในส่วนผสมคอนกรีตให้มีค่าการยุบตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 
7.5 ถึง 12.5 ซม. และทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ  3, 7, 14 
และ 28 วัน  ตามลําดับ   

ทดสอบการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตโดยนําคอนกรีตท่ี

ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานเพียงอย่าง

เดียว และคอนกรีตท่ีใช้เถ้าปาล์มน้ํามันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุ

ประสาน ท่ีอายุ 28 วัน ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ความ
สูง 20 ซม. ไปตัดให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 5 ซม. 
เพื่อจะนําไปเข้าแบบหล่ออีพอกซี (Epoxy) และเครื่องทดสอบการ

ซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตตามลําดับ 
 

2. วิธีการดําเนินงาน 
 2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ  
     2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 
      2.1.2 ทรายสําหรับทําคอนกรีตเป็นทรายแม่น้ํานํามาล้างให้

สะอาดเพื่อเอาเศษฝุ่นและดินออก  
     2.1.3 หินสําหรับทําคอนกรีตนํามาล้างให้สะอาดเพื่อเอาเศษฝุ่น

และดินออก 
      2.1.4 น้ําประปา 
      2.1.5 เถ้าปาล์มน้ํามันจาก บริษัท สุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์ม 
จํากัด จังหวัดชลบุรี 

2.2 วิธีการศึกษา 
 2.2.1 การเตรียมตัวอย่างวัสดุ 
  เถ้าปาล์มน้ํามันที่นํามาศึกษาได้จาก บริษัท สุขสมบูรณ์

น้ํามันปาล์ม จํากัด จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานผลิตน้ํามันปาล์มซ่ึงใช้

เส้นใยของผลปาล์มเผาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกําเนิดไอน้ําเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า โดยมีอุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาไหม้คงที่ประมาณ 700-
800 ๐C นําเถ้าปาล์มน้ํามันที่ได้จากโรงงานโดยตรงมาร่อนผ่าน

ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 16 เพื่อแยกสิ่งเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่

เนื่องจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นนําเถ้าปาล์มน้ํามันที่

ผ่านตะแกรงเบอร์ 16 มาบดให้มีปริมาณอนุภาคค้างบนตะแกรง

มาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ําหนัก ใช้สัญลักษณ์ 
FPS 
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 2.2.2 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในการวิจัย 
     1. ทดสอบความถ่วงจําเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 
1 และเถ้าปาล์มน้ํามัน โดยใช้ขวดทดลองมาตรฐาน Le Chatelier 
ตามมาตรฐาน ASTM C 188 [3] ซ่ึงค่าความถ่วงจําเพาะเป็น

อัตราส่วนระหว่างน้ําหนักของวัสดุต่อน้ําหนักของของเหลวที่มี

ปริมาตรเท่ากับวัสดุนั้น โดยการทดสอบนี้ใช้น้ํามันก๊าดเป็นของเหลว

ในการทดสอบเนื่องจากไม่ทําปฏิกิริยากับวัสดุทดสอบ 
     2. ทดสอบน้ําหนักค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 (มีขนาดช่องเปิด

เท่ากับ 45 ไมโครเมตร) ของเถ้าปาล์มน้ํามัน ด้วยวิธี Wet Sieve 
Analysis ตามมาตรฐาน ASTM C 430 [4] ซ่ึงทําโดยการเอา

ตัวอย่างมาร่อนผ่านตะแกรงโดยใช้น้ํา เมื่อนําไปอบให้แห้งจะได้ส่วน

ท่ีเหลือบนตะแกรง ซ่ึงเป็นน้ําหนักท่ีค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 
     3. ถ่ายภาพขยายกําลังสูงของเถ้าปาล์มน้ํามันก่อนบดและหลัง

บด ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) เพื่อ

ศึกษาลักษณะรูปร่างของวัสดุท่ีใช้ในการศึกษา 
     4. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ํามันด้วยเครื่อง 
X-Ray Fluorescence (XRF) 
 2.2.3 การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต 
 การเตรียมตัวอย่างคอนกรีตจะออกแบบส่วนผสม

คอนกรีตในชนิดของรูปทรงกระบอกให้มีค่ากําลังอัดเท่ากับ 240 ksc. 
โดยใช้อัตราส่วนน้ําต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.63 และใช้ค่าการ
ยุบตัวของคอนกรีตเท่ากับ 7.5 ถึง 12.5 cm.  
  
ตารางที่ 2.1 แสดงอัตราส่วนผสมของคอนกรีตในรูปของทรงกระบอก

มีค่ากําลังอัดเท่ากับ 240 ksc. 

อัตราส่วนผสม (kg/m3) 
ชนิด

ตัวอย่าง น้ํา ปูนซีเมนต์ 
เถ้าปาล์ม

น้ํามัน 
ทราย หิน 

CT 217.29 328.43 - 856.81 915.2 

FSP10 217.29 296.73 26.25 856.81 915.2 

FSP20 217.29 263.76 52.5 856.81 915.2 

FSP30 217.29 230.79 78.75 856.81 915.2 

 
 ในการทดสอบกําลังอัดใช้ตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 10 ซม. ความสูง20 ซม. โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว และคอนกรีตท่ีใช้ใน

การทดสอบกําลังอัดใช้เถ้าปาล์มน้ํามันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุ

ประสาน ควบคุมปริมาณน้ําในส่วนผสมของคอนกรีตให้มีค่าการยุบตัว

อยู่ในช่วงระหว่าง 7.5 ถึง 12.5 ซม. ทําการถอดแบบที่อายุ 1 วัน  
บ่มท้ิงไว้ด้วยน้ําประปานําไปทดสอบหากําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ  
3, 7, 14, และ 28 วัน ตามลําดับ   

ในการทดสอบการซึมผ่ านน้ํ าจะนําคอนกรีต ท่ี ใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว 
และคอนกรีตท่ีใช้เถ้าปาล์มน้ํามันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุ

ประสานที่อายุ 28 วัน ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ความสูง 
20 ซม. ไปตัดให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ความสูง 5 ซม. 
แล้วทําการหล่อ อีพอกซี (Epoxy) ท่ีด้านข้างของตัวอย่างให้มีความ

หนา 2.5 cm. จากผิวตัวอย่างคอนกรีตสูงเท่ากับก้อนตัวอย่าง

คอนกรีต    หลังจากหล่ออีพอกซีเป็นเวลา 24 hr. อีพอกซีจะแข็งตัว

แล้วจึงนําตัวอย่างมาประกอบเข้าชุดทดสอบแล้วทําการอัดน้ําท่ี

ความดัน 5 bar ให้ไหลผ่านแท่งตัวอย่างคอนกรีต บันทึกปริมาณน้ํา

ท่ีไหลผ่านตัวอย่างกับเวลา เพื่อนํามาคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการ

ซึมผ่านน้ําตามสมการที่ 2.1      
K=pLgQ/PA              (2.1) 

   เมื่อ 
K = ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านน้ําของคอนกรีต (m/s) 
P = ค่าความหนาแน่นของน้ํา (kg/m3) 
g = แรงโน้มถ่วงของโลก (m2/s) 
Q = อัตราการไหลของน้ําแบบคงท่ี (m3/s) 
L = ความหนาแน่นของตัวอย่างคอนกรีต (m) 
P = แรงดันน้ําสทุธิท่ีไหลผ่านตัวอย่างคอนกรีต (kg/sec) 
A = พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างคอนกรีต ( m2 ) 
 
2.2.4  วิธีการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต 

         1. วัดขนาดและชั่งมวลตัวอย่างทดสอบ 
         2. ทําการ Cap ท่ีปลายตัวอย่างทดสอบท่ีรับแรง

โดยใช้ Sulfur Mortar โดย Sulfur Mortar ต้องมีความหนา

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 mm. โดยส่วนที่บางท่ีสุดไม่น้อยกว่า 3 
mm. ส่วนที่หนาที่สุดต้องไม่เกิน 8 mm. ท้ิงไว้อย่างน้อย 2 hr. 
          3. นําตัวอย่างคอนกรีตจํานวน 3 ก้อน โดยทดสอบ

กําลังรับแรงอัดแล้วปรียบเทียบกันทั้ง 3 ตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างใด
ตัวอย่างหนึ่งมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากที่ออกแบบไว้มากเกินไปให้

ตัดออกแล้วนําค่ากําลังรับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบที่เหลือไป

หาค่าเฉลี่ยของกําลังรับแรงอัดท้ังหมด 
               4. นําก้อนคอนกรีตวางบนที่รองรับเริ่มให้น้ําหนักใน

อัตราสมํ่าเสมอโดยกําหนดให้ไม่เกิน 1,000 kg/min หรืออัตรา

หัวกดไม่เกิน 0.5 in/min จนกระทั่งชิ้นทดสอบวิบัติอ่านค่า
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กําลังอัดสูงสุดท่ีทําให้ชิ้นทดสอบวิบัติ บันทึกค่าเพื่อนําไปทําการ

คํานวณ 
 2.2.5 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
     CT หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุเพียงอย่างเดียว 
      {FPS } หมายถึง เถ้าปาล์มน้ํามันหลังบด 
      {10, 20, 30} หมายถึง ปริมาณการแทนที่ในปูนซีเมนต์ในอัตรา

ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน ตามลําดับ 
     ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์ 
     FPS10 หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตท่ีผสมเถ้าปาล์มน้ํามัน (มี
ปริมาณอนุภาคค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย

น้ําหนัก) แทนท่ีปูนซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 10  
 

3. ผลการทดสอบ 
 3.1 คุณสมบัติจําเพาะของวัสดุ 
       ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาคุณสมบตัิจําเพาะของปูนซีเมนต์และเถ้า

ปาล์มน้ํามัน  
  3.1.1 ลักษณะรูปร่างของอนุภาค 
 ภาพถ่ายขยายอนุภาค รูปท่ี 3.2 และรูปท่ี 3.3 แสดง

ลักษณะอนุภาคของเถ้าปาล์มน้ํามันก่อนและหลังบด พบว่าเถ้าปาล์ม

น้ํามันก่อนบด (OPS) มีลักษณะรูปร่างโดยรวมค่อนข้างหยาบ ความ
พรุนสูง รูปร่างกลมมนติดต่อกันเป็นกลุ่มก้อนและขนาดไม่สมํ่าเสมอ 
ส่วนเถ้าปาล์มน้ํามันหลังบด (FPS) มีลักษณะอนุภาคเป็นเหลี่ยมมุม 
รูปร่างไม่แน่นอน อนุภาคมีขนาดและความพรุนลดลงเมื่อเทียบกับ

เถ้าปาล์มน้ํามันก่อนบด (OPS) 
 

 
รูปที่ 3.2 ภาพขยายอนุภาคเถ้าปาล์มน้ํามันก่อนบด OPS  

กําลังขยาย 500 เท่า 

 
รูปที่ 3.3 ภาพขยายอนุภาคเถ้าปาล์มน้ํามันหลังบด FPS  

กําลังขยาย 1,000 เท่า 
 3.1.2 ความถ่วงจําเพาะ 
 ตารางที่ 3.1 แสดงค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุ พบว่า

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 
3.14 ซ่ึงเป็นค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ัวไปของปูนซีเมนต์     คือ มีค่า
ความถ่วงจําเพาะอยู่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.2 [10] ส่วนเถ้าปาล์มน้ํามัน 
OPS และ FPS มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 1.99 และ 2.5 
ตามลําดับ เห็นได้ว่าการบดเถ้าปาล์มน้ํามันให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้น 
ทําให้มีค่าความถ่วงจําเพาะมีค่าสูงขึ้น ท้ังนี้เพราะว่าอนุภาคของเถ้า

ปาล์มน้ํามันก่อนบดมีความพรุนและมีโพรงอากาศในอนุภาคสูง (เห็น

ได้จากภาพถ่ายขยายอนุภาคในรูปท่ี 3.2) แต่เมื่อบดแล้วทําให้

อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่และมีความพรุน แตกออกเป็นอนุภาคท่ีมีขนาด

เล็กลง รูพรุนจึงน้อยลง ส่งผลให้ค่าความถ่วงจําเพาะเพิ่มขึ้น [10] ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Jaturapitakkul และ 
Cheerarot [9] ท่ีพบว่าการบดไม่เพียงแต่ลดขนาดอนุภาคของวัสดุ 
แต่ยังสามารถลดความพรุนได้ด้วย 
 
ตารางที่ 3.1 ค่าความถ่วงจําเพาะและความละเอียด 

ชนิดของตัวอย่าง ความถ่วงจําเพาะ สัดส่วนค้างตะแกรง

เบอร์ 325 (ร้อยละ) 

Cement Type I 3.14 N/A 

OPS 1.99 40.5 

FPS 2.5 4.75 
หมายเหตุ :N/A = Not Applied 

 3.1.3 ความละเอียดและความถ่วงจําเพาะ 

 เมื่อพิจารณาความละเอียดของวัสดุโดยการหาปริมาณ

อนุภาคท่ีค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 (ขนาดช่องเปิด 45 
ไมครอน) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 พบว่าเถ้าปาล์มน้ํามัน OPS และ 
FPS มีปริมาณอนุภาคท่ีค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 เท่ากับ 
ร้อยละ 40.5 และ 4.75 ตามลําดับ เห็นได้ว่าปริมาณอนุภาคของเถ้า

ปาล์มน้ํามัน OPS ท่ีค้างบนตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 325 มีค่าสูง
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กว่าร้อยละสัดส่วนค้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ท่ี
กําหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM C 618 [5] ซ่ึงมีค่าไม่เกินร้อยละ 34 
นั่นหมายความว่าอนุภาคของ OPS มีขนาดใหญ่กว่าปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภทที่ 1 ท่ัวไป ในขณะที่อนุภาคของ FPS มีขนาดเล็กกว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ประมาณ 8 เท่า สําหรับความ

ถ่วงจําเพาะนั้นจะเห็นได้ว่าความถ่างจําเพาะของ OPS มีค่าเท่ากับ 
1.99 และความถ่วงจําเพาะของ FPS มีค่าเท่ากับ 2.5 ซ่ึงจะมีค่า
ความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของ OPS แต่อย่างไรก็ตาม

ความหนาแน่นของ FPS ก็ยังมีค่าตํ่ากว่าความหนาแน่นของ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนดป์ระเภทที่ 1 

 3.1.4 องค์ประกอบทางเคมี 
 ตารางที่ 3.2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุท่ีใช้ใน

งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า เถ้าปาล์มน้ํามัน FPS มี SiO2 เป็นองค์ประกอบ

หลักเท่ากับร้อยละ 56.63 มี Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 6.87 
และ 3.10 ตามลําดับ ซ่ึงมีค่าแตกต่างจากงานศึกษาของ            
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร [2] ท่ีพบว่ามีปริมาณ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 
เท่ากับร้อยละ 65.30, 2.56 และ 1.98 ตามลําดับ งานศึกษาของ 
Tay [11] ท่ีพบว่ามีปริมาณ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 
34.30, 24.60 และ 14.90 ตามลําดับ และยังแตกต่างจากงานศึกษา

ชอง Hussin และคณะ [8] ท่ีมีปริมาณ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 
เท่ากับร้อยละ 43.6, 11.4 และ 4.7 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าเถ้า

ปาล์มน้ํามัน  แต่ละแหล่งมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมีสูง ท้ังนี้อาจ

เกิดจากอุณหภูมิและวิธีการที่ใช้ในการเผาที่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเถ้าปาล์มน้ํามันที่ใช้ในการศึกษานี้พบว่ามีผลรวมของ SiO2, 
Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 66.60 และมีค่าการสูญเสีย

น้ําหนักเนื่องจากการเผา (Loss On Ignition, LOI) เท่ากับร้อยละ 
0.36 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน ASTM C 188 [3] ท่ีระบุไว้ ว่าผลรวม
ของ SiO2, Al2Oและ Fe2O3 ต้องมีค่ามากกว่าร้อยละ 70 จึงไม่

สามารถจัด Class สําหรับเถ้าปาล์มน้ํามันได้ แต่ผลรวมของ SiO2, 
Al2O3 และ Fe2O3 มีค่าใกล้เคียงร้อยละ 70 และเมื่อพิจารณา

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ํามันที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้แล้ว 
พบว่ามี SiO2 และ Al2O3 เป็นองค์ประกอบหลักคล้ายกับปูนซีเมนต์ 
ทําให้ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า เถ้าปาล์มน้ํามันท่ีใช้ทําการทดสอบในงานวิจัย

ครั้งนี้ ยังคงมีคุณสมบัติท่ีจะเป็นวัสดุปอซโซลานได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ํามัน 

รายการ

ท่ี 
Chemical Composition (%) 

ผลการ

ทดสอบ FPS 

1 Magnesium Oxide (MgO) 5.78 

2 Aluminium Oxide (Al2O3) 6.87 

3 Silicon Dioxide (SiO2) 56.63 

4 Phosphorus pentoxide (P2O5) 10.19 

5 Cl 3.25 

6 Potassium Oxide (K2O) 9.92 

7 Calcium Oxide (Cao) 16.64 

8 Titanium dioxide (TiO2) 0.12 

9 Chromium(III) oxide (Cr2O3) N.D. 

10 Manganese(IV) oxide (MnO2) 0.53 

11 Iron Oxide (Fe2O3) 3.10 

12 Copper(II) oxide (CuO) 0.15 

13 Zinc oxide (ZnO) 0.13 

14 Strontium oxide (SrO) 0.18 

15 Lead(II) oxide (PbO) N.D. 

16 Loss On Ignition (LOI) 0.36 

 Classified by ASTM C 618 - 
หมายเหตุ : LOI ที่ระบุใน ASTM C 618 [5] ให้มีไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งพบว่าเถ้า

ปาล์มน้ํามันมี LOI เท่ากับ 0.36 ตรงตามที่ ASTM C 168 ระบุไว้ 

 
3.2 กําลังอัดของคอนกรีต 

จากรูปท่ี 3.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดกับ

อายุบ่มของคอนกรีต พบว่าท่ีอายุ  3, 7, 14, และ 28 วัน กําลังอัด
ของคอนกรีตมาตรฐาน CT มีค่าเท่ากับ 140, 194, 230, และ 247 
กก/ซม2  ตามลําดับ 

 
รูปที่ 3.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดกับอายุบ่มของ

คอนกรีต  
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3.3 อัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีต 
ตารางที่ 3.5 แสดงอัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีต 

พบว่าอัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีตท่ีผสมเถ้าปาล์มน้ํามันร้อย

ละ 10 มีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้ําเท่ากับ 4.92 x 10-11 m/s 
ซ่ึงมีความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านน้ําใกล้เคียงกับ

คอนกรีตมาตรฐาน CT มากท่ีสุด อัตราการซึมผ่านของน้ําใน

คอนกรีตท่ีผสมเถ้าปาล์มน้ํามันร้อยละ 20 มีค่าสัมประสิทธ์ิการซึม

ผ่านของน้ําเท่ากับ 8.41 x 10-11 m/s อัตราการซึมผ่านของน้ําใน

คอนกรีตท่ีผสมเถ้าปาล์มน้ํามันร้อยละ 30 มีค่าสัมประสิทธ์ิการซึม

ผ่านของน้ําเท่ากับ 1.02 x 10-10 m/s  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากย่ิงเพิ่มเถ้าปาล์มน้ํามันเข้าไปก็จะ

ทําให้ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านน้ําของคอนกรีตลดลง

สวนทางกันตามไปด้วย ถึงจะทําการบดขี้เถ้าปาล์มให้มีอนุภาคขนาด

เล็กแล้วก็ตามภายในขี้เถ้าปาล์มท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กนั้นก็ยังคงมีรู

พรุนและช่องว่างของอากาศที่ทําให้อัตราการซึมผ่านของน้ําใน

คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการแทนที่เถ้าปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 3.5 อัตราการซึมผ่านของน้ําในคอนกรีต 

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ความ

สูง 

พ้ืนที่หน้าตัด 
ค่า Q ค่า K ค่า K

เฉลี่ย 
ชนิด

ของ

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง

ที่ 

cm. cm. m2 (m³/s) (m/s) (m/s) 

1 10.05 4.13 0.00793 3.00E-
10 

3.06E-
11 CT 

2 10 4 0.00785 2.00E-
10 

2.00E-
11 

2.53E-
11 

1 9.95 4.07 0.00778 4.00E-
10 

4.11E-
11 FPS 10 

2 10.1 3.9 0.00801 6.00E-
10 

5.73E-
11 

4.92E-
11 

1 10 3.92 0.00785 9.00E-
10 

8.81E-
11 FPS 20 

2 10.05 4.05 0.00793 8.00E-
10 

8.01E-
11 

8.41E-
11 

1 10 4.01 0.00785 1.00E-
09 

1.00E-
10 FPS30 

2 9.98 4.1 0.00782 1.00E-
09 

1.03E-
10 

1.02E-
10 

 
4. สรุปผลการทดสอบและขอ้เสนอแนะ 
    4.1 สรุปผลการทดสอบ 
 จากผลการศึกษากําลังอัดและการซึมผ่านของน้ําใน

คอนกรีตท่ีแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าปาล์ม

น้ํามันในอัตราร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ําหนักวัสดุประสาน 
สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ 

4.1.1 กําลังอัดของคอนกรีตท่ีใช้เถ้าปาล์มน้ํามันแทนที่

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราร้อยละ 10 โดยน้ําหนัก

วัสดุประสาน มีค่ากําลังอัดสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐาน ท่ีอายุตั้งแต่ 3, 
7, 14 และ 28 วัน โดยคิดเป็นร้อยละ 115, 105, 105 และ 107 
ตามลําดับ และค่ากําลังอัดของคอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าปาล์มน้ํามันในอัตราร้อยละ 20 และ 30 
โดยน้ําหนักวัสดุประสาน ทุกๆ ช่วงอายุทดสอบมีค่ากําลังอัดตํ่ากว่า

คอนกรีตมาตรฐานทุกๆ อัตราส่วน  
4.1.2 คอนกรีตท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 

1 ด้วยเถ้าปาล์มน้ํามันในทุกๆ อัตราส่วน มีค่าการซึมผ่านของน้ําใน

คอนกรีตท่ีสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐาน โดยอัตราการซึมผ่านของน้ําใน
คอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการแทนที่เถ้าปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น 
 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาของช่วงอายุการทดสอบ

เป็น 60, 90 วัน เป็นต้น เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างกับการ

ทดสอบท่ีอายุ 28 วัน 
4.2.2 ควรนําเถ้าปาล์มน้ํามันจากหลายๆที่ ทําการ

ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการซึมผ่านของน้ํา

ในคอนกรีตในแต่ละที่ได้ 

 
5.บรรณานุกรรม 
1. จักพล กลั่นมั่นคง, ดนัย สีนา และ ธนวัฒน์ โชคสว่างเนตร, 

2543, “การศึกษาศักยภาพของเถ้าปาล์มน้ํามันเพื่อใช้เป็นวัสดุ

ปอซโซลาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 59 หน้า. 
2. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, 2546, “การศึกษากําลังอัดของมอร์ต้าร์ท่ี

ผสมเถ้าปาล์มน้ํามันและการขยายตัวของแท่งมอร์ต้าร์ท่ีผสม

เถ้าปาล์มน้ํามันและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี, 167 หน้า. 
3. American Society for Testing and Materials, 1997, 

“ASTM C 188 : Standard Test Method for Density of 
Hydraulic Cement”, In 1997 Annual Book of ASTM 
Standards, Vol. 04.01, Philadelphia, ASTM, pp. 160-
161. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
653ภาคบรรยาย



 

4. American Society for Testing and Materials, 1997, 
“ASTM C 430 : Standard Test Method for Fineness of 

Hydraulic Cement by the 45-μm (No. 325) Sieve”, In 
1997 Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.01, 
Philadelphia, ASTM, pp. 217-219. 

5. American Society for Testing and Materials, 1997, 
“ASTM C 618 : Standard Specification for Coal Fly 
Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use 
as a Mineral Admixture in Concrete”, In 1997 
Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02, 
Philadelphia, ASTM, pp. 294-296. 

6. Biricik, H, Akoz, F., Berktay, I. and Tulgar, A.N., 1999, 
“Study of Pozzolanic Properties of Wheat Straw 
Ash”, Cement and Concrete Research, Vol. 29, pp. 
219-222. 

7. Hussin, M.W. and Awal, A.S.M.A., 1996, “Influence of 
Palm Oil Fuel Ash on Strength and Durability of 
Concrete”, Proceedings of the Seventh 
International Conference on Durability of 
Building Materials and Components, 19-23 May, 
Stockholm, Sweden, pp. 291-298. 

8. Hussin, M.W. and Awal, A.S.M.A., 1996, “Palm Oil 
Fuel Ash-A Potential Pozzolanic Material in Concrete 
Construction”, Proceedings of the International 
Conference on Urban Engineering in Asian Cities 
in the 21st Century, 20-23 November 1996, 
Bangkok, Thailand, pp. D361-D366. 

9. Jaturapitakkul, C. and Cheerarot, R., 2003, 
Development of Bottom Ash as Pozzolanic 
Material”, Journal of Materials in Civil Engineering, 
ASCE, Vol. 15, pp. 48-54  

10. Lea, F.M., 1970, The Chemistry of Cement and 
Concrete, Edward Arnold Publishers, pp. 361, 414-
423. 

11. Tay, J.H., 1990, “Ash from Oil-Palm Waste as 
Concrete Material”, Journal of Material in Civil 
Engineering, ASCE, Vol. 2, pp. 94-105. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
654ภาคบรรยาย



การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ 
The Quality Improvement for Automotive Plastic Injection parts 

 
พิมพร  เทศแก้ว1* จริยา  สุขงาม2 และ สิทธิชัย   แก้วเกื้อกูล3 

 
ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม ส านกัวิจยัและบรกิารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
1E-mail : pimporn.tha@kmutt.ac.th ; 2E-mail : jariya.suk@kmutt.ac.th ; 3E-mail : sittichai.kae@kmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหาของเสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง และยังส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหา
แนวทางในการลดปริมาณของเสีย ในการด าเนินการวิจัยนี้ได้น าเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ได้แก่ ใบตรวจสอบ กราฟ แผนภูมิพาเรโต้ และผัง
ก้างปลา มาใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตหุรือปัจจัยของปัญหา จากนั้นได้น าปัจจัยดังกล่าวมาออกแบบการทดลองเพื่อก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาของเสีย โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสีลาย จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากวิธีการปฏิบัติงาน  นั่นคือ 
การปรับตั้งค่าการฉีดขึ้นรูป จากการด าเนินการแก้ไขพบว่าของเสียในกระบวนการผลิตลดลงจาก 5.38% เหลือ 2.50% มูลค่าของเสียลดลง 
53.53% และผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 2.88%  
ค าส าคัญ : กระบวนการฉีดพลาสติก ของเสีย สีลาย 
 

Abstract 
The defective problems of plastic injection molding process in automotive parts which have a hug affected to the 

company that due to the highly production costs, and also due to the competitive advantage of their business too. Therefore, 
this research objective which was studied and analyzed to identify the method of reduction the wastes and improved the 
production process. The methodology was applied QC 7 tool technique such as check sheet, graph, Pareto diagram, and 
Fish-bone diagram to collect and analyze the process data problem. Then, factors affect to defect problems were identified 
and used to run in design experiments, which were focused on solving waste problem in Cloudy appearance. The results 
found that main problem occurred from injection configuration. After applying solution, the defects from production process 
were decreased from 5% to 1.8%, which affected cost reduction to be decrease 64.5% and productivity increases 3%.  

