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PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 

 

“วิจัย นวัตกรรม น ำกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
(ภำคโปสเตอร์) 

 
 

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 ในภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) จ านวน 93 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 36 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
15 บทความ 3) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ จ านวน 22 บทความ 4) สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
จ านวน 15 บทความ และ 5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 5 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.สุขรักษ์ 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 ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ทองศรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ดร.รณน เจียรตระกูล     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
 

ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

1 ED101 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการทีส่่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1 

    สุจิราภรณ ์ ม่วงเงิน และ อังคณา  อ่อนธานี  
2 ED104 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
6 

   เพชราภรณ ์ดินแดง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล  

3 ED105 การจัดการเรยีนรู้ตามศาสตร์พระราชา ส าหรบัโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล  
จังหวัดเชียงราย 

12 

   รัชภูม ิ แซ่ใช้  

4 ED106 การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  
ส าหรับโรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 

16 

   ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก, ภานุพันธ์  จิตค า และ  คมกฤช  จิระบุตร  
5 ED107 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย   
22 

   ศิวภรณ์ สองแสน, แสงระวี ณ ล าพูน, กนกวรรณ วังมณ ีและ ณัฐธดิา ดวงแก้ว  

6 ED111 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

27 

   สุพรรษา นามราช และวิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ  
7 ED113 การพัฒนากิจกรรมการฝึกออกเสยีงแบบโฟนิกส ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง

พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
32 

    ดาวนิน ไทยศลิา และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ  

8 ED114 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบประสบการณ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

40 

   อารีย์ ศรสีุกอง และ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย  

9 ED121 การศึกษาความฉลาดทางอารมณข์องผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบรุ ี

45 

   กนกพร  โพธิมณ,ี สุรีย์มาศ สุขกส ิและ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์  

10 ED122 การศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุร ี

51 

   กฤติยา  มามีชัย, สุรีย์มาศ  สุขกส ิและ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์  

11 ED123 การศึกษาทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 

57 

    วัลลิภา พูลศิร,ิ สุรียม์าศ  สุขกส ิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์  

12 ED129 การศึกษาแนวทางการส่งเสรมิการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดบัปฐมวัย  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

62 

    สุวิมล  แสงฉาย และ พิกุล  ภูมิโคกรักษ ์   



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

 

ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

13 ED132 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
สาขาพาณิชยกรรม ของโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก 

68 

   นวรัตน ์ ศึกษากิจ และ สุภัทรา เอื้อวงศ์  
14 ED133 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกท่ีมีต่อทักษะการตีความหมายข้อมลู 

และลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
76 

   แสงจันทร ์สุขวิญญา และ ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว  
15 ED136 การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนใน

ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 
82 

   ณิชาพัฒณ ์ ไชยเสนบดินทร์ และ ไอลดา มณีกาศ  

16 ED141 ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

87 

   วาสนา วอเพชร และ ผศ.ดร.พรสริิ เอี่ยมแก้ว  
17 ED143 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนทีไ่ม่เน้นวิทยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
94 

   จันจิรา ล้อมสุภา และ วิรังรอง แสงอรุณเลิศ  

18 ED144 การศึกษาทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 4 

99 

   สุวิทย ์ สงรัมย์ และ พิกุล  ภูมิโคกรักษ ์  
19 ED146 การพัฒนาชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ปทุมธานี 
105 

    บุญฑริกา  ทองหล่อ  

20 ED148 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

110 

   ศิริลักษณ ์ อยู่ป้อม และผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยวแก้ว  

21 ED160 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปญัหาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

115 

   เถลิงเกียรต ิไวกยี และ ดร.นรสิานนัท์ แมนผดุง  

22 ED161 แนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

122 

   เสาวลักษณ ์พิมพ์สายทอง และ ดร.นรสิานันท์ แมนผดุง  

23 ED162 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาตามความต้องการของครูในโรงเรยีน
มาตรฐานสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

129 

   วาสนา ไกรสอน และ ดร.นริสานนัท์ แมนผดุง  

24 ED163 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

136 

   กุลนภา เถระวรรณ, ดร.นริสานันท์ แมนผดุง และดร.ธรีะวัฒน์ มอนไธสง   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้ำ 

25 ED164 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

141 

   ธีระวัฒน ์มอนไธสง และ แสน สมนึก    
26 ED165 การติดตามผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
148 

    ธีระวัฒน ์มอนไธสง และ สวสัดิ์ เพชรบูรณ ์  

27 ED170 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสบืค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส ์

153 

   ปิยวรรณ  พันสี และ ภาวิณ ี เทียมด ี  

28 ED171 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ เรื่อง สเตอรโิอเคมี โดยใช้การจดัการเรียนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู ้

159 

   ภาวิณ ี เทียมด ี  
29 ED172 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีอินทรียเ์บื้องต้น  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
165 

   อาทิตย์ เนื่องอุดม และ พินิจนันท ์เนื่องจากอวน  

30 ED175 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ีในยุคไทยแลนด์ 4.0  169 

   พัชรินทร์  รุจิรานุกูล1 และ อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร ์  
31 ED176 ความต้องการคณุลักษณะบณัฑิตหลักสตูรภาษาไทยของสถานประกอบการ จังหวัดพระตะบอง  

ประเทศกัมพูชา 
175 

   พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ,์ อุดมลักษณ์ ระพีแสง, ธฤษวรรณ บัวศรีค า และ ปิยะพรรณ มีสุข  

32 ED177 ผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศนเ์วิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้  
จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

181 

   กัตตกมล พิศแลงาม, โรจนันท์ ทรงอยู่, พรศิริ นาควัชระ และนวลวรรณ ทิพย์สุมณฑา  

33 ED180 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสรา้งองค์ความรู้ ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลย ี

187 

   ดวงพร ไม้ประเสริฐ และ สายสุนี โพธิ์ตุ่น  

34 ED186 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลตมิีเดยีเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวรดติถ์วิทยาประสูทน์ 

191 

   สุวิทย์ ไวยกลุ, ทยากร ชมวงษ์ และ ธิปไตย อภยัสุข  

35 ED188 ปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

197 

   สุดาวรรณ ยังให้ผล, กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต์ น้อยมณ ี  

36 ED191 ศึกษาความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสารของครสูอนภาษาจนีท่ีมีพื้นเพภาษาต่างกัน 203 

    อรุณโรจน ์สอนเถื่อน และ สุธรรม สอนเถื่อน   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)   หน้ำ 

1 HS205 การปรับตัวต่อความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วมและความสามารถในการปรับตัวของประชาชน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับน้ า 

209 

    สุเทพ  บุญซ้อน   
2 HS207 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสู่ชุมชน ท้องถิ่น 215 

    วาสนา  ศรีนวลใย  
3 HS209 รูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมภายในวัดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

และทฤษฎ ี7 เสาหลัก 
221 

   พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร. และ พระเสรี สริิสาโร,ดร.  

4 HS210 การพัฒนาทักษะการเล่นเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี โดยใช้แบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 

227 

   อภิวัฒน์ สุริยศ  
5 HS213 วิเคราะหเ์ทคนิคการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สามช้ัน ทางครูแสวง อภัยวงศ์  

กรณีศึกษา ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี 
232 

   นริศรา พันธุ์ธาดาพร และ ผศ.ดร.วีระ  พันธุ์เสือ  

6 HS215 การเปรยีบเทียบผลการเพิ่มความจ าขณะคดิและการควบคมุอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องกับไม่มเีนื้อร้อง 

239 

   จริยาพร อุตรวิเชียร, สิริกรานต์ จนัทเปรมจติต์ และ ยุทธนา จันทะขิน  
7 HS216 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการจัดการขยะมลูฝอย

ในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
245 

    อมรรัตน ์รัตตานัง, ช่อผกา เย็นใส, ชบาไพร ลิทราย, และภัทรพล มากมี  

8 HS217 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อการจัดการและลดขยะมูลฝอยในชุมชน หมู ่11 บ้านนาเจรญิ 
ต าบลแมเ่ปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

252 

   ปวิชญา แสนชัย, ศิรดา แก้วค าฟ,ู สุปราณี กาบอ้อย และพลิาสินี วงษ์นุช  

9 HS218 นโยบายสาธารณะเพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบมสี่วนร่วมของชุมชนบ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย  
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

256 

   ฉัตรว ีอิ๊ดเหล็ง, ชนนิกานต์ ส าเภาทอง, กิตติ ก๋าวงค,์ วุฒิชัย นาชัยเวียง และพีรดนย์ ศรีจันทร ์  

10 HS221 การจัดการไมผ้ลเศรษฐกิจชุมชนบา้นถ้ าเสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี 262 

    ศิริวรรณ  แดงฉ่ า   

11 HS222 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ าเสอื อ าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา : อัตราการคงอยู่ของสัตว์ป่า 

266 

    ส ารวย มะลิถอด, อนุชา ห้วยทรายทอง และ คุณากร กองแก้ว  

12 HS223 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ :ศึกษาเฉพาะกรณ ี
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

271 

    เกรียงไกร ข่ายม่าน และ ธีรยุทธ ชะนิล   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)   หน้ำ 

13 HS228 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี 277 
   กรรณิกา สุขสมัย, นภดล แสงแข และบุศรา สาระเกษ  

14 HS229 การเปรยีบเทียบคณุภาพการบริการที่เป็นจริงกับคณุภาพการบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการ 
ด้านรังสีการแพทย์ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

281 

   วันนิศา รักษามาตย,์ สายฝน ตันตะโยธิน, ภาณุพงศ์ พรหมมาล ีและสมชาติ สุนสุข  
15 HS230 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 287 
    ประภาศร ีไวยอรรถ, ผศ.ดร.อดิสร ภู่สาระ และผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   

ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ (PB)   หน้ำ 

1 PB303 ความชุกของการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและปัจจยัที่มีผลตอ่ความเจ็บปวดข้อมือในพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ่

293 

    เยาวพา บุญเจริญ   
2 PB304 ความชุกและปัจจยัด้านท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมทีส่ัมพันธ์กับอาการปวดเข่า 299 
    ลัดดาวลัย ์ กงพลี  
3 PB305 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวลืมผัว 303 

   โสธิดา ราชอินตา และ พัทวัฒน์ สีขาว  

4 PB308 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณสารแอนโทไซยานิน 
และกิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระของไหมข้าวโพดสีแดง 

307 

   ทัศน์วรรณ ค าเครือจันทร,์ อนงค์ ศรีโสภา, กาญจนา วงศ์กระจ่าง และ มนตรา ศรีษะแย้ม  
5 PB311 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซาน 311 

   อัจจิมา พุ่มเกลีย้ง, ปาริยา ณ นคร, สุภกร บุญยืน, พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ และ ฐิตารัตน์ ประทุมสุวรรณ  

6 PB312 การจัดการเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อส่งเสรมิการผลติข้าวอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 317 

   เสกสิทธิ ์รัตนสริิวัฒนกุล และ ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า  
7 PB313 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ Cell-Surface Hydrophobicity ของเชื้อ 

Staphylococcus aureus 
323 

    อัจฉรา เพิ่ม และ สีตรีอกีเยาะ ยูโซะ  

8 PB314 การประยุกต์ใช้เชื้อ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรตั ิ 328 
   อัจฉรา เพิ่ม และ นุชรีดา คอลิบ   
9 PB316 ความรอบรูด้้านสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย 
333 

   พรไพลิน ทัศนโกศล, จารุชา วรินทรา, วัลยา ช าหา และสภุาพร ตรงสกุล   
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ (PB)   หน้ำ 

10 PB317 ผลส าเร็จของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่แบบเพื่อนช่วยเพื่อนส าหรับผูท้ี่ต้องการเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้านทุ่ง
ก่อ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย 

339 

   ธีราพร จ ารญู, วรรณชนก เขื่อนเพ็ชร, วิรัช สาตราคม, ไสว หวานเสร็จ  
และ นิเวศน์ กุลวงค ์

 

11 PB318 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรบา้นห้วยหมอเฒ่า ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแมส่รวย จังหวดัเชียงราย 

347 

   พิชามญช์ุ ปันธิยะ, ภิญญาพัชญ์ รกัษ์อภิวันท์, ภูริภัทร์ ธีระลักษณ ์พีรดนย์ ศรจีันทร์  
และ จงกล สายสิงห ์

 

12 PB320 ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินต่อยับยั้ง Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อให้เกิดโรค
กุ้งตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 

355 

   เจนจิรา เดชรักษา, สุภัสสรา สนหล,ี อตินุช ชูบุญเอี้ยว และดวงใจ บุญกุศล  
13 PB321 ลักษณะของสี ประสาทสัมผสั และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์มาม่อนเค้กท่ีเสริมด้วยผงดอกโสน

อบแห้ง 
361 

   สุพิชญา ค าคม, วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์ และจรสัสินี สุวีรานนท์  

14 PB324 ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวมวลเพื่อชุมชนแก่งหางแมว 367 

   ไชยวัฒน์ จวงทอง, วัยวุฒิ บุญลอย, นิศากร หวลจติร,์ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี และมนตรี วิชัยวงษ์  
15 PB325 ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่(Carissa carandas) ที่ระยะการสุกแตกต่างกันต่อคุณภาพของน้ ามะม่วง

หาวมะนาวโห่พร้อมดืม่ 
373 

   มธุรส รัตนวงศ์สนิท และ ปุณยนุช นิลแสง  

16 PB327 ผลของสารออกซินและไซโตไคนินต่อการเจริญของเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 379 

   สถาพร ดียิ่ง, ทสพล รวมฉิมพล,ี กิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร และ วัฒนาพร งามสุทธ ิ  
17 PB328 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมถ้วยฟผูสมเนื้อมะม่วงสุก 385 

  สรรเพชญ บรรลือวงศ,์  อัญมณี ตลุาพันธ์ และ สริิลักษณ์ เหราบัต ิ  
18 PB329 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ าล าน้ าแมล่า จังหวัดสิงห์บุร ี 389 
   พงศ์ศรัณย ์จันทร์ชุ่ม และ ดวงใจ บุญกุศล  

19 PB330 การศึกษาเบื้องต้นในการผลติโยเกริ์ตกล้วยน้ าว้า 394 
   พรรณวภิา แพงศรี, นิตยา ทันใจ, นิตยา  ลีทอง และ วชิรวิชญ ์ ชุมชิต  

20 PB331 ผลของโยเกริ์ตเพื่อสุขภาพผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อนต่อกิจกรรมของแบคทีเรียในล าไส้ใหญ ่
ภายใต้สภาพแวดล้อมจ าลอง 

399 

   พิทยา  ใจค า  

21 PB332 การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลีย้งในสูตรอาหารที่มีแมลงชนิดแตกต่างกัน 403 

   สถาพร ดียิ่ง, สุรีพรย์ ธรรมิกพงษ,์ สรรเพชญ บันลือวงศ ์ และทสพล รวมฉิมพล ี  

22 PB335 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนายอดและรากในแบลค็เบอรร์ี่ (Rubus laciniatus) สายพันธ์ุ 
Prime Ark45 ในสภาพปลอดเชื้อ 

409 

   จุฑามาศ  พิลาด,ี จีระนันท์  ตาค า, วัชราภรณ ์ สุขขี,  ณัฐภมู ิ บาซอลี และ มงคล  ทองก่อ  
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)   หน้ำ 

1 MB402 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาบน้ าตัดเเต่งขนสุนัข  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

414 

    พัฒนน์รี วงค์อดท า, สุพรรษา ทายงาม, ฉัตรชัย ชัยวิชิต, ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และอัจฉรา เมฆสุวรรณ  
2 MB403 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้า  

บริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
420 

    พีรวัส หนูเกต,ุ วาสนา ขวัญทองยิม้ และ ปัฐยาวตั ขุนนุรักษ ์  
3 MB404 รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่โดยมตีัวแปรการรับรู ้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคมุ 

425 

    ทรงพร นิรพาธ และ ประภสัสร วรรณสถิต  
4 MB405 ความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและกระแสเงินสดกับผลตอบแทนหลักทรพัย์  431 
    อัฏฐวัณณ ์ จันทสุทโธ, ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร และ อรุษ  คงรุ่งโชค  

5 MB406 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้เครื่องเขียนของลูกค้าจังหวัดพังงา 436 

    ปรมตา พันธุ์ประดับ, ดวงรัตน์ โกยกิจเจรญิ และนศิศา ศิลปะเสรฐ  
6 MB407 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้วัสดุก่อสรา้งของลูกค้าในจังหวัดพังงา 442 
    อภิสิทธ์ิ ใสสด, เครือวัลย์ ชัชกุล และดวงรตัน์ โกยกิจเจรญิ  

7 MB408 ปัจจัยทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือกซื้อสินคา้ของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มมุเมือง ปทุมธาน ี 447 
    วัฒนวัช สุขส าราญ, วรพงศ์ ภูมิบอ่พลับ และดวงรตัน์ โกยกิจเจรญิ  
8 MB409 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหร์ายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน  

ของรายวิชาหลักการบญัชี ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
452 

    นันทนา  แจ้งสว่าง  
9 MB410 การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตลบ์างระจัน” ต าบลบางระจัน  

อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี 
457 

    มยุร ี สิงหะ และ อรวรรณ  แท่งทอง   

10 MB412 ความเป็นมาของการบินในประเทศไทย 461 
    จิรวิชญ ์พรรณรตัน์ และ จริภัทร ภู่ขวัญทอง  

11 MB416 การควบคุมคณุภาพกระบวนการผลิตขวดแก้ว กรณีศึกษาบริษัทสยามกลาสอยุธยา จ ากัด 466 
    สนธยา แพ่งศรีสาร ศรวณะ แสงสขุ ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า และ สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์  

12 MB433 ต้นทุนและผลตอบแทนการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ขนมบุหงาปูดะ บ้านปากปิง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 

472 

    วลัยลักษณ ์กาญจนเสถียร จุไรรัตน ์ ทองบุญชู และ นะดา หลานต า  

13 MB441 กลยุทธ์ตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ ์ 478 
    ชลิตตา สบายสุข, เบญจวรรณ สุจริต และ ศิริกานดา แหยมคง  

14 MB447 คุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 484 
    อารยา  สงิห์เดช  

15 MB448 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงาน  
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด 

489 

    อานนท์  เสนาวงษ ์  
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ล ำดับที ่ รหัส
บทควำม สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI)   หน้ำ 

1 EI501 การพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรกัษาอาคารคลังสินค้า :  
กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จ ากดั 

494 

    วิโรจน ์หาดเจียง และ รองศาสตราจารย์ สณุี ภูส่ีม่วง  
2 EI504 การศึกษาผลของกระแสสปตัเตอรงิต่อโครงสร้างของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธี 

รีแอคตีฟแมกนีตรอนสปตัเตอริง 
499 

    นิรันดร ์วิทิตอนันต์, อมรรตัน์ ค าบุญ, ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ และ อดิศร บูรณวงศ ์  
3 EI507 การออกแบบและวิเคราะห์คณุภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลัง: กรณีศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
505 

    ศุภวุฒ ิ ผากา, วราภรณ ์ ทุมชาต,ิ  สันต ิ วงศ์ใหญ่ และ วรพล คณติปัญญาเจรญิ  

4 EI518 เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรบัอาคารสมัยใหม่ 511 

    เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ,์ ชนาธิป พรหมเพศ และพงระภี ศรีสวสัดิ ์  
5 EI519 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับเดก็ปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
ด าเนินการศึกษาตากระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
สร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ด าเนินการสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการและแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  20 แผน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม และน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มที่ 1 ช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนวังกะทะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนวัดวังเรือน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการและแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t ( t-test Dependent )  ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลการ
สร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
ค าส าคัญ : กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ,เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to construct and identify the effectiveness index of learning experience 
management based on project approach to enhance science process skills for early childhood students. 2) to compare 
the science process skills for early childhood students both before and after learning  with experience management 
based on project  approach to enhance  science process skills for early childhood students. The research methodology 
comprised of two steps of research and development.  

Step 1: Constructing and identifying the effectiveness index of learning experience management based on 
project  approach to enhance science process skills for early childhood students.  

The process of constructing and programing for learning experience management based on project approach to 
enhance science process skills for early childhood students had 4 projects and 1 project was divided into 5 programs. 
The 20 programs in total was checked and adjusted by 5 experts for testing 20 early childhood students  in the second 
semester, academic years 2 0 1 5  at Wangkata School province in Phichit Educational Service Area office 2  and also 
adapted for 2 0  early childhood students  at Dongcharoen school. The data were analyzed by using mean, standard 
deviation and effectiveness index. 
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 Step 2 :  Comparing the science process skills for early childhood students both before and after learning 
experience management based on project approach to enhance science process skills for early childhood students. The 
sample were 27  students of early childhood in the second semester of academic year 2015  at Watwungruan school, 
Wangngiw sub-district, Dongcharoen district, Phichit province in Phichit Primary Educational Service Area office 2 . The 
research design is One Group Pre-test and Post-test Design. The data were analyzed by using mean, standard deviation 
and T-test dependent. The results of research were as follow:  1 . The Constructing and identifying the effectiveness 
index of learning experience management based on project approach to enhance science process skills for early 
childhood students by choosing four learning programs It has been submitted for examining the appropriate at the 
highest 2. The early childhood students had the science process skills of early childhood student after  learning  was 
better than before applying with the statistic significant .05.  
Key words : Learning experience management based on project, Science processing skills, Early childhood school 
students 
 
1.บทน า 
    วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกาด ารงชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์  ตลอด ชีวิตของทุกคนต่ างก็มี ความ เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น วิทยาศาสตร์ช่วยให้คนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่สร้างขึ้น รวมถึงการน าความรู้ไป
ใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คนมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดูแลรักษา
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2554,หน้า 1 ) เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการส ารวจ สังเกต 
โดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเข้าใจก็ด้วยการที่เด็กลงมือปฏิบัติ  
 (พัชรี ผลโยธิน,2541) ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สามารถ
พัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติรอบตัว และ
สิ่ งต่ างๆ  รอบตั ว การที่ เด็ กมี ค วามรู้  ความ เข้ าใจ มีทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และ
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญ
ทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551,หน้า2 ) ดังนั้นการ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยจึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆ 
และเป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่การเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ในอนาคตข้างหน้าได้ (กรมวิชาการ ,2546,หน้า 5) การเรียนรู้และ
การปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์แบบโครงการ โดย
เด็กจะมีการเตรียมวางแผนการเรียนรู้ตามหัวข้อที่กลุ่มคัดเลือกด้วย
ความสนใจแล้วมาสร้างแผนภูมิเครือข่าย (Web)  โดยใช้การระดม
สมองเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อซึ่งเด็กจะได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาในโครงการ  และน าเสนอผล
การศึกษาในโครงการ (จิราภรณ์  วสุวัต, 2540, หน้า 62)การเรียนรู้
แบบโครงการจะช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ใน
ด้านการคิดอย่างมีระบบ  รู้จักแสวงหาความรู้  จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการตั้งค าถาม  
และรู้จักวิธีแสวงหาค าตอบและกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์

อื่นๆ เพื่อจัดระบบความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้  ทักษะ  
ที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (พัสน์นันท์ ศรีทราไชย, 2553) การ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ  คือการศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องที่
เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอนและเด็กสนใจ  โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  
สืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง  ภายใต้การ
ช่วยเหลือ  แนะน า  โดยการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนจาก
ผู้สอน แบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ  ระยะเริ่มต้นโครงการ  ระยะพัฒนา
โครงการ  และระยะสรุปโครงการ  ซึ่งในแต่ละระยะจะประกอบด้วย
การอภิปราย การออกภาคสนาม  การสืบค้น  การน าเสนอ  และ
การจัดแสดง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ,2546, หน้า 50-
51) การจัดประสบการณ์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่  การ
สังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การสื่อความหมาย  การลง
ความเห็น การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  และการใช้
ตัวเลข ล้วนเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย เด็ก
สามารถน าความรู้ความสามารถจากการปฏิบัติกิจกรรม มาเป็น
เครื่องมือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มุ่งเน้น
ให้เด็กได้ทดลองลงมือปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้าหาค าตอบ ด้วยการลอง
ผิดลองถูกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, 
หน้า 6) จากความส าคัญข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจวิธีการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการโดยการยึดเด็กเป็นส าคัญน่าจะเป็นวิธี
หนึ่งที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณใ์ห้ความรู้  เพิ่มพูน ศักยภาพ  
เด็กจะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการเรียนรู้  ได้ลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงทุกขั้นตอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กใน
ระดับต่อไป 
 