Keywords : Plastic injection, Defect, Cloudy appearance 

 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีส าคัญ

และเติบโตควบคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์
ผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบส าคัญหลายชนิด การพัฒนาช้ินส่วนในอนาคต
ต้องค านึงถึงการลดน้ าหนักเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน โดยยังต้องคง
ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงทนทาน และความปลอดภัยไว้ให้ได้
ตามปกติหรือดียิ่งขึ้น วัสดุพลาสติกจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้ คือ กระบวนการฉีด
ขึ้นรูป เนื่องจากอัตราการผลิตสูง และผลิตช้ินงานที่มีความซับซ้อน
ได้อย่างแม่นย า ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ความส าคัญกับคุณภาพ

ผิวช้ินงาน เนื่องจากโดยส่วนมากจะถูกประกอบขึ้นเป็นโครงสร้าง
ภายนอก ท าให้มองเห็นผิวช้ินงานได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว
คุณภาพผิวช้ินงานจากการฉีดขึ้นรูปขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่พิมพ์ 
คุณสมบัติของวัสดุ และที่ส าคัญคือ การปรับตั้งค่าการฉีดขึ้นรูป เช่น 
ค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีด ค่าความเร็วในการฉีด และค่าแรงดันฉีด 
เป็นต้น [1],[2] 

 ปัญหาของเสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ส่งผล
กระทบต่อสถานประกอบการ คือ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และส่งผล
ต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกัน โดยสถานประกอบการกรณีศึกษาเป็นองค์กรที่ประกอบ
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ซึ่งก าลังเผชิญ
กับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณของเสียในกระบวนการ
ฉีดขึ้นรูปค่อนข้างสูง ในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1.59% เทียบเท่ากับ 15,939 PPM โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ
เกี่ยวกับคุณภาพผิวช้ินงาน จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าปัญหา
การเกิดของเสียเป็นปัญหาส าคัญที่องค์กรจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาปัจจุบัน 

ศึกษาข้อมูลของเสียเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 พบของเสีย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.59 % เทียบเท่ากับ 15,939 PPM แต่เนื่องจาก
สถานประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์จากการฉีดขึ้นรูปหลาย
ประเภท ผู้วิจัยจึงต้องเลือกประเภทช้ินงานที่พบปัญหาสีลายมาก
ที่สุดเป็นช้ินงานกรณีศึกษา คือ ช้ินงาน Shield Leg (PHD-430) ดัง
รูปที่ 1 โดยมีข้อมูลของเสีย ดังรูปที่ 2 พบว่าปริมาณของเสียช่วง

เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.37% เทียบเท่า
กับ 53,666 PPM แบ่งประเภทของเสียจากการบันทึกใบตรวจสอบ
ได้ 6 ประเภท ได้แก่ สีลาย เส้นใย บุบ แหว่ง รูเยิน และเม็ดสีไมแ่ตก 
และวิเคราะห์ประเภทของเสียโดยใช้แผนภูมิพาเรโต้ พบว่าของเสีย
หลักท่ีเกิดขึ้นอันดับที่ 1 คือ สีลาย เท่ากับ 70.90% ของปริมาณของ
เสียทั้งหมด 

 
 
 
 

 

รูปที่ 1 ช้ินงาน Shield Leg (PHD-430) ที่พบปัญหาสีลายบน
ผิวช้ินงาน 

 

  

 

รูปที่ 2 ข้อมูลของเสียชิ้นงาน Shield Leg (PHD-430) เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561   
 
 

2.2 วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดสีลาย 
แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดสีลายจากการระดม

ความคิดภายใต้หลักการของ 3 จริ ง คือ สถานที่ท างานจริง 
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง และสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจริงจาก
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าแผนก และ
พนักงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยประสบการณ์การท างาน 
ท าให้สามารถหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสีลายได้ โดย
แสดงในผังก้างปลา [3],[4],[5] ดังรูปที่ 3 พบว่ามีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี ้

ปัจจัยด้านวิธีการ (Method) ท่ีมีผลต่อการเกิดสีลาย ได้แก่ การ
เลือกเครื่องฉีดไม่เหมาะสม ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการฉีดขึ้นรูปไม่
ถูกต้อง และออกแบบแม่พิมพ์ไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยด้านบุคคล (Man) ท่ีมีผลต่อการเกิดสีลาย ได้แก่ พนักงาน
ขาดความรู้  และพนักงานไม่ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดสีลายโดยผังก้างปลาหรือ

แผนภาพสาเหตุและผล 
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2.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกปัจจัย 
เมื่อท าการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ พบว่ามีปัจจัยที่คาดว่าจะมี

ผลต่อการเกิดสีลายอยู่ทั้งสิ้น 4 ปัจจัย จึงได้ระดมความคิดร่วมกับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและจ าลองการผลิตเพื่อคัดเลือกปัจจัย ซึ่งได้
ปัจจัยที่สนใจ คือ การเลือกเครื่องฉีดไม่เหมาะสม และก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ในการฉีดขึ้นรูปไม่ถูกต้อง ซึ่งค่าพารามิเตอร์ในการฉีด
ขึ้นรูปพลาสติกมีอยู่หลายประเภท แต่มุ่งความสนใจไปท่ีค่าความเร็ว
ในการฉีด (Injection Speed) เนื่องจากช้ินงานมีขนาดใหญ่ ลักษณะ
และผิวของช้ินงานมีความซับซ้อน จึงได้ท าการค านวณตามหลักการ
และทฤษฎี และน าไปพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
จริง ในตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าพารามิเตอร์จากการ
ค านวณกับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้จริง พบว่า การเลือกเครื่องฉีดโดย
ค านวณจากขนาดของแรงปิดพิมพ์ไม่สอดคล้อง แต่เนื่องจากสถาน
ประกอบการมีเครื่องที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 1,250 Tons และค่า
ความเร็วในการฉีด แบ่งเป็น 4 Step ใน Step 1 และ 4 สอดคล้อง 
แต่ Step 2 และ 3 ไม่สอดคล้องกัน โดยพนักงานประจ าเครื่องฉีดให้
เหตุผลว่า Step 2 และ 3 มีการปรับอยู่ตลอด ซึ่งเมื่อน าข้อมูลไป
พิจารณาร่วมกับภาพการจ าลองการไหลของพลาสติกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 4 พบว่า ปัญหาสีลายบนผิวช้ินงานอยู่ในช่วง
ระหว่าง Step 2 และ 3 เช่นกัน ดังนั้น ปัจจัยที่น าไปออกแบบการ
ทดลองคือ ค่าความเร็วในการฉีดใน Step 2 และ 3 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกับค่าพารามิเตอร์จากการค านวณกับ
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้จริง 

ปัจจัยท่ีสนใจ ค านวณ ที่ใช้จริง 
1. การเลือกเครื่องฉีด  1,066.69 Tons 1,250.00 Tons 
2. Injection Speed  Step 1 = 18 ±5  

Step 2 = 35 ±5 
Step 3 = 55 ±5 
Step 4 = 25 ±5 

Step 1 = 18 
Step 2 = 27 
Step 3 = 49 
Step 4 = 25 

 

 
 

 

STEP 1  STEP 2  STEP 3  STEP 4 

รูปที่ 4 ภาพจ าลองการไหลของพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 

2.4 การออกแบบการทดลอง 
น าปัจจัยที่เลือก คือ ค่าความเร็วในการฉีดใน Step 2 และ 3 มา

ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 3-Level [6],[7],[8] เพื่อ
ศึกษาผลกระทบหลักและผลกระทบที่มีอิทธิพลร่วมของปัจจัยต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดล าดับการทดลองครั้งนี้ให้เป็นแบบสุ่ม โดยท าการ
ทดลองซ้ า 3 ครั้ง ตัวแปรตอบสนองในการทดลอง คือ ปริมาณ
ช้ินงานที่เกิดสีลาย โดยวัดค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ย ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ถูกก าหนด
ไว้ปัจจัยละสามระดับ ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นจะมีการทดลอง
ทั้งหมด 27 การทดลอง  และยอมรับความผิดพลาดที่ 5% 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 

ปัจจัย (Factors) ค่ามาตรฐาน ระดับปัจจัย  
Inj. Speed Step 2 35 ±5 30, 35 และ 40  
Inj. Speed Step 3 55 ±5 50, 55 และ 60   

 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การตรวจสอบการกระจายเป็นแบบปกติของค่าความ
คลาดเคลื่อน 

พิจารณาการกระจายตั วของค่ าความคลาด เคลื่ อนซึ่ ง
ผู้ท าการวิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของการเกิดสี
ลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ รูปที่ 5 พบว่า ค่าของความ
คลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง และมีค่า Sig. 
มากกว่า .05 ซึ่งอธิบายได้ว่าค่าความแปรปรวนมีค่าไม่แตกต่างกัน 
สามารถประมาณได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5 กราฟการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
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3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการทดลอง 
ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

เกิดสีลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ [9] ดังรูปที่ 6 พบว่า 
ความเร็วในการฉีด (Injection speed) Step 2 และความเร็วในการ
ฉีด (Injection speed) Step 3 มีอิทธิพลร่วมกันต่อการเกิดสีลาย
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

รูปที่ 6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการเกิดสีลาย (Cloud) 

3.3 การหาระดับท่ีเหมาะสมของแต่ละปัจจัย 
ก าหนดระดับปัจจัยที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบระดับของ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสีลาย จากรูปที่ 7 เปรียบเทียบระดับ
ความเร็วในการฉีด (Injection speed) Step 2 และความเร็วในการ
ฉีด (Injection speed) Step 3 ที่มีผลกระทบต่อการเกิดสลีายพบวา่ 
ที่ระดับความเร็วในการฉีด (Injection speed) Step 2 เท่ากับ 40 
m/s และความเร็วในการฉีด (Injection speed) Step 3 เท่ากับ 55 
m/s มีปริมาณของเสียน้อยที่สุดคือ 0.95% นั่นคือ เป็นระดับที่
เหมาะสมที่สุด 

 

รูปที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณการเกิดสีลายที่ระดับความเร็วในการฉดี 
Step 2 และความเร็วในการฉีด Step 3 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่เหมาะสมก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 

ปัจจัย (Factors) ค่ามาตรฐาน ก่อน หลัง 
Injection Speed Step 2 35 ±5 27 40 
Injection Speed Step 3 55 ±5 49 55 

 

4. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์และสรุป  
จากการด าเนินการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดสีลายเกิด

จากการปรับตั้งค่าการฉีดขึ้นรูป นั่นคือความเร็วในการฉีด Step 2 
และ Step 3 ค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมเท่ากับ 40 และ 55 m/s 
ตามล าดับ ผู้วิจัยน าค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมมาด าเนินการผลิตจริง
เพื่อยืนยันผลการวิจัย และเปรียบเทียบเปอรเ์ซ็นตข์องเสีย มูลค่าของ
เสีย และผลิตภาพการผลิต ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก่อนและ
หลังการปรับปรุง  

ดังตารางที่ 3 พบว่าภายหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปริมาณช้ินงานที่ เกิดสีลายลดลง 2.86% ปริมาณช้ินงานที่ เกิด
ข้อบกพร่องอื่น ๆ ลดลง 0.02% ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง
จาก 5.38% เหลือ 2.50% มูลค่าของเสียหลังการปรับปรุงลดลง 
53.53% และผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 2.88% 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ก่อนและหลังการปรับปรุง 

รายการ ก่อน หลัง ผลต่าง 
ช้ินงานท่ีเกิดสีลาย (%) 3.81 0.95 -2.86 
ช้ินงานท่ีเกิดข้อบกพร่องอืน่ (%) 1.57 1.55 -0.02 
ปริมาณของเสียรวม (%) 5.38 2.50 -2.88 
มูลค่าของเสยี (บาท) 20,659 9,600 -11,059 
ผลิตภาพการผลติ (%) 94.62 97.50 +2.88 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเกิดจากการให้

การสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้งในเรื่องของบุคลากร 
เครื่องจักรและวัตถุดิบในกระบวนการทดลอง รวมถึงอุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ และขอขอบพระคุณศูนย์พัฒนาผลิตภาพ
อุตสาหกรรม ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อภาคอุตาสาหกรรมและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
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โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับการจัดท าแผนธุรกิจโดยมีต้นทุนที่ต่ าที่สุดของอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวเนื้อทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาผู้ประกอบการวัวเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

Optimization business plan computer programming for beef cattle supply chain:  
A case study in Nakhon Sawan 
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บทคัดย่อ 

การเลีย้งวัวเนื้อเป็นการท ากสิกรรมที่มีความส าคัญในประเทศเกษตรกรรมอย่างเช่นประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่ไมไ่ด้ถูก
ครอบง าโดยบริษัทขนาดใหญ่ เกษตรกรจะเลีย้งกันเองตามความรูแ้ละภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีท าสืบต่อกันมา จึงเป็นการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นต้นทุนท่ีแท้จริงของการเลีย้งวัวเนื้อ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาต้นทุนท่ีแท้จริงในห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงวัวเนื้อ และจัดท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดท าแผนธุรกจิโดยต้นทุนท่ีต่ าที่สดุของอุตสาหกรรมการเลีย้งวัวเนื้อ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยมวีิธีการ
ด าเนินการวิจยัโดยหาต้นทุนการเลี้ยงวัวเนื้อจากงานวิจัยในอดีต และการสัมภาษณเ์กษตรกรผูเ้ลี้ยงวัวเนื้อในปัจจุบัน หลังจากนั้นน าข้อมูล
ต้นทุนท่ีได้ไปจัดท าแผนธุรกิจการเลี้ยงวัวเนื้อด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สรุปผลการท าวิจัยได้ต้นทุนที่แท้จริงโดยมีรูปแบบการเลี้ยงวัว
เนื้อจ านวน 4 แบบ ได้แก่ แบบซื้อลูกติดแม่ แบบซื้อแม่และพ่อพันธุ์มาผสมเอง แบบขุนปล่อยทุ่ง และแบบขุนยืนโรง และได้จัดท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การจัดท าแผนธุรกิจการเลีย้งวัวเนื้อที่มีมาตรฐาน แสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตรไ์ด้แก ่ ค่า IRR, NPV, Payback period 
เกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงวัวเนื้อสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพจิารณาก่อนท่ีจะด าเนินธุรกิจได้ 
 
ค าส าคัญ: การเลี้ยงวัวเนื้อ, แผนธรุกิจ,  โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

Abstract 
Raising beef cattle is an important agricultural practice in agricultural countries such as Thailand. The beef 

cattle are one of the few agricultural practices that are not dominated by large companies. The beef cattle farmers are 
raise beef cattle by themselves according to the knowledge and folk wisdom that has been made. Therefore, it is 
difficult to access information that is the real cost of raising cattle. This research, therefore, aims to investigate the real 
cost in the supply chain of beef cattle farming. In addition, another research objective is to create a computer program 
to form a business planning by the lowest cost of the beef cattle industry in Nakhon Sawan province. The research 
methodology is a literature search on the cost of beef cattle from past research and interviewing current cattle farmers. 
After that, input the cost data to create a beef cattle business planning with Microsoft Excel. The research conclusion, 
there are four types of beef cattle raising by the purchasing of pregnant mother beef, a mother and father beef, field 
beef, farm beef. There is the business planning computer program package for raising cattle with standard economic 
results such as IRR, NPV, Payback period. The farmers who are interesting in raising beef cattle can be used as basic 
information for consideration before conducting business. 

 

Keywords: beef cattle, business plan, computer program  
 

1. บทน า (Introduction) 
การเลี้ยงวัวเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกร เดิมเป็นการ

เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นา เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้งานหรือวัวมี
อายุมากขึ้น เกษตรกรก็น าไปขายเป็นเนื้อเพื่อใช้ในการบริโภคใน
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงทดแทน

แรงงานจากสัตว์ ท าให้วัวมีความส าคัญน้อยลง เกษตรกรจึงเลี้ยงวัว
น้อยลงประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลกมีจ านวนมากขึ้น 
ท าให้มีความต้องการประกอบอาหารประเภทเนื้อวัวเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้ผลผลิตเนื้อวัวมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ของประชากรในประเทศไทย จึงต้องมีการน าเข้า วัวเนื้อจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
660ภาคบรรยาย



 

ต่างประเทศโดยเป็นการน าเข้าวัวที่มีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง เช่น จากประเทศพม่า[1] ซึ่งผลของการน าเข้าวัวเนื้อที่มี
ชีวิตเข้ามาอาจจะมีโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนแอบ
แฝงเข้ามากับสัตว์น าเข้าก็ได้ หากปราศจากการควบคุม และความ
เข้มงวดจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด่านกักกันสัตว์ต่างประเทศ จาก
ที่ผ่านมาการเลี้ยงวัวเนื้อของเกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เลี้ยง
โดยเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงมีการพัฒนาที่ล่าช้า อาจเป็น
เพราะว่าเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการ
จัดการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารและการดูแล
ด้านสุขภาพของสัตว์ที่ต่ า ท าให้เกษตรกรเมื่อมีการเริ่มต้นเลี้ยงวัวก็
ประสบปัญหาต่าง ๆ หรือขาดการส่งเสริมให้ความรู้ ขาดการติดตาม
งาน ขาดการประชาสัมพันธ์การแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เลี้ยง การจัดการ การป้องกันและการรักษาสัตว์เบื้องต้นจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ฯ ในการดูแลส่งผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ การเลี้ยงจะมีรูปแบบการเลี้ยงแบบ
ปล่อยฝูงวัวไปแทะเล็มหญ้าที่ขึ้นตามท้องทุ่งสาธารณะที่รกร้างว่าง
เปล่าหรือการเลี้ยงแบบขังคอกเกี่ยวหญ้าให้ช่วงอาหารขาดแคลน 
จากสภาพการเลี้ยงและการจัดการการผลิตของเกษตรกรดังกล่าว 
พบว่ายังขาดมาตรฐานและการจัดการฟาร์มเบื้องต้นที่เหมาะสมซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อและความปลอดภัยของผู้บริโภค[9]  ซึ่งปัญหา
เหล่านี้เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการ
ฟาร์ม มีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อ และที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การเลี้ยงวัวเนื้อในปัจจุบันยังเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็น
อาชีพเสริมหรือเป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นทุนต่ า[15] 
ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการจากภาครัฐ ฯ นั้นต้องเข้ามาให้
ความรู้ในส่วนของการจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาวัวเนื้อส่งผลให้
เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อความอยู่รอดของฟาร์ม 
และเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการเลี้ยงวัวเนื้อเกษตรกรจึงต้องหันมา
ปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้รองรับในยามขาดแคลน หรือแม้กระทั้งการ
ผลิตอาหารข้นเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม[9] 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
รูปแบบการเลี้ยงและค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
เกษตรผู้เลี้ยงวัวเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเลอืกรูปแบบการผลิตวัวเนื้อท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพยากร และการจัดการการผลิตเพื่อลดต้นทุน  และปัญหา
อุปสรรคในการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรผู้ที่สนใจในการท าฟาร์มวัว
เนื้อได้น าการเปรียบเทียบรูปแบบการผลิตใช้ในการตัดสินใจของ
เกษตรกรต่อไป 
2. ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย/ทดลอง  
2.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษารูปแบบการ เลี้ ย งและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อ
มาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการท าแบบสอบถามจนส าเร็จ 
ในการค านวณจากจ านวนฟาร์มทั้งหมด โดยจะแยกออกเป็น 4 
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อแม่ลูกติด 
รูปแบบที่สองเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อแม่และพ่อพันธุ์มา
ผสมเอง รูปแบบท่ีสามเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อมาเลี้ยงขุน
แบบปล่อยทุ่ง รูปแบบท่ีสี่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อมาเลี้ยง
ขุนแบบยืนโรง เมื่อลงพื้นที่ให้เกษตรกรตอบแบบสอบถามครบตาม
จ านวนที่ก าหนดแล้วนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรกลับมา
ค านวณต้นทุนและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
ขอบเขตในการท างานการหาต้นทุนท่ีต่ าที่สุดของการเลี้ยงวัวเนื้อ คือ 
การสร้างโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการ
ค านวณงบประมาณของการเลี้ยงวัวเนื้อ 
2.2 วิธกีารวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods) 

การศึกษาบริบทรูปแบบการเลี้ยงและต้นทุนการเลี้ยงและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) สามารถแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบสอบถามโดยมีเกษตรกรเป็นผู้ตอบ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Method) ลงพื้นที่ท าการสุ่ม
เกษตรกรรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 25% จ านวน 30 ฟาร์ม จาก
จ านวน 125 ฟาร์ม [8] ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามในการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา  
ขั้นที่ 1 ออกแบบสอบถามโดยส่งแบบถามสอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบค าถาม ( IOC) แล้วน า
แบบสอบถามมาสุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์
จ านวน 30 ฟาร์ม เพื่อสังเคราะห์ตรวจสอบจากข้อมูลและการเลี้ยง
วัวเนื้อของเกษตรกรรายย่อยท าแบบสอบถามก่อนการส ารวจเพื่อ
เก็บข้อมูลจริง                                               

ขั้นตอนที่  2 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของ
เกษตรกรรายย่อย (Interview Farm) น ามาค านวณหาต้นทุนและ
ผลตอบแทนระยะสั้นของแต่ละฟาร์มว่าการลงทุนซื้อ-การจ าหน่าย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยร้อยละ
(Percentage) เพื่อน าข้อมูลปริมาณของแต่ละรูปแบบการเลี้ยงมา
เปรียบเทียบประเมินความแตกต่าง วิธีการที่ 2 น าข้อมูลต้นทุนการ
เลี้ยงและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรได้รบัน ามาค านวณเพื่อเปรียบเทยีบ
ต้นทุนการผลิตและค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละรูปแบบ
การเลี้ยงวัวเนื้อเพื่อให้ทราบถึงก าไรในการเลี้ยงและความเสี่ยงใน
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การลงทุนเลี้ยงวัวเนื้อของเกษตรกรรายย่อยโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
3. ผลการวิจัย 

การศึกษาสภาพบริบทและรูปแบบการ เลี้ ย งทาง
เศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยในจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ 
ได้เข้าส ารวจฟาร์มวัวเนื้อที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 30 ฟาร์ม 
ภายในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการส ารวจฟาร์มวัวเนื้อเกษตรกร การ
เก็บข้อมูลเกษตรกร ศึกษารูปแบบการเลี้ยงวัวเนื้อในจังหวัด
นครสวรรค์มีผลการทดลองดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาบริบทและรูปแบบการเลี้ยงของ
เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท าการศึกษารูปแบบการ
เลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยออกแบบสอบถามเกษตรกร จ านวน 30 
ฟาร์ม ข้อมูลจัดเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อแต่ละราย ท าการบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรูปแบบการเลี้ยง 
โดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที ่1 แสดงสภาพบริบทของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ 
 
สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา 

1)เจ้าของฟาร์ม  
        ชาย 75% 
        หญิง 25% 
2)อายุ  
        41-50ป ี 25% 
        51-60ป ี 50% 
       60 ปีขึ้นไป 25% 
3)ระดับการศึกษา  
       ต่ ากว่ามธัยม 50% 
       มัธยมต้น-มัธยมปลาย 25% 
       ป.ตรี 25% 
4)เริ่มเลี้ยงวัวเนื้อมาเป็นเวลากี่ป ี  
      นอ้ยกว่า 10 ป ี 100% 

5)จ านวนวัวที่เริ่มเลี้ยง  
      1-10 ตัว  75%   
      11-20 ตัว 25% 
7)จ านวนวัวที่เลี้ยงในปัจจบุัน  

      41-50 ตัว 25% 
      50 ตวัขึ้นไป 75% 

 
 ขั้นตอนที่  2 : การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงและค านวณ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อของเกษตรกรราย

ย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ 1 แสดงหน้าเมนูหลักที่อยู่ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดท าแผนธุรกิจโดยมีต้นทุนที่ต่ า
ที่สุดของอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวเนื้อทั้งห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการเลี้ยงวัวเนื้อในเขตนครสวรรค์ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยเมนูจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 
คือข้อมูลน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 1) ชนิดโคหรือวัว 2) จ านวน
ตัวของวัวที่เลี้ยง 3) ดอกเบี้ยธนาคาร (Rate) ส่วนที่ 2 คือ ผลลัพธ์ 
(Output) ประกอบด้วย 1) ต้นทุนรวม 2) Net Present Value 
(NPV) 3) Internal rate of return (IRR) 4)Payback period โดย
เกษตรกรหรือผู้ใช้โปรแกรมจะใส่ค่าข้อมูลน าเข้าคือ ชนิดของวัว 
จ านวนวัวที่เลี้ยง และอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ณ ปัจจุบัน หลังจากนั้น
ให้ผู้ใช้โปรแกรมกดค าว่า “ค านวณผลตอบแทน” โปรแกรมจะ
ค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนรวม
ที่เกษตรต้องลงทุน ค่า Net Present Value (NPV) ค่า Internal 
rate of return (IRR) และ Payback period ดังรูปที่ 1 โดยต้นทุน
ที่ใช้ในการค านวณจะเป็นข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 2 
 

 
รูปที1่ แสดงหน้าเมนูหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์การเลี้ยงวัวเนื้อ
จ าแนกตามค่าเช่าที่ดินของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์พบรูปแบบการเลี้ยง 4 รูปแบบได้แก่ การซื้อแม่ติดลูก(มี
ลูกอยู่ในท้อง) การซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เพื่อมาผสมเอง การขุน
แบบปล่อยทุ่ง การขุนแบบยืนโรงพบว่า ค่าเช่าท่ีดินแบบซื้อลูกติดแม่
คิดเป็น 6.25 บาทต่อตัวต่อปี (บ/ต/ป) [2] ค่าเช่าที่ดินแบบซื้อแม่
และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 83 บ/ต/ป ค่าเช่าที่ดินขุนแบบปล่อยทุ่ง
คิดเป็นที่ของตัวเองค่าเช่าที่ดินขุนแบบยืนโรงคิดเป็นที่ของตัวเอง
จ าแนกตามค่าสร้างโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าค่าสร้างโรงเรือนแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 40,000 
บาท [3] ค่าสร้างโรงเรือนแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 
50,000 บาท ค่าสร้างโรงเรือนแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 50,000 
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บาท ค่าสร้างโรงเรือนแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 100,000 บาท 
[5]จ าแนกตามค่าพันธ์ุวัวเนื้อของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าค่าพันธุ์วัวเนื้อแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 50,000 
บาท [7] ค่าพันธุ์วัวเนื้อแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น พ่อ
พันธุ์ 50,000 บาท แม่พันธุ์ 50,000 บาท ค่าพันธุ์วัวเนื้อแบบขุน
ปล่อยทุ่งคิดเป็น 30,000 บาทต่อตัว (บ/ต) [6]  ค่าพันธุ์วัวเนื้อแบบ
ขุนยืนโรงคิดเป็น 32,000 บ/ต จ าแนกตามค่าอาหารข้น/หยาบ ของ
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าอาหารข้น/
หยาบแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 65 บ/ต/ป [13] ค่าอาหารข้น/หยาบ
แบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 38 บ/ต/ป ค่าอาหารข้น/
หยาบแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 18 บ/ต/ป [12] จ าแนกตามทุนเกี่ยวกับ
แปลงหญ้าของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่าแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็นหญ้าขึ้นเองแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น
หญ้าขึ้นเองค่าน้ ามันตัดหญ้าแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 0.39 บ/ต/ป 
[11]ค่าจ้างคนตัดหญ้าแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 4 บ/ต/ว จ าแนกตาม
ยาอื่น ๆ และอาหารเสริมของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่ายาอ่ืน ๆ และอาหารเสริมแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 
213 บ/ต/ป ยาอ่ืน ๆ และอาหารเสริมแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเอง
คิดเป็น 62.5 บ/ต/ป ยาอื่น ๆและอาหารเสริมแบบขุนปล่อยทุ่งคิด
เป็น 50 บ/ต/ป ยาอื่น ๆและอาหารเสริมแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 190 
บ/ต/ป จ าแนกตามฟางของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าค่าจ้างอัดฟางแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 318 บ/ต/

ป ค่าฟางก้อนแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 104 บ/ต/ป 
[17] ค่าฟางก้อนแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 400 บ/ต/ป จ าแนกตาม
ค่าแรงงานของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ค่าแรงงานแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 37 บาทต่อตัวต่อเดือน (บ/ต/ด) 
ค่าแรงงานแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็นเลี้ยงเองค่าแรงงาน
แบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 4.66 บ/ต/ด ค่าแรงงานแบบขุนยืนโรงคิด
เป็น 66 บ/ต/ด [14]จ าแนกตามค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าของกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบซื้อลูก
ติดแม่คิดเป็น 250 บาทต่อปี (บ/ป) ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบ ซื้อแม่และ
พ่อมาผสมเองคิดเป็น 500 บาทต่อเดือน (บ/ด) ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ า 
แบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 500 บ/ด ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบขุนยืนโรงคิด
เป็น 500 บ/ด จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการขนส่งของกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบ
ขุนยืนโรงคิดเป็น 200 บ/ต จ าแนกตามค่าละอองข้าวโพดของกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าละอองข้าวโพด
แบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 93 บ/ต/ป ค่าละอองข้าวโพดแบบขุนยืน
โรงคิดเป็น 8 บ/ต/ด รวมต้นทุนทั้งหมดของแต่ละรูปแบบได้แก่ 
ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อแม่ติดลูก(มีลูกอยู่ในท้อง) 90,982 บ/ต 
ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เพื่อมาผสมเอง 
150,787 บ/ต ต้นทุนท้ังหมดของการขุนแบบปล่อยทุ่ง 80,954 บ/ต 
ต้นทุนท้ังหมดของการขุนแบบยืนโรง 132,986 บ/ต ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการเลี้ยงวัวเนื้อ  