2.จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
    1. เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ

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

......................................................................................................................................................................................................................................
2ภาคโปสเตอร์



เรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
3.วิธีด าเนินงานวิจัย 
    การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ
ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน
ดังนี ้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ แบบโครงการที่ ส่ ง เสริมทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตร  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 และรวบรวม เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อส่ งเส ริมทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์คัดเลือก
หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 4 หน่วย วิเคราะห์แต่ละ
หน่วยสามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน  
ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมจากนั้นน าข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ ไปปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมแล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนวังกะทะ จ านวน 20 คน และน ามาหา
ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ขั้นตอนที่ 2 การ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนวังกะทะ  
ต าบลวังง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2558  จ านวน 20 คน   
 
4.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    2. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล  
    1. ตรวจ ให้ ค ะแน นแบบ ทดสอบ วัดค วามสามารถท าง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 ทั้งแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้  (ซึ่ง
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน) 
    2. น าคะแนนที่ ได้ จากแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 ทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( 𝑥)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

    3. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  (t-test 
Dependent) และแปลผล 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
    1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.1. ผลการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ในครั้งนี้ท าให้ได้แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน 4 
หน่วยการเรียนรู้  

1.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่าในภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.94 ,  S.D. = 0.10)   

1.3 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่ามีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.5116 คิดเป็นร้อยละ 51.16 
     2. เด็ กป ฐมวั ยมี ค ะแน น เฉลี่ ยทั กษ ะกระบ วน การท าง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
7.อภิปรายผล 
    1. การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 
คน ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
กิจกรรมตามกระบวนการขั้นตอน และได้พัฒนากิจกรรมตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ โดยมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้ด าเนินการ
พัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  และการ
เรียนการสอนแบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกหน่วยการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์  จ านวน 4 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยข้าว  หน่วยผักสดสะอาด หน่วยผลไม้
แสนอร่อย และหน่วยดอกไม้แสนสวย เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 
4 หน่วย  สามารถสอดแทรกสาระการเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้  โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา  โดยยึดสาระการเรียนรู้  มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย พุทธศักราช 2551  จ านวน 
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8 ทักษะ ได้แก่  ทักษะที่ 1 ด้านการสังเกต ทักษะที่ 2 การจ าแนก 
ทักษะที่ 3 การวัด ทักษะที่ 4 การสื่อสารความหมาย  ทักษะที่ 5  
การลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับเวลา ทักษะที่ 7 การค านวณ ทักษะที่ 8 การพยากรณ์  ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  ระยะที่ 
1 เริ่มต้นโครงการ ระยะที่ 2 ขั้นเชื่อมโยงประสาทรับรู้ ระยะที่ 3 ขัน้
สร้างประสบการณ์ผ่านสัมผัส ซึ่งแต่ละขั้นตอนเด็กปฐมวัยจะได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้
ปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่างมีความสุข โดยอาศัย
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นพื้นฐาน และนอกจากนี้
ผู้วิจัยได้มีการหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดประสบการณ์
แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดยน าไปทดลองใช้เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่  2  
โรงเรียนวัดวังเรือน จ านวน 27 คน พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  
0.5116 แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.16 อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ช่วย
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
กิจกรรมในแต่ละขั้นเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้  ซึ่งสอดคล้อง
กับค ากล่าวของ พัชรี ผลโยธิน (2542, หน้า 24) ได้กล่าวว่า เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการส ารวจ สังเกต โดยใช้ประสาท
สัมผัส ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเด็ก
ไม่มีการสัมผัส การชิมรส การรู้สึก การดมกลิ่น และอื่นๆ ควรเปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด ค้นคว้า แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง    
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า  ภายหลังจากที่เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 
2  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้เรียนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  เนื่องจากขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในแต่ละขั้นช่วย
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง
ของการสังเกต  การวัด  การจ าแนกประเภท การสื่อความหมาย 
การลงความเห็น  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  และ
การใช้ตัวเลข  พร้อมทั้งนี้ยังส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์และการน าเสนอ  
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วย ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการ  ท าให้ เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ จนน าไปสู่การค้นพบความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อที่เป็นรูปธรรมโดยไม่รู้ตัว โดยครูมี
หน้าที่ เป็นผู้ ช้ีแนะกิจกรรมและอ านวยความสะดวกในการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตลอดเวลา  ดังที่ 
ชุลีพร สงวนศรี (2550,หน้า 1-3) สรุปว่าทักษะวิทยาศาสตร์มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานตาม
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยให้มี เจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง เรื่ อ งที่ น่ าสน ใจต่ างๆ  โดยอาศั ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา วิธี
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความสามารถค้นคว้า คิดค้น
สิ่งใหม่ๆ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป
และ ท าให้เด็กเกิดทักษะซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาและพบค าตอบ
สามาถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีเหตุผลดังที่ 
เย าวพา เดชะคุ ปต์  (2542,หน้ า  91) ได้ กล่ าวว่ าการ เรี ยน รู้
วิทยาศาสตร์ที่ดีของเด็กปฐมวัย คือ การส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ 
อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านการลงมือปฏิบัติ ใน
กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ ก
ปฐมวัย เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมและขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ให้เด็กได้สัมผัส 
ได้เกิดการเช่ือมโยงความรู ้ความคิดและประสบการณ์เดิมของตนเอง
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่ผ่านประสาทรับรู้ เพื่อน าไปสู่การ
ค้นพบความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมที่เป็นรูปธรรมโดยไม่รู้ตัว จน
น าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดและเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีความหมาย  ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของแคทซ์ (Katz,1994) ทีก่ล่าวว่า เด็กเกิดมา
โดยมีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ติดตัวมาด้วย เด็กมีสมาธิใน
การศึกษาค้นคว้าสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวครั้งละนานๆ ครูสามารถใช้
คุณลักษณะพิเศษอันนี้ของเด็กโดยใช้โครงการ (Project Work) ใน
การสอน ซึ่งเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้อภิปราย ตัดสินใจ 
ร่วมมือกับคนอื่นคิดสร้างสรรค์ โต้แย้ง ต่อรอง  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนด้วยตนเองซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กจะ
ได้พัฒนาจากกิจกรรมต่างๆ ในการสอนแบบโครงการ 
8.ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็น
กิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือกระท าที่หลากหลายด้วยตนเอง ให้เด็กมี
โอกาสเลือกท าตามความสนใจ และเด็กในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่
สนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา ดังนั้นครูผู้จัดกิจกรรม
จึงควรมีการเตรียมสื่อให้มีความหลากหลาย มีจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนเด็กนักเรียน เพื่อสนองต่อความต้องการของเด็กนักเรียน   
  2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเป็นการสอนที่
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเสมอ ดังนั้น ครู
จึงต้องเตรียมการสอนหนักกว่าการสอนแบบอื่นๆ ครูจึงต้องเตรียม
เตรียมกิจกรรมอย่างรดกุมรอบคอบและค านึงถึงธรรมชาติตามวัย 
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ของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและคุ้มค่ากับการเตรียมตัวในแต่
ละครั้ง   
  3. ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการตั้งค าถาม เพราะการสอนโดยวิธี
นี้ครูต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ เด็กคิดวางแผน คิดแก้ปัญหาอยู่
ตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงการร่วมกับเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2. ควรศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงการที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็ กปฐมวัย  ในด้ านอื่นๆ  เช่น  ด้ านภาษา ด้ านการคิด  ด้ าน
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ 2) เปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 าาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขาณุวิทยา อ าเาอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น และค่าที (t – test Dependent) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความรู้สึกเชิงจ านวน, พหุนาม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) Compare the learning achievements of Mathayomsuksa 1 students in 
relation to polynomials before and after brain-based learning activities; and 2) Compare the number sense of 
Mathayomsuksa 1 students in relation to polynomials before and after brain-based learning activities. The subjects of 
this study were 36 Mathayomsuksa 1 students of the 2018 academic year at Khanuwittaya School, Kamphaeng Phet. They 
were randomly selected by purposive sampling. The research instruments included 1) the Brain-based Learning Activity 
lesson plans 2) the learning achievement test and 3) Number sense test. The data were statistically analyzed by using 
Arithmetic Mean,  standard deviation, Index  of  Item – Objective  Congruence, Difficulty, Discrimination, Reliability and 
the dependent t-test. The findings were as follows : 1) The Learning Achievements of  Mathayomsuksa 1 Students in 
relation to polynomials after instruction by Brain-based Learning Activities was statistically higher than that before, at a 
.05 level of significance; and 2) The Number Sense of Mathayomsuksa 1 Students in relation to polynomials after 
instruction by Brain-based Learning Activities was significantly higher than that before such instruction, again at a .05 level 
of significance. 
Keywords : brain-based learning activities, learning achievements, number sense, polynomials 
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1. บทน า 
 คณิตศาสตร์มีประโยชน์นานัปการ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาการต่างๆ ใน
ศาสตร์อื่นๆ สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิาาพ 
คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณาาพ แต่ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มักมีค าถามว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไป
ท าไม” หรือท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ เรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์
อย่างไร การที่เกิดค าถามเหล่านี้ แสดงถึงว่านักเรียนยังไม่เข้าใจและ
ซาบซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง หรืออาจเกิด
จากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่สามารถท าให้นักเรียน
เกิดสามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้ 
[1] ดังนั้น ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถท่ีเป็น
สามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คุณลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการน าคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่อง ซึ่งท าได้โดยการพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจ านวน 
เพราะความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถ้านักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านนี้อย่างเต็มที่จะท าให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนมา
ใช้อย่างได้ผลดีในชีวิตประจ าวัน ท าให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับจ านวนได้ดีได้ลึกซึ้งกว่าและน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ดีกว่า [2] 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาให้นักเรียน
เกิดความรู้สึกเชิงจ านวนให้นักเรียนในด้านต่างๆ เช่น เข้าใจ
ความหมาย ความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายของจ านวนท่ีใช้ เข้าใจถึงผล
การด าเนินการต่างๆ ของจ านวน สามารถคิดค านวณในใจโดยใช้
ความคิดยืดหยุ่น สามารถใช้ประสบการณ์มาเป็นเกณฑ์ในการ
เทียบเคียง หรือใช้การประมาณค่าแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
[1] หากนักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
จะช่วยให้นักเรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิาาพ 
 ส าหรับคณิตศาสตร์แล้ว วิธีการเรียนรู้ของสมองจะต้องเรียนรู้
ผ่านผัสสะครั้งแล้วครั้งเล่าจึงจะเข้าใจจ านวน ต้องเรียนรู้ผ่าน
รูปธรรม ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ใช้สมองหลายส่วน เมื่อสมองได้สัมผัส
รับรู้จากของจริง หรือวัตถุสามมิติที่หลากหลาย สี กลิ่น รส จะช่วย
กระตุ้นอารมณ์ท าให้เรียนรู้ได้ ง่าย ช่วยให้สมองมีความรู้สึกเชิง
จ านวนขึ้นมาได้ด้วยตนเอง [3] การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้สึกเชิง
จ านวนได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมในห้องเรียนต้องให้ความหมายที่ชัดเจน
กับนักเรียน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การได้จับ การสัมผัส 
ผ่านมือของตนเอง ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง และ
การใช้วัตถุสิ่งของเป็นกระบวนการแรกนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน ควรเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับจ านวนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยการท ากิจกรรมร่วมกันท้ังช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตั้ง
ค าถาม และอาิปรายร่วมกันท้ังช้ันเรียน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ใช้ต่อ
ยอดในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานท่ีสอดคล้องกับหลักการการท างานของสมองส าหรับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน โดย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับการท างานของสมอง 
ได้แก่ กิจกรรมผ่อนคลาย กิจกรรมจัดหมวดหมู่ กิจกรรมเปรียบเทียบ 
กิจกรรมเขียนผังมโนทัศน์ และกิจกรรมฝึกการด าเนินการผ่านเกม 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเต็มศักยาาพ ซึ่งน่าจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณาาพการจัดการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขต
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัว
แปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนขาณุวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 าาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 าาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขาณุวิทยา อ าเาอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน 
เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.3.1 ตัวแปรต้น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
  3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความรู้สึกเชิงจ านวน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน 
เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 นวัตกรรมที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน น ามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม  
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             ตัวแปรต้น                                ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 5.1 สร้างและการตรวจสอบคุณาาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย  
  5.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
เรื่อง พหุนาม จ านวน 9 แผน รวม 15 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยการ
เรียนรู้ ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม 
ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่สัมพันธ์
กับความรู้สึกเชิงจ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความเข้าใจความหมาย
ของจ านวนที่ใช้ 2) ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของ
จ านวน 3) ด้านความเข้าใจในขนาดสัมพัทธ์ของจ านวน 4) ด้านความ
เข้าใจถึงผลการด าเนินการต่างๆ ของจ านวน 5) ด้านความสามารถ
ในการคิดค านวณในใจโดยอย่างยืดหยุ่น และ 6) ด้านความสามารถ
ในการประมาณค่า ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้น
ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้สึกเชิงจ านวนโดยผ่านการจัดกิจกรรม ดังนี ้1) 
กิจกรรมผ่อนคลาย 2) กิจกรรมจัดหมวดหมู่ 3) กิจกรรมเปรียบเทียบ 
4) กิจกรรมเขียนผังมโนทัศน์ และ 5) กิจกรรมฝึกการด าเนินการผ่าน
เกม ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนจัดการ
เรียนรู้ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 
ซึ่ งมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
  5.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุ
นาม ซึ่งเป็นข้อสอบประเาทปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ รวม 20 คะแนน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40–
0.77 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20–0.75 และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93  
  5.1.3 แบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม
เป็นข้อสอบจ านวน 20 ข้อ รวม 40 คะแนน เพื่อใช้วัดและประเมิน
ความรู้สึกเชิงจ านวน 6 ด้าน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ตอนที่ 1 และตอนที่ 3 แบบตอบสั้น 
มีความยากอยู่ระหว่าง 0.25–0.94 และอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.00–1.00 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 และตอนที่  2 แบบ

เลือกตอบ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37–0.73 และค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30–0.65 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.75  
 5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest 
Design) ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้
  5.2.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
วัดความรู้สึกเชิงจ านวน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 าาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขาณุ
วิทยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นการทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลาท า
แบบทดสอบและแบบวัดฉบับละ 60 นาที  
  5.2.2 ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 9 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 ช่ัวโมง  
  5.2.3 หลังการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 แล้ว น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
ความรู้สึกเชิงจ านวนมาทดสอบอีกครั้งเป็นการทดสอบหลังเรียน ใช้
เวลาท าแบบทดสอบฉบับละ 60 นาที  
  5.2.4 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติและ
ทดสอบสมมติฐาน   
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  5.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ก าแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้สถิติ t-test 
(Dependent Sample) 
  5.3.2 เปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ก าแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้สถิติ t-test 
(Dependent Sample) 
 
6. ผลการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตาม
กระบวนการของวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัย
ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One 
group Pretest – Posttest Design) ผู้ วิ จั ย ขอน า เ สนอผลกา ร
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ก าแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมผ่อนคลาย 
2. กิจกรรมจัดหมวดหมู่  
3. กิจกรรมเปรียบเทียบ  
4. กิจกรรมเขียนผังมโนทัศน์  
5. กิจกรรมฝึกการด าเนินการ
ผ่านเกม 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. ความรู้สึกเชิงจ านวน 
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1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X  5.86 ,  S.D. 2.05) และมี
คะแนน เฉลี่ ยหลั ง เ รี ยน  ( X  15 .64 ,  S.D. 2 .46 )  เ มื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ก าแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า ความรู้สึกเชิง
จ านวนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X  12.50,  S.D. 4.11) และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน ( X  31.28,  S.D. 5.18) เมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ค้นพบมา
อาิปราย ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( X  15.64) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน ( X  5.86) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยความรู้และธรรมชาติของการ
เรียนรู้ของสมองเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งใน
ด้านการจัดกิจกรรม การสร้างเสริมประสบการณ์ตลอดจนการจัด
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการอื่นๆ ร่วมกับสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยาาพของสมองตามแนวคิดของ  
มธุรส ท่าช้าง [4] เช่นเดียวกับ เลขา มากสังข์ [5] ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การน าเอาองค์ความรู้เรื่องสมองและ
ธรรมชาติของการท างานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการใช้เครื่องมือ สื่อ 
เพื่อท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยาาพของสมองบน
ความคิดพื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์ การฝึกปฏิบัติจริง และความคิด
สร้างสรรค์  
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ยึดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ใช้สมองหลายส่วน และปฏิบัติเกี่ยวกับจ านวนอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมี
กิจกรรม ดังนี้  
 1) กิจกรรมผ่อนคลาย เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
โดยนักเรียนปฏิบัติสมาธิ ท าให้สมองเกิดคลื่นธีตา กระตุ้นการหลั่ง
สารความสุข (endorphin) ท าให้คลายความกังวลและความเครียด

ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เซลล์สมองตายได้ และเพื่อให้นักเรียนมีาาวะทาง
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีเป็นปกติ และนักเรียนดื่มน้ าในอุณหาูมิปกติ 
เพื่อช่วยให้สมองเกิดการตื่นตัว เป็นการเพิ่มประสิทธิาาพให้ระบบ
การท างานของสมอง เพราะาาวะสมองที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู ้
คือ สมองที่มีการตื่นตัวและผ่อนคลาย ดังที่ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ [6] ได้
อธิบายไว้ว่าผู้เรียนเกิดความสงบนิ่ง ท าให้สมองผลิตคลื่นอัลฟ่าและ
คลื่นธีตา ส่งผลให้มีสมาธิในการเรียนและผ่อนคลายพร้อมที่จะเรยีนรู้
สิ่งต่างๆ   
 2) กิจกรรมจัดหมวดหมู่ นักเรียนจัดหมวดหมู่บัตราาพ และ
เขียนความหมายจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้
ตรวจสอบความหมายจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรับทราบแนวคิด
ร่วมกันและท าการสรุปความหมายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ดังที่        
พรพิไล เลิศวิชา [3] ได้อธิบายไว้ว่า การนับ (counting) การจ าแนก 
(sorting) และการจัดกลุ่ม (grouping) คือการสัมผัสของจริง เพื่อให้
สมองเรียนรู้ผ่านวงจรในสมองหลายส่วน เพราะสมองจะรับข้อมูลได้
ดีและมีประสิทธิาาพ หากมีการเคลื่อนไหว และได้ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้าในการเรียนรู้ การลงมือคัดแยกจัดกลุ่ม สมองจะเกิดการรู้อย่าง
มีจิตส านึก (conscious learning) สมองจะรู้ว่ามีแบบน้ี แบบน้ี และ
แบบนี้ นั่นคือ รู้จักการจัดระบบ รู้จักความหมายของคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติ ท าให้การเรียนรู้นั้นเป็นทางการมากขึ้น โดยไม่ต้อง
กดดันให้สมองรู้สึกเครียด ให้สมองได้คุ้นเคยกับความรู้ใหม่ โดยการ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้าด้วยกัน เป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ และรับรู้สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น  
 3) กิจกรรมเปรียบเทียบ นักเรียนปฏิบัติการเปรียบเทียบข้อมูล
ด้วยตนเองและเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกัน พร้อมอธิบายเหตุผลและ
ลงข้อสรุปจากการเปรียบเทียบนั้น สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง ที่ต้องการกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แน่ชัด 
สมองจะเริ่มนึกเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในสมอง ในขณะ
ที่สมองท าการเปรียบเทียบข้อมูลสองชุด เช่น การเปรียบเทียบ
ลักษณะทางรูปธรรมหรือนามธรรม เช่น ขนาด รูปร่าง สี สิ่งเหล่านี้
จะท าให้สมองเกิดการตกผลึกความจ า โดยสมองจะเปลี่ยนถ่ายข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบของตนเอง  
 4) กิจกรรมเขียนผังมโนทัศน์ นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ออกมาเป็นแผนผังมโนทัศน์ด้วยตนเอง พร้อมกับอาิปรายและ
น าเสนอ และเขียนสรุปผังมโนทัศน์ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนเพิ่มเติม
ลงในผังมโนทัศน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น 
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใน
สมองออกมาเป็นลายลักอักษร เพราะสมองมีความสามารถในการ
สร้างมโนทัศน์ จากการรับข้อมูลเข้ามา แล้วแยกแยะจัดระเบียบ 
เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกเป็นความจ าและสะดวกในการน ากลับมาใช้ 
ถ้าสมองจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้ดีมากเท่าไร จะท าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิาาพและมีความหมายมากข้ึน เกิดการตกผลึกความรู้  เป็น
ความจ าระยะยาว ดังที่พรพิไล เลิศวิชา [3] ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการที่ดี
ที่สุดในการสรุป คือ ให้นักเรียนเขียนออกมา หรือให้เด็กเปลี่ยนความ
เข้าใจในสมองออกมาเป็นาาษา แผนาาพ หรือเป็นกราฟิก เพื่อช่วย
ให้การท างานของสมองง่ายขึ้น  
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 5) กิจกรรมฝึกการด าเนินการผ่านเกม นักเรียนฝึกฝนการ
ด าเนินการ โดยการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านการเล่นเกมต่างๆ ที่
มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน เพื่อให้นักเรียนหาผลการ
ด าเนินการได้ สอดคล้องกับการท างานของสมอง เมื่อวงจรเซลล์
สมองที่ถูกกระตุ้นมากๆ หรือใช้บ่อยๆ วงจรนั้นจะยิ่งมั่นคงอยู่ตัว ใย
ประสาทที่เป็นทางเดินของข้อมูลของวงจรเซลล์สมองนั้นจะหนาขึ้น 
ท า ให้ ข้อมู ลติดต่อถึ งกันได้ เ ร็ วขึ้น  การที่ สมองได้ รับข้อมู ล
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การเล่นเกมที่สนุก ท้าทาย ท าให้
สมองได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่จ าเจ ซ้ าซาก หรือเคยชินในการ
เรียนรู้กับรูปแบบท่ีตายตัว เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความทรง
จ าระยะยาว จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ าัทฐิกรณ์ พรมเมือง [7] ได้วิจัยผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานตามแบบ ACTOR Model เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดไตร่ตรอง เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการคิดไตร่ตรองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้สมองเป็นฐานตาม
แบบ ACTOR Model หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 7.2 ความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( X  31.28) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน ( X  12.50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนทั้ง 6 ด้าน ที่
ประกอบไปด้วย  
 1) กิจกรรมผ่อนคลาย นักเรียนได้ผ่อนคลายด้วยการท าสมาธิ ฟัง
เพลง และดื่มน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิาาพการท างานของสมอง ท าให้
นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และการท ากิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์  
 2) กิจกรรมจัดหมวดหมู่ นักเรียนได้จัดหมวดหมู่บัตราาพ และ
เขียนความหมายจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และท าการ
สรุปความหมายจากการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เชิงจ านวน ด้านความเข้าใจความหมายของจ านวนที่ใช้และด้าน
ความเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายของจ านวน  
 3) กิจกรรมเปรียบเทียบ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ท าการ
เปรียบเทียบจ านวน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจ านวน ด้าน
ความ เข้ า ใจในขนาดสัมพัทธ์ ของจ านวน ด้ านความ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวน และด้านความเข้าใจถึงผล
การด าเนินการต่างๆ ของจ านวน ดังที่พรพิไล เลิศวิชา [3] ได้กล่าว
ไว้ว่า ความรู้สึกเชิงจ านวน ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสมองของเด็ก 
ยังต้องอาศัยการเปรียบเทียบจ านวนของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริงในโลก 
เพื่อถอดความหมายของจ านวนจากกระบวนการของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏลักษณะของจ านวนนั้น  
 4) กิจกรรมเขียนผังมโนทัศน์ การที่นักเรียนได้เขียนสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ออกมาเป็นแผนผังมโนทัศน์ด้วยตนเอง พร้อมกับอาิปรายและ