ประเภทต้นทุน 
แบบเลี้ยงขายลกู แบบขุนขาย 

แบบซื้อลูกติดแม ่ ซ้ือและพ่อแมพ่ันธุ์ผสมเอง ขุนแบบปล่อยทุ่ง ขุนแบบยืนโรง 
ต้นทุนคงที่     
    1.ค่าเช่าที่ดิน 6.25 บ/ต/ป 83 บ/ต/ป ที่ของตัวเอง ที่ของตัวเอง 
    2.ค่าสร้างโรงเรือน 40,000 50,000 50,000 100,000 
ต้นทุนแปรผัน     
1.ค่าพันธุ์วัวเนื้อ 50,000 แม่พันธุ์ 50,000 30,000 บ/ต 32,000 บ/ต 
2.ค่าอาหารส าเร็จ 65 บ/ต/ป 38 บ/ต/ป - 18 บ/ต/ป 
3.ทุนเกี่ยวกับแปลงหญ้า     
   -ค่าน้ ามันตัดหญ้า - ปล่อยแทะเล็ม - 0.39 บ/ต/ป 
   -ค่าจ้างคนตัดหญ้า - - - 4 บ/ต/ว 
4.ยาอื่น ๆ และอาหารเสริม 213 บ/ต/ป 62.5 บ/ต/ป 50 บ/ป/ต 190 บ/ต/ป 
    -ค่าฟางก้อน - 104 บ/ต/ป 400 บ/ต/ป - 
    -ค่าจ้างอัดฟาง 318 บ/ต/ป - - - 
6.ค่าแรงงานคนเล้ียง 37 บ/ต/ด เล้ียงเอง 4.66 บ/ด/ต 66 บ/ด/ต 
7.ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ า 250 บ/ป 500 บ/ด 500 บ/ด 500 บ/ด 
8.ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - - - 200บ/ต 
9.ค่าละอองข้าวโพด 93 บ/ต/ป - - 8 บ/ต/5 ด 

รวมต้นทุนทั้งหมดต่อตัว 90,982 150,787 80,954 132,986 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
รูปแบบเลี้ยงวัวเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์จ านวน 15 ปี พบว่า 
การเลี้ยงวัวแบบซื้อแม่ติดลูกนั้นมีการลงทุนที่ต่ าที่สุดในรูปแบบการ
เลี้ยงทั้ง 4 ประเภท แต่ก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยที่สุดเช่นกัน 
การเลี้ยงวัวแบบซื้อแม่ติดลูกในการวิจัยนี้ค่าลงทุน 90 ,000 บาท 
[19] เกิดจากค่าแม่วัว 50,000 บาท และค่าโรงเรือน 40,000 บาท 
เลี้ยงเพียง 1 ตัวและค่าอาหารปีละ 1,175 บาท เป็นเวลา 15 ปี เป็น
ค่าอาหารรวม 17,628 บาท รวมต้นทุนท้ังสิ้น 107,628 บาท รายได้
เกิดจากการขายลูกทุกๆ 2 ปี เมื่อครบ 15 ปี จะมีรายได้ 130,000 
บาท คิดก าไรจากการรายได้หักด้วยต้นทุนเป็นเงิน 22,371 บาท คิด
เป็นผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เป็นเงิน 17,016 บาท การเลี้ยงวัวเนื้อ
แบบซื้อแม่อย่างเดียว จะต้องมีค่า พ่อพันธ์ 50 ,000 บาท แม่พันธุ์ 
50,000 บาท ค่าโรงเรือน 50,000 บาท รวมค่าลงทุนเป็นเงิน 
150,000 บาท รายได้เกิดจากการขายลูกทุก 3 ปี เป็นเงิน 40 ,000 
บาท เมื่อครบ 15 ปี จะมีรายได้ 220,000 บาท คิดก าไรได้ 61,187 
บาท คิดเป็นผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เป็นเงิน 51,250 บาท การ
เลี้ยงแบบขุนปล่อยจะลงทุนครั้งแรกด้วยการท าโรงเรือน 50,000 
บาท และซื้อวัวทุกปีๆละ ราคา 30,000 บาท เป็นเงินค่าลงทุน 
500,000 บาท ค่าอาหาร 625 บาท รวม 15 ปี เป็นเงิน 8,812 บาท 
มีรายได้จากการขุนวัวขายทุกปีปีละ 40,000 บาท รวมรายได้ 15 ปี 
เป็นเงิน 600,000 บาท คิดเป็นก าไร 90 ,611 บาท คิดเป็น
ผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เป็นเงิน 84,584 บาท การเลี้ยงวัวเนื้อแบบ
ขุนยืนโรงมีค่าลงทุนจากค่าโรงเรือน 100,000 บาท และซื้อวัวทุกปีๆ
ละ 64,000 บาท เป็นเงินลงทุน 1,060,000 บาท ค่าอาหารปีละ 
5,487 บาท รวมต้นทุน 15 ปี เป็นเงิน 1,142,307 บาท รายได้มา
จากการขายวัวที่ขุนปีละ 101,700 บาท รวมรายได้ 1,525,500 
บาท คิดก าไรเป็นเงิน 383,192 บาท คิดเป็นผลประโยชน์สุทธิ 
(NPV) เป็นเงิน 362,066 บาท ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3  การ เปรี ยบ เทียบต้นทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของรูปแบบการเลี้ยงวัวเนื้อในเขต ในเวลา 15 ป ี    
  

สิ่งที่ศึกษา 
พ่อ - แม่พันธุ ์ รูปแบบการขุนวัว 

ซื้อแม่ติด
ลูก 

ซื้อแม่อย่าง
เดียว 

ขุนแบบ
ปล่อยทุ่ง 

ขุนแบบยืน
โรง 

ค่าลงทุน 90,000 150,000 500,000 1,060,000 

ค่าวัตถุดิบและ
ค่าขนส่ง 

17,628 8,812 9,388 82,307 

รวมต้นทุน 107,628 158,812 509,388 1,142,307 

รายได้ 130,000 220,000 600,000 1,525,500 

ผลประโยชน์
สุทธิ (NPV) 

17,016 51,250 84,584 362,066 

  4. วิจารณ์ อภิปรายผล 
การศึกษารูปแบบการ เลี้ ย งและผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ของผู้เลี้ยงวัวเนื้อรายย่อยในเขตนครสวรรค์  พบว่า 
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรสวนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 
51-60 ปีขึ้นไป เลี้ยงวัวเนื้อต่อมาจากรุ่นพ่อแม่รูปแบบการเลี้ยงเป็น
การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งและขังคอก และเกษตรกรจะเริ่มขายวัวเมื่อ
อายุ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี หรือขายที่น้ าหนัก 230 – 250 กิโลกรัม 
สอดคล้องกับ [4] พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงวัวปล่อยฝูง ส่วนใหญ่
เกษตรกรขายวัวช่วงอายุ 1 ปี - ไม่เกิน 2 ปี รองลงมาเป็นวัวรุ่นเพศ
ผู้อายุ 2 ปี–ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งวัวที่ขายนั้น น้ าหนัก 201–300 กิโลกรัม 
มีเกษตรกรบางรายน าวัวไปขายที่ตลาดนัดวิธีการจ าหน่ายวัวเนื้อ
พบว่าเกษตรกรขายแบบเหมาตัว ส าหรับต้นทุนการเลี้ยงวัวเนื้อแบบ
ขังคอก พบว่าเกษตรกรซื้อวัวมาช่วงอายุ1 ปี - 2 ปี น้ าหนักประมาณ 
230 – 250 กิโลกรัม จะใช้ระยะเวลาในการขุนประมาณ 4 -5 เดือน 
จนได้น้ าหนัก 500 กิโลกรัม [16] จนมีเกษตรกรมารับซื้อจากฟาร์ม
และรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนั้น เกษตรกรจะเลี้ยงจนกว่าจะ
ได้ลูกวัว และจะเลี้ยงลูกวัวอีก1 ปีครึ่งจนถึง 2 ปี และจะน าไปขายที่
ตลาดนัด [10] การเลี้ยงวัวเนื้อของเกษตรกรแบบขังคอก จาก
การศึกษาพบว่า เกษตรกรซื้อวัวเนื้ออายุ ระหว่าง 1 - 2 ปี มาเลี้ยง
เสริมอาหารข้นระยะเวลา ประมาณ 4 - 5 เดือนจึงขายน้ าหนักวัวที่
ขายส่วนใหญ่ เป็นวัวน้ าหนัก 300 - 400 กิโลกรัม และรองลงมา 
400 - 500 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีพ่อค้ามารับซื้อที่ฟาร์ม เกษตรกร 
ขายแบบเหมาตัวมีเพียงบางรายใช้วิธีการช่ังน้ าหนัก ต้นทุนการผลิต
ส่วนใหญ่จึงเป็นค่าพันธุว์ัวและ ค่าอาหารข้นมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ต้นทุนท้ังหมด ซึ่งค่าพันธุ์วัวจะขึ้นอยู่กับพันธุ์อายุและขนาดของวัวที่
ซื้อ การเลี้ยงวัวขังคอกนั้นมีต้นทุนที่สูง แต่ระยะเวลาการ เลี้ยงน้อย
กว่าวัวรูปแบบปล่อยฝูง ต้นทุนในการเลี้ยงวัวเนื้อแบบปล่อยฝูง จาก
การ ศึกษาพบว่า เกษตรกรซื้อวัวเนื้ออายุระหว่าง 1.5 - 2 ปี มาเลี้ยง
ระยะเวลาประมาณ 8 -12 เดือนจึงขาย จะขาย วัวช่วงอายุ 1 ปี - 
ไม่เกิน 2 ปี น้ าหนักวัวที่ขายส่วนใหญ่ เป็นวัวน้ าหนัก 201-300 
กิโลกรัม [18] ช่องทางการจ าหน่าย วัวเนื้อส่วนใหญ่มีพ่อค้ามารับซื้อ
ที่ฟาร์ม มีเกษตรกร บางรายน้ าวัวไปขายที่ตลาดนัดวัวกระบือใน
ท้องถิ่น พบว่า เกษตรกรขายแบบเหมาตัว การเลี้ยงวัวปล่อยฝูง มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าเพราะส่วนมากเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็นเงิน
สด เช่นอาหารหยาบตามพื้นที่สาธารณะ นา ไร่และสวน ที่ไม่มีการ
เสียค่าใช้จ่ายใน ค่าอาหาร แต่มีระยะเวลาการเลี้ยงนาน 
5. บทสรุป 

การศึกษาสภาพบริบทและรูปแบบการเลี้ยงของผู้เลี้ยงวัว
เนื้อ รายย่อยในจังหวัดนครสวรรค์โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบ
การเลี้ยงวัวเนื้อต้นทุนและศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
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ทางเศรษฐศาสตร์ของรูปแบบการเลี้ยงวัวเนื้อในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ปรากฏผลดังนี้  

1. การเลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อแม่ที่มีลูกติดอยู่ในท้อง เป็นการ
เลี้ยงที่ใช้ต้นทุนต่ า แต่มีผลผลิตที่ได้มาจากการลงทุน ใช้ระยะเวลา
ในการได้ผลผลิตเพียงไม่ถึงปี แต่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 ช่วงรุ่น 
ถึงจะเห็นผลก าไรที่หักจากต้นทุนเมื่อตอนเริ่มเลี้ยง 

2. การเลี้ยงวัวเนื้อแบบซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมเอง 
เป็นการเลี้ยงวัวเนื้อที่ใช้ต้นทุนต่ าและใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต
หลังจากการลงทุน 

3. การเลี้ยงวัวเนื้อแบบขุนปล่อยทุ่ง เป็นการเลี้ยงวัวเนื้อที่
ใช้ต้นทุนต่ าและต้องใช้ระยะเวลาในการขุนกว่าจะถึงน้ าหนักที่
ต้องการ 

4. การขุนแบบยื่นโรงใช้ต้นทุนในการลงทุนสูง แต่ก็ได้ก าไร
สูงเช่นกัน และใช้ระยะเวลาในการขุนสั้นแล้วสามารถขุนอาหารทิ้งไว้
และไปท างานหรือธุระส่วนตัวได้ 
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การศึกษาคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมลด็พริกพราน 
A Study Properties Bio-diesel Fuel of Indian Ivy-Rue 

(Zanthoxylumrhetsa (Roxb.) DC.) 
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บทคัดยCอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของนํ้ามันจากเมล็ดพริกพราน นํ้ามันไดAจากการสกัดเมล็ดพริกพราน

แหAงหนัก 36 กิโลกรัม โดยวิธีการแชDหมักดAวยเฮกเซนปริมาตร 54  ลิตร เปHนเวลา 72 ช่ัวโมง กรองสารสกัดและระเหยเฮกเซนออกดAวยเครื่อง
ระเหยแบบลดความดัน ทําซ้ําท้ังหมด 4 ครั้ง จากน้ันผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลผDานกระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ันโดยใชAเมทานอลท่ีมีโซเดียม      
ไฮดรอกไซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา ทําการทดสอบคุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลทําโดยวิธีการทดสอบตามมาตรฐานของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ผลการวิจัยพบวDาไดAนํ้ามันเมล็ดพริกพรานท้ังหมด 2.75 ลิตรคิดเปHนรAอยละ 7.64 โดยนํ้าหนัก  และผลการทดสอบคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซล
ตามมาตรฐาน พบวDามีคDาความหนาแนDน คDาความหนืด และจุดวาปไฟ เทDากับ 895.3 กิโลกรัมตDอลูกบาศก�เมตร 8.07 เซนติสโตกส� และ 20 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ  และในนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานประกอบดAวยไดกลีเซอไรด� รAอยละ 9.084 โดยนํ้าหนัก  แตDไมDพบคDา
มอนอกลีเซอไรด�, ไตรกลีเซอไรด� และกลีเซอรีนอิสระ นอกจากน้ียังพบวDานํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน มีคDากลีเซอรีนท้ังหมดรAอยละ 
1.326 โดยนํ้าหนัก จากผลการวิเคราะห�คุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานพบวDาคDาความหนาแนDน คDามอนอกลีเซอไรด�, ไตรกลีเซอ
ไรด� และกลีเซอรีนอิสระเปHนไปตามมาตรฐานเช้ือเพลิง ยกเวAนคDาความหนืด จุดวาปไฟ คDาไดกลีเซอไรด� และกลีเซอรีนท้ังหมด ท่ีมีความ
แตกตDางจากคDามาตรฐานอาจเน่ืองมาจากการมีสารองค�ประกอบอ่ืนในเมล็ดพริกพรานซึ่งเปHนพืชวงศ�สAมโดยเฉพาะอยDางยิ่งสารประเภทนํ้ามัน
หอมระเหย และอาจเกิดจากสภาวะการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ันไมDเหมาะสมในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน 
คําสําคัญ : ไบโอดเีซลเมล็ดพริกพราน, การสกัดนํ้ามัน และคุณสมบัตินํ้ามันตามมาตรฐานเช้ือเพลิง 
 

Abstract 
 This research aimed to study on the biodiesel oil properties of the oils from Indian Ivy-Rue seeds. The used 
oil was obtained from maceration extraction of 36 kg of Indian Ivy-Rue dried seeds using 54 L hexane for 72 hr. The 
extract was filtered and evaporated using vacuum rotary evaporator. Repeatedly for 4 times. Produce biodiesel through 
the transesterification process using methanol containing sodium hydroxide as a catalyst. The oil from Indian Ivy-Rue 
were analyzed using the standard method to analysis of Biodiesel. The results showed that 2.75 L of Indian Ivy-Rue oil 
was obtained equivalent to 7.64 wt%. And the results from analysis of biodiesel oil properties revealed that the density 
value, the viscosity value and flash points were 895.3 kg/m3, 8.07 cSt and 20 °C, respectively in addition, the biodiesel 
oil of Ivy-Rue was consisted of diglyceride at 9.084 wt% and, respectively but monoglyceride, triglyceride and free 
glycerin values were not detected. Moreover, the Indian Ivy-Rue oil showed the total glycerin content value of 1.326 
wt%. Biodiesel oil property analysis resulting that concluded that Indian Ivy-Rue oil had propertied according to the fuel 
standards, The analysis of biodiesel properties of Indian Ivy-Rue oil, it was found that the values of density, 
monoglyceride, triglyceride and free glycerin meets fuel standards Except the viscosity, the flash point the diglyceride 
and total glyceride Which is different from the standard value, may be due to the effect of some substances in      
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ก ข ค 

Indian Ivy-Rue seeds especially the essential oils which were the main ingredient of Rutaceae plants. And may be 
caused by the inappropriate condition of transesterification in the production of biodiesel oil of Ivy-Rue. 
Keywords : biodiesel of Indian Ivy-Rue, Oil extraction and Fuel properties according to fuel standards 
 

1. บทนํา 
นํ้ามันเปHนปtจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดําเนิน

ชีวิต และนับวันราคานํ้ามันจะเพ่ิมข้ึนอยDางตDอเน่ือง เมื่อราคานํ้ามัน
เพ่ิมข้ึน สDงผลกระทบตDอประชาชนผูAบริโภคอยDางไรก็ตาม ประเทศ
ไทยมีผลิตผลการเกษตรหลายชนิดท่ีนํามาใชAแทนนํ้ามันไดAไมDวDาจะ
เปHนมันสําปะหลังหรืออAอย เพ่ือทําเปHนเอทานอลผสมนํ้ามันเบนซิน
เปHนนํ้ามันแกvสโซฮอล� หรือพืชนํ้ามันอยDางปาล�มนํ้ามัน ละหุDง สบูDดํา 
รวมถึงนํ้ามันพืชใชAแลAวและไขมันสัตว� ก็สามารถนํามาพัฒนาเปHน 
“Biodiesel” ใชAแทนนํ้ามันดีเซลไดA และคุณสมบัติสําคัญของไบโอ
ดีเซลคือ สามารถยDอยสลายไดAเองตามกระบวนการชีวภาพใน
ธรรมชาติและไมDเปHนพิษ จึงเปHนเช้ือเพลิงไมDสDงผลกระทบสิ่งแวดลAอม
[1]วัตถุดิบท่ีใชAทํานํ้ามันไบโอดีเซลท่ีตDางกันน้ันมีผลตDอคุณสมบัติของ
นํ้ามันไบโอดีเซลท่ีไดAเชDนกัน ตัวอยDางนํ้ามันจากเมล็ดพืชท่ีไดAมี
การศึกษานํามาผลิตไบโอดีเซล ดังน้ี นํ้ามันปาล�มดิบ นํ้ามันมะพรAาว
นํ้ามันสบูDดํานํ้ามันดอกทานตะวันนํ้ามันเมล็ดเรพ นํ้ามันถ่ัวเหลือง
นํ้ามันถ่ัวลิสงนํ้ามันละหุDงนํ้ามันงาเปHนตAน [2] 

พริกพราน (Zanthoxylumrhetsa (Roxb.) DC.) มีช่ือพAองคือ 
Z. limonellaและ Z. budraga Wall Ex. DC. (Somanabandhu 
et al., 1992; Suksathan et al., 2009) แสดงตามรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 สDวนประกอบตAนพริกพราน 

(ก) ตAนพริกพรานลําตAน (ข) หนามรอบลําตAน  
และ (ค) ใบและผล 

 
พริกพรานพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเปHนพืชท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซึ่งชาวบAานนําเมล็ดใชAเปHนเครื่องเทศชูรส
อาหาร และปลูกเพ่ือเปHนสินคAา จัดเปHนไมAยืนตAนสูงประมาณ 10-20 
m มีหนามรอบลําตAนและก่ิงใบเปHน ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี

หรือคูDเรียงสลับ ออกดอกตรงปลายก่ิงชDวงเดือนเมษายน เปHนดอกไมD
สมบูรณ�เพศ แยกเพศคน ละตAน ติดผลประมาณปลายเดือนเมษายน
ถึงเดือนสิงหาคม มีผลคDอนขAางกลม เมล็ดขนาดเล็กเปHนมันสีดํา 
นอกจากจะพบพริกพรานในพ้ืนท่ีภาคเหนือแลAว ยังสามารถพบใน
บางพ้ืนท่ีของภาคตะวันตกท่ีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น และมีฝน
ตกชุกในชDวงฤดูฝน โดยเฉพาะอยDางยิ่งในบางพ้ืนท่ีของอําเภอหนอง
หญAาปลAอง อําเภอเขายAอย และอําเภอแกDงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีกลุDมชาติพันธุ�กระเหรี่ยงและ ลาวโซDงท่ีอาศัยอยูDในพ้ืนท่ีไดAทํา
การเพาะปลูกสําหรับใชAเปHนอาหาร และนํามาใชAเปHนยาสมุนไพรโดย
ชนกลุDมน้ีเรียกพืชชนิด น้ีวDา “มะแขDน หรือมะแขวDนหรือพริกพราน 
หรือพริกนายพราน” จากการสืบคAนผDานฐานขAอมูลวิจัย SciFinder
เ ปH นห ลั ก  โ ด ย ใ ชA  คํ า สํ า คัญ  Zanthoxylumrhetsa[4]เ ม ล็ ด       
พริกพรานเปHนพืชท่ีเกิดในธรรมชาติท่ีมีองค�ประกอบหลักเปHนไขมัน
[1] แตDไมDเคยมีรายงานการวิจัยเก่ียวกับการนําไปใชAประโยชน�เพ่ือ
เพ่ิมมูลคDาในดAานการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล งานวิจัยน้ีจึงมีเป�าหมาย
เพ่ือศึกษาความเปHนไปไดAของการใชAเมล็ดพริกพรานเปHนวัตถุดิบใน
การสกัดนํ้ามันจากเมล็ดเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผDานมายังไมDพบขAอมูลผลการวิจัย
คุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน(Indian Ivy-Rue) มี
แตDพืชชนิดอ่ืนเชDนในป� ค.ศ. 2004 Ajiwe and Obika ไดAศึกษา
คุณสมบัติทางเช้ือเพลิงและองค�ประกอบของนํ้ามันเมล็ดลูกแพร� 
(Pear Seed Oil) ท่ีมีแหลDงปลูกในทวีปแอฟริกาเปรียบเทียบกับ
นํ้ามันดีเซล ผลจากการวิจัยพบวDา คุณสมบัติของนํ้ามันเมล็ดลูกแพร� 
มีคุณสมบัติใกลAเคียงกับนํ้ามันดีเซลมาก ไดAแกDคDาความหนืด คDาความ
รAอน และจากการวิเคราะห�องค�ประกอบทางเทคนิค FTIR พบวDา
นํ้ามันเมล็ดลูกแพร�มีหมูDฟtงก�ช่ันของอัลเคนเหมือนนํ้ามันดีเซลแตD
นํ้ามันเมล็ดลูกแพร� มีองค�ประกอบไมDมีนํ้ามันดีเซลคือหมูDฟtงก�ช่ันอัลคีน 
ท่ีเปHนสDวนของไขมันไมDอ่ิมตัว นอกจากน้ียังพบวDา มีหมูDฟtงก�ช่ันของ
คาร�บอนิลและเอสเทอร�อยูDในโมเลกุล ซึ่งเปHนองค�ประกอบของนํ้ามัน
พืชท่ัวไป[5] ซึ่งในงานวิจัยน้ันสDวนมากจะใชAวิธีสกัดนํ้ามันโดยใชA
สารละลายเพราะวDาพืชกลุDมน้ีจะมี นํ้ามันอยูD ในเมล็ดเปHนหลัก 
สอดคลAองกับงานวิจัยท่ีผูAวิจัยจะศึกษาคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของ
เมล็ดพริกพรานโดยวิธีการดังกลDาว นอกจากน้ันยังพบงานวิจัย
ภายในประเทศของ พูนวิทย� รักงาม(2556)ไดAศึกษาการใชAประโยชน�
นํ้ามันสกัดจากเปลือกสAมเพ่ือเปHนนํ้ามันไบโอดีเซลผลการศึกษาพบวDา 
นํ้ามันจากเปลือกสAมไมDสามารถสกัดดAวยเครื่องอัดแบบเกลียวอัด
(Screw press) แตDสามารถสกัดไดAโดยใชAเฮกเซนเปHนตัวทําละลาย
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และนํ้ามันเปลือกสAมเมื่อผสมกับนํ้ามันไบโอดีเซลสามารถนําไปใชA
เปHนเช้ือเพลิงของเครื่องยนต�ดีเซลไดA[6]ในป�ถัดมาอุษารัตน� คําทับทิม
(2557) ไดAศึกษาการสังเคราะห�ไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ดกระบกโดย
ใชAปฏิ กิริ ยา  ทรานส� เอสเทอริฟL เคชันดAวย เมทานอลและใชA
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา และสกัดนํ้ามันจาก
เมล็ดกระบกโดยใชA เฮกเซนเปHนตัวทําละลาย[7] และในป�เดียวกัน 
ศิวัสม� ใสโต ไดAศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดเงาะโดยใชA
ปฏิกิริยาสองข้ันตอน โดยนําตัวทําละลายรDวมคือ เฮกเซน,เตตระ
ไฮโดรฟูแรน และโทลูอีนมาชDวยในปฏิกิริยาทรานส�เอสเทอริฟLเคชัน
แบบใชAเบสเปHนตัวเรDงปฏิกิริยา เมื่อนําไบโอดีเซลท่ีไดAเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนแลAวไบโอดีเซลท่ีไดAสามารถผDานคDา
มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน[8]  

สรุปจากการศึกษาเมล็ดพริกพรานและวรรณกรรมงานวิจัยท้ังใน
ประเทศและตDางประเทศ พบวDางานวิจัยสDวนมากจะศึกษานํ้ามันจาก
เมล็ดพืชจากการสกัดทางเคมีโดยใชAเฮกเซนเปHนตัวทําละลาย ซึ่งผลท่ี
ไดAนํ้ามันของเมล็ดพืชตDางๆ และผลิตจะนํามาวิเคราะห�คุณสมบัติ
นํ้ามันไบโอดีเซลตามมาตรฐาน ASTM D6751 จากท่ีผูAวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะสกัดนํ้ามันของเมล็ดพริกพรานและนํามาผลิตเปHนนํ้ามัน 
ไบโอดีเซล และนํามาทดสอบมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงไบโอดีเซล
ของเมล็ดพริกพรานตามขAอกําหนดมาตรฐานเช้ือเพลิง ASTM 
D6751 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
    งานวิจัยน้ีไดAแบDงขอบเขตการวิจัย ไดA 2 ดAาน ดังน้ี 
2.1  ดTานกระบวนการผลิตน้ํามันเมล็ดพริกพราน 
2.1.1  วัตถุดิบท่ีใชT 
         ใชAเมล็ดพริกพราน ตําบลยางนํ้ากลดัเหนือ อําเภอหนองหญAาปลAอง 
จังหวัดเพชรบุร ี  
2.1.2  การสกัดน้ํามัน 
         สกัดนํ้ามันจากเมล็ดพริกพราน  โดยใชAตัวทําละลาย 
(solvent extraction) ตัวทําละลายท่ีใชAในการสกัดไดAแกD  เฮกเซน  
2.1.3 ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน 
         ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน โดยนํานํ้ามันผDาน
กระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ัน ใชAเมทานอลท่ีมีโซเดียม     
ไฮดรอกไซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา 
2.2  ดTานการวิเคราะหEคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริก
พราน 
2.2.3 ทดสอบมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงไบโอดีเซลของเมล็ดพริก
พรานตามขAอกําหนดมาตรฐานเช้ือเพลิง ASTM D6751 ดังน้ี จุดวาป
ไฟ (Flash Point), คDาความหนาแนDนของเช้ือเพลิง (Density), คDา
ความหนืดเช้ือเพลิง (Kinematic Viscosity), ตรวจวัดปริมาณ

สารประกอบอินทรีย�ตDางๆ เชDน กลีเซอรอลอิสระ กลีเซอรอลท้ังหมด 
โมโนกลีเซอไรด� ไดกลีเซอไรด� และไตรกลีเซอไรด�(EN14105) โดยใชA
เครื่อง Gas Chromatograph รุDน GC-2010 
 

3. วัสดุ-อุปกรณEและวิธีการวิจัย 
เพ่ือใหAงานวิจัยบรรลุเป�าหมายตามวัตถุประสงค�การวิจัย เพ่ือ

การสกัดนํ้ามันของเมล็ดพริกพราน และเพ่ือศึกษาคุณสมบัตินํ้ามัน 
ไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานตามขAอกําหนดมาตรฐานเช้ือเพลิง 
ASTM D6751 ซึ่งผูAวิจัยไดAดําเนินการดังน้ี 
3.1 วัตถุดิบ 

ใชAเมล็ดพริกพรานในตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญAา
ปลAอง จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 36 kg ซึ่งผลเมล็ดพริกพรานมี
คุณลักษณะแหAง ดังแสดงในรูปท่ี 2   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 เมล็ดพริกพราน 
 

3.2 เคร่ืองมืออุปกรณEหลักใชTในการทดลอง 
 3.2.1  เครื่องระเหยลดความดัน 
 3.2.2  เครื่องมือวัดความหนืด (Viscosity Baths) ยี่หAอ 

Julabo รุDน ME-18V  ตามมาตรฐาน  ASTM D445  (American 
Standards for Testing and Material) 

 3.2.3  ไฮโดรมิเตอร� มาตรฐาน (g/cm³) Bez. Temp.  
15 ºC DIN 12791 Serie L50/SP BS 718  