น าเสนอ และเขียนสรุปผังมโนทัศน์ร่วมกัน ท าให้นักเรียนสามารถ
สรุปความรู้ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ ท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกเชิงจ านวน ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของ
จ านวน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชรี ปัญญามูลวงษา [8] ได้
วิจัยการใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกเชิงจ านวนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด การใช้ผังความคิดในการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่น าผังความคิดมาใช้ 
ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เน้นให้
นักเรียนได้ใช้ความสามารถด้วยตนเองในการประกอบสิ่งต่างๆ ตาม
ความคิดและจินตนาการของตน โดยฝึกให้นักเรียนเขียน เช่ือม ต่อ 
โยงค า าาพ สัญลักษณ์และสี เริ่มจากการเขียนความคิดรวบยอด
หลักไว้ตรงกลางแล้วแตกสาขาออกมาเป็นความคิดรวบยอดย่อย 
 5) กิจกรรมฝึกการด าเนินการผ่านเกม นักเรียนฝึกฝนการ
ด าเนินการ โดยการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านการเล่นเกมต่างๆ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจ านวน ด้านความเข้าใจถึงผลการ
ด าเนินการต่างๆ ของจ านวน ท าให้สามารถหาผลการด าเนินการได้ 
ด้านความสามารถในการคิดค านวณในใจโดยอย่างยืดหยุ่น และด้าน
ความสามารถในการประมาณค่า ดังท่ีพรพิไล เลิศวิชา [3] ได้กล่าวไว้
ว่า การรู้จักกะประมาณ ต้องอาศัยการฝึกฝน การฝึกซ้ าๆ จะท าให้
ข้อมูลในสมองมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ดังที่ธมนวรรณ ทาแก้ว 
[9] กล่าวว่า การพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน ควรเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติเกี่ยวกับจ านวนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยการท ากิจกรรมร่วมกันท้ังช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตั้ง
ค าถาม และอาิปรายร่วมกันทั้งช้ันเรียน เพื่อรับทราบแนวคิด
บางอย่างร่วมกัน การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ฝึกฝนทักษะ
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้สามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณี แก้ววันตา 
[10] ได้วิจัยการใช้เกมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จากการศึกษาการใช้เกมพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 70 
และมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์ ประเทพทิพย์ [11] ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการท างานของสมองเพื่อพัฒนา
ความรู้สึกเชิงจ านวน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน อยู่ที่ร้อยละ 
31.81 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 25.00   
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังน้ี 
  8.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเชิงจ านวน ครูต้อง

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

......................................................................................................................................................................................................................................
10ภาคโปสเตอร์



 

วิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้สึกเชิงจ านวนให้ครอบคลุมครบทุกด้าน 
  8.1.2 ในการจัดกิจกรรมครูต้องเตรียมความพร้อมก่อนการ
ท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูควรเขียนล าดับการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
พร้อมระบุเวลาให้ชัดเจน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานในแต่ละกิจกรรมย่อย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน จึงต้องก าชับเรื่องเวลาในการท า
กิจกรรม เพื่อควบคุมเวลาให้เป็นไปตามแผน 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
  8.2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรู้สึกเชิง
จ านวนกับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยหรือประถมศึกษา 
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ท า
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสเรียนรู้ผ่านรูปธรรม ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย หากได้รับการพัฒนาส่งเสริมตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัยหรือประถมศึกษา จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้สึกเชิง
จ านวนได้ดียิ่งข้ึน 
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การจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ส าหรับโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)  
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Nanglae District Chiang rai Province 
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คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

Email : ratchaphum.sae@crru.ac.th   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) 
ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครู โรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ  

ผลการวิจัย พบว่า  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย  

ประกอบด้วย 3 หลักการ 7 ขั้นตอนคือ หลักการ “เขา้ใจ” ประกอบด้วยขั้นการสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นเข้าใจประเด็นท่ีจะเรียน (2) ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม หลักการ “เข้าถึง” ประกอบด้วยขั้นการสอน 3 ขั้นคือ (1) ขั้นระบุประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม (2) ขั้นระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องศึกษา (3) 
ขั้นสืบค้นข้อมูล หลักการ “พัฒนา” ประกอบด้วยขั้นการสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (2) ขั้นเผยแพร่ความรู้  

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น 
โดยรวมมีความเหมาะสมมาก(�̅�=4.05 SD=0.80) 
ค าส าคัญ : ศาสตร์พระราชา, รูปแบบการจัดการเรียนรู,้ หลักการทรงงาน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to develop a learning management model based on the King's philosophy for 

Anubannanglae (Baan Thung) School A.Muang, Chiangrai. The population of this study is teachers of Anubannanglae (Baan 
Thung) School. The tools used for data collection include focus group discussion and the evaluation suitability form 

The research findings revealed that: 
Learning management model by King’s Philosophy for Anubannanglae (Baan Thung) School Nanglae District 

Chiang rai Province include 3 principles, 7 steps as follows. Understanding principle include 2 step were (1) understand 
the issues to be learned (2) review previous knowledge. Connecting principle include 3 steps were (1) Identify issues that 
need to be studied (2) Specify information sources that must be studied (3) Search for information. Development principle 
include 2 steps were (1) Summary of learning (2) Disseminate knowledge. 

The results of the suitability assessment showed that the overall learning management model is very suitable 
(�̅�=4.05 SD=0.80). 
Keywords : King’s Philosophy, learning management model 
 
 

1. บทน า 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการอันซับซ้อนที่ท าให้พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้รับผ่านประสาท
สัมผัสสามารถเกิดขึ้นได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ท้ังนี้ผลของการเรียนรู้
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะหรือกระบวนการ และด้านความรู้สึก [1] การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ ตาม
ธรรมชาติ และพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง กระบวนการเรียนรู้มี
ความส าคัญหากผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะในเรื่องนั้น ๆ แล้วสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และตอบค าถามต่าง ๆ ที่ตน
ต้องการได้ กระบวนจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิด
จากความเข้าใจ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ าและ สามารถใช้การเรียนรู้
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นั้นให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองมีส่วน
ช่วยให้ เกิดการเข้าใจลึกซึ้งจดจ าได้ดี [2] 
 การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการ
มีความรู้และมีทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความหมายและมี
คุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้มิได้จ ากัด
ว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ 
หรือที่เรียกกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
สัมฤทธิ์ผล สุมน อมรวิวัฒน์ [3] กล่าวว่า การเรียนรู้คือสถานการณ์
อย่างหนึ่ง ที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่  1. มีความสัมพันธ์และมี
ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 2. ความสัมพันธ์
และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่      
3. ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้  
 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นั้นทรงยึดวิธีการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือก่อนจะท าอะไร ต้องมี
ความเข้าใจเสียก่อนเข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลาย
ปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม      
เป็นต้น และระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไป
ท างานกับเขาหรือท างาน ให้เขานั้น “เข้าใจ”เราด้วย เพราะถ้าเรา
เข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่
เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกันเมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจ
แล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้และเมื่อเข้าถึงแล้ว
จะต้องท า อย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า
เป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการ
แรกได้ส าเร็จ เรื่อง “การพัฒนา”จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่าง
ฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็น
การตกลงร่วมกัน ทั้งสองฝ่าย ท้ังผู้ให้และผู้รับ”[4] 
 การน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ การน า
ส่วนหน่ึงของหลักการทรงงาน แนวคิด ทฤษฎี และพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ใน                        
การจัดการเรียนรู้ วิธีการของหลักการทรงงานที่น ามาใช้ คือ เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้ าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย 
การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้าง
ใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม พัฒนา 
หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ 
และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และ น าไป
ประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน าหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” น ามาสร้างเป็นขั้นตอนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้
ฝึกทักษะการคิด และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชาโดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  
 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครู โรงเรียนอนุบาลนางแล
บ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 
 
4. วิธีการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีม้ีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
4.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครู โรงเรียนอนุบาลนางแล 
(บ้านทุ่ง) จ านวน 21 คน 
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้

1) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาโดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 

2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรยีนรู้
ตามศาสตร์พระราชา 

 
4.3 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาส าหรับโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะเชิงการวิจัย
และพัฒนา (research and development) โดยก าหนดขั้นตอน
การวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการทรงงาน และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานิยาม ทฤษฎีรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับหลักการ
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสนทนากลุ่ม  
(Focus group discussion) ซึ่งผู้วิจัยร่วมกับครูในโรงเรียนอนุบาล
นางแล (บ้านทุ่ง) ร่วมกันพัฒนา โดยผู้วิจัยได้อธิบายจุดประสงค์ของ
การด าเนินการวิจัย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
จากนั้นจึงเป็นการระดมความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสอน โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 
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 ขั้นที่ 3 ทดลองใช้ โดยให้ครูในโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ให้
ครูเป็นผู้ประเมิน 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย     
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 หลักการ 7 ขั้นตอน ดังรูปที ่1 
 

รูปที1่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโดยประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 
จากรูปที ่1 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
หลักการ “เข้าใจ”  ประกอบด้วยขั้นการสอน  2 ขั้นคือ            

(1) ขั้นเข้าใจประเด็นที่จะเรียน ในขั้นนี้ผู้สอนจะตั้งประเด็นหรือ
หัวข้อบทเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนทราบ หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ผู้เรียน
แต่ละคนได้คิดและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นของหัวข้อบทเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจประเด็นที่จะเรียน  (2) ขั้นทบทวนความรู้
เดิม เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่ม) ได้เขียนสาระต่าง ๆ 
ที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้สอนตั้งไว้ในกระดาษที่
ผู้สอนแจกให้ ซึ่งเป็นการทบทวนให้ผู้เรียนท าความเข้าใจในความรู้
เดิมของตนเองในประเด็นท่ีจะศึกษา 

หลักการ “เข้าถึง”  ประกอบด้วยขั้นการสอน  3 ขั้นคือ           
(1) ขั้นระบุประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม หลังจากที่ผู้เรียนบันทึกสาระ
ต่าง ๆ ที่ตนเองมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็น หรือหัวข้อบทเรียน 
ที่ผู้สอนตั้งไว้แล้ว จากนั้นผู้สอนจะให้ผู้เรียนบันทึกเกี่ยวกับสาระหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ผู้สอน
ก าหนดไว้ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อ ย่อย ๆ ก็ได้ (2) ขั้นระบุ
แหล่งข้อมูลที่ต้องศึกษา ในขั้นนี้ผู้เรียนจะระบุถึงแหล่งข้อมูล หรือ
แหล่งเรียนรู้ที่จะต้องไปศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้น  
ก่อนหน้า (3) ขั้นสืบค้นข้อมูล ผู้สอนอาจเป็นผู้น าช้ันเรียน หรือปล่อย
ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแต่เพียงล าพังจากสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดไว้ให้ 
หรืออาจจะให้ผู้เรียนออกไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อย่อย ๆ 
ที่ผู้เรียนบันทึกไว้ 

 
หลักการ “พัฒนา”  ประกอบด้วยขั้นการสอน  2 ขั้นคือ          

(1) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สืบค้น
และ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมา แล้วให้ผู้เรียน
ช่วยกันสรุปผลความรู้ที่ได้ (2) ขั้นเผยแพร่ความรู้ เมื่อผู้เรียนได้ท า
การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ผู้สอนจึงให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาน าเสนอหน้าช้ัน หรือจัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้ 

2) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา น าเสนอได้ดังตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงแบนมาตรฐานของผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

รายการประเมิน �̅� SD แปลผล 
1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 4.19 0.81 เหมาะสมมาก 
2.ขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 3.90 0.83 เหมาะสมมาก 
3.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จัดการ
เรียนการสอนได้จริง 