 3.2.4  เครื่องมือทดสอบจดุวาปไฟ, Pensky Closed Cup 
Flash Point Tester มาตรฐาน 9C/10,ASTM D93 

 3.2.5  เครื่องทดสอบคุณสมบัตินํ้ามัน โดยใชAเครื่อง GAS 
CHROMATOGRAPH(GC) ยี่หAอ Shimadzu รุDน 2010 

 
3.3 การสกัดนํ้ามันจากเมล็ดพริกพราน 
     นํ้ามันแตDละชนิดมีวิธีการสกัดท่ีหลากหลายข้ึนอยูDกับชนิดของพืช
นํ้ามัน โดยการสกัดท่ีเปHนท่ีนิยม คือ การบีบและการสกัดดAวยตัวทํา
ละลาย สําหรับงานวิจัยน้ีใชA วิ ธีการสกัดโดยการแชDหมักเมล็ด      
พริกพรานท่ีบดละเอียดใหAตัวทําละลายท่ีไมDเปHนพิษตDอรDางกาย คือ       
เฮกเซน (Hexane) ปริมาตร 54 ลิตร ไหลซึมผDานเมล็ดพืชท่ี
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บดละเอียด เปHนเวลา 72 ช่ัวโมง นํ้ามันในเมล็ดพืชจะละลายออกมา
กับตัวทําละลาย หลังจากน้ันจึงนําไปกลั่นแยกตัวทําละลายออก
[3]ทําการกรองสารสกัดและระเหยเฮกเซนออกดAวยเครื่องระเหย
แบบลดความดัน ทําซ้ําท้ังหมด 4 ครั้ง ณ หAองปฏิบัติการสาขาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.4 การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานผCาน
กระบวนการทรานเอสเทอริฟ]เคชั่น 
     ในนํ้ามันพืชประกอบไปดAวยกรดไขมันอิสระ
Acid),Phospholipids, Sterols,นํ้า และสิ่งเจือปนอ่ืนๆ การนํา
นํ้ามันมาใชAเปHนเช้ือเพลิงอาจตAองผDานกระบวนการตDางๆ เพ่ือเปลี่ยน
โครงสรAางโมเลกุลของนํ้ามันพืชใหAเปHนสายโซDตรง
ไบโอดี เซล[9]โดยท่ัวไปองค�ประกอบหลักของนํ้ามันพืช คือ 
กรดไขมัน แบD งออกเปHน 2 กลุD ม ใหญD  คือ กรดไขมัน อ่ิมตั ว 
(Saturated Fatty Acid) และกรดไขมันไมDอ่ิมตัว
Fatty Acid)  ในปริมาณสัดสDวนของกรดท้ังสองชนิดจะแตกตDางกัน
ทําใหA คุณสมบัติของนํ้ามันพืชแตDละชนิด มีความ
กระบวนการทรานส� เอสเทอริฟL เคช่ัน เปHนกระบวนการปรับ
โครงสรAางของโมเลกุลนํ้ามันพืชใหAมีขนาดเล็กลง เพ่ือใหAมีคุณสมบัติ
ใกลAเคียงกับนํ้ามันดีเซล โดยการนําเมทานอลเขAาไปทําปฏิกิริยากับ
กลีเซอไรด�(โมโน-ได-ไตรกลีเซอไรด�) เพ่ือแยกกลีเซอรอล
กรดไขมัน โดยมีดDางเชDน Sodium hydroxide 
ซึ่งผลิตภัณฑ�ท่ีไดAน้ันคือ เมทิลเอสเตอร� (เมทานอล
กลีเซอรอล หรือกลีเซอรีน[9] ในผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริก
พราน โดยนํานํ้ามันผDานกระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ัน ใชA
เมทานอลท่ีมีโซเดียม ไฮดรอกไซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา
นํ้ามันเมล็ดพริกพราน:เมทานอล: โซเดียมไฮดรอกไซด�
50 ml : 1.5 g ปฏิกิริยาแสดงในรูปท่ี 3 

นํ้ามันหรือไขมัน  แอลกอฮอล�         กลีเซอรอล    แอลคิลเอสเทอร�         
                                            
 

รูปท่ี 3 กระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคชันเพ่ือเปลี่ยนโครงสรAาง
ของนํ้ามันจาก Triglycerides ใหAเปHน มอนออัลคิลเอสเ
alkyl Ester) ไดAแกD เมทิลเอสเทอร� (Methyl Ester) 
เทอร� (Ethyl Ester) และกลเีซอรนี  (Glycerine )

 

ตัวเรDงปฏิกิริยา 

 

นํ้ามันในเมล็ดพืชจะละลายออกมา
กับตัวทําละลาย หลังจากน้ันจึงนําไปกลั่นแยกตัวทําละลายออก

รกรองสารสกัดและระเหยเฮกเซนออกดAวยเครื่องระเหย
ครั้ง ณ หAองปฏิบัติการสาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานผCาน

ในนํ้ามันพืชประกอบไปดAวยกรดไขมันอิสระ (Free Fatty 
นํ้า และสิ่งเจือปนอ่ืนๆ การนํา

นํ้ามันมาใชAเปHนเช้ือเพลิงอาจตAองผDานกระบวนการตDางๆ เพ่ือเปลี่ยน
โครงสรAางโมเลกุลของนํ้ามันพืชใหAเปHนสายโซDตรง ใหAเปHนนํ้ามัน     

โดยท่ัวไปองค�ประกอบหลักของนํ้ามันพืช คือ        
กลุD ม ใหญD  คือ กรดไขมัน อ่ิมตั ว 

และกรดไขมันไมDอ่ิมตัว(Unsaturated 
ในปริมาณสัดสDวนของกรดท้ังสองชนิดจะแตกตDางกัน

ทําใหA คุณสมบัติของนํ้ามันพืชแตDละชนิด มีความแตกตDางกัน 
กระบวนการทรานส� เอสเทอริฟL เคช่ัน เปHนกระบวนการปรับ
โครงสรAางของโมเลกุลนํ้ามันพืชใหAมีขนาดเล็กลง เพ่ือใหAมีคุณสมบัติ
ใกลAเคียงกับนํ้ามันดีเซล โดยการนําเมทานอลเขAาไปทําปฏิกิริยากับ

เพ่ือแยกกลีเซอรอล ออกจาก
Sodium hydroxide เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา 

เมทานอล+ กรดไขมัน) และ
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริก

พราน โดยนํานํ้ามันผDานกระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ัน ใชA   
ซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา ในอัตราสDวน

โซเดียมไฮดรอกไซด�= 200 ml : 

กลีเซอรอล    แอลคิลเอสเทอร�          
          (ไบโอดีเซล) 

เพ่ือเปลี่ยนโครงสรAาง
อัลคิลเอสเทอร�(Mono 

(Methyl Ester) หรือเอทิลเอส
(Glycerine ) หรือ Glycerol 

3.5 การวิเคราะหEคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลตามมาตรฐาน
เชื้อเพลิง 

กระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซล
เมล็ดพริกพรานจะใชAมาตรฐานเช้ือเพลิง 
EN 14214 ซึ่งสอดคลAองกับขAอกําหนดมาตรฐานของประเทศไทย 
โดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เรื่องการกําหนดคุณลักษณะทางเคมี
และคุณภาพของนํ้ามันไบโอดีเซล สําหรับเครื่องยนต�การเกษตร
(ไบโอดี เซลชุมชน,2549)[10-12
วิเคราะห� ดังน้ี 
3.5.1 มอนอกลีเซอไรดE (Monoglyceride) 
  ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจ
พลังงานใหAทดสอบตามวิธี EN 14105 
มาโตกราฟ� ผลการทดสอบตAองไมDสูงกวDา
3.5.2  ไดกลีเซอไรดE (Diglyceride) 
 ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร� กรมธุรกิจ
พลังงานใหAทดสอบตามวิธี EN 1405
โตกราฟ�ผลการทดสอบ ไดกลีเซอไรด� ไมDสูงกวDา
3.5.3 ไตรกลีเซอไรดE (Triglyceride)
 ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจ
พลังงานใหAทดสอบตามวิธี EN 1405
โตกราฟ�ผลการทดสอบไตรกลีเซอไรด� ไมDสูงกวDา
3.5.4  กลีเซอรีนอิสระ (Free Glycerin)
 มาตรฐานน้ีใชAระบุถึงกลีเซอรีนอิสระท่ีแยกไมDหมดใน  ไบโอดีเซล
เมื่อมีคDาสูงเกินไปอาจสDงใหAเกิดผงอุดตันท่ีระบบกรองนํ้ามัน
เซอรีน สูงเกินไปยังสDงผลใหAการเผาไหมAไบโอดีเซลจะเกิดสารพิษ
ปนเป��อนในสิ่งแวดลAอมในปริมาณท่ีอาจกDอใหAเกิดอันตรายวิธีการ
ตรวจวัดกลีเซอรีนอิสระมีหลายวิธีแตDท่ีระบุในขAอกําหนด ไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจพลังงานใหAทดสอบตามวิธี
14105 และผลท่ีไดAตAองมีคDาไมDสูงกวDา
3.5.5 กลีเซอรีนท้ังหมด (Total Glycerin) 
  มาตรฐานน้ีใชAระบุถึง กลีเซอรีนท้ังหมดท่ีแยกไมDหมดใน
ไบโอดีเซล ซึ่งประกอบดAวยกลีเซอรีนอิสระ
เซอไรด� และไตรกลีเซอไรด� ในการทดสอบมีหลายวิธีแตDท่ีระบุใน
ขAอกําหนดไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร� กรมธุรกิจพลังงานใหA
ทดสอบตามวิธี EN 14105 ซึ่งผลท่ีไดAตAองมีคDาไมDสูงกวDา
มาตรฐาน   EN 14105 เปHนการทดสอบของ
ไดกลีเซอไรด� ไตรกลีเซอไรด� และกลีเซอรีนท้ังหมดโดยใชAเทคนิคกvาซ
โครมาโตกราฟ� กลีเซอรีนท่ีมีท้ังหมดในไบโอดีเซล ถAามากเกินเกณฑ�
มาตรฐานจะเปHนสาเหตุใหAเกิดเปHนเขมDาหรือตะกรันเกาะอยูDในระบบ
จDายนํ้ามันเช้ือเพลิงและกระบอกสูบมากเปHนผลใหAเกิดการอุด
และสมรรถนะของเครื่องยนต�ต่ําลง

คุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลตามมาตรฐาน

กระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของ
เมล็ดพริกพรานจะใชAมาตรฐานเช้ือเพลิง ASTM D6751 และ      

ซึ่งสอดคลAองกับขAอกําหนดมาตรฐานของประเทศไทย 
เรื่องการกําหนดคุณลักษณะทางเคมี

และคุณภาพของนํ้ามันไบโอดีเซล สําหรับเครื่องยนต�การเกษตร   
2] ซึ่ งมีรายละเอียดตัวแปรท่ีจะ

(Monoglyceride)  
ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจ

EN 14105 ซึ่งตรวจวัดโดยใชAเทคนิคโคร
มาโตกราฟ� ผลการทดสอบตAองไมDสูงกวDา 0.80 wt%  

(Diglyceride)  
ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร� กรมธุรกิจ

EN 1405 ซึ่งตรวจวัดโดยใชAเทคนิคโครมา
โตกราฟ�ผลการทดสอบ ไดกลีเซอไรด� ไมDสูงกวDา 0.20 wt% 

(Triglyceride) 
ในขAอกําหนดของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจ

EN 1405 ซึ่งตรวจวัดโดยใชAเทคนิคโครมา
โตกราฟ�ผลการทดสอบไตรกลีเซอไรด� ไมDสูงกวDา 0.20 wt% 

(Free Glycerin) 
ใชAระบุถึงกลีเซอรีนอิสระท่ีแยกไมDหมดใน  ไบโอดีเซล

เกินไปอาจสDงใหAเกิดผงอุดตันท่ีระบบกรองนํ้ามันอีกท้ังการมีกลี
สูงเกินไปยังสDงผลใหAการเผาไหมAไบโอดีเซลจะเกิดสารพิษ

ปนเป��อนในสิ่งแวดลAอมในปริมาณท่ีอาจกDอใหAเกิดอันตรายวิธีการ
ตรวจวัดกลีเซอรีนอิสระมีหลายวิธีแตDท่ีระบุในขAอกําหนด ไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเทอร�กรมธุรกิจพลังงานใหAทดสอบตามวิธี  EN 

ะผลท่ีไดAตAองมีคDาไมDสูงกวDา 0.20 wt% 
(Total Glycerin)  

มาตรฐานน้ีใชAระบุถึง กลีเซอรีนท้ังหมดท่ีแยกไมDหมดใน        
ซึ่งประกอบดAวยกลีเซอรีนอิสระ มอนอกลีเซอไรด� ไดกลี

ในการทดสอบมีหลายวิธีแตDท่ีระบุใน
ขAอกําหนดไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร� กรมธุรกิจพลังงานใหA

ซึ่งผลท่ีไดAตAองมีคDาไมDสูงกวDา 0.25 wt% 
เปHนการทดสอบของกลีเซอรีนอิสระ มอนอกลีเซอไรด� 

และกลีเซอรีนท้ังหมดโดยใชAเทคนิคกvาซ
โครมาโตกราฟ� กลีเซอรีนท่ีมีท้ังหมดในไบโอดีเซล ถAามากเกินเกณฑ�
มาตรฐานจะเปHนสาเหตุใหAเกิดเปHนเขมDาหรือตะกรันเกาะอยูDในระบบ
จDายนํ้ามันเช้ือเพลิงและกระบอกสูบมากเปHนผลใหAเกิดการอุด-ตัน
และสมรรถนะของเครื่องยนต�ต่ําลง 
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 การทดสอบโดยหาปริมาณไตรกลีเซอไรด� (TG),ไดกลีเซอไรด�
(DG), ม อ น อ ก ลี เ ซ อ ไ ร ด� (MG) โ ด ย ใ ชA เ ค รื่ อ ง  GAS 
CHROMATOGRAPH(GC) ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 การทดสอบหาปริมาณไตรกลีเซอไรด� (TG),            
ไดกลเีซอไรด� (DG),มอนอกลีเซอไรด� (MG)                             

โดยใชAเครื่อง GAS CHROMATOGRAPH(GC) 
 

3.5.6 ความหนาแนCน (Density)  
เปHนคDาท่ีระบุคุณสมบัติทางกายภาพของ ไบโอดีเซลทดสอบตาม

วิธี ASTM D1298 ซึ่งมีคDามาตรฐานอยูDระหวDาง 860 kg/m3 - 900 
kg/m3 ท่ีอุณหภูมิ 15 oC ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 การวัดคDาความถDวงจําเพาะเพ่ือทดสอบหาคDาความหนาแนDน 

(Density) โดยใชAไฮโดรมเิตอร� 
 

3.5.7  จุดวาปไฟ (Flash Point)  
จุดวาปไฟ คืออุณหภูมิต่ําสุดท่ีเช้ือเพลิงเกิดการระเหยมีจํานวน

เพียงพอท่ีจะลุกติดไฟไดAวูบหน่ึงแลAวดับเมื่อมีเปลวไฟผDานเขAามาใชAวิธี 

ASTM D93 ซึ่งมีคDามาตรฐานไมDนAอยกวDา 120 oC สําหรับการวิจัยน้ี
ทดสอบตามวิธี Pensky Martens Closed แบบถAวยปLดดังแสดงใน
รูปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 การทดสอบจดุวาปไฟ  

โดยใชA Pensky Martens Closed Cup Tester 
 
3.5.8  ความหนืด (Viscosity)  

ความหนืดในนํ้ามันมีความสําคัญมากในการใชAงานเครื่องยนต�
เพราะเปHนตัวบอกถึงความสามารถในการตAานทานการไหลและบอก
ถึงคุณสมบัติในการหลDอลื่นพ้ืนผิวใชAวิธีทดสอบตาม ASTM D445 ซึ่ง
ผลท่ีไดAใหAคDาในชDวง 3.5-5.0 cSt ณ.อุณหภูมิ 40 oC การทดสอบ
แสดงดังรูปท่ี 7 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 การวัดคDาความหนืด โดยเครื่องมือวัดความหนืด 
(Viscosity Baths) 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1  ผลการสกัดน้ํามันเมล็ดพริกพราน 
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    ในการวิเคราะห�ขAอมูลคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ด    
พริกพราน ซึ่งบทความวิจัยน้ี จะขอรายงานผลตามวัตถุประสงค�การ
วิจัย ซึ่งพบวDา การสกัดนํ้ามันเมล็ดพริกพรานดAวยวิธีตัวทําละลาย 
Solvent extraction ใชAจํานวนเมล็ดพริกพรานแหAง 36 kg โดยการ
บดละเอียด ซึ่งไดAนํ้ามันเมล็ดพริกพรานละลายออกมา ซึ่งไดAผลการ
สกัดนํ้ามันจํานวน 2,750 ml ดังแสดงในรูปท่ี 8 และ นํ้ามัน        
ไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพรานจากการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ัน 
จํานวน 2,450 ml แสดงในรูปท่ี 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8 นํ้ามันเมล็ดพริกพรานท่ีสกัดไดA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9 นํ้ามันไบโอดีเซลของเมลด็พริกพราน 

 

 
4.2 ผลการวิเคราะหEปริมาณกลีเซอรีนอิสระ มอนอกลีเซอไรดE 
ไดกลีเซอไรดE และไตรกลีเซอไรดEโดยใชTเคร่ือง GAS 
CHROMATOGRAPH(GC) 
    ผลการวิเคราะห�แสดงดังรปูท่ี 10 และตารางท่ี 1 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 10 กราฟผลการวิเคราะห�ปรมิาณกลีเซอรีนอิสระ 
มอนอกลีเซอไรด� ไดกลเีซอไรด� และไตรกลีเซอไรด�  

โดยใชAเครื่อง GAS CHROMATOGRAPH(GC) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ปริมาณกลีเซอรีนอิสระ มอนอกลเีซอ
ไรด� ไดกลีเซอไรด�และไตรกลีเซอไรด� โดยใชAเครื่อง GAS 
CHROMATOGRAPH(GC) 

 
จากรูปท่ี 10 กราฟแสดงคDาปริมาณกลีเซอรีนอิสระ มอนอกลีเซอไรด� 

ไดกลีเซอไรด�  และไตรกลี เซอไรด�  โดยมีคDามาตรฐานเปHนตัว
เปรียบเทียบ จากกราฟจะพบวDามีเพียง ไดกลีเซอไรด� ซึ่งมีการแปล
ผลตามตารางท่ี 1 คือ คDาไดกลีเซอไรด� เกิดข้ึนท่ีเวลา นาทีท่ี 26.669 
มีพ้ืนท่ีใตAกราฟของพีคคือ 11956 มีความสูงของพีค 7219  คิดเปHน
ความเขAมขAน  9.084 %m/m สDวนคDากลีเซอรีนอิสระ, มอนอกลีเซอ
ไรด� และไตรกลีเซอไรด� ไมDมีพีคข้ึนแสดงวDาตรวจไมDพบคDาดังกลDาว
จากคDาดังกลDาวคํานวณหาคDากลีเซอรีนท้ังหมด ตามสมการท่ี (1) 
ดังน้ี 
GT =     G + 0.255M+ 0.146D+ 0.103T            (1) 
     =     0 + 0.255(0)+0.146(9.084) 
            + 0.103(0) 
     =     1.326 
เมื่อ GT คือ %กลีเซอรีนอิสระ,M คือ %มอนอกลีเซอไรด� 
      D  คือ %ไดกลีเซอไรด� และ T คือ %ไตรกลีเซอไรด� 

FID       

ID# NAME Ret.Time Area Height Conc. UNIT 
1 Glycerol -- -- -- -- %m/m 
2 ISTD1 6.294 19732 14825 0.000 %m/m 
3 Monoolein -- -- -- -- %m/m 

4 ISTD2 22.659 115086 50468 0.000 %m/m 
5 Diolein 26.669 11956 7219 9.084 %m/m 
6 Triolein -- -- -- -- %m/m 
Total   146774 121533   
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ผลการทดสอบคุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน
โดยใชAเครื่อง GAS CHROMATOGRAPH(GC) เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิง ASTM D6751 แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห�คุณสมบัติน้ํามันเมล็ดพริกพราน
โดยใชAเครื่อง GAS เปรียบเทียบกับมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิง ASTM 
D6751 

 
4.3 ผลการวิเคราะหEคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริก 
พรานตามมาตรฐานเชื้อเพลิง ASTM D6751 
      ผลการวิเคราะห�ความหนาแนDน คDาความหนืด และจุดวาปไฟ 
แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�สมบัตขิองน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ด
พริกพรานตามมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิง ASTM D6751 
 

 

จากตารางท่ี 3 พบวDาคDาความหนาแนDน ท่ี 15 0C ใชAวิธีการ
ทดสอบ ASTM D1298 ผลการทดสอบพบวDาไดAคDาความหนาแนDน 
895.3 kg/m3 ซึ่งเปHนคDาท่ีอยูDในเกณฑ�มาตรฐานเช้ือเพลิงนํ้ามันไบโอ
ดีเซล, คDาความหนืด ท่ี อุณหภูมิ 40 0C ใชAวิธีการทดสอบ ASTM 
D445 ผลการทดสอบพบวDาไดAคDาความหนืด 8.07 cSt ซึ่งเปHนคDาท่ีสูง
กวDาเกณฑ� เพราะวDานํ้ามันพืชสDวนใหญDมีคDาความหนืดสูง เพราะใน
นํ้ามันพืชมีองค�ประกอบหลักเปHนกรดไขมันมีขนาดโมเลกุลใหญD จึง
เปHนปtจจัยท่ีสDงผลกระทบใหAไดAคDาความหนืดท่ีสูงกวDาเกณฑ� คDาความ
หนืดในนํ้ามันมีความสําคัญในการใชAงานเครื่องยนต�เพราะเปHนตัว
บอกถึงความสามารถในการตAานทานการไหลและบอกถึงคุณสมบัติ
ในการหลDอลื่นพ้ืนผิว และคDาจุดวาปไฟ ใชAวิธีการทดสอบ ASTM 
D93 ผลการทดสอบพบวDาไดAคDาจุดวาปไฟ ท่ีอุณหภูมิ 20 0C ซึ่งเปHน
คDาท่ีต่ํากวDาเกณฑ� เพราะเมล็ดพริกพรานเปHนพืชในวงศ�สAมท่ีมีนํ้ามัน
หอมระเหยเปHนองค�ประกอบหลัก มีรสชาดเผ็ดรAอน จึงเกิดความรAอน
จากการกวนสารในเครื่องมือทดสอบไดAงDายทําใหAนํ้ามันเกิดไอระเหย
รวดเร็วและปริมาณมากทําใหAติดไฟไดAงDาย แตDคDาจุดวาปไฟน้ันไมDมี
ผลกระทบตDอสมรรถนะเครื่องยนต�แตDมีความสําคัญดAานความ
ปลอดภัยในการขนสDงการใชAงาน และการเก็บรักษาเทDาน้ัน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 วิธีการสกัดดTวยวิธีตัวทําละลาย(Solvent Extraction)  
 จากการสกัดนํ้ามันเมล็ดพริกพรานโดยใชAเฮกเซนเปHนตัวทํา
ละลายใชAเมล็ดพริกพราน จํานวน 36 kg สกัดโดยใชAเฮกเซน 54 L 
ไดAปริมาณนํ้ามัน 2,750 ml คิดเปHนรAอยละ 7.64 โดยนํ้าหนัก 
จากน้ันผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน โดยนํานํ้ามันผDาน
กร ะบ วน กา รท ร า น ส� เ อส เ ท อริ ฟL เ ค ช่ั น  ใ ชA เ มท าน อล ท่ี มี          
โซเดียมไฮดรอกไซด�เปHนตัวเรDงปฏิกิริยา อัตราสDวน นํ้ามันเมล็ด   
พริกพราน:เมทานอล:โซเดียมไฮดรอกไซด� คือ 200 ml : 50 ml : 
1.5 g ไดAนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน ปริมาณ 2,450 ml 
5.2  การทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลของเมล็ด     
พริกพรานตามมาตรฐานเชื้อเพลิง ASTM D6751  

  ผลการทดสอบคุณสมบัติของเช้ือเพลิงของนํ้ามันไบโอดีเซลของ
เมล็ดพริกพราน พบวDา คDาความหนาแนDน ท่ี 15 0C อยูDในเกณฑ�
มาตรฐานเช้ือเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซล คDาความหนืด ท่ี อุณหภูมิ 40 0C 
สูงกวDาเกณฑ� เพราะวDานํ้ามันเมล็ดพริกพรานเปHนสกัดจากเมล็ดพืช 
ซึ่งนํ้ามันพืชสDวนใหญDมีคDาความหนืดสูง สภาวะในกระบวนการ 
ทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ันอาจไมDเหมาะสม สDวนคDาจุดวาปไฟ เกิดท่ี
อุณหภูมิ 20 0C เปHนคDาท่ีต่ํากวDาเกณฑ� เพราะเมล็ดพริกพรานเปHนพืช
ในวงศ�สAมท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยเปHนองค�ประกอบหลักมีรสชาดเผ็ด
รAอน จึงเกิดความรAอนจากการกวนสารในเครื่องมือทดสอบไดAงDายทํา
ใหAนํ้ามันเกิดไอระเหยรวดเร็ว และปริมาณมากทําใหAติดไฟไดAงDาย   

ขTอกําหนด เกณฑE
มาตรฐาน 

วิธี
ทดสอบ 

คCาเฉล่ีย 
ผลการ
ทดสอบ 

สรุป 
ผลการ
ทดสอบ 

มอนอกลีเซอไรด�  
(รAอยละโดย
น้ําหนัก) 

 
<0.80 

EN 
14105 

 
0 

อยูDใน
เกณฑ� 

ไดกลีเซอไรด�  
(รAอยละโดย
น้ําหนัก) 

 
<0.20 

EN 
14105 

 
9.084 

สูงกวDา
เกณฑ� 

ไตรกลีเซอไรด�  
(รAอยละโดย
น้ําหนัก) 

 
<0.20 

EN 
14105 

 
0 

อยูDใน
เกณฑ� 

กลีเซอรีนอิสระ 
(รAอยละโดย
น้ําหนัก) 

 
<0.02 

EN 
14105 

 
0 

อยูDใน
เกณฑ� 

กลีเซอรีนทั้งหมด 
(รAอยละโดย
น้ําหนัก) 

 
<0.25 

EN 
14105 

 
1.326 

สูงกวDา
เกณฑ� 

ขTอกําหนด เกณฑE
มาตรฐาน 

วิธี
ทดสอบ 

คCาเฉล่ีย 
ผลการ
ทดสอบ 

สรุป 
ผลการทดสอบ 

ความ
หนาแนDน  
ณ อุณหภูมิ 
15 0C 
(kg/m3) 

 
 

860 - 900 

 
 

ASTM 
D1298 

 
 

895.3 

 
 

ตามเกณฑ� 

ความหนืด  
ณ อุณหภูมิ 
40 0C 
(cSt) 

 
3.5 - 5.0 

 
ASTM 
D445 

 
8.07 

 
สูงกวDาเกณฑ� 

จุดวาปไฟ 
(0C) 

>120 ASTM 
D93 

20 ตํ่ากวDาเกณฑ� 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
672ภาคบรรยาย



 

ในสDวนของการตรวจหาคDาตรวจวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย�พบ
เพียงคDาไดกลีเซอไรด� ในนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน
ปริมาณสูง ทําใหAคํานวณไดAคDากลีเซอรีนท้ังหมดในปริมาณสูงเกิน
มาตรฐาน อาจเน่ืองมาจากนํ้ามันเมล็ดพริกพราน   มีกรดไขมัน
อ่ิมตัว (Saturated Fatty Acid) และกรดไขมันไมDอ่ิมตัว 
(Unsaturated Fatty Acid) ในปริมาณสัดสDวนของกรดท้ังสองชนิด
แตกตDางกัน ทําใหAคุณสมบัติของนํ้ามันพืชแตDละชนิด มีความแตกตDาง
กันและสภาวะในกระบวนการทรานส�เอสเทอริฟLเคช่ันอาจไมD
เหมาะสมทําใหAยังคงเหลือคDาไดกลีเซอไรด�ท่ีเกินมาตรฐาน  

จากผลการวิเคราะห�คุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริก
พรานพบวDาคDาความหนาแนDน คDามอนอกลีเซอไรด� คDาไตรกลีเซอไรด� 
และกลีเซอรีนอิสระ เปHนไปตามมาตรฐานเช้ือเพลิง ยกเวAนคDาความ
หนืด จุดวาปไฟ คDาไดกลีเซอไรด� และกลีเซอรีนท้ังหมด ท่ีมีความ
แตกตDางจากคDามาตรฐานอาจเน่ืองมาจากการมีสารองค�ประกอบอ่ืน
ในเมล็ดพริกพรานซึ่งเปHนพืชวงศ�สAมโดยเฉพาะอยDางยิ่งสารประเภท
นํ้ามันหอมระเหย และอาจเกิดจากสภาวะการทรานส�เอสเทอริฟL
เคช่ันไมDเหมาะสมในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของเมล็ดพริกพราน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
วิ ทยา นิพนธ� น้ี สํ า เ ร็ จ ลุ ลD ว ง ดA วยดี ดA ว ยความกรุณาขอ ง           