4.29 0.72 เหมาะสมมาก 

4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.81 0.81 เหมาะสมมาก 
5.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 4.05 0.80 เหมาะสมมาก 
รวม 4.05 0.80 เหมาะสมมาก 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น 
โดยรวมมีความเหมาะสมมาก (�̅�=4.05 SD=0.80) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง อยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก (�̅�=4.29 SD=0.72) รองลงมาคือ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก (�̅�=4.19 SD=0.81) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

พัฒ
นา

 
เข้

าถ
ึง 

เข้
าใ

จ เข้าใจประเด็นที่จะเรียน 

ทบทวนความรู้เดมิ 

ระบุประเด็นทีต่้องศึกษาเพิ่ม 

ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องศึกษา 

สืบค้นข้อมูล 

สรุปสิ่งที่เรียนรู ้

เผยแพรค่วามรู ้
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(�̅�=4.05 SD=0.80) ขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
(�̅�=3.90 SD=0.83) และ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  (�̅�=3.81 
SD=0.81) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย  3 หลักการ  7 ขั้นตอน คือ หลักการ “เข้าใจ” 
ประกอบด้วยขั้น การสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นเข้าใจประเด็นที่จะเรียน 
(2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม หลักการ “เข้าถึง” ประกอบด้วยขั้นการ
สอน 3 ขั้นคือ (1) ขั้นระบุประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม (2) ขั้นระบุ
แหล่งข้อมูล ที่ต้องศึกษา (3) ขั้นสืบค้นข้อมูล หลักการ “พัฒนา” 
ประกอบด้วยขั้นการสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (2) ขั้น
เผยแพร่ความรู้ 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ที่พัฒนาขึ้น  โดยรวมมีความ
เหมาะสมมาก (�̅�=4.05 SD=0.80) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
จัดการเรียนการสอนได้จริง อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (�̅�=4.29 
SD=0.72) รองลงมาคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นน าไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (�̅�=4.19 
SD=0.81) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (�̅�=4.05 SD=0.80) ขั้นตอน
และกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม อยู่ ในระดับเหมาะสมมาก  (�̅�=3.90 SD=0.83) และ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (�̅�=3.81 SD=0.81) 
 
7. อภิปรายผล 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น 
โดยรวมมีความเหมาะสมมาก (�̅�=4.05 SD=0.80) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การพัฒนารูปแบบการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาได้
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม คือให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมลงมือท าและร่วมตัดสินใจ จึงท าให้ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เมตตา  แก้วอุดม [5] ที่กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้คนเรามี ความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของการตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเราก็
ย่อม ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติได้ ไม่เพียงแต่จะมีความ

สนับสนุนต่อการน าไปปฏิบัติ แต่กลุ่มและปัจเจกชนอาจจะรู้สึก
กระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ครูสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาที่ได้
พัฒนาขึ้น 
 2) ควรมีการศึกษาความคงทน หรือความยั่งยืนในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาที่ได้พัฒนาขึ้น 
 
9.  บทสรุป 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส าหรับโรงเรียน
อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
3 หลักการ 7 ขั้นตอน คือ หลักการ “เข้าใจ” ประกอบด้วยขั้น    
การสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นเข้าใจประเด็นที่จะเรียน (2) ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม หลักการ “เข้าถึง” ประกอบด้วยขั้นการสอน 3 ขั้นคือ 
(1) ขั้นระบุประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม  (2) ขั้นระบุแหล่งข้อมูล           
ที่ต้องศึกษา (3) ขั้นสืบค้นข้อมูล หลักการ “พัฒนา” ประกอบด้วย
ขั้นการสอน 2 ขั้นคือ  (1) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (2) ขั้นเผยแพร่ความรู้ 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น 
โดยรวมมีความเหมาะสมมาก (�̅�=4.05 SD=0.80) 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
ส าหรับโรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 

Development of Online Learning Management 
by Applying the Principle of the Work of the King’s “Understand, Reach out, Develop” 

for Schools in Nanglae Bantong, Nanglae District Chiang Rai Province.  
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บทคัดย่อ 

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเ ร็ว 
ด้วยการน้อมน า 23 หลักการทรงงาน จึงเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยได้ทดลองประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อมีเดียออนไลน์ มีการผลิต 
สื่อมีเดียการ์ตูน 23 หลักการทรงงาน ให้แก่โรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) สร้างสื่อมีเดียการ
เรียนรู้ของเยาวชนที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และ 2) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยประยุกต์น า
หลักการทรงงานมาปรับใช้ ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ปกครองและครู จ านวน 20 คน ท่ีได้ชมสื่อมีเดียมีความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้าน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับมาก (x̄=4.58, S.D.=0.59), ด้านการน าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิตในระดับมาก (x̄=4.28, S.D.=0.72) และ
ด้านสื่อสารชัดเจนเข้าใจในระดับมากที่สุด (x̄=3.25, S.D.=0.31), ในส่วนรูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้ระดับความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในระดับมากที่สุด (x̄=4.67, S.D.=0.66) 
,ด้านความเข้าใจเพื่อการพัฒนาระบบ ในระดับมาก (x̄=4.40, S.D.=0.51) และด้านความยั่งยืนของระบบ ในระดับมาก (x̄=4.31, S.D.=0.51) 
ส าหรับการยอมรับรูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน ในกรณีศึกษา โรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง ต าบล
นางแล จังหวัดเชียงราย ได้รับความพึงพอ ในระดับมากท่ีสุด (x̄=4.60, S.D.=0.55) 

 
ค าส าคัญ : หลักการทรงงาน, สื่อการเรียนรู้, ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

Abstract 
 The principle of development according to His Majesty the King's reign, King Rama 9 is "Understand, Reach out, 
Develop", His Majesty's initiative is a necessary method for national development for Stability, Rich and Sustainable. At 
present, the economic and social situation has changed rapidly. The introduction of 23 principles of work therefore is a 
method that the researcher has applied to use with learning management online. There is a production of 23 cartoons for 
Nang Lae School, Ban Thung Sub-district, Nang Lae District, Chiang Rai Province. Research objectives 1) Create media for 
learning of children caused by community needs and 2) Develop online learning systems by applying principles of work. 
Results of satisfaction research from 20 parents and teachers: Stimulating learning at a high level (x̄ = 4.58, S.D. = 0.59),For 
applying to life at a high level (x̄= 4.28, S.D. = 0.72) and the communication clearly understood at the highest level (x̄= 3.25, 
S.D. = 0.31). As for the satisfaction of the online learning system development model from experts: In response to user needs 
At the highest level (x̄ = 4.67, S.D. = 0.66), Understanding for system development at a high level (x = 4.40, S.D. = 0.51) and 
the sustainability of the system at a high level (x̄ = 4.31, S.D. = 0.51). Finally, the acceptance of the online learning system 
development model by applying the work principle "Understanding, Accessing, Developing" in the case of Nang Lae School, 
Ban Thung Sub-district, Nang Lae District, Chiang Rai Province Received the highest level of satisfaction (x̄ = 4.60, S.D. = 0.55). 
 
Keywords : principles of work, learning materials, Internet network system 
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1. ค าน า 
 ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาจากในหลวง รัชกาล
ที่  9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2524 ความว่า “ลักษณะ
ของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตาม
ความรู้ ความคิด ของผู้อื่นอย่างหนึ่ง เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณา
ของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝน
จนประจักษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหนึ่ง การ
เรี ยน รู้ ทั้ งส ามลั กษณ ะนี้  จ า เป็ น จะต้ อ งกระท า ไปด้ วยกั น              
ให้สอดคล้องและอุดหนุนส่งเสริมกัน จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริง 
พ ร้อมทั้ งความสามารถที่ จะน ามาใช้ท าการต่ างๆ  อย่ างมี
ประสิทธิภาพได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ทุกอย่างนั้น จะต้องเรียนตาม
ความรู้ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้น เมื่อรู้แล้วจึงน ามาพิจารณาให้เห็น
แจ่มชัดละเอียดลงไปอีกช้ันหนึ่ง ให้ถึงเนื้อหาสาระ อันจะอ้างอิง
อาศัยเป็นหลักฐานได้ มิให้เป็นการเรียนรู้อย่างเลื่อนลอย แต่เมื่อถึง
ขั้นที่สองนี้แล้ว ก็ยังถือว่าจะน ามาใช้การได้ให้ได้ผลแน่นอนจริงๆ 
ไม่ได้ ยังจ าเป็นต้องน าความรู้นั้นมาปฏิบัติฝึกฝนอีกให้เกิดผล
ประจักษ์แจ้ง และเกิดความคล่องแคล่ว ช านิช านาญขึ้นพร้อมกันไป
ด้วย จึงจะน าไปใช้ปฏิบัติให้ส าเร็จผลได้ไม่ขัดข้อง”  
 แผนงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ส าหรับโรงเรียนนางแล
บ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ    
1) ส่วนของการวางแผนการเรียนการสอนในช้ันเรียน, 2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และ 3) การประเมินการเรียนการ
สอน  
 การวิจัยที่น าเสนอนี้ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นส่วนที่
สองของแผนงานวิจัยฯ เป็นการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่นโยบายประเทศเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 
2. การด าเนินการวิจัย 
2.1 ความส าคัญของปัญหา  
 ในยุคสมัยที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ศาสตร์ของ
พระราชาจึงเป็นแนวทางที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชาติให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อรองรับต่อสถานการณท์างเศรษฐกิจ สังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการผลิตแหล่งความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เน้นใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือการเรียนรู้ใกล้ตัวทั้งเก่าและใหม่ เช่น อุปกรณ์มือถือ สมาส
โฟน และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล มาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาเพื่อให้
เกิดแนวทางที่ท าน้อย ท าง่าย พอเพียงแต่ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ที่มาก โดยมีนัยส าคัญจากการประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”เพื่อพัฒนาคุณภาพของความรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน [3,4] 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงมีแนวทางวิจัยที่ประสมประสาน

ระหว่างการน าเทคโนโลยีบนการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ ร่วมกับการมีส่วนรวมของชุมชน ในการ
ผลิตสื่อท่ีตรงตามความต้องการและจัดเป็นสร้างสรรค์ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [1] ภายใต้แนวทางกษัตรย์ผู้
ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาประเทศ คือ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และ 23 หลักการทรงงาน ซึ่งประกอบด้วย จะท าอะไรต้อง
ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ, ระเบิดจากภายใน, แก้ปัญหาจากจุดเล็ก, 
ท าตามล าดับขั้น, ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์, ท างานแบบ
องค์รวม,ไม่ติดต ารา, รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด, ท า
ให้ง่าย, การมีส่วนร่วม, ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม, บริการที่จุดเดียว, 
ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, ใช้อธรรมปราบอธรรม, ปลูกป่าในใจคน, 
ขาดทุนคือก าไร, การพึ่งพาตนเอง, พออยู่พอกิน, เศรษฐกิจพอเพียง, 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน, ท างานอย่างมีความสุข, ความเพยีร 
และ รู้ รัก สามัคคี [2] 
 ส าหรับอินเตอร์เน็ตได้ก าเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1969 และ
เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษาพบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการสืบค้น
และการแบ่งปันความรู้ และในยุคปัจจุบัน ระบบเครือข่ายเน็ต
ประชารัฐ และระบบเครือข่ายอินเตอร์อื่นๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่ใน
ประเทศไทย ท าให้หลายพื้นที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลส าคัญ ผ่านอุปกรณ์
สมาทโฟนได้อย่างง่ายขึ้น  
 สื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกลุ่ม Generation ค าว่า 
Generation เป็นนิยามของคนแต่ละยุค จาก  Baby Bommers 
(พ.ศ. 2489-2507) จนถึง Generation Alpha (พ.ศ. 2553 เป็นต้น
ไป) ซึ่งคนที่เกิดในยุคนี้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับ
บ้าน โรงเรียน วัด น้อยลง การเลือกรับสื่อผู้ปกครองควรใช้สื่อให้
สร้างสรรค์ ควรให้มีการพัฒนาทักษะหลัก 3 ด้าน พัฒนาทักษะการรู้
คิด, ทักษะการรู้เท่าทัน และการสร้างจิตส านึกท่ีดี [7] 
 ดังนั้น ยังพบว่ามีงานวิจัยทางการศึกษา ที่พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้มากกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ [6] 
 