รองศาสตราจารย� ดร.อุทัย ผDองรัศมี อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
และผูAชDวยศาสตราจารย� ดร.พิชิต สุดตา ท่ีใหAคําปรึกษาขAอเสนอแนะ
และใหAความชDวยเหลือมาโดยตลอดตั้งแตDเริ่มปรึกษาวิทยานิพนธ�
จนกระท่ัง เสร็จสิ้น เปHนวิทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ�  และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสนับสนุนครุภัณฑ�ท่ีใชAในการทดสอบ
งานวิจัยในครั้งน้ี ทAายน้ีขอ กราบขอบพระคุณบิดามารดาและญาติพ่ี
นAองท่ีใหAการเลี้ยงดูอบรมสั่ งสอนและใหAการสDงเสริมทางดAาน
การศึกษาดAวยดีมาโดยตลอดรวมท้ังใหAกําลังใจท่ีเปHนสิ่งสําคัญยิ่ง
จนกระท่ังผูAวิจัยสําเร็จสามารถดําเนินการวิจัยตามแผนท่ีไดAตั้งใจไวA
ทุกประการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการขึ้นรปูเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์เหลือท้ิง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเศษแว็กซ์เหลือ
ทิ้งในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ 2) เพื่อทดลองหาเทคนิคในการขึ้นรูปจากเศษแว็กซ์เหลือท้ิง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ
ยอดสู่การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับ และ 3) เพื่อประเมินการขึ้นรูปแบบจากเศษแว็กซเ์หลือท้ิง ที่สามารถน าไปพัฒนาตอ่ยอดสู่
การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับได ้ จากการศึกษาการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์นัน้มี 2 รูปแบบ คือ การขึ้นต้นแบบแว็กซ์
ด้วยมือและการขึ้นต้นแบบแว็กซ์ดว้ยเครื่อง CNC ซึ่งจากการขึ้นรปูงานเครื่องประดับทั้ง 2 แบบน้ัน จะไดเ้ศษแว็กซ์เหลือท้ิง ที่มีปริมาณพอจะ
น ามาใช้ในการทดลองการขึ้นรปูเครื่องประดับ เมื่อไดผ้ลจากการทดลองทั้ง 3 เทคนิคแล้วจึงน าไปประเมินหาเทคนิคท่ีเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์การประเมินในด้านความสวยงามของรูปร่างรูปทรง ความเป็นไปได้ในการ
น ามาสร้างสรรค์เป็นงานเครื่องประดับ ความเหมาะสมในการผลติในระบบอุตสาหกรรมเชิงพาณชิย์ การน าไปประกอบร่วมกับอญัมณเีพือ่
ประดับตกแต่งตัวเรือน และความเหมาะสมในการผลิตตัวเรือนด้วยวัสดุทองเหลือง ซึ่งผลการประเมินที่ได้พบว่า การทดลองด้วยการหลอม
ละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแขง็ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 มีผลการประเมินเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึง
ได้น าเอาแว็กซ์ทีไ่ด้จากการทดลองด้วยการหลอมละลายและท าใหเ้ย็นตัวด้วยน้ าแข็งไปใช้ต่อยอดเป็นงานเครื่องประดบัต่อไป 
ค าส าคัญ : การขึ้นรูปเครื่องประดับ, เศษแว็กซ์เหลือท้ิง 
 

Abstract 
The purpose of this research were to; 1) study the properties of the waste wax in jewelry manufacturing 

process;  2) examine the pattern of casting techniques using the waste wax to be guidelines to improve the casting 
process for piece even more quality and 3) evaluate the pattern of forming jewelry in the casting process to develop to 
design and create jewelry for piece even more quality. The result of present study showed that the casting process 
used in forming jewelry prototype by using the scrap wax consist of two processes; 1) hand-forming process, and 2) CNC 
machining process. When two patterns of casting jewelry have been formed, there will be amount of the waste wax 
enough to be used in jewelry molding experiments. The result of three methods were used to evaluate the appropriate 
techniques to be able to develop to design and create jewelry. The design were presented for evaluation of the beauty 
of the shape, possibility of creating jewelry, suitability for production in commercial systems and combining with 
gemstones for decoration with brass art-crafts. The results were evaluated by the experts for the experiment with 
cooling process was 4.19 of 83.8% (the first rank) of evaluation by the experts. 
   
Keywords : forming jewelry in the casting process, the waste wax 
 
 

1. บทน า 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่าน

การน าเสนออัตลักษณ์เฉพาะตนเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ โดยฉีก
ออกไปจากเดิม เป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบยึดถือ
เป็นกลยุทธ์หลักอันส าคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้เริ่มขยายจ านวนเพิ่มขึ้นและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อีก
หลายกิจการได้ด าเนินรอยตาม (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครือ่งประดับ 
,2559) ซึ่งการค้นหาวิธีการหรือสร้างเทคนิคใหม่ให้กับกระบวนการ

ขึ้นรูปเครื่องประดับจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
การสร้างสรรค์ น าสู่การพัฒนาและต่อยอดเครื่องประดับให้มี
รูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับได้ 

การแกะแว็กซ์ (Wax Carving) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ผลิ ตต้ นแบบ เครื่ อ งป ระดั บ  โดย เริ่ ม ต้ นจากการออกแบบ
เครื่องประดับ  แกะสลักแว็กซ์เพื่อขึ้นรูปตัวเรือน และน าช้ินงานเข้า
สู่ ก ารหล่ อ ในขั้ น ตอนต่ อ ไป  (เอกสิท ธิ์  นิ ส ารัตนพร , 2549)
ปัจจุบันแว็กซ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่  แว็กซ์สีเขียว 
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เนื่องจากมีเนื้อแข็ง สามารถตะไบและขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้
ง่าย อย่างไรก็ตาม การแกะแว็กซ์เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปร่างรูปทรงตาม
แบบที่ต้องการนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร  
ซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) ย่อมมีเศษแว็กซ์เกิดขึ้นตามมา
และกลายเป็นเศษขยะที่รอวันก าจัดทิ้งในที่สุด  
 จากความ เป็ นมาและความส าคัญ ข้างต้น  ผู้ วิ จั ย จึ งเกิ ด
แนวความคิดในการทดลองค้นหาเทคนิคการขึ้นรูปจากเศษแว็กซ์
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ เพื่อก่อให้เกิด
องค์ความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบและ
สร้างสรรค์เครื่องประดับให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ รวมถึงเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง อันเป็นแบบอย่างและ
แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้อื่นตระหนักถึงการน าวัสดุต่างๆมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ศึกษาคุณสมบัติของแว็กซ์สีเขียวยี่ห้อ Ferris  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการทดลองหาเทคนิคในการขึ้นรูปเศษแว็กซ์สีเขียวเหลือทิ้ง  โดย
ทดลองใช้เศษแว็กซ์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแกะด้วยแรงงานคน
และเครื่องจักรซีเอ็นซ ี(CNC Milling Machine)  
2.2 ทดลองหาเทคนิคในการขึ้นรูปจากเศษแว็กซ์เหลือท้ิง ได้แก่ การ
หยด การหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ า  และการหลอม
ละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง 
2.3ประเมินผลการทดลองเพื่ อค้นหาเทคนิคที่ เหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องประดับ  
2.4 ผลิตเครื่องประดับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การ
ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับ 
 
3. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูและขั้นตอนการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการหาข้อมูล
เบื้องต้นเรื่องคุณสมบัติของเศษแว็กซ์เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
ต้นแบบเครื่องประดับ และน ามาทดลองการขึ้นรูปด้วยเทคนิค การ
หยด การหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ า  และการหลอม
ละลายและท าให้ เย็นตั วด้ วยน้ าแข็ ง  และน าผลการทดลอง
ประเมินผลหาเทคนิคที่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและ
การผลิตเครื่องประดับ จ านวน 3 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คะแนน
ความพึงพอใจตามเกณฑ์ความเหมาะสมตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบ
ประเมิน แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
ที่สุด มาใช้ในการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับ  

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ใช้เครื่องมือแบบประเมินผลการทดลองหาเทคนิคในการขึ้นรูป
จากเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง โดยตั้งเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสม 
คือ ด้านความสวยงามของรูปร่างรูปทรง ความเป็นไปได้ในการน ามา
สร้างสรรค์เป็นงานเครื่องประดับ ความเหมาะสมในการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ การน าไปประกอบร่วมกับอัญมณี

เพื่อประดับตกแต่งตัวเรือน และความเหมาะสมในการผลิตตัวเรือน
ด้วยวัสดุทองเหลือง 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมเทคนิค
ในการขึ้นรูปจากเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบประเมินโดยมีระดับความพึงพอใจ
ตามหัวข้อที่ก าหนด มีระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ วัดผลจาก
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด โดยวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ย
ร้อยละ แล้วน าแบบที่ได้รับการประเมินสูงสุดและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ มาใช้พัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบและสร้ างสรรค์
เครื่องประดับต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 การหยด พบว่าแว็กซ์ที่หยดลงมาทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทรง 
ดังรูปที่ 1 
 

 
 
รูปที1่ ลักษณะรูปทรงแว็กซ์จากการขึ้นรูปด้วยการหยด 
 
4.2 การหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ า พบว่าลักษณะเส้น
แว็กซ์ที่แผ่ออกมารวมตัวเป็นแผ่นลอยอยู่บนผิวน้ า 
 

 
 
รูปที่2 ลักษณะรูปทรงแว็กซ์จากการหลอมละลายและท าให้เย็นตัว
ด้วยน้ า 
 
4.3 การหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง พบว่าแว็กซ์จะ
แทรกตัวลงไปในช่องว่างของน้ าแข็งและแข็งตัวเกิดเป็นรูปทรงตาม
ช่องว่างนั้น 
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รูปที่3 ลักษณะรูปทรงแว็กซ์จากการหลอมละลายและท าให้เย็นตัว
ด้วยน้ าแข็ง 
 

เมื่อได้ผลการทดลองทั้ง 3 เทคนิคแล้ว จึงน าไปสร้างเครื่องมือ
แบบประเมินความเหมาะสมในการขึ้นรูปจากเศษแว็กซ์เหลือท้ิง ซึ่ง
ผลการทดลองด้วยการหยดผู้เช่ียวชาญให้ค่าคะแนน  4.13 คิดเป็น
ร้อยละ 82.6 จากการทดลองด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตัว
ด้วยน้ า ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนน 3.19 คิดเป็นร้อยละ 63.8 และจาก 
การทดลองด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง 
ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนน 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.8  
 
จากผลการวิเคราะห์การทดลองทั้ง 3 แบบ โดยผู้เช่ียวชาญ การ
ทดลองที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การทดลองด้วยการหลอม
ละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง แสดงผลการวิเคราะห์เป็นกราฟ
แท่ง รูปที่ 4 
 

 
 
รูปที่4 กราฟแท่งแสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการขึ้นรูป
จากเศษแว็กซ์เหลือท้ิง 
 
    เมื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการด าเนินงานต่อยอดเป็นต้นแบบ
เครื่องประดับ ซึ่งน ารูปทรงของช้ินงานที่ได้จากการทดลองด้วยการ
หลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง มาตกแต่งเป็นตัวเรือน
เครื่องประดับประเภทแหวนจ านวน 3 ช้ิน ดังรูปที่5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่5 ต้นแบบเครื่องประดับที่ได้จากการทดลองด้วยการหลอม
ละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง 
 
       เมื่อตกแต่งแว็กซ์ให้เป็นรูปทรงแหวนในแบบที่ต้องการแล้ว จึง
น าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยน าไปหล่อโลหะทองเหลือง และ
ตกแต่งผิวโลหะที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ การตกแต่งผิวด้วย
การรมด าโลหะ ดังรูปที่6 การตกแต่งผิวด้วยการพ่นทราย ดังรูปที่ 7 
และการตกแต่งผิวด้วยการขัดเงา ดังรูปที่8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่6 แหวนทองเหลืองทีต่กแต่งพ้ืนผิวด้วยการรมด าผิวโลหะ 
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รูปที7่ แหวนทองเหลืองทีต่กแต่ผิวด้วยการพ่นทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที8่ แหวนทองเหลืองที่ตกแต่งผิวด้วยการขัดเงา 
 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับจาก
เศษแว็กซ์ เห ลื อทิ้ ง  ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ กษาการขึ้ น ต้ นแบ บ
เครื่องประดับ พบว่า ในขั้นตอนการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับ
จ าเป็นต้องใช้แว็กซ์เป็นวัสดุในการขึ้นรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่าง
มากในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เนื่องจากความสะดวก
รวดเร็วในการท าต้นแบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาฝึกช่างเพียง
ไม่นานก็สามารถท าต้นแบบได้ อย่างไรก็ตามการท าต้นแบบด้วย
แว็กซ์ยังมีข้อจ ากัดเรื่องเทคนิควิธีการ ต้นแบบแว็กซ์เป็นการ
แกะสลักแว็กซ์ให้เป็นรูปทรงต่างๆ ท้ังกระบวนการทางบวกและทาง
ลบ อยู่ในงานช้ินเดียวกันเพราะวัสดุคือแว็กซ์ที่น ามาใช้ท าต้นแบบ
นั้น สามารถเปลี่ยนสถานะได้คือ เมื่อโดนความร้อนก็จะหลอม
ละลายเป็นของเหลว และเมื่ออุณหภูมิลดลงจะเย็นตัวเป็นของแข็ง 
(ปกรณ์ โพธิ์แสงดา, 2557) อีกทั้งปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่
เข้ามามีบทบาทในการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ ซึ่งเครื่องแกะสลัก
ที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่อง CNC ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และวัสดุที่ใช้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับ
จากเครื่อง CNC นี้ จะเป็นแว็กซ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับการขึ้นต้น
แบบเครื่องประดับด้วยมือ จากการผลิตต้นแบบเครื่องประดับจากทั้ง 
2 วิธีที่ใช้แว็กซ์ในการขึ้นรูปนั้น จะมีเศษแว็กซ์เหลือทิ้งจ านวนหนึ่ง 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับได้ จึงเป็นท่ีมา
ของการทดลองขึ้นรูปแบบเครื่องประดับ 3 เทคนิค ดังนี้ 

5.1 จากการทดลองขึ้นรูปด้วยการหยด เริ่มจากน าอุปกรณ์ที่ให้ความ
ร้อนสามารถหลอมละลายแว็กซ์ได้ ซึ่งในการทดลองใช้ปืนกาวให้
ความร้อนหลอมละลายแว็กซ์เป็นของเหลว และท าการหยดแว็กซ์ที่
มีลักษณะเป็นหยดกลมขนาดเล็กเกาะติดกันจนเกิดเป็นรูปทรง แต่
พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือการยึดเกาะของการหยดนั้นโครงสร้างของ
รูปทรงไม่แข็งแรงพอท าให้เกิดการหลุดร่อนออกมา ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการหยด ไว้ว่า ในเรื่องความ
หลากหลายของลวดลายในการหยด สามารถท าให้ปรับรูปแบบได้
มากขึ้น สามารถน ารูปแบบเทคนิคการหยดไปใช้ในการหล่อพร้อมฝัง
ได้ แต่ต้องเป็นอัญมณีขนาดเล็กท่ีขนาดไม่เกินขนาดของหยดแว็กซ์ 
 
5.2 จากการทดลองขึ้นรูปด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตวัดว้ย
น้ า เริ่มจากต้มแว็กซ์ให้หลอมละลายด้วยความร้อน แล้วเทแว็กซ์ลง
ไปในน้ าอุณหภูมิปกติ ซึ่งแว็กซ์ที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นที่แผ่ออกมา
เกาะตัวรวมกันเป็นแผ่นลอยอยู่บนผิวน้ า ซึ่งปัจจัยของการเกิดเส้น
ของเทคนิคนี้ ที่จะให้ผลเป็นลักษณะเส้นเล็กหรือใหญ่นั้น มีปัจจัยทั้ง
จากปริมาณของแว็กซ์ ระยะใกล้-ไกล ลักษณะการเทที่เป็นแนวดิ่ง
หรือแนวระนาบที่เทลงไปในน้ า แต่เนื่องจากการทดลองเทคนิคผลที่
ได้นั้น แว็กซ์มีละกษณะเป็นแผ่นบาง ไม่จับตัวกันเป็นรูปทรงที่มี
ความสูงเพียงพอในการน ามาสร้างงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนน
เฉลี่ยจากผู้เช่ียวชาญ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และมีข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องความเป็นมิติของช้ินงานค่อนข้องน้อยท าให้ความ
น่าสนใจหรือความสวยงามลดน้อยลง และการน าไปผลิตเป็น
ทองเหลืองอาจท่ีไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้นแบบมีลวดลายที่บางมาก  
 
5.3 จากการทดลองขึ้นรูปด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตวัดว้ย
น้ าแข็ง เริ่มจากการน าน้ าแข็งที่มีลักษณะเป็นเกร็ดใส่ลงไปใน
กระป๋องอะลูมิเนียมทรงกระบอก และต้มแว็กซ์ให้หลอมละลาย แล้ว
เทแว็กซ์ลงในน้ าแข็ง ซึ่งแว็กซ์ที่มีต้มเป็นของเหลวจะแทรกตัวลงไป
ในช่องว่างของน้ าแข็งและแข็งตัวเกิดเป็นรูปทรงตามช่องว่างนั้น และ
มีมวลของรูปทรงที่สามารถน ามาต่อยอดการผลิตให้ เป็นงาน
เครื่องประดับได้ ซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญนั้นให้ค านึงเรื่อง
ของน้ าหนักของช้ินงานที่มากเกินไป ซึ่งจากลักษณะของรูปทรงของ
งานมีลักษณะทึกตันพอสมควร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกท้ังผู้เชี่ยวชาญยังเห็นว่างานมีความแปลกใหม่ มีความน่า
สนในใจในรูปแบบและพื้นผิวของช้ินงาน เหมาะกับงานในเชิง
สร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ 

จากการทดลองดังที่กล่าวมาทั้ง 3 เทคนิคนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือก
แว็กซ์ที่ได้จากการทดลองการหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วย
น้ าแข็ง มาใช้ออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องประดับประเภทแหวน
และหล่อเป็นโลหะทองเหลือง ซึ่งปัจจุบันเครื่องประดับโลหะ
ทองเหลืองเป็นหนึ่งในเครื่องประดับ เทียมที่นับว่ามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจัดเป็นสินค้าส่งออกที่
ส าคัญอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากเครื่องประดับเทียมได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคมากขึ้น มีอัตราในการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.18 ในปี 
2561 (ศูนย์ข้อมูลอัญมณี และเครื่องประดับ , 2562) อีกทั้ ง
เครื่องประดับโลหะทองเหลืองนิยมน ามาใช้กับงานเครื่องประดับ
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แฟช่ัน ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เหมาะกับลักษณะรูปแบบแว็กซ์ที่ได้
จากการทดลองด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง 
 
6. บทสรุป 

จากการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษ
แว็กซ์เหลือท้ิง สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อการศึกษาคุณสมบัติของเศษแว็กซ์
เหลือท้ิงในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ ผู้วิจัยได้ศึกษา ซึ่ง
จะมีวิธีการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับหลักๆอยู่ 2 แบบ คือ การ
แกะแว๊กซ์ต้นแบบด้วยมือและการแกะแว๊กซ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี
การผลิตจากเครื่องซีเอ็นซี จากการขึ้นรูปงานเครื่องประดับทั้ง 2 
แบบนั้น จะมีเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง ท่ีมีปริมาณที่จะสามารถน ามาใช้ใน
การทดลองการขึ้นรูปเครื่องประดับได้ โดยแว็กซ์ที่ใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้  เป็นแว็กซ์สีเขียว ยี่ห้อ Ferris มีความยืดหยุ่นปานกลาง 
เหมาะส าหรับแกะสลักขึ้นรูปด้วยมือและเครื่องจักร สามารถน าไป
หล่อเป็นโลหะได้ นิยมน ามาขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อทดลองหาเทคนิคในการขึ้นรูปจาก
เศษแว็กซ์เหลือทิ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การ
ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับ ผู้วิจัยได้น าแว็กซ์เหลือทิ้งที่
รวบรวมมาจากแหล่งผลิตทั้งจากการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับด้วย
มือและจากเครื่อง CNC มาท าการทดลองค้นหาเทคนิคในการขึ้นรูป
ตัวเรือนเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง โดยท าการกรองเศษผง
ที่อยู่ในแว็กซ์ด้วยการต้มและกรองผ่านผ้าขาวบางก่อนน าไปท าการ
ทดลองได้ท าการทดลองขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 วิธี คือ 1) ด้วยการ
หยดพบว่า แว็กซ์ที่หยดลงมาท าซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทรง 2) การ
หลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าพบว่า ได้เป็นลักษณะเส้น
แว็กซ์ที่แผ่ออกมารวมตัวเป็นแผ่นลอยอยู่บนผิวน้ า  3) การหลอม
ละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็งพบว่า แว็กซ์จะแทรกตัวลงไปใน
ช่องว่างของน้ าแข็งและแข็งตัวเกิดเป็นรูปทรงตามช่องว่างนั้น 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินการขึ้นรูปแบบจากเศษ
แว็กซ์ เมื่อได้ผลการทดลองด้วยแล้ว ผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปประเมินผล
การทดลองเทคนิคที่ เหมาะสม และสามารถน าไปต่อยอดงาน
เครื่องประดับได้ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบและผลิต
เครื่องประดับ 3 ท่าน ได้ผลการวิเคราะห์เป็นค่าคะแนน ดังนี้ คือ 
เทคนิคท่ี 1 การทดลองด้วยการหยด ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน 4.13 คิด
เป็นร้อยละ 82.6 เทคนิคที่ 2 คือ การทดลองด้วยการหลอมละลาย
และท าให้เย็นตัวด้วยน้ า ผู้เช่ียวชาญให้คะแนน 3.19 คิดเป็นร้อยละ 
63.8 และจากการทดลองด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วย
น้ าแข็ง ผู้เช่ียวชาญให้คะแนน 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.8 จากผล
คะแนนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมที่ได้คะแนนสูง
ที่สุด ได้แก่ การทดลองด้วยการหลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วย
น้ าแข็ง และได้น าไปพัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบและสร้างสรรค์
เครื่องประดับต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ต้นแบบเครื่องประดับที่ได้จากการทดลองขึ้นรูปด้วยเทคนิคการ

หลอมละลายและท าให้เย็นตัวด้วยน้ าแข็ง เมื่อน ามาใช้ในการต่อยอด

สู่การออกแบบและสร้างสรรค์ในโลหะทองเหลืองนั้นมีน้ าหนักมาก 
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของงานวิจัย หากมีการพัฒนาให้รูปแบบช้ินงานมี
น้ าหนักเบาลงจะท าให้ง่ายต่อการสวมใส่ มีความเป็นไปได้ในการผลติ
ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัดเนื่องจากบริษัทไม่
มีการก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองที่เหมาะสมไว้ท าให้บางครั้งเกิดน้ ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลต่อระดับการให้บริการที่ตั้ง
ไว้ จึงเป็นที่มาในการท าวิจัยเรื่องนี้ โดยจะศึกษาจากสถานีจ าหน่ายน้ ามันจ านวน 36 สาขาภายในพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่มีการใช้ปริมาณ
น้ ามันเฉลี่ยใน 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในเรื่องนี้คือการก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองที่
เหมาะสม โดยมีค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.65 ภายใต้ระดับบริการที่ร้อยละ 95 เวลาในการขนส่งน้ ามันจากคลังน้ ามันมายังสถานีจ าหน่ายน้ ามันใช้
เวลา 1 วันคงที่ ส่วนค่าความแปรปรวนของอุปสงค์หาได้จากค่าเฉลี่ยของน้ ามันที่ใช้ระยะเวลาที่ท าการวิจัย หลังการวิจัยพบว่าน้ ามันมีระดับ
ปริมาณส ารองเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมท าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : ปริมาณส ารองเพื่อความปลอดภัย, น้ ามัน, ค่ามาตรฐาน 
 

Abstract 
This research is about determining reserve fuel level case study : ABC Company Limited. For ABC company 

have not set an appropriate point for safety stock or reserve of Fuel, resulting in sometimes not enough fuel to meet 
the needs Customer Affect the service level set Therefore is the source of this research The study will be carried out 
from 36 fuel stations in Bangkok with an average fuel consumption of 3 months from January to March 2019. The 
objective of this research is to determine the reserve quantity for Safety Stock of fuel with a standard score of 1.65 
under the service level at 95 percent. Time to transport fuel from the fuel depot to the fuel station demand is one day 
fixed. The demand variance is determined by the average of the fuel used for the research period. After the research, it 
was found that the fuel has a level of reserves for safety stock, allowing the company to fully meet the needs of 
customers. 
Keywords : Safety Stock, Fuel, Standard Score 
 

1. บทน า 
 ด้วยสภาวะในปัจจุบันที่ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ามา
มีบทบาทต่อทุกส่วนทุกกระบวนการในการจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นน้ า
ถึงปลายน้ าโดยระบบขนส่งในระบบโลจสิติกส์และซัพพลายเชนยังคง
พึ่งพาน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของภาคอุตสาหกรรมขนส่ง
และภาคการผลิต ด้วยปริมาณการใช้น้ ามันที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมขนส่งท าให้หลายครั้งบริษัทน้ ามันไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ าได้อย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพจึงเป็นที่มาในการท าวิจัยเรื่องนี้ซึ่งต้องการปริมาณ
น้ ามันส ารองที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า [1] โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.1 เพื่อก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองที่เหมาะสม 
1.2 เพื่อให้น้ ามันเพียงพอส าหรับความต้องการของลูกค้า 
1.3 เพื่อลดจ านวนสถานีจ าหน่ายน้ ามันท่ีมีน้ ามันไม่เพียงพอ 

โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าจากสถานีจ าหน่ายน้ ามันจ านวน  

36 สถานี พบว่ามีปริมาณน้ ามันไม่เพียงพอเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 3 
สถานี คิดเป็นร้อยละ 8.33 ที่มีน้ ามันไม่เพียงพอจากจ านวนสถานี
จ าหน่ายน้ ามันที่ให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ระยะเวลา เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 
 2.2 ประชากร ปริมาณน้ ามันของแต่สถานีจ าหน่ายน้ ามัน ของ
บริษัท ABC จ ากัด 
 2.3 กลุ่มตัวอย่าง ปริมาณน้ ามัน 4 ชนิดคือ ก, ข, ค และ ง ของ
แต่ ล ะสถานี จ าหน่ ายน้ ามั นจ านวน  36 สาขาภายในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ABC จ ากัด 
3. ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ ามันที่ใช้จริงในแต่ละสาขาโดยแบ่ง
น้ ามันเป็น 4 ชนิดคือ ก, ข, ค และ ง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 
1 ดังนี้  
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1. ความจุน้ ามันใต้ดิน (ลิตร) คือปริมาณน้ ามันในแต่ละชนิดที่แต่
ละสาขาสามารถเก็บไว้ใช้ในการจ าหน่ายได้ ตามภาพที่ 1 

2. ปริมาณน้ ามันท่ีดูดไม่ขึ้น (ลิตร) คือปริมาณน้ ามันที่เครื่องจ่าย
น้ ามันไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ เนื่องจากสายดูดน้ ามันไปไม่ถึงก้นถัง 
ตามภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างถังน้ ามันใต้ดินและน้ ามันท่ีดดูไม่ขึ้น [2] 
3. ปริมาณการใช้เฉลี่ย (ลิตร/วัน) คือปริมาณน้ ามันที่มีการ

จ าหน่ายต่อวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ อน าไปหาค่าความ
แปรปรวนของอุปสงค์ได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
 

             d  = 
 

N

xx
n

i

i



1

2

              (1) 

 
โดย d   = ค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ [3] 

 x  = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง 3 เดือน    
 ix  = ค่าของข้อมูลในแต่ละครั้งที่ได้ 
 N  = จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา 

 
เมื่อได้ค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ก็น ามาหาค่าปริมาณส ารอง

เพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) [4] 
 

  SS = Z LT  ( d )                     (2) 

โดย SS  = ปริมาณส ารอง (Safety Stock)  
Z  = ค่ามาตรฐานภายใตร้ะดับบริการที่ร้อยละ 95  

[5] 
d   = ค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ 

LT = เวลาน า (Leadtime)