2.2 วัตถุประสงค ์ 
 1. สร้างสื่อมีเดียการเรียนรู้ของเยาวชนที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชน  
 2. สร้างโมเดลการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยประยุกต์น าหลักการทรงงาน 
 
 2.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มีรายละเอียดรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยท าการศึกษาบริบท 3 
ด้าน คือ ด้านสังคม, ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการเรียนการ
สอน แล้วเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ 1) เข้าใจถึงปัญหา และปัจจัยที่มี
อยู่, 2) เพื่อเข้าถึงแนวทางการแก้ปัญหา ความต้องการ และวิธีการ 
และ 3) เพื่อเข้าสู่กระบวนการท างานและพัฒนา โดยทั้งสามส่วนจะ
พิจารณาเลือกมาจาก 23 หลักการทรงงาน ดังรูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพที่  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่ านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
 
 2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 20 คน 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนนางแลบ้านทุ่ง 
ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คน 
  ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 5 คน 
 2.3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
  1. ศึกษาแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ 23 หลักการ
ทรงงาน  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  2. น าแนวทางที่ศึกษาประยุกต์เข้ากับรูปการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ผ่านผู้เช่ียวชาญ ซึ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย  
  ด้านเข้าใจ คือ การส ารวจบริบทการเรียนการสอน
ออนไลน์ในโรงเรียน, ส ารวจบทเรียนรู้ที่ครูและผู้ปกครองคาดหวังกับ
นักเรียน และส ารวจบริบทของเทคโนโลยีออนไลน์ในโรงเรียน 
  ด้านเข้าถึง คือ รูปแบบหรือวิธีการส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
  ด้านพัฒนา คือ น าบทเรียนไปใช้งานจริงในสถานะการณ์
จริง, การน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตของนักเรียน และ
ความยั่งยืนของบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  โดยกระบวนการทั้ง 3 ด้าน จะเลือกหลักการทรงงานให้
มากที่สุด เพื่อให้ด าเนินงานเหมาะสมกับการท างานและสถานการณ์
ในขณะนั้น  
  3. ท าการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น และส ารวจการยอมรับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  4. สรุปผลการด าเนินการวิจัย 
 
 2.3.3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  1. แบบส ารวจก่อนเร่ิมผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  - แบบสอบถามความคาดหวังทักษะความรู้ที่นักเรียนพึง
ต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครองและครู 
  2. แบบส ารวจความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสื่อมีเดียบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ปกครองและครู 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสื่อมีเดียบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 
  3. แบบส ารวจความพึงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้เชี่ยวชาญ 
  4. นวัตกรรมหรือเคร่ืองมือการเรียนรู้  
  - สื่อมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะถูกพัฒนา
ตามผลสรุปของแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองและครู 
ด้านทักษะความรู้ที่นักเรียนพึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0  
  - เว็บแอบพลิเคช่ัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นจะถูกติดตั้งในอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง และครู  
 2.3.4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ทีมผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
และการสัมภากษ์ 
 2.3.5. การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการ
ค านวณค่าความถี่ และร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   2.1 น าคะแนนจากแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2.2 ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
   2.3 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย
ข้อมูลในรูปแบบตาราง 
 

3. ผลวิจัย 
ตารางท่ี 1 สรุปแบบสอบถามความคาดหวังทักษะความรู้ที่นักเรียน
พึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครองและครู  

ทักษะความรู ้ จ านวน ร้อยละ 
1. คณิตศาสตร์ ตรรกะและการค านวน 2 10 
2. ภาษาต่างประเทศ 2 10 
3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 3 15 
4. ศิลปะและดนตร ี 1 5 
5. วิถีการด าเนินชีวิต คุณธรรม จรยิธรรม  8 40 
6. กีฬา 0 0 
7. การงานพ้ืนฐานอาชีพ 4 20 

รวม 20 100 
* หมายเหตุ แบบสอบถามแบบเลือกเพียงข้อเดียว 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
18ภาคโปสเตอร์



 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามความคาดหวัง
ทักษะความรู้ที่นักเรียนพึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครอง
และครู พบว่า ทักษะความรู้ด้านวิถีการด าเนินชีวิต คุณธรรม        
จริยธรรม เป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ร้อยละ 40 ,การงาน
พื้นฐานอาชีพ ร้อยละ 20, สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร้อยละ 15, 
คณิตศาสตร์ ตรรกะและการค านวน และภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 
10 เท่ากัน, ศิลปะและดนตรี ร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปแบบสอบถามความคาดหวังทักษะความรู้ที่นักเรียน
พึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครองและครู 

ทักษะความรู ้
ล าดับความส าคัญ 

1 2 3 4 
1. วิถีการด าเนนิชีวิต คุณธรรม จริยธรรม  45 5 40 5 
2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 20 40 15 0 
3. ภาษาต่างประเทศ 15 30 0 50 
4. คณิตศาสตร์ ตรรกะและการค านวน 10 10 25 5 
5. การงานพ้ืนฐานอาชีพ 5 15 0 40 
6. ศิลปะและดนตร ี 5 0 5 0 
7. กีฬา 0 0 0 0 

รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 
* หมายเหตุ แบบเลือกได้หลายข้อและเรียงล าดับความส าคัญ 4 
อันดับแรก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามความคาดหวัง
ทักษะความรู้ที่นักเรียนพึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครอง
และครู พบว่า ล าดับแรก คือ วิถีการด าเนินชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
, ล าดับที่สอง คือ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, ล าดับที่สาม คือ วิถี
ก ารด า เนิ น ชี วิ ต  คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธร รม  แ ละล าดั บ ที่ สี่  คื อ 
ภาษาต่างประเทศ 
 
ตารางที่ 3 สรุปแบบสอบถามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีผู่้ปกครองและครูต้องการ  

ประเภทบทเรียน จ านวน ร้อยละ 
1. วีดีโอ, ภาพยนตส์ั้น 10 50 
2. เกมส ์ 5 25 
3. ข้อสอบ, แบบทดสอบ 2 10 
4. รูปภาพ, รูปวาด, ภาพถ่าย 3 15 
5. ข้อความ, บทความ 0 0 

รวม 20 100 
 จากตารางที่ 3 พบว่า สรุปแบบสอบถามรูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้ปกครองและครูต้องการ 
พบว่า ล าดับแรก คือ วีดีโอ, ภาพยนต์สั้น ร้อยละ 50, ล าดับที่สอง 
คือ เกมส์ ร้อยละ 25, ล าดับที่สาม คือ รูปภาพ, รูปวาด, ภาพถ่าย 
ร้อยละ 15, ล าดับที่สี่ คือ ข้อสอบ, แบบทดสอบ ร้อยละ 10 และ
ข้อความ, บทความ ร้อยละ 0 
 

ตารางที่ 4 สรุปแบบส ารวจความพร้อมของช่องทางการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากผู้ปกครองและครู  

ช่องทางการเรียนการสอน จ านวน ร้อยละ 
ช่องทางอินเตอร์เน็ต   
- ความพร้อมอินเตอรเ์น็ตส่วนบุคคล 15 75 
- ความพร้อมอินเตอรเ์น็ตโรงเรยีน 10 50 
- ความพร้อมอินเตอรเ์น็ตชุมชน 3 15 
อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล   
- ความพร้อมจากการใช้สมาร์ทโฟน 18 90 
- ความพร้อมคอมพิวเตอร์ที่บ้านผูป้กครอง 16 80 
- ความพร้อมคอมพิวเตอร์โรงเรียน 12 60 
- ความพร้อมผ่านโทรทัศน ์ 2 10 
อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บ   
- โหลดจากอินเตอร์เนต็ 17 85 
- ความพร้อมแฮนดีไดร ์ 5 25 
- ความพร้อมแผ่นซดี ี 4 20 
* หมายเหตุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คน โดยเลือกค าตอบได้
มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ปกครองและครูมีความพร้อมของการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทาง การใช้อินเตอร์เน็ตส่วน
บุคคล ร้อยละ 75, รองลงมาคือ ความพร้อมอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ร้อยละ 50 และความพร้อมอิน เตอร์ เน็ ต ชุมชน  ร้อยละ 15 
ตามล าดับ ในด้านของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลความพร้อมความพร้อม
จากการใช้สมาร์ทโฟน ร้อยละ 90, คอมพิวเตอร์ที่บ้านผู้ปกครอง 
ร้อยละ 80,ความพร้อมคอมพิวเตอร์โรงเรียน ร้อยละ 60 และความ
พร้อมผ่านโทรทัศน์ ร้อยละ 10 ตามล าดับ ในด้านอุปกรณ์ที่ใช้การ
จัดเก็บ ด้วยโหลดจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 85, แฮนดีไดร์ ร้อยละ 
25 และแผ่นซีดี 20 ตามล าดับ 
 จากข้อมูลผลการตอบแบบสอบถามความคาดหวังทักษะความรู้
ที่นักเรียนพึงต้องมีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ปกครองและครู ท าให้
ผู้วิจัยได้ท าการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสื่อวิดีโอด้านวิถีการ
ด าเนินชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ขนาดความยาว ไม่เกิน 5 นาที ผ่าน
ทางเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และสามารถเปิดได้ โดยตรงผ่าน URL ของหน่วยงาน ทั้ งนี้ ได้
พิจารณาผลิตเรื่อง 23 หลักการทรงงานของพระราชา ดังตัวอย่าง 
เช่น นิทานปลูกป่าในใจคน สอนให้รู้ถึงการปลูกจิตส านึก ก่อนสู่การ
ปฏิบัติจริง, เทพธิดาพอเพียง สอนให้รู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียง การ
เดินทางสายกลาง,  โมโม่อยากรู้ สอนให้รู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจต่อกัน, ลูกศิษย์ทั้งสองกับปลายักษ์ สอนให้รู้ถึง รู้ รัก สามัคคี 
การท างานเป็นทีม, การท างานอย่างมีความสุข สอนให้รู้ถึงการ
ท างานอย่างมีความสุข รักในสิ่งที่ท า, อดออม&ฟุ่มเฟือย สอนให้รู้ถึง
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 2. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง ปลูกป่าในใจคน 
 

   
รูปภาพที่ 3. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง เทพธิดาพอเพียง 
 

   
รูปภาพที่ 4. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง โมโม่อยากรู้ 
 

    
รูปภาพที่ 5. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง ลูกศิษย์ทั้งสองกับปลายักษ ์
 

   
รูปภาพที่ 6. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง การท างานอย่างมีความสุข 
 

    
รูปภาพที่ 7. ตัวอย่างสื่อมีเดียนิทาน เรื่อง อดออม&ฟุ่มเฟือย 
 

      
รูปภาพที่ 8. เว็บแอปพลิเคช่ันส าหรับเปิดจากคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

ตารางที่ 5 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อมีเดียบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ปกครองและครู จ านวน 20 คน 

ประเด็น x̄ S.D. ระดับ 
สื่อสารชัดเจนเข้าใจ 4.90 0.31  
 - ความสอดคล้องกับบริบทสังคม 3.65 0.59 มาก 
 - ความชัดเจน/เข้าใจในเนื้อหา 4.28 0.45 มาก 

รวม 3.25 0.31 มาก 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้    
 - ความสวยงาม 4.45 0.69 มาก 
 - ความน่าสนใจ 4.70 0.57 มากที่สุด 
 - ความสะดวกในการเข้าถึง 4.60 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.59 มาก 
การน าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิต    
 - ความรู้ที่ได้รับจากสื่อ 3.95 0.76 มาก 
 - แนวคิดสู่การด าเนินชีวิต 4.60 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.68 มาก 
  
 จากตารางที่  5 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อมี เดีย
บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของผู้ปกครองและครู 
พบว่า สื่อมีเดียกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในระดับมาก (x̄=4.58, 
S.D.=0.59) สื่อสามารถการน าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิต ในระดับ
มาก (x̄=4.28, S.D.=0.68) และสื่อมีเดียที่ถูกผลิตขึ้นสามารถ
สื่อสารกับผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนในระดับมาก (x̄=3.25, S.D.=0.31) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อมีเดียบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียน จ านวน 30 คน 