 
ตารางที่ 1 แสดงความจุน้ ามันใต้ดิน ปริมาณน้ ามันท่ีดูดไม่ขึ้น และปริมาณการใช้เฉลี่ยของสถานีจ าหน่ายน้ ามัน 36 สาขาในระยะเวลา 3 เดือน 
 

สาขา
ที ่

ความจุน  ามนัใต้ดิน (ลิตร) ปริมาณน  ามันที่ดูดไม่ขึ น (ลิตร) ปริมาณการใช้เฉลี่ย(ลิตร/วัน) 
ก ข ค ง ก ข ค ง ก ข ค ง 

1 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  5,688  4,300  4,000  3,800  
2 30,000  10,000  10,000  10,000  1,800  800  800  800  5,154  4,077  4,235  3,667  
3 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  4,815  3,846  3,833  4,000  
4 15,000  15,000  15,000  15,000  1,500  1,500  1,500  1,500  8,433  

 
4,762  4,000  

5 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800      800  800  9,355  3,800  3,818  3,600  
6 15,000  10,000  15,000          -    800  800  800          -    7,375  4,000  4,214  3,429  
7 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  5,357  4,182  4,071  3,714  
8 21,000  20,800  20,800          -    1,000  1,000  1,000          -    6,500  3,800  3,857          -    
9 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  5,278  3,778  3,917  3,000  
10 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  9,833  3,600  3,786  3,706  
11 20,000  20,000  20,000          -    1,000  1,000  1,000          -    6,160  3,500  3,867  3,200  
12 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  6,538  3,444  3,615  3,500  
13 20,000  20,000  20,000  20,000  1,000  1,000  1,000  1,000  4,875  4,333  4,231  3,400  
14 15,000  15,000  15,000  30,000  800  800  800  2,000  4,500  4,400  3,950  4,000  
15 20,000  20,000  10,000  10,000  1,000  1,000  800  800  7,000  3,923  4,050  3,667  
16 40,000  20,000  20,000  20,000  2,400  1,400  1,200  1,500  9,000  3,923  3,778  3,600  
17 20,000  20,000  20,000          -    1,000  1,000  1,000          -    8,684  4,200  3,800          -    
18 20,000  20,000  20,000  20,000  1,000  1,000  1,000  1,000  6,667  4,045  5,120  4,000  
19 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  5,200  4,429  4,200  3,800  
20 20,000  20,000  20,000          -    1,000  1,000  1,000          -    7,579  3,400  3,800          -    
21 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  9,108  3,647  3,682  3,800  
22 30,000  10,000  10,000  10,000  800  800  800  800  7,379  3,810  4,067  3,583  
23 30,000  10,000  5,000  5,000  1,600  1,600  800  800  8,545  4,219  3,933  3,455  
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สาขา
ที ่

ความจุน  ามนัใต้ดิน (ลิตร) ปริมาณน  ามันที่ดูดไม่ขึ น (ลิตร) ปริมาณการใช้เฉลี่ย(ลิตร/วัน) 
ก ข ค ง ก ข ค ง ก ข ค ง 

24 40,000          -    20,000  20,000  2,000          -    1,000  1,000  11,561  5,579  3,583  3,522  
25 24,400  15,000  9,200  9,400  1,600  800  800  800  9,000          -    3,900  3,400  
26 20,400  20,400  20,400  20,400  1,000  1,000  1,000  1,000  7,500  3,800  3,778  3,444  
27 20,000  10,000  10,000  20,000  1,000  800  800  1,000  5,824  4,667  5,250  3,857  
28 30,000  15,200  30,000  15,200  1,000  800  1,000  800  6,273  4,455  5,214  4,000  
29 20,000  10,000  10,000  10,000  1,000  800  800  800  5,400  3,875  3,958  3,750  
30 16,000  15,800  15,800  16,000  800  800  800  800  7,421  3,882  4,389  3,286  
31 20,000          -    20,000  10,000  1,000          -    1,000  800  7,667  3,800  4,000  3,667  
32 20,000  20,000  20,000          -    1,000  1,000  1,000          -    5,500  3,875  4,000  3,333  
33 40,000  20,000          -    20,000  2,000  1,000          -    1,000  6,091  3,875  3,400          -    
34 40,000  20,000  20,000  20,000  2,000  1,000  1,000  1,000  7,300  4,091  3,933  3,375  
35 15,000  15,000  15,000          -    800  800  800          -    5,692  3,500  3,857          -    
36 30,000  15,000  15,000          -    1,600  800  800          -    10,448  3,857  3,846          -    

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ ปริมาณส ารองที่หาได้จากสูตร และปริมาณส ารองที่น าไปใช้จริง 
 

สาขา
ที ่

ค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ (ลิตร) ปริมาณส ารองที่หาได้จากสูตร (ลิตร) ปริมาณส ารองท่ีน าไปใช้จริง (ลิตร) 

ก ข ค ง ก ข ค ง ก ข ค ง 

1 2,301  949          -    422  3,797  1,565          -    696  5,000  3,000  1,000  2,000  
2 1,819  954  1,091  516  3,001  1,574  1,801  852  5,000  3,000  3,000  2,000  
3 1,570  376  816          -    2,590  620  1,347          -    4,000  2,000  3,000  1,000  
4 1,755    1,895          -    2,896          -    3,127          -    5,000  2,000  5,000  2,000  
5 2,511  414  395  507  4,143  683  651  837  6,000  2,000  2,000  2,000  
6 1,857          -    802  535  3,065          -    1,323  882  4,000  1,000  2,000  2,000  
7 1,906  982  917  488  3,144  1,620  1,513  805  5,000  3,000  3,000  2,000  
8 2,070  447  378    3,416  738  624          -    5,000  2,000  1,000  1,000  
9 2,469  441  289          -    4,073  728  476          -    6,000  2,000  2,000  1,000  
10 3,169  503  787  470  5,228  829  1,298  775  7,000  2,000  3,000  2,000  
11 2,809  522  352  447  4,635  862  581  738  6,000  2,000  1,000  2,000  
12 2,956  527  506  548  4,878  870  836  904  6,000  2,000  2,000  2,000  
13 1,642  1,414  832  548  2,709  2,333  1,373  904  4,000  4,000  3,000  2,000  
14 2,000  1,265  224          -    3,300  2,087  369          -    5,000  3,000  3,000  1,000  
15 2,683  277  759  492  4,427  458  1,253  812  6,000  2,000  3,000  2,000  
16 3,613  277  428  516  5,961  458  706  852  9,000  2,000  3,000  3,000  
17 2,382  775  414    3,930  1,278  683          -    5,000  3,000  1,000  1,000  
18 2,023  722  1,536          -    3,338  1,192  2,535          -    5,000  3,000  4,000  1,000  
19 2,700  1,134  1,033  447  4,455  1,871  1,704  738  6,000  3,000  3,000  2,000  
20 3,133  548  447    5,169  904  738          -    7,000  2,000  1,000  1,000  
21 2,875  493  477  422  4,744  813  787  696  6,000  2,000  2,000  2,000  
22 3,110  402  583  515  5,132  664  962  850  6,000  2,000  2,000  2,000  
23 2,647  870  254  510  4,367  1,436  419  841  6,000  4,000  2,000  2,000  
24 4,801  2,194  504  511  7,922  3,620  831  843  10,000  4,000  2,000  2,000  
25 2,925          -    316  548  4,826          -    522  904  7,000  1,000  2,000  2,000  
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สาขา
ที ่

ค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ (ลิตร) ปริมาณส ารองที่หาได้จากสูตร (ลิตร) ปริมาณส ารองท่ีน าไปใช้จริง (ลิตร) 

ก ข ค ง ก ข ค ง ก ข ค ง 

26 1,889  422  428  527  3,117  696  706  870  5,000  2,000  2,000  2,000  
27 2,007  1,397  1,693  378  3,312  2,306  2,794  624  5,000  4,000  4,000  2,000  
28 2,412  1,293  1,718          -    3,980  2,134  2,834          -    5,000  3,000  4,000  1,000  
29 2,473  342  955  463  4,080  564  1,575  764  6,000  2,000  3,000  2,000  
30 2,755  332  1,145  488  4,546  548  1,889  805  6,000  2,000  3,000  2,000  
31 3,114  447          -    516  5,138  738          -    852  7,000  1,000  1,000  2,000  
32 2,393  354          -    577  3,949  583          -    953  5,000  2,000          -    2,000  
33 2,023  354  548          -    3,337  583  904          -    6,000  2,000  2,000          -    
34 3,895  1,044  258  518  6,426  1,723  426  854  9,000  3,000  2,000  2,000  
35 1,761  548  378          -    2,906  904  624          -    4,000  2,000  1,000  1,000  
36 3,460  363  376          -    5,709  599  620          -    8,000  2,000  1,000  1,000  

  
 ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้อ้างอิงทฤษฏีสินค้าคงคลังในการก าหนด
ปริมาณสินค้าส ารอง เป็นการประยุกต์น าเครื่องมือมาใช้ในธุรกิจ
น้ ามัน ซึ่งมีบทความวิจัยอื่นๆที่อ้างอิงน้อยมาก จึงไม่สามารถน า
งานวิจัยอ่ืนมาเปรียบเทียบได้  
 
4. อภิปรายผล    
 จากตารางที่ 2 เมื่อหาค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ได้ก็น ามา
ก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) ก็
จะค่าปริมาณส ารองที่ต้องเผื่อหรือส ารองไว้ในกรณีที่น้ ามันยังมีความ
ต้องการใช้อยู่   
  
 โดยการส ารองปริมาณน้ ามันนั้นตอ้งคิดจากปรมิาณน้ ามันที่ดูดไม่
ขึ้นด้วยเพราะถ้าคิดจากสูตรที่ค านวณได้มาน้ ามันอาจจะไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า 
 
ปริมาณส ารองที่ใช้จริง  = ปริมาณส ารองที่หาได้จากสูตร  
                 + ปริมาณน้ ามันที่ดดูไม่ขึ้น          (3) 
  
 จากนั้นก็ท าการปัดเป็นจ านวนเต็มเพราะโดยปกติการขนส่ง
น้ ามันจากคลังน้ ามันมายังสาขาจะเติมเป็นจ านวนเต็มเท่านั้นซึ่งง่าย
และสะดวกในการจัดการเรื่องน้ ามันในแต่ละสาขา จะไม่มีการเติม
เป็นเศษ ซึ่งก็จะได้ปริมาณน้ ามันส ารองเพื่อความปลอดภัย (Safety 
Stock) ที่ใช้ได้จริงตามตารางที่ 2 [6] เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คือ สามารถก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองที่เหมาะสม และสถานี
จ าหน่ายน้ ามันทั้ง 36 สาขามีปริมาณน้ ามันเพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า โดยก่อนปรับปรุงมีจ านวนสถานีจ าหน่ายน้ ามันที่มีน้ ามัน
ไม่ เพียง 3 สถานีคิดเป็นร้อยละ 8.33 หลังปรับปรุงไม่มีสถานี
จ าหน่ายน้ ามันที่น้ ามันไม่เพียงพอ 
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 เมื่อได้ปริมาณส ารองเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) ของ
น้ ามันในแต่ละสาขาแล้วก็จะก าหนดเป็นจุดความปลอดภัยของแต่ละ

สาขา โดยที่ปริมาณน้ ามันที่ส ารองไว้นั้นสามารถจ าหน่ายได้อย่าง
เพียงพอต่อลูกค้าในแต่ละวัน ป้องกันความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใช้น้ ามันที่ไม่แน่นอนในแต่ละวัน เกิดระดับการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ จากการวิจัยจึงท าให้สถานีจ าหน่ายน้ ามันทั้ง 36 สาขา 
มีจ านวนน้ ามันท่ีเพียงพอต่อความต้องกาขรองลูกค้า 
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การพัฒนาระบบฐานข,อมูลออนไลน2ลายสานตะกร,าเชือกฟางแบบเมทริกซ2 

Database System Online Development for Collecting the Patterns of  

Plastic Rope Basket by using Matrix  
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บทคัดย^อ 

         ลายสานจัดเปfนงานหัตศิลปgที่แสดงออกถึงเอกลักษณ8ของทkองถิ่น ซ่ึงเปfนส่ิงที่ควรคlาแกlการอนุรักษ8และสืบสาน วัสดุที่ใชkสานลวดลายมี

หลายชนิด เชlน ไมkไผl กก และเชือกฟาง เปfนตkน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานขkอมูลออนไลน8ลายสานตะกรkา 

เชือกฟาง โดยประยุกต8ใชkหลักการของเมทริกซ8ในการแสดงลวดลายตะกรkาสาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขkอมูล ประกอบดkวย การวิเคราะห8 

ความตkองการของผูkใชk การออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ แหลlงขkอมูลที่ใชkสำหรับศึกษาลายตะกรkาสาน คือ หมูlบkานคลองบางสิงห8 

จังหวัดปทุมธานี การทำงานของระบบฐานขkอมูล ไดkแกl การสมัครสมาชิก การเขkาสูlระบบ และการคkนหาและแสดงลวดลายตะกรkาสาน  

ผลจากการวิจัย พบวlา ระบบฐานขkอมูลสามารถใชkงานไดkจริงและครอบคลุมความตkองการของผู kใชk ในระดับดี คิดเปfนคlาเฉลี ่ย 4.35  

ระบบฐานขkอมูลออนไลน8น้ีจะเปfนตkนแบบในการสรkางระบบฐานขkอมูลสำหรับจัดเก็บขkอมูลลวดลายประเภทอื่น ๆ  และพัฒนาใหkเปfนระบบ

ฐานขkอมูลใหkเปfนแหลlงแบlงปyนและแลกเปล่ียนเรียนรูkเก่ียวกับลายตะกรkาสานตlอไป 

คำสำคัญ : ระบบฐานขkอมูลออนไลน8, ลวดลายตะกรkาสาน, เมทริกซ8 

 

Abstract 

         Patterns are craftsmanship which represent community identity. People should preserve continuously. Pattern 

materials are bamboo, reed and rope. This research aims to study and develop database system for collecting the 

patterns of the plastic rope basket by applying matrix principle to represent pattern. Research methodology are included 

requirement analysis, design, development and testing. A source of the data from Ban-klong-bang-sing village, Patoom 

tha-ni province. The database system function includes member registration, login search and view information. Research 

represented that user can use database system online and database collected information under user requirements. The 

research result is good or 4.35 of average. This database system will provide relation or table solutions for collecting 

other field of pattern and the developer will develop additional function for providing sharing knowledge and learning 

source related Thai original patterns.  

Keyword : Database system online, Basket pattern, Matrix 

 

1. บทนำ 

ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการบlมเพาะและปลูกฝyงทศันคติ 

ความเช่ือและความคิดตlาง ๆ ใหkกับสมาชิกที่อาศัยอยูl ลักษณะชุมชน

ของประเทศไทยตามลักษณะที่ตั้งแบlงออกเปfนสองรูปแบบ ไดkแกl 

ชุมชนสังคมเมือง และชุมชนสังคมชนบท ซ่ึงชุมชนแตlละรูปแบบลkวน

มีลักษณะ เชlน ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปfนอยูlที่แตกตlาง

กัน ทั้งนี้ขึ ้นอยูlกับสภาพการณ8ตlาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและ 

การปกครอง [1] อยlางไรก็ตามชุมชนทั ้งสองรูปแบบมีบทบาทใน 

การบlมเพาะและปลูกฝyงส่ิงตlาง ๆ ดังกลlาวขkางตkนในระดับที่แตกตlาง

กัน ซึ่งความแตกตlางดkานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปfนอยู lของ

ชุมชนเปfนความแตกตlางที่มีความชัดเจนกวlาดkานอื่น ๆ โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมจะเปfนส่ิงที่สะทkอนความเจริญงอกงามของคนในชุมชนไดk

เป fนอย lางด ี จากผลการสำรวจหมู lบ kานคลองบางสิงห 8 ตำบล 
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สวนพริกไทย อำเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวlา ประชากรสlวนใหญl

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว8 และคkาขาย ชุมชน

กำลังพัฒนาสถานที่สำคัญตlาง ๆ เชlน วัด โบสถ8 และบkานทรงไทย

เปfนแหลlงทlองเที ่ยวเช ิงอนุร ักษ8 และชุมชนมีแหลlงผลิตส ินคkา 

ประจำชุมชน คือ ขkาวกลkอง และผลิตภัณฑ8จักรสาน ซึ่งกลายเปfน

สินคkาขึ้นช่ือของชุมชนและสรkางรายไดkใหkแกlคนในชุมชน ผลิตภัณฑ8

จักรสานของชุมชนมีการพัฒนาลวดลายที ่เปfนเอกลักษณ8 จัดเปfน

ลวดลายเฉพาะถิ่นที่ผสมผสานลวดลายสานดั ้งเด ิมจนเกิด เปfน

ลวดลายใหมl ๆ [2] ซึ่งความรูkเกี่ยวกับลวดลายสานและวิธีการทำ

ตะกรkาเปfนส่ิงที่ควรคlาแกlการอนุรักษ8และสืบสานใหkดำรงอยูl  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขkามามีบทบาทตlอ

การทำงานดkานตlาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน เชlน 

งานเกี่ยวกับเอกสาร งานดkานการผลิต และงานดkานการวิเคราะห8 

เปfนตkน โดยรวบรวมขkอมูลที่เก่ียวขkองกับระบบไวkในระบบฐานขkอมูล 

(Database System) กลุlมของขkอมูลที่รวบรวมไวkจะมีความสัมพันธ8

ซึ ่งกันและกัน หรือ ฐานขkอมูลเชิงสัมพันธ8 [3] ระบบฐานขkอมูล

ออนไลน8ชlวยใหkผูkใชkประหยัดเวลาคkนหาขkอมูล ไดkขkอมูลครบถkวน 

และมีความผิดพลาดนkอยกวlาการคkนหาดkวยมือ การแสดงลวดลาย

ตะกรkาประยุกต8ใชkหลักการเมทริกซ8 (Matrix) ซึ่งประกอบดkวยแถว

และคอลัมน8 และจัดเก็บขkอมูลแบบตัวเลขในฐานขkอมูลแทนการเก็บ

ไฟล8รูปภาพที่มีขนาดใหญlและมีความเส่ียงในการสูญหายสูง 

 จากการศึกษาคณะผูkวิจัยทำไดkเล็งเห็นถึงความสำคัญใน

การประยุกต8เทคโนโลยีสารสนเทศเขkามาชlวยในการรวบรวม จัดเก็บ

และเผยแพรlขkอมูลเกี่ยวกับลวดลายตะกรkาสาน โดยใชkพื้นที่ในการ

จัดเก็บขkอมูลนkอยที่สุดและแสดงผลขkอมูลรวดเร็ว ผูkใชkสามารถนำ

ขkอมูลไปใชkจริงไดk คณะผู kวิจัยไดkจัดทำระบบฐานขkอมูลออนไลน8

สำหรับจัดเก็บขkอมูลลวดลายตะกรkาสานของหมูlบkานคลองบางสงิห8 

ขkอมูลในฐานขkอมูลประกอบดkวย ที่มาของลวดลาย ประเภทลวดลาย 

ชื่อลวดลาย วิธีการสานลวดลายและการนำไปใชkประโยชน8 ซึ่งผูkใชk

สามารถคkนหาขkอมูลลวดลายที่ตkองการศึกษา โดยตkองสมัครสมาชิก

และเขkาสูlระบบกlอนใชkงาน ระบบฐานขkอมูลออนไลน8ดังกลlาวจะเปfน

ต kนแบบสู lการพัฒนาการบร ิหารจัดการขkอมูลด kานอื ่น ๆ เชlน  

การพิมพ8รายงาน การบันทึกขkอมูลโดยผูkใชk การแสดงความคิดเห็น

และการแลกเปล่ียนความรูkรlวมกัน เปfนตkน  

2. วิธีวิจัย  

 การวิจัยนี้คณะผูkวิจัยประยุกต8ขั ้นตอนการพัฒนาระบบ

ฐานขkอมูลดังน้ี [5] 
 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนการพัฒนาฐานขkอมูลออนไลน8 

2.1 การวิเคราะห2ความต,องการ (Requirement analysis) 

     2.1.1 ผ ู kว ิจ ัยวางแผนการพัฒนาระบบฐานขkอมูลออนไลน8   

โดยกำหนดขkอมูลเบื้องตkนที่ตkองการจัดเก็บ แผนปฏิบัติการลงพื้นที่

หมู lบkานคลองบางสิงห8 เพื ่อรวบรวมขkอมูลลายตะกรkาสาน และ

แผนการพัฒนาระบบฐานขkอมูล ทรัพยากร และเทคโนโลยีดkานการ

พัฒนาโปรแกรมที่ 

2.1.2 นำขkอมูลเก่ียวกับลายตะกรkาสานที่รวบรวมไดkมาวิเคราะห8และ

แยกประเภทขkอมูล ระบุผลลัพธ8ที่ตkองการแสดงใหkแกlผูkใชkงาน ไดkแกl 

ลวดลายตะกรkาสาน คำอธิบาย ประวัติความเปfนมา วิธีการทำตะกรkา 

และการนำไปประยุกต8ใชk  

2.2 การออกแบบ (Design) 

     2.2.1 ออกแบบการทำงานของระบบฐานขkอมูล ประกอบดkวย 

สม ัครสมาช ิก (Register) เข kาส ู l ระบบ (Login) และการค kนหา 

(Search pattern) และแสดงลวดลายตะกรkาสาน (View pattern) 

แผนภาพ Usecase diagram แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 Usecase diagram ของระบบฐานขkอมูล 

     2.2.2 สรkางแผนภาพ ER-diagram เพื่อจำลองตาราง (Entity) 

คอลัมน8 (Attribute) และความสัมพันธ8ระหวlางตาราง (Relation) 

ในระบบฐานขkอมูลเชิงสัมพันธ8ที ่ทำบรรทัดฐาน (Normalization) 

ระด ับที ่  3 (NF-3) แผนภาพ ER-diagram ของระบบฐานขkอมูล

ออนไลน8 ประกอบดkวยตารางและคอลัมน8 ดังน้ี [3] 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดในแผนภาพ ER-diagram 

Entity Description Attribute 

Basket 

 

 

 

 

 

Type 

รายละเอ ียดเก ี ่ ยวกับ

ตะกรkา 

 

 

 

 

ประเภทตะกรkา  

- ID_basket 

- Basket_name 

- Description 

- ID_type 

- Step 

- Price 

- ID_Type 

Requirement 
analysis

Design Development Testing
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Entity Description Attribute 

 

 

Color 

 

 

Pattern 

 

 

สีตะกรkา 

 

 

ลวดลายตะกรkา 

- Type_name 

- Description 

- ID_color 

- Color_name 

- ID_basket 

- ID_pattern 

- ID_basket 

- C01, C02,…, CN  

(N = หมายเลขคอลัมน8) 

     2.2.3 ออกแบบตารางฐานขkอมูลในโปรแกรม SqlYog เพื่อ

จำลองรูปแบบของฐานขkอมูล นำออกคำสั ่งภาษา SQL นำเขkาสูl

โปรแกรม PHPmyadmin โครงสรkางตารางฐานขkอมูลมีดังน้ี 

 
รูปท่ี 3 Physical model 

     การแสดงผลลวดลายตะกร kาสานประยุกต8ใชkหลักการของ 

เมทริกซ8แทนการแสดงเปfนรูปภาพ เนื่องจากตัวเลขประมวลผลเร็ว

และใชkพื้นที่จัดเก็บนkอยกวlารูปภาพ [5] โดยคอลัมน8เริ่มตkนที่ตำแหนlง 

11, 12, 13 ถึงตำแหนlงที่ N และ ID_pattern แทนแถวของเมทริกซ8 

(R) เร ิ ่มต ั ้ งแต l 1, 2, 3, …, M [6] ข kอม ูลภายในเมทร ิกซ 8จะถูก

กำหนดใหkอยูlในรูปแบบตัวเลขแทนสีตlาง ๆ ดังตัวอยlางลายตะกรkา 

ดังน้ี 

!
C1 C2 CN
R1 RN RN
R2 RN RN

" 
 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

R1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

R2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 

R3 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 

R4 0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 0 

R5 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

R6 0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 0 

R7 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 

R8 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 

R9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

 

รูปท่ี 4 ตำแหนlงเมทริกซ8ที่อkางอิงในตารางฐานขkอมูล 

     2.2.4 ออกแบบหนkาจอเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใหkผูkใชkเขkาถึงขkอมูล 

ซึ ่งประกอบ หนkาจอคkนหา แสดงขkอมูล เขkาสู lระบบ และสมัคร

สมาชิก 

2.3 การพัฒนาระบบ (Development) 

     การพัฒนาระบบฐานขkอมูลลวดลายตะกรkาสานใชkเทคโนโลยี 

ไดkแกl ระบบบริหารจัดการฐานขkอมูล mySQL ภาษา PHP และ 

Boot Strap Framework [4] โปรแกรมที ่ใชkในการพัฒนาระบบ

ฐานขkอมูล ไดkแกl PHPmyadmin และ sublime ผูkวิจัยทดสอบแสดง

ผลลัพธ8ในเครื่องแมlขlายจำลองบนเครื่องคอมพิวเตอร8สlวนบุคคลกlอน

นำไปใชkงานบนเครื่องแมlขlายสาธารณะ 

2.4 ทดสอบระบบฐานข,อมูล (Testing) 

     การทดสอบระบบฐานขkอมูลใชkวิธีทดสอบสlวนยlอย (Unit test) 

โดยผู kพัฒนาโปรแกรม และทดสอบการยอมรับจากผู k ใชk (User 

interface) โดยใหkผูkใชkงาน ซึ่งประกอบดkวย ผูkเชี่ยวชาญดkานระบบ

สารสนเทศและฐานขkอมูล ผูkมีสlวนเกี่ยวขkองกับระบบ และผูkใชkงาน

ทั่วไปทดสอบการใชkงาน [7] จำนวน 10 คน นำขkอเสนอแนะผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแกkไข เพื่อใหkระบบฐานขkอมูลครอบคลุมการ

ทำงานตามที่ผูkใชkตkองการ 

 

3. ผลการวิจัย 
   งานวิจัยน้ีประกอบดkวยผลลัพธ8 ดังน้ี 

3.1 ฐานข,อมูลลวดลายตะกร,าสาน  

     ลวดลายตะกรkาสานที่จัดเก็บลงในตารางฐานขkอมูลมีจำนวน

ทั้งส้ิน 10 ลวดลาย โดยการจัดเก็บจะจัดเก็บเปfนลวดลาย 1 ลวดลาย

เทlานั้น ไมlไดkจัดเก็บเปfนลาย 1 แถว เนื่องจากลวดลายมีสีตlาง ๆ 

ผูkวิจัยจึงแทนสีเหลlาน้ันดkวยตัวเลข เชlน  

 เลข 0  แทน ชlองวlาง (ไมlมีสี) 

เลข 1  แทน  สีน้ำตาล  

เลข 2  แทน  สีชมพู  

เลข 3  แทน  สีเหลือง  

     ตัวอยlางการจัดเก็บลายพัด ดังรูปที่ 5 
 

 
 รูปท่ี 5 ลายพัดที่ถูกจัดเก็บในตารางฐานขkอมูล 

 

     เม่ือแสดงลายพัดบนหนkาเว็บเพจ จะอยูlในรูปแบบเมทริกซ8 โดย

ตัวเลขจะถูกนำไปเปรียบเทียบตามเง่ือนไขของโปรแกรมและถูกแทน

คlาดkวยสี  
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รูปท่ี 6 หนkาจอคkนหาและการแสดงขkอมูล 

 

     หนkาจอคkนหาลวดลายและแสดงขkอมูลเปfนหนkาจอหลักของ

ระบบฐานขkอมูล เมื่อผูkใชkเลือกลายสานตะกรkาที่ตkองการ ซึ่งขkอมูล

ลายสานตlาง ๆ ไดkมาจากการเก็บรวบรวมขkอมูลลายสานตะกรkาของ

หมู lบkานคลองบางสิงห8 ขkอมูลที ่แสดงนบหนkาเว็บแอปพลิเคชัน 

ประกอบดkวย ช่ือลวดลาย ลวดลาย รายละเอียดลวดลาย วิธีการสาน

ลวดลาย และวิธีทำตะกรkา โดยการใชkงานดังกลlาวผูkใชkงานจะตkอง

สมัครสมาชิกและเขkาสูlระบบ 

 

3.2 ผลประเมินการใช,งานระบบฐานข,อมูล 

     ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชkงานระบบฐานขkอมูล โดย

ผูkใชkจำนวน 10 คน สรุปไดkดังน้ี 

 
รูปท่ี 6 หนkาจอคkนหาและการแสดงขkอมูล 

 

     จากผลประเมินการทดลองใชkงานระบบฐานขkอมูลโดยผูkใชkที่เปfน

กลุ lมเป¡าหมาย พบวlา ผู kใชkมีความคิดเปfนวlา ฟyงก8ชันของระบบ

ฐานขkอมูลสามารถใชkงานไดkในระดับดีมาก คิดเปfนคlาเฉลี ่ย 4.72 

รองลงมา คือ ระบบฐานขkอมูลสามารถทำงานไดkตามความตkองการ

ของผูkใชkและสlวนตlาง ๆ ของระบบสามารถทำงานไดkอยlางถูกตkอง 

การออกแบบระบบทำใหkผูkใชkสืบคkนขkอมูลไดkงlายในระดับ ดี คิดเปfน

คlาเฉล่ีย 4.33 และระบบฐานขkอมูลมีความปลอดภัยระดับ ดี คิดเปfน

คlาเฉล่ีย 4.00 ตามลำดับ 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 
     ระบบฐานขkอมูลออนไลน8ลายสานตะกรkาเชือกฟางแบบเมริกซ8 

สามารถใชkงานไดkจริง โดยการทำงานครอบคลุมการทำงานเบื้องตkน 

ที่ไดkออกแบบ วางแผนจากความตkองการของผูkใชk ไดkแกl หาขkอมูล 

ลายตะกรkาสาน การแสดงขkอมูลเกี่ยวกับลายตะกรkาสาน การสมัคร

สมาชิกและการเขkาสูlระบบ โดยการแสดงลวดลายตะกรkาสานจะอยูl

ในรูปแบบเมริทกซ8 ซึ่งประกอบดkวยแถวและคอลัมน8 การจัดเก็บ

ขkอมูลในฐานขkอมูลจะใชkตัวเลขแทนสีของเชือกฟาง ผลจากการ

ประเมินการใชkงานฐานขkอมูลโดยผู kใช k พบวlา ผู kใชkสlวนใหญ l มี

ความเห็นวlา ระบบฐานขkอมูลสามารถจัดเก็บขkอมูลไดkครบถkวนและมี

ประโยชน8ตlอชุมชนในการนำไปตlอยอดและพัฒนาปรับปรุงฟyงก8ชัน

การทำงานใหkครอบคลุมผูkดูแลระบบและผูkใชkที่เปfนสมาชิกใหkสามารถ

เพิ ่ม ลบ แกkไขขkอมูลที ่เกี ่ยวขkองกับลายสานไดk เพื ่อเปfนแหลlง

รวบรวมขkอมูลลายสานตะกรkาจากแหลlงอ่ืน ๆ เพื่อเปfนองค8ความรูk

สlวนกลางและปรับปรุงการแสดงผลลวดลายให kผ ู k ใช kงานทั ่ วไป

สามารถอlานและเขkาใจรายละเอียดขั ้นตอนการสานแตlละแถว 

เพื่อใหkสามารถพัฒนาความรูkของตนและนำไปสูlการประกอบอาชีพ

ตlอไปไดk  
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เคร่ืองใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ โดยใชพลังงานแบบผสมผสาน 

Automatic Shrimp Feeding Machine using Hybrid Energy System 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการสรางเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ โดยใชพลังงานแบบผสมผสาน ดวยการนําพลังงานท่ีไดจากแผงเซลล

แสงอาทิตยและพลังงานนํ้า มาจายใหแกเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีขอดี คือ สามารถลดคาใชจายดานแรงงานและลดการใชพลังงาน

ไฟฟาได ซึ่งผลการทดสอบตางๆในการทํางานของเครื่องใหอาการกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน พบวาสามารถใหอาหารกุงได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ คากําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย เทากับ 40 – 70 วัตต เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติสามารถ

เหว่ียงอาหารกุงออกไปในระยะไกลไดสูงสุด 5 - 6 เมตร  และครั้งละ 3-5 นาที และจากการปลอยนํ้าออกจากบอโดยกังหันนํ้าเพ่ือปนเครื่อง

กําเนิดไฟฟา สามารถวัดความเร็วรอบไดได 911.90 รอบตอนาที ตองตามท่ีไดออกแบบไว 

คําสําคัญ : เครื่องใหอาหารกุง, พลังงานแสงอาทิตย, พลังงานนํ้า 

 

Abstract 

This paper presents a develop automatic shrimp feeding machine using a hybrid energy system. By the energy 

obtained from solar panels and hydro power via automatic shrimp feeding machine. The main advantages of the proposed 

method are minimized of the labor costs and reduction of the electrical energy. Based on the performance tests of the 

automatic shrimp feeding machine using hybrid energy system, it was found that shrimp can be fed properly and 

efficiently. The power from the solar panel is 40 - 70 watts. Automatic shrimp feeding machine can throw shrimp food 

away from five to six meters and three to five minutes at a time. In addition, by releasing the water out of the pond using 

a water turbine to spin the generator. The speed around 911.90 rpm as designed. 

Keywords : Shrimp feeding machine, Solar panels, hydro power 
 

 

1. บทนํา  

 การเลี้ยงกุงขาว ความหนาแนนของการปลอยกุงลงเลี้ยงอยูท่ี 

100,000 ตัวตอไร ซึ่งเปนความหนาแนนท่ีเหมาะสม ในการเลี้ยงให

ครบ 4 เดือน และไดขนาดกุงประมาณ 50 ถึง 60 ตัวตอกิโลกรัม 

สวนเกษตรกรท่ีตองการเลี้ยงกุงใหมีขนาด 40 ถึง 50 ตัวตอกิโลกรัม

น้ัน ตองลดความหนาแนนของการปลอยกุงใหเหลือประมาณ 

80,000 ตัวตอไร[1] กอนปลอยลูกกุงควรเอานํ้าเขาบอพักท้ิงไว

ประมาณ 10 วัน เพราะเปนการเตรียมปริมาณอาหารธรรมชาติใน

บอ เมื่อปลอยกุงเขาสูบอแลว ตองทําใหกุงไดกินอาหารในปริมาณท่ี

พอดี ในเวลาท่ีเหมาะสมทุกมื้อตลอดระยะเวลาเลี้ยง อัตราการให

การใหอาหารกุงข้ึนอยูกับปริมาณการกิน การเจริญเติบโต ถาให

อาหารกุงมากเกินไป ทําใหคุณภาพนํ้าและดินเสื่อมโทรมลง แตถาให

อาหารกุงนอยเกินไป สงผลใหกุงโตชา[2],[3] สําหรับอุณหภูมิในบอท่ี

เลี้ยงกุงควรจะอยูท่ี 23-32 องศาเซลเซียส[4] ในชวงหนาฝนสภาพ

อากาศคอนขางแปรปรวน หากฝนตกหนักตองเพ่ิมออกซิเจนในบอ

เลี้ยงกุงดวย และชวงกลางคืนตองเปดเครื่องตีนํ้าไวตลอด เพ่ือ

ปองกันออกซิเจนในบอไมเพียงพอ ในชวงหนาหนาวสิ่งท่ีตองระวัง

คือกุงไมกินอาหาร และโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากสภาพสิ่งแวดลอมไม

ดี ตองมีระบบการจัดการนํ้าหรือมีระบบบําบัดหรือมีบอพักนํ้า สวน

ในชวงหนารอน เวลากลางวัน นํ้าในบอเลี้ยงกุงมีอุณหภูมิคอนขางสูง 

จึงไมควรเปดเครื่องตีนํ้า เพราะจะทําใหนํ้าบริเวณผิวนํ้าท่ีมีอุณหภูมิ

สูงลงไปยังนํ้าท่ีมีอุณหภูมิต่ําบริเวณหนาดิน ในชวงน้ีนํ้าในบอจะมี

ความเขมขนสูง จึงตองมีการเปลี่ยนถายนํ้าภายในบอบอย ปจจุบัน

สวนใหญมีการใชแรงงานมนุษยในการใหอาหารกุง ทําใหเกษตรกรท่ี
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เลี้ยงกุงจํานวนมากมีรายจายเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากคาแรงของแรงงาน

มีแนวโนมสูงข้ึน การลดการใชแรงงานคนลงจะทําใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนลงได[5] และมีการใชพลังงานไฟฟาตลอดในการใช

มอเตอรตีนํ้าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า และการถายนํ้าออกจากบอแต

ละครั้งก็เปนการปลอยพลังงานนํ้าท้ิงไปอยางเสียเปลา 

 ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการสรางเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ

โดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน ระหวางพลังงานแสงอาทิตย

และพลังงานนํ้า โดยแผงเซลลแสงอาทิตยทําหนาท่ีรับแสงอาทิตย

และเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟา แลวชารจพลังงานเขา

สูแบตเตอรี่ ถาเกิดสภาพอากาศท่ีไมมีแดดท่ีเพียงพอตอการชารจไฟ 

สามารถปลอยนํ้าออกจากบอเพ่ือนําเอาแรงจากกังหันนํ้ามาปน

เครื่องกําเนิดไฟฟาได เพ่ือเปนการชารจพลังงานเขาแบตเตอรี่ไดอีก

ทางหน่ึง ซึ่งจะเห็นวาสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได อีกท้ัง

เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการใหอาหารกุงได 

เพ่ือชวยในการลดคาใชจายดานแรงงานอีกดวย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 จากรูปท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานออกแบบและสราง

ระบบเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบ

ผสมผสาน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

2.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ 

 การออกแบบโครงสรางของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดย

ใชพลังงานแบบผสมผสานแบงเปนสามสวนคือ สวนท่ีหน่ึงชุดแผง

เซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับรับแสงอาทิตยและเปลี่ยนพลังงานแสงให

เ ป นพลั ง ง าน ไฟฟ า [6],[7] เ พ่ื อส ง ไฟควบคุ ม อุปกรณต า งๆ 

ประกอบดวยหมายเลข 1 คือ แผงเซลลแสงอาทิตย หมายเลข 2 คือ 

ชุดควบคุมการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย หมายเลข 3 คือ 

แบตเตอรี่ และหมายเลข 4 คือฐานชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ดังรูปท่ี 

2(ก) สวนท่ีสอง ชุดเหว่ียงอาหารทําหนาท่ีเหว่ียงอาหารใหกระจาย

อยางท่ัวถึง ประกอบดวยหมายเลข 5 ถังใสอาหารกุง หมายเลข 6 

กรวยทางลงของอาหาร หมายเลข 7 มอเตอรเหว่ียงอาหาร และ

หมายเลข 8 ฐานชุดเหว่ียงอาหาร ดังรูปท่ี 2(ข) สวนท่ีสามชุดปลอย

นํ้าผลิตไฟฟา ประกอบดวยหมายเลข 9 ปมหอยโขง หมายเลข 10 

แกนเพลา และหมายเลข 11 เครื่องกําเนิดไฟฟา ดังรูปท่ี 2(ค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) โซลาเซลลสําหรับรับแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ชุดเหว่ียงอาหารกุง 
 

 

 

 

 

(ค) ชุดปลอยนํ้าผลิตไฟฟา 

รูปท่ี 2 โครงสรางของเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมตัิ  
 

2.2 หลักการทํางานของเคร่ืองใหอาหารกุ งแบบอัตโนมั ติ

 หลักการทํางานของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใช

พลังงานแบบผสมผสาน ดวยชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจะรับพลังงาน

ความรอนจากแสงอาทิตยและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง 

จากน้ันประจุกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสู
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แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสม

กับแบตเตอรี่ดวยเครื่องควบคุมการประจุ และสามารถตั้งเวลาการให

อาหารกุงดวยเครื่องตั้งเวลาตามท่ีตองการ ซึ่งจะสั่งใหมอเตอรเครื่อง

ใหอาหารทํางานและหยุดในเวลาท่ีตองการได ดังรูปท่ี 3 และถาเกิด

สภาพอากาศท่ีไมมีแดดท่ีเพียงพอตอการชารจไฟ สามารถปลอยนํ้า

ออกจากบอเพ่ือนําเอาแรงจากกังหันนํ้ามาปนเครื่องกําเนิดไฟฟาได 

เพ่ือเปนการชารจไฟเขาแบตเตอรี่ไดอีกทางหน่ึง สําหรับชุดปลอยนํ้า

ผลิตไฟฟาดังรูปท่ี4(ก) จะนําปมหอยโขงมาพัฒนาข้ึนใหม ซึ่งปมหอย

โขงแบบเดิมถูกออกแบบมาใชดูดนํ้าโดยตอหางเพลงเขากับตัวเครื่อง

ยนตหรือตัวมอเตอร ไมสามารถนํามาใชในการปลอยนํ้าออกได ดัง

รูปท่ี 4(ข)  ดังน้ันจึงทําการสรางตัวจับยึดแกนเพลากับใบพัดข้ึนมา

ใหม จึงตองทําการยายฝงท่ีจับยึดแกนเพลา ใหสามารถใชงานใน

เวลาปลอยนํ้าออกไดและประกอบตัวยึดแกนเพลาเขากับตัวปมหอย

โขงท่ีดัดแปลงข้ึน โดยการสลับฝงยึดแกนเพลาเรียบรอยแลว นํา

ใบพัดประกอบเขากับตัวยึดแกนเพลาแลวประกอบฝาปดทางนํ้าออก

เขาดวยกัน ดังรูป 4(ค) 
 

 
 

รูปท่ี 3 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัต ิ
 

 
 

(ก) ชุดปลอยนํ้าผลติไฟฟาจริง 
 

 

 

 

 

                     

  (ข) กอน                 (ค) หลัง 

  รูปท่ี 4 ปมหอยโขง 
 

 

4. ผลการทดสอบ 

 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสานท่ี

พัฒนาข้ึน ดังรูปท่ี 5 จะแบงผลการทดสอบเปนสามสวนไดแก การ

ทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การทดสอบ

ประสิทธิภาพของการเหว่ียงอาหารกุง และการทดสอบระบบการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า 
 

 
 

รูปท่ี 5 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบ

ผสมผสาน เมื่อนํามาติดตั้งสถานท่ีจริง 
 

4.1 ผลการทดสอบจากพลังงานแสงอาทิตย 

 การทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน  โดย

ระบบการผลิตไฟฟาท่ีประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 150 

วัตต จํานวน 1 แผง เครื่องควบคุมการประจุ และแบตเตอรี่ ซึ่งวาง

แผงเซลลแสงอาทิตยเอียงทํามุม 15 องศาจากพ้ืนดิน ทําการทดสอบ

ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ดวยการวัดคาแรงดันไฟฟาและ

กระแสไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย พบวา มีแรงดันไฟฟาอยู

ในชวง 13 – 15 โวลต กระแสไฟฟาอยู ในชวง 3 - 5 แอมแปร 

กําลังไฟฟา 40 - 70 วัตต และในชวงเวลา 14.00 น. มีคาสูงสุด ดัง

รูปท่ี 6 ถึงรูปท่ี 8 
 

รูปท่ี 6 คาแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
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รูปท่ี 7 คากระแสไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

  

 
 

รูปท่ี 8 กําลังไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

 

4.2 ผลการทดสอบการเหว่ียงอาหารกุง 

 การเหว่ียงอาหารของเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติโดยใชพลังงาน

แบบผสมผสาน ไดแบงเปนการติดตั้งในระดับความสูงท่ีแตกตาง 3 

รูปแบบ คือจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหารสูง 0.4 เมตร 0.7 เมตรและ 

1 เมตร ซึ่งมีเง่ือนไข คือ มีการตั้งระยะเวลาการเหว่ียงอาหารกุง และ

ปริมาณอาหารท่ีเหว่ียงเทากัน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 ถึง

ตารางท่ี 3  

 จากตารางท่ี 1 ผลการสอบการเหว่ียงอาหารของเครื่องใหอาหาร

กุงอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานท่ีความสูงจากผิวนํ้า

ถึงตัวเหว่ียงอาหาร 1 เมตร ดวยระยะเวลา 5 นาที พบวา สามารถ

เหว่ียงอาหารใหกุงดวยระยะการเหว่ียง 5 – 6 เมตร และเมื่อลด

ระดับความสูงลงเปน 0.7 เมตร พบวาเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติ

โดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานยังสามารถทํางานได แตระยะ

การเหว่ียงอาหารลดลงเหลือ 4-5 เมตร ดังตารางท่ี 2 และเมื่อความ

สูงของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบ

ผสมผสาน มีความสูงจากจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหารเพียง 0.4 

เมตร ผลการทดสอบ พบวา เครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติโดยใช

พลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน สามารถเหว่ียงอาหารไดในระยะ 3-4 

เมตร ดังตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 1 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตวัเหว่ียงอาหาร 1 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง

(เมตร) 

1 200 – 250 5 - 6 

2 350 - 400 5 - 6 

3 500 - 550 5 - 6 

4 650 - 700 5 - 6 

5 800 - 850 5 - 6 

  

ตารางท่ี 2 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหาร 0.7 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง 

(เมตร) 

1 200 – 250 4 - 5 

2 350 - 400 4 - 5 

3 500 - 550 4 - 5 

4 650 - 700 4 - 5 

5 800 - 850 4 - 5 

 

ตารางท่ี 3 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตวัเหว่ียงอาหาร 0.4 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง 

(เมตร) 

1 200 – 250 3 - 4 

2 350 - 400 3 - 4 

3 500 - 550 3 - 4 

4 650 - 700 3 - 4 

5 800 - 850 3 - 4 

 

4.3 ผลการทดสอบจากพลังงานน้ํา 

 การทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากการปลอยนํ้าออกจากบอ 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและสงไปยังแบตเตอรี่ ซึ่งวัดความเร็วรอบ 

แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนสอง

ครั้ง พบวา ความเร็วรอบสูงสุดท่ีวัดไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 

911.90 รอบตอนาที คาแรงดันไฟฟาสูงสุด 13.40 โวลต  และ

กระแสไฟฟาสูงสุด 4.68 แอมแปร ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบจากพลงังานนํ้า 

คร้ังที่ 
ความเร็วรอบ

(รอบตอนาที) 

แรงดันไฟฟา

(โวลต) 

กระแสไฟฟา

(แอมแปร) 

1 855.40 12.9 4.68 

2 911.90 13.40 4.16 

เฉล่ีย 883.65 13.15 4.42 

 

5. สรุปผลการทดสอบ 

 จากผลการทดสอบการทํางานของเครื่องใหอาหารกุงแบบ

อัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน พบวา ระบบการผลิตไฟฟา

จากแผงเซลลแสงอาทิตยของเครื่องใหอาหารกุง สามารถผลิตไฟฟา

และสงจายไปยังแบตเตอรี่ได เพ่ือนําพลังงานดังกลาวมาใชควบคุม

การทํางานของมอเตอรเหว่ียงอาหารกุง ซึ่งจะเห็นวาการเหว่ียง

อาหารกุงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการและ

สามารถกระจายอาหารกุงไดอยางท่ัวถึง การเหว่ียงอาหารกุง

สามารถเหว่ียงอาหารกุงออกไปในระยะไกลไดสูงสุด 5 - 6 เมตร  

และครั้งละ 3-5 นาที สําหรับการชารจไฟเขาสูแบตเตอรี่ นอกจาก

จะไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยแลวยังสามารถทําไดอีกทางหน่ึงคือ 

โดยการปลอยนํ้าออกจากบอผานกังหันนํ้าเพ่ือนํามาปนเครื่องกําเนิด

ไฟฟาใหทํางานและกระแสท่ีไดจะถูกเก็บไปยงัแบตเตอรี่ เพ่ือนําไปใช

งานกับมอเตอรเหว่ียงอาหารไดอีกทางเลือกหน่ึง  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน และ 2) พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน จ านวน 9 คน นักท่องเที่ยว จ านวน 9 คน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
ในชุมชน จ านวน 9 คน รวม 27 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบนระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows 7 ขึ้นไป สามารถสร้างโมบายแอปพลิเคชัน ท างานบน
โทรศัพท์มือถือท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.0 ขึ้นไป ได้แก่ Android Studio, Genymotion, Windows Phone, Oracle VM Virtual 
Box, และ Symbianได้ แต่ไม่สามารถท างานบน iOS ของ Apple® ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Macintosh ได้ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนน ามาสรุปเป็นหัวข้อแหล่งที่เป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญ จ านวน 9 แห่ง ดังนี้ ตลาดน้ าบางคล้า วัดโพธ์ิบางคล้า  คุ้มวิมานดิน โบสถ์สีทองวัดปากน้ าโจ้โล้ โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน 
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนปาล์มฟาร์มนก อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศองค์ยืน และวัดสมานรัตนาราม และความพึง
พอใจท่ีมีต่อนวัตกรรมแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x=3.89)  
ค าส าคัญ : ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, การด้านการท่องเที่ยวและชุมชน  
 

Abstract 
This aims of this research are 1) To study the basic information of the community tourism and 2) To develop 

the mobile application  for the community tourism. The sample used in this study included 9  tourism officials of the 
community, 9 tourists, and 9 community tourism operators, altogether 27 people. These are based on Purposive Sampling 
and it is Research and Development dividing into two stages. 1.To gain Basic information. 2. To develop the application 
software on mobile devices to provide the tourist informations in the community. 

The tools used in this research are personal computers running Microsoft® Windows 7or higher which can work 
on mobile applications on the system of Android 3.0+phones, including Android Studio, Genymotion, Windows Phone, 
Oracle VM Virtual Box, and Symbian. It does not work on Apple® iOS based on PCs Macintosh operating systems. The 
statistics used for data analysis were: mean and percentage. 
 The research found that the study of the information theory of tourism in the community could create 
information on mobile devices for managing sustainable community tourism. Briefly, there are 9 unique community 
identity places, including Bang Khla Floating Market. Wat Pho Bang Khla Temple, Khum Wimarndin, The Golden Pavillion 
of Wat Paknam Jolo Temple, The Stainless steel Pavillian of Wat Hua Suan Temple, The pagoda of King Taksin, The Palm 
Tree and Bird Farm of Ganesha National Park and Wat Saman Ratanaram Temple.  And the user satisfaction levels of the 
mobile application of the community tourism, the overall score was good (x=3.89). 
Keywords: mobile application software, tourism and community 
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บทน า (Introduction) 
      ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่  โทรศัพท์เคลื่อนที่  สมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) แท็บเล็ต อุปกรณ์น าทางผ่านดาวเทียม และเครื่อง
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิต 
ประจ าวันเพื่อสนองตอบความต้องการใช้งานทุกที่ทุกเวลาของผู้ใช้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็ว
สูง ท าให้นักพัฒนาโปรแกรมสนใจและพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่  (Mobile Application) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ และ
ตอบสนองความต้องการใช้งานแอพพลิเคช่ันที่มีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน ในปัจจุบันการใช้ Mobile Application ได้รับความนิยมอย่าง
มากในประเทศไทย โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
รุ่นใหม่ๆ ที่มีฟังก์ช่ันการท างานที่หลากหลาย และส่งผลต่อรูปแบบ
การใช้งานเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้ในประเทศไทยตามมา กลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 พบว่า มีจ านวน 5,880 คนที่
เคยใช้ Mobile Application จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 14,067 คน โดยปัจจัยที่ท าให้ใช้ Mobile Application 
อันดับที่  1 คือ Mobile Application นั้นได้รับการติดตั้ งอยู่ ใน
อุปกรณ์อยู่แล้ว (ร้อยละ 31.3) รองลงมาได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานอุปกรณ์ (ร้อยละ 21.4) เพื่อความสะดวกและความบันเทิง 
(ร้อยละ 15.2) และจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิต ประจ าวัน 
(ร้อยละ 14.1) เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงความต้องการใช้งาน Mobile 
Application ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.2) ต้องการ
ใช้ Mobile Applications เพื่อตอบสนองการใช้งานด้านสังคม
ออนไลน์ รองลงมาได้แก่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 19.2) เพื่อตอบสนองความต้องการติดตาม
ข่าวสารประจ าวัน (ร้อยละ 17.3) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความ
จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการวางแผนในชีวิตประจ าวัน ทั้งการวาง
แผนการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวของตนเอง 
  การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ จะ
เห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตรา
การขยายตัวในปี 2546-2549 ถึงร้อยละ 4.55 และ 4.05 ในปี 2552 
แม้จะประสบกับเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์
การเมืองในประเทศก็ตาม รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
ประเทศไทยมากถึง 14 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวตลอด
ปี จ านวน 527,000 ล้านบาท และได้พยากรณ์แนวโน้ม การ
ท่องเที่ยวไทยในปี 2554 ว่า จะมีอัตราการเจริญเติบโตของจ านวน
นักท่องเที่ยวร้อยละ 5.62 -9.14 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 
17.01- 19.65 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของรายได้ ร้อยละ 
10.99-17.58 โดยประมาณการว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไทย
ถึง 6.89- 9.01 แสนล้านบาท [1]  จนก่อให้เกิดรายได้มากเป็นอันดับ
2 ของรายได้ทั้งประเทศ  
        จากความความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อพัฒนา

ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นที่มีอยู่และของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนอันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างทางเลือกให้กับระบบการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของ "การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน" มุ่งพัฒนาให้ 
"คนในชุมชน" เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ตั วแทนชุมชน 
จ านวน 9 คน นักท่องเที่ยว จ านวน 9 คน  และผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนที่มีการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่  
จ านวน 9 คน รวม 27 คน 
  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดย
การศึกษาวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาสร้างเป็น     
แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยท าการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จ านวน 9 แหล่ง ประกอบด้วย ตลาดน้ า   
บางคล้า วัดโพธิ์บางคล้า คุ้มวิมานดิน โบสถ์สีทองวัดปากน้ าโจ้โล้ 
โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จ     
พระเจ้าตากสินมหาราช สวนปาล์มฟาร์มนก อุทยานแห่งชาติ      
พระพิฆเนศองค์ยืน  และวัดสมานรัตนาราม ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2560 
 
 วัสดุ อุปกรณ์ 
           วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
             1. ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 
    1.1  คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 
    1.1.1 หน่วยความจ าไม่ต่ ากว่า 8 GB 

     1.1.2 ฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ ากว่า 500 GB 
   1.1.3 CPU ไม่ต่ ากว่า Core i5           
    1.2  ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
     1.2.1 โปรแกรม 
        1.2.2 ติดตั้ ง โปรแกรมที่ ใ ช้ เ ขี ยน  Android 
Studio ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ท างานบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.0 ขึ้นไป 
        1.2.3 ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม  Genymotion, 
Windows Phone, Oracle VM Virtual Box, Genymotion Shell 
ส าหรับทดสอบแอปพลิเคชัน  
        1.2.4 ติดตั้ ง โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 เพื่อใช้ในการตกแต่งภาพและงานออกแบบกราฟิกในการใช้
ประกอบในการท าแอปพลิเคชัน  
    1.2.5 ติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere CS6 
เพื่อใช้ในการตัดต่องานวิดีโอและการตกแต่งความสวยงามในการใช้
ประกอบในการท าแอปพลิเคชัน 
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วิธกีารวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods)  
 

           ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ( Research and 
Development) 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ดังนี ้
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอบางคล้า ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อประกอบการเป็นจัดการองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยศึกษาจากต ารา เอกสาร และจากการ
ลงพื้นที่จะได้สัมผัสของจริง มีการบันทึกเก็บข้อมูลมาสู่การจัดท า
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 2. ศึกษาความเห็นพ้องต้องการของสมาชิกหรือตัวแทน
ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว แนวคิดที่จะ
สนับสนุนให้มีการจัดกระท าและการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบที่เป็น
แอปพลิเคชัน ด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า โดยประชากรใช้
ในการวิจัย เป็นบุคคลในพื้นที่อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 3.  เก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใ ช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) ใช้เวลา
เก็บข้อมูล จ านวน 1 เดือน โดยสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน จ านวน 9 
คน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จ านวน 9 คน และนักท่องเที่ยว 
จ านวน 9 คน พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความจ าเป็น
และความต้องการของชุมชน ในเรื่องการจัดการท่องเที่ยววิเคราะห์  
ได้ว่า  การจัดการท่องเที่ยวในอ าเภอบางคล้า มีแหล่งที่ เป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ าบางคล้า วัดโพธิ์
บางคล้า คุ้มวิมานดิน โบสถ์สีทองวัดปากน้ าโจ้โล้ โบสถ์สแตนเลส วัด
หัวสวน พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนปาล์ม
ฟาร์มนก อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศองค์ยืน  และวัดสมานรัตนา
ราม น าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นเหล่านี้เหล่านี้มาจัดการ
เป็นองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ประกอบไปด้วย  
         1. เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
บนระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows 7 ขึ้นไป สามารถสร้าง
โมบายแอปพลิเคชัน ท างานบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  3.0 ขึ้นไป ได้แก่  Android Studio, Genymotion, 
Windows Phone, Oracle VM Virtual Box, และ Symbian ได้แต่
ไม่สามารถท างานบน iOS ของ Apple® ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัติการ Macintosh ได้ 
   2. ใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร โดยออกแบบและพัฒนาให้อยู่ในโมบาย            แอป
พลิเคชันเท่านั้น เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลาในการศึกษาและการ
พัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ท าการประเมินผล
ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  
 

ผลการวิจัย/ทดลอง (Results),  
         ผลการทดลองได้นวัตกรรมการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชัน
การท่องเที่ยวในชุมชน อ าเภอบางคล้า ดังตัวอย่าง รูปที่ 1-10 ดังนี ้              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 หน้าจอกรอกข้อมูล Username และ Password  
          แอปพลิเคชนั  

จากรูป หน้าจอเข้าสู่แอปพลิเคชัน เป็นหน้าเริ่มต้นแสดง
ช่ือแอปพลิเคชัน และกล่องข้อความให้ผู้ใช้งานครั้งแรกได้กรอก 
username และ Password เพื่อท าการเก็บเป็นประวัติผู้ใช้งานไว้  
จากนั้นกดปุ่ม Sign in จากนั้นเข้าสู่ รูปที่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หน้าจอเข้าใช้งานแอปพลิเคชนั 
        จากรูปที่ 2 หน้าจอหน้าแรกกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน       
แอปพลิเคชัน ให้กดเข้าไปในเมนูดังกล่าว โดยสามารถส่ง Message 
ได้ทางช่องทางนี้ด้วยจากนั้นเข้าสู่ รูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 หน้าจอเมนูรวมสถานท่ีท่องเที่ยวอ าเภอบางคล้า 
         จากรูปที่ 3 หน้าจอเมนูเขา้สู่แอปพลิเคชันสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรจ์ านวน 9 สถานที่ คือ 1.ตลาดน้ าบางคลา้ 2.วัด
โพธิ์บางคล้า 3.คุ้มวิมานดิน 4.โบสถ์สีทอง วัดปากน้ าโจ้โล ้5.โบสถส์
เตนเลสวัดหัวสวน  6.พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช     
7.สวนปาล์มฟาร์มนก 8. พระพิฆเนศองค์ยืน 9.วัดสมานรตันา
ราม  โดยสามารถกดเข้าไปในเมนสูถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ไดต้าม
ความต้องการ 
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รูปที.่4 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวตลาดน้ าบางคล้า 
 

         จากรูปที่ 4 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติตลาดน้ าบาง
คล้า จะมีเมนูกลับหน้าท่ีแล้วและหน้าถัดไป เพื่อจะสามารถลิงก์และ
ดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที.่5 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยววัดโพธิ์บางคล้า 
 

         จากรูปที่ 5 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติวัดโพธิ์บางคล้า 
จะมีเมนูกลับหน้าที่แล้วและหน้าถัดไป เพื่อจะสามารถลิงก์และดู
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที.่6 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวคุ้มวิมานดิน 
 
           จากรูปที่ 6 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติคุ้มวิมานดิน 
จะมีเมนูกลับหน้าที่แล้วและหน้าถัดไป เพื่อจะสามารถลิงก์และดู
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที.่7 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวโบสถ์สีทอง วัดปากน้ าโจ้โล้ 
 

         จากรูปที่ 7 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติโบสถ์สีทอง วัด
ปากน้ าโจ้โล้ จะมีเมนูกลับหน้าที่แล้วและหน้าถัดไป เพื่อจะสามารถ
ลิงก์และดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที.่8 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวโบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน 
 

 จากรูปที่ 8 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยว ประวัติโบสถ์ 
สแตนเลส วัดหัวสวน จะมีเมนูกลบัหน้าท่ีแล้วและหน้าถัดไป เพ่ือจะ
สามารถลิงก์และดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที.่9 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสิน 
          มหาราช 

 

         จากรูปที่ 9 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติพระสถูปเจดยี์
พระเจ้าตากสินมหาราช จะมีเมนกูลับหน้าที่แล้วและหน้าถดัไป เพ่ือ
จะสามารถลิงก์และดรูายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได ้
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รูปที่ 10 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยวสวนปาลม์ฟาร์มนก 

 

           จากรูปที่ 10 หน้าจอสถานท่ีท่องเที่ยว ประวัติสวนปาล์ม
ฟาร์มนก จะมเีมนูกลับหน้าท่ีแล้วและหน้าถัดไป เพ่ือจะสามารถลิงก์
และดรูายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้  
 
วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)  
 ผลจากการจัดกลุ่มสนทนาชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
พบว่า  ว่าการท างานร่วมกันในการพัฒนาเชิงพื้นด้านการท่องเที่ยว
เพื่อความยั่งยืนและยืนหยัดมั่นคงถาวรไว้นั้น ต้องท างานร่วมกัน
อย่างน้อย 3 ฝ่ายด้วยกัน เป้าหมายเน้นบุคลากรหรือตัวแทนของชุม
เป็นฐานหลักร่วมกับนักวิชาการและผู้วิจัย ซึ่งให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดเกิดประสิทธภาพและ
ประสิทธผล เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนเสมือนว่ารักและหวนแหนต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะต้องประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1. เป้าหมาย
การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 2. ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 3. 
ทักษะการเรียนรู้ 4. สารสนเทศ และ 5. การอ านวยความสะดวก ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน การโน้มน้าว
ให้กลุ่มสามาชิกในชุมชนเข้าร่วมการท ากิจกรรม มีวิธีการต่างๆ เช่น 
การวิเคราะห์สภาพการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชมอ าเภอบางคล้า ชุมชนออกแบบเครื่องมือและหัวข้อ
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวไว้บนแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า นวัตกรรมต้นแบบด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน   
 2. ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน  โดยต้องสร้างให้
สมาชิกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจที่จะท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีเง่ือนไข มีวิธีการหลากหลาย
ที่รู้สึกเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่2 ของตนเอง ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน สมาชิกได้มีสิทธิ์ใน
การแสดงความคิดเห็น มีบทบาทและหน้าที่การเรียนรู้ชุมชนและ
สมาชิกสามารถกลั่นกรองเนื้อหาในการเรียนรู้ ชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวได้ 
 3. ทักษะการเรียนรู้ โดยต้องส่งเสริมสมาชิกมีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในส่วนที่สามารถแสดงเองได้ เช่น ทักษะการ
เช่ือมโยงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง และทักษะการ
เรียนรู้เทคนิค วิทยาการสมัยใหม่ๆ  

 4. สารสนเทศ ต้องส่งเสริมการศึกษาสืบค้นค้นคว้าด้วย
ตนเอง ใช้เครื่องมืออย่างง่าย สะดวกในการใช้งาน ซึ่งมีหลายลักษณะ 
เช่น เป็นเนื้อหาเฉพาะทางที่มีมาจากเอกสารและสื่อการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ของสมาชิกในชุมชนเอง มีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
 5.  การอ านวยความสะดวก  เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาแอปพลิเคชนัด้านการท่องเที่ยว การด าเนินงานของการเรียนรู้
ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีผู้
อ านวยความสะดวกประจ าในการเรียนรู้ชุมชนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ตามบทบาทที่ได้รับ เช่น การควบคุมการด าเนินงานตามกฎ กติกา
ตามเง่ือนไข กลั่นกรองสารสนเทศเก็บในคลังความรู้ มีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในการเรียนรู้ชุมชน และ [2] ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 
ประการ คือ เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ความรู้ สึกเป็นเจ้าของ 
ทักษะการเรียนรู้ สารสนเทศและการอ านวยความสะดวก ดังจะเห็น
ได้จากในการข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม นักวิจัยในฐานะที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกของการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ปรากฏว่า ผู้ที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวได้สมัครเป็น
สมาชิกและเริ่มใช้การเรียนรู้ชุมชนแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว 
[3] เหตุผลหนึ่งที่ผู้เรียนที่ใช้ชุมชนการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวคือ 
เพื่อปฏิบัติตามค าสั่งของผู้สอน หลังจากนั้นได้กระตุ้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยสร้างบรรยากาศความคุ้นเคยและ
ความเป็นกันเอง [4] เห็นว่า การอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความเป็นชุมชนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผู้สอนควรมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนผลจากการนาหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการฝึกอบรมและ
ผลการศึกษาความคิดเห็นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจว่า     
แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการของสมาชิกชุมชนที่
จัดการท่องเที่ยว และสมาชิกชุมชนที่ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพิ่ม มากขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวในชุมชนเจริญก้าวหน้าขึ้นจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 
 ผลของการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ด้านการท่องเที่ยวที่ส าเร็จนั้น สามารถน าไปใช้กับเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ส่ วนบุคคล  บนระบบปฏิบั ติ การ  Microsoft® 
Windows 7 ขึ้นไป สามารถสร้างโมบายแอปพลิเคชัน ท างานบน
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.0 ขึ้นไป ได้แก่ 
Android Studio, Genymotion, Windows Phone, Oracle VM 
Virtual Box, และ Symbian ได้แต่ไม่สามารถท างานบน iOS ของ 
Apple® ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Macintosh 
ได้ และใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร โดยออกแบบและพัฒนาให้อยู่ในโมบายแอปพลิเคชันเท่านั้น 
เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลาในการศึกษาและการพัฒนา การเก็บรวม
รวมข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ 
ท าการประเมินผลต้นแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนา  
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โมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับ [5] ได้ศึกษาการพัฒนา        
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ใช้สร้างแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชันการศึกษาหาความรู้ เรื่อง
แบดมินตัน และเพื่อความคิด เห็นของผู้ ใ ช้ที่มีต่อการพัฒนา        
แอปพลิเคชนับนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตัน 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการสร้างแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตัน ด้านการ
ออกแบบสื่อ และด้านเนื้อหา มีผลประเมินความเหมาะสมของ    
แอปพลิ ชันโดยผู้ เ ช่ียวชาญอยู่ ในระดับดี  แอป พลิ เค ชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตันที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 2.26 ซึ่งสูงกว่า 1.00 จึงถือว่าบทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์และวิเคราะห์การ
ออกแบบตามทฤษฎี SDLC และความคิดเห็นของผู้ ใ ช้ที่มีต่อ       
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตัน 
อยู่ในระดับดี 
 
บทสรุป (Conclusion) 
              ผลจากการวิจัย สรุปได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
            ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ได้ผลดังนี้ 
            ผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของชุมชน  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และผล
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับ ใช้ในการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อความยั่งยืนน ามาสรุป เป็นหัวข้อ
เรื่องแหล่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ จ านวน 9 แห่งด้วยกัน อาทิเช่น 
ตลาดน้ าบางคล้า วัดโพธิ์บางคล้า คุ้มวิมานดิน โบสถ์สีทองวัดปากน้ า
โจ้โล้ โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช สวนปาล์มฟาร์มนก อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศองค์
ยืน  และวัดสมานรัตนาราม 
          ขั้นตอนที่  2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ มีผลจากการศึกษาดังนี้ 
  ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันของระบบ
สารสนเทศเพื่ อบริการแหล่งข้อมูลการท่องเที่ ยวในชุมชน : 
กรณีศึกษาอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บนระบบปฏิบัติการ Microsoft® 
Windows 7 ขึ้นไป สามารถสร้างโมบายแอปพลิเคชัน ท างานบน
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.0 ขึ้นไป ได้แก่ 
Android Studio, Genymotion, Windows Phone, Oracle VM 
Virtual Box, และ Symbian ได้แต่ไม่สามารถท างานบน iOS ของ 
Apple® ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Macintosh 
ได้ใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
โดยออกแบบและพัฒนาให้อยู่ ในโมบายแอปพลิเคชันเท่านั้น 
เนื่องจากข้อจ ากัดของเวลาในการศึกษาและการพัฒนา  ส่วน
ข้อจ ากัดของการท าการวิจัยส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ใช้กับ 
คอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยความจ าไม่ต่ ากว่า 8 GB ฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ ากว่า 

500 GB  CPU ไม่ต่ ากว่า Core i5 ส่วนด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
ใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้เขียน Android Studio ในการใช้
งานแอปพลิเคชัน ท างานบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 3.0 ขึ้นไป ติดตั้งโปรแกรม Genymotion, Windows 
Phone, Oracle VM Virtual Box, Genymotion Shell ส า ห รั บ
ทดสอบแอปพลิเคชัน ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เพื่อใช้ในการตกแต่งภาพและงานออกแบบกราฟิกในการใช้ประกอบ
ในการท าแอปพลิเคชัน และติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere CS6 
เพื่อใช้ในการตัดต่องานวิดีโอและการตกแต่งความสวยงามในการใช้
ประกอบในการท าแอปพลิเคชัน และความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม
แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับดี 3.89 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความง่ายต่อการใช้แอปพลิ   
เคชัน (Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  ด้าน
ฟังก์ ชันการท างานของแอปพลิเคชัน (Functionality Test) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  และด้านประสิทธิภาพการท างานของ      แอป
พลิเคชัน (Performance Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82   
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การออกแบบและสร้างลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนด 
Design and invention of the elevator for the palmyra palm tree climbing   
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันแรงงานท่ีจะข้ึนต้นตาลมีแนวโน้มลดลง ทางคณะผู้จัดทําจึงสร้างลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดต้นแบบ ใช้ความเร็วในการ

เคลื่อนท่ีโดยประมาณ 0.3 เมตรต่อวินาที โดยตัวของต้นตาลมีความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 10 - 15 เมตร ดังนั้นเวลาโดยเฉล่ียในการข้ึนอยู่ท่ี

ประมาณ 1 นาทีและใช้เวลาในการลงประมาณ 1 นาที เช่นเดียวกัน ลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดต้นแบบเม่ือเทียบกับการใช้คนขึ้นต้น

ตาลโตนด ลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดยังทํางานช้ากว่าคนอยู่เล็กน้อย แต่ในเร่ืองของความสบายและความคล่องตัวนั้นลิฟท์สําหรับข้ึนต้น

ตาลโตนดนั้นดีกว่า ลดการถูกบาดจากกิ่งก้านของต้นตาลโตนดและลดการตกจากไม้พะองจึงส่งผลให้การทํางานสะดวกมากย่ิงข้ึน 
  

คําสําคัญ : ต้นตาลโตนด, ลิฟท์, พะองไม้ไผ่ 
 

Abstract 
In present palmyra palm tree had been labor climb decrease, the prototype of an elevator for the palmyra 

palm tree spends a moving speed approximately 0 .3 meters per second. The height of the palmyra palm tree has an 
average of about 1 0  - 1 5  meters, so the average time to rise up or down is about 1  minute. The elevator for the 
palmyra palm tree’s prototype is compared with climbing, which spent more than time by human’s climbing. But in 
terms of comfort and mobility, the elevator for the palmyra palm tree is better. The accident from branches of the 
palmyra palm tree and falling is reduced, resulting in a more convenient operation. 
Keywords : Palmyra palm tree, Elevator, Bamboo  
 

1. บทนํา 
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีการปลูกต้นตาลโตนดมากเป็น

อันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อท่ีปลูก
ประมาณ 1,200 ไร่ มีจํานวนต้นตาลโตนดประมาณ 3 แสนต้น [1] 
ท้ังท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติและปลูกแบบสวนเกษตร แต่เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรีท่ีเหมาะสมแก่
การเจริญเติบโตของต้นตาลโตนดเป็นอย่างดี ทําให้ผลผลิตตาลโตนด
ของจังหวัดเพชรบุรีมีมากถึง 2,735,272 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 61% 
ของจํานวนผลผลิตตาลโตนดทั้ งหมดในประเทศท่ี 4,469,745 
กิ โลกรัม  [2] ซ่ึงมากกว่าจังหวัดสงขลาที่ มีผลผลิต  1,569,773 
กิโลกรัมเกือบสองเท่าตัว โดยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จาก
ตาลโตนด เช่น ผลตาลสด น้ําตาลสด น้ําตาลปึก เคร่ืองจักรสาน 
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ล้วนมาจากจังหวัดเพชรบุรีแทบท้ังสิ้น โดยต้น
ตาลโตนดท้ังต้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมดอย่างคุ้มค่า อีก
ท้ังการปลูกก็ง่าย ทนต่อสภาพอากาศและไม่ต้องดูแลรดน้ํา ต้น

ตาลโตนดจึงเป็นพืชเกษตรท่ีอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีมาอย่าง
ยาวนาน  

แต่ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
การข้ึนต้นตาลโตนด เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีอันตรายและมีความเสี่ยง 
ค่าจ้างในการขึ้นต้นตาลโตนดจึงค่อนข้างสูง ทําให้เกษตรกรชาวสวน
ตาลโตนดมีต้นทุนท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกัน เกษตรกรบางส่วนท่ีแบกรับ
ต้นทุนไม่ไหวก็หันไปทําการเกษตรรูปแบบอ่ืน เช่น ปลูกพืชผัก
สมุนไพร ปลูกกล้วย ปลูกข้าวโพด ฯลฯ อาชีพทําสวนตาลโตนดและ
ต้นตาลโตนดจึงมีจํานวนท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ทีมผู้วิจัยจึงได้ทําการสร้างลิฟท์
สําหรับข้ึนต้นตาลโตนด เพ่ือให้การข้ึนต้นตาลโตนดทําได้ง่ายและมี
ความปลอดภัยมากกว่าการปีนด้วยพะองแบบมือเปล่า อีกท้ังยังช่วย
ให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตตาลโตนดได้ด้วยตนเองในกรณีท่ีหา
แรงงานไม่ได้ ซ่ึงจะเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทําสวน
ตาลโตนดให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีเช่นท่ีเคยเป็นมา 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการสร้างลิฟท์สําหรับขึ้นต้นตาลโตนดต้นแบบ ตัว
ลิฟท์สามารถข้ึน-ลง และหยุดได้ด้วยการควบคุมรอกผ่านการบังคับ
ระบบไฮดรอลิก โดยพ้ืนท่ีเป้าหมายในการวิจัยและทดสอบคือ 
อําเภอบ้านลาด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกตาลโตนดมากท่ีสุดในจังหวัด
เพชรบุรี  
 
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 

 
 

รูปที่ 1 โฟรชาร์ตวิธีดําเนินการวิจัย 
 
 วิธีดําเนินการวิจัยแสดงดังรูปท่ี 1 เร่ิมจากการศึกษาปัญหาใน
การขึ้นต้นตาลโตนดของเกษตรกร ซ่ึงพบว่าการข้ึนต้นตาลโตนดนั้น 

 
 

รูปที่ 2 การปีนด้วยพะองไม้ไผ่  
 

 
 

รูปที่ 3 การปีนด้วยพะองเหล็ก  
 

จะใช้พะอง [3] (ลําไม้ไผ่ยาว) แสดงดังรูปท่ี 2 ผูกติดกับลําต้น และ
เหยียบก่ิงของต้นไผ่ขึ้นไปยังยอดตาลโตนด โดยพะองจะมีอายุการใช้
งานประมาณ 2 ปี แล้วต้องเปลี่ยนใหม่ท้ังหมด แต่เนื่องจากต้นไผ่ท่ีมี
ลําต้นยาวหาได้ยากและมีราคาแพง จึงมีการพัฒนาใช้งานพะอง
เหล็ก [4] แสดงดังรูปท่ี 3 แต่ด้วยวัสดุท่ีเป็นเหล็กทําให้พะองเกิด
ความร้อนสะสมเวลาโดนแดด การปีนพะองเหล็กจะทําให้มือและเท้า
เกิดอาการพองและอักเสบ อีกท้ังต้นทุนของเหล็กท่ีแพงกว่า จึงทําให้
พะองเหล็กไม่ได้รับความนิยมในการใช้งาน แต่ยังมีการใช้งานบ้างใน
บางพ้ืนท่ี 
 จากการสืบค้นวรรณกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้มีการพัฒนามา
ก่อนหน้านี้ ซ่ึงมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพ่ือข้ึนต้นไม้ชนิดอ่ืนเพ่ือเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหรือพ่นยาฆ่าแมลง เช่น หุ่นยนต์ลิงปีนต้นหมาก [5] 
หุ่นยนต์ปีนต้นมะพร้าว [6] ฯลฯ แต่ด้วยลักษณะของต้นตาลโตนดท่ี
มีความสูงค่อนข้างมาก ลําต้นโค้งงอ โคนต้นใหญ่ปลายต้นเล็ก และมี
ใบตาลแก่ปกคลุมอยู่รอบลําต้น การขึ้น-ลงด้วยการปีนขนาบไปกับ
ลําต้นจึงทําได้ยากและอาจได้รับบาดเจ็บจากคมของกาบตาลได้ ทีม
วิจัยจึงได้คิดวิธีการข้ึนต้นตาลโตนดแบบลิฟท์ โดยมีรางบังคับทิศทาง
ในการขึ้น-ลง และมีรอกควบคุมการข้ึนลงด้วยไฮดรอลิก ซ่ึงจะได้
อธิบายการออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
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3.1 การออกแบบ 
 ลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดออกแบบการข้ึน-ลงด้วยหลักการ
ของรอกเด่ียวไม่เคลื่อนท่ี ซ่ึงรอกถูกยึดท่ีด้านบนสุดของรางบังคับ
ลิฟท์ มีเชือกมะนิลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สําหรับการดึง
ลิฟท์ร่วมกับเคร่ืองยนต์และไฮดรอลิค โดยแรงดึงจะเท่ากับแรงต้าน
ตามสมการ 

E Wn n                              (1) 
 

เม่ือ En คือแรงดึงมีหน่วยเป็นนิวตัน และ Wn คือน้ําหนักหรือแรง
ต้านมีหน่วยเป็นนิวตัน น้ําหนักบรรทุกของลิฟท์กําหนดให้รับน้ําหนัก
รวมได้ 300 กิโลกรัม จําแนกเป็นคนข้ึนลิฟท์ 1 คน น้ําหนักไม่เกิน 
100 กิโลกรัม ตัวกระเช้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนน้ําหนักไม่เกิน 100 
กิโลกรัม และผลผลิตตาลโตนดน้ําหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม ซ่ึง
น้ําหนักในหน่วยกิโลกรัมสามารถแปลงเป็นนิวตันได้ดังสมการ 
 

9.811W Nkg                             (2) 
 

เม่ือ W1kg คือมวลท่ีมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม และ N คือนิวตัน ดังนั้น
น้ําหนัก 300 กิโลกรัม จะเท่ากับ 2,942 นิวตัน ซ่ึงสามารถแปลงเป็น
แรงม้าได้ตามสมการ 

 

745 /hp Nm s                         (3) 
 

เม่ือ hp คือกําลัง 1 แรงม้า อาศัยสมการที่ (1)-(3) เราจะต้องใช้
เคร่ืองยนต์ท่ีมีกําลัง 4 แรงม้าข้ึนไป เพ่ือท่ีจะยกลิฟท์ขึ้นตามการ
ออกแบบน้ี 
3.2 การสร้างลิฟท์สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด 
 โครงสร้างหลักของลิฟท์ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้คือ ส่วนแรก
เป็นกระเช้าสําหรับบรรทุกทําจากเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
ส่วนท่ีสองเป็นชุดขับเคลื่อนลิฟท์ ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 5.5 
แรงม้าไปขับชุดไฮดรอลิก เพ่ือควบคุมทิศทางการหมุนของเฟืองและ
โซ่ในการข้ึนหรือลง เฟืองขับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ
เฟืองตามมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เพ่ือลดทอนความเร็ว
ของลิฟท์ให้ช้าลงและเพิ่มความปลอดภัย ส่วนสุดท้ายเป็นรางบังคับ
ลิฟท์สําหรับให้ลิฟท์ขึ้น-ลงตามทิศทางท่ีกําหนด ไม่เอนหรือเอียงไป
ในทิศทางอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดการแกว่งของลิฟท์และ
เสียสมดุลจนอาจเป็นอันตรายได้ รางทําจากเหล็กกลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 2 ชิ้น วางห่างกัน 45 ซม. และเชื่อมติดกันด้วย 

 
 

รูปที่ 4 กระเช้าลิฟท์ 
 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องยนต์และชุดไฮดรอลิก 
 

 
 

รูปที่ 6 รางบังคบัลิฟท์ 
 
เหล็กคาดกลางเพ่ือป้องกันการโก่งตัว ตัวกระเช้า ชุดขับเคลื่อนและ
รางบังคับลิฟท์ แสดงดังรูปท่ี 4-6 ตามลําดับ     
3.3 การทดสอบ 
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ลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดได้ทําการทดสอบเพ่ือดูการทํางาน
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนการทดสอบมีดังน้ีคือ 
3.3.1 การทดสอบอัตราทดรอบความเร็ว  

เฟืองขับและเฟืองตามถูกออกแบบให้มีอัตราส่วนความเร็ว
ประมาณ 3:1 คือตัวขับหมุน 3 รอบ ตัวตามจะหมุนครบ 1 รอบ ผล
การทดสอบสามารถทํางานได้เป็นอย่างดี เฟืองขับและเฟืองตาม
แสดงดังรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปที่ 7 เฟืองขับและเฟืองตาม 
 

3.3.2 การทดสอบการม้วนเก็บเชือก  
การยกตัวข้ึนหรือลงของลิฟท์จะอาศัยเชือกมะนิลาในการดึง ซ่ึง

เชือกมีขนาดใหญ่จึงต้องมีการม้วนเก็บเชือกให้เรียบร้อย มิเช่นนั้น
แล้วจะเกิดการพันกันของเชือกและเกิดแรงต้านได้ ผลการทดสอบ
สามารถทํางานไดเ้ป็นอย่างดี แสดงดังรูปท่ี 8 
 

 
 

รูปที่ 8 การม้วนเก็บเชือก 
 

 
 

รูปที่ 9 การทดสอบข้ึน-ลงของลิฟท์ 
 
3.3.3 การทดสอบการข้ึน-ลง 

ทําการติดต้ังลิฟท์และรางบังคับลิฟท์เข้ากับโครงสร้างเหล็ก 
(จําลองว่าเป็นต้นตาลโตนด) จากนั้นตรวจเช็ครอก ชุดไฮดรอลิค 
และเครื่องยนต์ เม่ือทุกอย่างทํางานปกติแล้วจึงเริ่มทําการทดสอบ 
การทดสอบจะใช้คนบังคับหนึ่งคนนําลิฟท์ขึ้นไปสูงประมาณ 4 เมตร 
จากน้ันนําลิฟท์ลง หลังการทดสอบพบว่าลิฟท์เคลื่อนท่ีขึ้น-ลงด้วย
ความเร็วประมาณ 0.07 เมตรต่อวินาที หากต้นตาลท่ีมีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 10 เมตร ดังนั้นเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการข้ึนไปถึงยอดต้น
ตาลโตนดอยู่ท่ีประมาณ  2 นาที  30 วินาที  หากต้องการปรับ
ความเร็วให้มากขึ้น ทําได้โดยการปรับขนาดของเฟืองทดก็จะ
สามารถทําให้ลิฟท์เคลื่อนท่ีได้เร็วมากย่ิงข้ึน ผลการทดสอบแสดงดัง
รูปท่ี 9 
3.3.4 การทดสอบหยุดลิฟท์ 

การทดสอบหยุดลิฟท์เป็นการทดสอบด้านความปลอดภัยหาก
ลิฟท์ทํางานผิดพลาด หรือเกิดกรณีฉุกเฉิน การทดสอบจะทําการ
หยุดลิฟท์เม่ือข้ึนไปสูงสุดค้างไว้ 3 นาที ผลการทดสอบสามารถหยุด
ลิฟท์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าการทดสอบจะให้ผลท่ีดีแต่ในการใช้งานจริง
จะมีการสวมใส่สายรัดป้องกันอันตรายกับตัวคนบังคับอีกชั้นหนึ่งเพื่อ
ความปลอดภัย   

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างลิฟท์สําหรับขึ้นต้นตาลโตนดเพื่อ
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปีนต้นตาลโตนด การ
ออกแบบกําหนดให้ตัวลิฟท์สามารถรับน้ํ าหนักสูงสุดได้ 300 
กิโลกรัม จําแนกเป็นคนบังคับน้ําหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม ชุด
ขับเคลื่อนน้ําหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม และผลผลิตตาลโตนด
น้ําหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม เครื่องยนต์ขับเคล่ือนเป็นเบนซินขนาด 
5.5 แรงม้า มีการทดรอบเฟืองขับและเฟืองตามเพ่ือลดความเร็วของ
การขึ้น-ลงของลิฟท์ จากการทดลองลิฟท์สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด
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ต้นแบบ มีความเร็วในการขึ้นหรือลงประมาณ 0.07 เมตรต่อวินาที 
เม่ือเทียบกับการปีนด้วยคนจะมีความเร็วประมาณ 0.14 เมตรต่อ
วินาที ซ่ึงนั่นหมายถึงลิฟท์สําหรับขึ้นต้นตาลโตนดช้ากว่าคนอยู่ 2 
เท่า แต่ความเร็วสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนรอบทดของ
เฟืองขับและเฟืองตาม หากพิจารณาในเร่ืองของความสบายและ
ความคล่องตัวนั้นลิฟท์สําหรับข้ึนต้นตาลโตนดนั้นดีกว่า ลดการ
บาดเจ็บจากกาบตาลและลดการตกจากท่ีสูง ด้านความปลอดภัย
ของลิฟท์นั้นมีระบบหยุดล็อคด้วยตัวเองป้องกันการตก และในการใช้
งานจริงจะมีการใส่สายรัดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
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