ประเด็น x̄ S.D. ระดับ 
สื่อสารชัดเจนเข้าใจ    
 - ความสอดคล้องกับบริบทสังคม 4.43 0.68 มาก 
 - ความชัดเจน/เข้าใจในเนื้อหา 3.57 0.82 มาก 

รวม 4.00 0.75 มาก 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้    
 - ความสวยงาม 4.50 0.78 มากที่สุด 
 - ความน่าสนใจ 4.27 0.78 มาก 
 - ความสะดวกในการเข้าถึง 3.77 1.01 มาก 

รวม 4.18 0.86 มาก 
การน าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิต    
 - ความรู้ที่ได้รับจากสื่อ 4.17 0.75 มาก 
 - แนวคิดสู่การด าเนินชีวิต 4.60 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.65 มาก 
* ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 
 จากตารางที่ 6 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสื่อมีเดีย
บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ปกครองและครู 
พบว่า สื่อสามารถการน าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิต ในระดับมาก 
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(x̄=4.38, S.D.=0.65), สื่อมีเดียกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในระดับ
มาก (x̄=4.18, S.D.=0.86) และสื่อมี เดียที่ถูกผลิตขึ้นสามารถ
สื่อสารกับผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนในระดับมาก (x̄=4.00, S.D.=0.75) 
ตามล าดับ 
 
4. สรุป อภิปรายผล 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ การ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยประยุกต์ใช้
ห ลั ก ก ารท รงงาน  “เข้ า ใจ  เข้ าถึ ง  พั ฒ น า” (รู ป ภ าพ ที่  1 )                
โดยท าการศึกษาบริบท 3 ด้าน คือ ด้านสังคม, ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถท าให้เข้าใจสภาพของปัญหา
และความต้องการของชุมชนได้ชัดเจน ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการผลิตสื่อวิดีโอ
สั้นไม่เกิน 5 นาที เรื่อง 23 หลักการทรงงาน ผ่านทางอุปกรณ์  
สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ท่ีเน้นให้นักเรียนรู้ถึงวิถีการด าเนินชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม และเมื่อด าเนินจัดท าสื่อและเว็บแอปพลิเคชัน
เสร็จสิ้น ได้ประเมินผลความพึงพอใจด้านสื่อมีเดียบทเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนมีความคล้ายกันในระกับมาก และ      
สื่อมีเดียที่พัฒนาขึ้นสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
น าไปปรับใช้ต่อการด าเนินชีวิต  
 ในส่วนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ผู้เชีย่วชาญให้ระดับความพึงพอใจด้านตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ และการให้การยอมรับรูปแบบพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ในระดับมากที่สุด 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการสื่อมีเดียบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ยังเป็นกระบวนการเริ่มต้น จ าเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระยะเวลาการท าวิจัยที่จ ากัด ทางนักวิจัย
ได้เตรียมแผนในการจะฝึกอบรมภาคประชาชน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง 
และผู้มีความสนใจด้านสื่อการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถใน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือน าเข้าสูร่ะบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น ท าให้การพัฒนาระบบการเรียน  
การสอนของชุมชนเกิดความยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย การศึกษาข้อมูลได้จากการการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) สัมภาษณ์ความต้องการจาก
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนางแล ผู้อ านวยการกองกลางการศึกษาเทศบาลต าบลนางแล และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร 
จ านวน 25 คน น ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  จากนั้นน าไปสอบถามครูและผู้ปกครองในระดับเด็กปฐมวัย จ านวน 94 คน  
เพื่อยืนยันความต้องการจัดล าดับหัวข้อที่เหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัยต าบลนางแล ผลปรากฏการแบ่งเป็นด้าน
ได้ 4 ด้าน คือด้านที่ 1 การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย หน่วยการท านาขั้นบันได หน่วยการค้าขายแปรรูปสับปะรด หน่วยการปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยการท าเครื่องจักสาน ด้านที ่2 พิธีกรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ประกอบด้วย หน่วยบายศรีสู่ขวัญ หน่วยส่งเคราะห์ 
หน่วยสืบชะตาแม่น้ านางแล และหน่วยท าบุญตานสลาก ด้านที ่3 อาหารและขนมพื้นบ้าน ประกอบด้วย หน่วยน้ าพริกอ่อง หน่วยขนมพื้นเมือง
นางแล หน่วยสับปะรดอบแห้ง แยมสับปะรด และหน่วยข้าวเกรียบสับปะรด และด้านที ่4 ศิลปะและของเล่นพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย หน่วยปืน
ก้านกล้วย หน่วยศิลปะบ้านด า หน่วยลูกข่างโหว่ และหน่วยหัตถกรรมบ้านเด่น จากนั้นน าแต่ละด้านออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมด้านทักษะ
ชีวิตและอาชีพ คือ ความรู้สึกภาคภูมใจในตนเองของเด็กปฐมวัย และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัยปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้สึกภาคภูมิใจและความคิดสร้างสรรค์  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแลของเด็กปฐมวัย 2) แบบวัดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเองของเด็กปฐมวัย 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP) ของ Jellen and Urban สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย t-test ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแลเพื่อ
ส่งเสริมด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัย พบว่า คะแนนอยู่ในระดับมาก โดยด้าน ด้านการกล้าแสดงออกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านการรับรู้และเป็นตัวของตัวเอง ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม 
ตามล าดับและทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแลเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า คะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล พบว่า คะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล โดยมีนัยทางสถิติที่ ระดับ .05 สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับมาก โดยความคิดสร้างสรรค์ด้านละเอียดลออ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาความคิดสร้างสรรค์ด้านริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ด้านยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์ด้านคล่องแคล่ว  
ค าส าคัญ : ภูมิปญัญาท้องถิ่น, ศตวรรษท่ี 21, การเรียนรู ้ 
 

Abstract 
This research aims to study The Development of 21st Century Learning Skills of student process from Local 

Wisdom Resources in Nanglae, Muang, Chiang Rai province. The study undertook synthesis of documents and related 
studies, focus group discussion, needs interview with Head of Subdistrict Municipality, Director of the Municipal Education 
Midwifery and local scholars covering 25 people. After, the results of those activities were used to develop the 
questionnaire and then then questionnaire was teachers, parents, administered with 94 stakeholders Then, each aspect 
of the design of learning activities, promoting life skills and occupations, is a feeling of self-esteem of early childhood. 
And creativity of young children Target groups are children from the 2nd year, NangLae Kindergarten (Ban Thung), Nang Lae 
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District, Chiang Rai Province. The research found that After organizing learning activities by using local wisdom to develop 
learners with feelings of pride and creativity The research found that. 

The results of the development of the handbook of local wisdom learning package for young children as 
researchers in NangLae Sub-district Municipality, Chiang Rai Province revealed that the appropriate content and activities 
on local wisdom should come from that specific situational context, participation of the community and related people. 
The content should cover objectives, content, instructional activities, and evaluation. After, the evaluation should 
administer by recruiting the experts to assess appropriateness and consistency of the early childhood learning 
management principles. Then, revision of the handbook should be performed for the final version. The content consisted 
of 4 groups. Group 1: Occupation consisted of Rice Terrace Farming, Pineapple Processing, Sufficiency Economy, and 
Basketry. Group 2: Ritual Ceremony and Tradition consisted of Blessing Ceremony, Misfortune Elimination Rite, Nanglae 
River Rite, Tansalak Merit Rite. Group 3 Local Food and Snacks consisted of Nam Prik Ong, Nanglae Snacks, Dried Pineapple, 
Pineapple Jam and Pineapple Cracker. Group 4 Local Arts and Folk Plays consisted of banana stalk horse riding, Baan 
Dam Arts Museum, wood spinning top, Baan Den Handicrafts.  

Research instruments consisted of 1) Activity set of local wisdom, Nang Lae district of early childhood, 2) Self-
esteem of early childhood, 3)  assessment form of (TCT-DP) Jellen and Urban. The data were analyze by percentage, 
means, standard deviation, mode and t-test. The results of the research were  1 )  Activity set of local wisdom, Nanglae 
district of early childhood, by using self-regulation learning process approach higher than pre-test with statistically 
significant difference at .05 levels.  2 ) The results of the activities of Nang lae Sub-district Local Wisdom to promote 
creativity of early childhood found that after the local wisdom activities in Nanglae district, it was found that the scores 
of creative thinking of early childhood were higher than before the activities of local wisdom Nanglae Sub-district With 
statistical significance at .05 level was at a high level.  The second was on the highest average. The originality thinking 
were, the fluency thinking, the flexibility thinking and, the elaboration thinking respectively. 
Keyword : Local Wisdom, 21st Century, Learning 
 
1. บทน า 
 สังคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษท่ี 21 การศึกษาจึงมีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของคนให้มีทักษะ ความรู้  ความสามารถ บทบาท
ของภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับมากขึ้น 
จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์กรชุมชน 
การศึกษาค้นคว้า และน าไปสู่การปฏิบัติการในแผนการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลาย ซึ่งเป็น
ความหลากหลายที่แวดล้อมวิถีชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาไทย 
จึงเกี่ยวข้องกับทุกมิติทางสังคม ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับ
ศตวรรษที่  21 ต้องเปลี่ ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จาก 
กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 
(new paradigm) ที่ ให้ โลกของผู้ เ รียนและโลกความเป็นจริ ง 
เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่า
การได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนา ทัศนคติ ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต ทัศนคติเชิงบวกความเคารพตนเอง 
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ค่านิยมทาง
เทคโนโลยี ความเช่ือมั่นในตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง 
และความตระหนัก ในสภาพแวดล้อมและ เหนืออื่ น ใด คื อ
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively ) ถือเป็น
ทักษะที่ส าคัญส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่
ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนรู้ เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพ 

ในทางบวก (optimism) ทีม่ีทั้งความส าเร็จและมีความสุข การศึกษา
ค้นคว้าน าไปสู่การปฏิบัติการในแผนการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
มากขึ้น ภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่
แวดล้อมวิถีชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาไทยจึงเกี่ยวข้องกับทุกมิติ
ทางสังคม โดยมีคนเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์กับมิติทางสังคม 
นั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของสังคมผู้รู้  
สืบทอด พัฒนา ถ่ายทอด และน าความรู้ทางภูมิปัญญามาพัฒนาชีวิต
ของคนไทยในสังคมควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 
   การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบของการจัดการศึกษาควรใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นหลัก เช่น ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่ง
พื้ นที่ ที่ มี ค วามหลากหลายวัฒนธรรม วิ ถี กา รด า เนิ น ชี วิ ต  
เป็นแหล่งพื้นท่ีเศรษฐกิจค้าขาย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างชีวิต 
สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ต าบลนางแล แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต าบลนางแล จังหวัดเชียงรายจึงมีบทบาทของทุกคน 
ยังคงเหนียวแน่นในความเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างดีเยี่ยมและ
สามารถจัดเป็นแหล่งศึกษาที่ส าคัญโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ ซึ่งการเรียนรู้ ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นท่ีตนอยู่อาศัยอยู่นั้น จะช่วยสร้างเสริมการตระหนัก
ในความต้องการอนุรักษ์ หวงแหนท้องถิ่นตนเอง จนเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง และก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะต่อยอด
สิ่งที่มีให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเชิงบริบทท่ีตนมีในท้องถิ่น  
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การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นการจัดการศึกษาบูรณาการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสร้างอนาคตความรู้และประสบการณ์ตรง  
ซึ่งมีกระบวนทัศน์ที่ เน้นการเรียนรู้ที่อยู่ ในวิถี ชีวิตเพื่อให้ เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองซึมซับวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งที่
อยู่ใกล้ตัว และความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
ซึ่งการพัฒนาในระดับเด็กปฐมวัยจะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และ
เป็นวัยเรียนรู้ซึมซับได้เร็ว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นสิ่งที่เด็กต้องอาศัย
การเรียนรู้และเติบโต การปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ง่าย
ต่อการให้เด็กได้เรียนรู้และรู้สึกดีกับสิ่งท่ีในชุมชนที่ตนเองเติบโตและ
อาศัย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทุกคนมุ่ง
ที่เทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในชีวิตแต่ไม่ได้มองที่รากฐานของชีวิตที่ก าลัง
จะหายไป ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดจึงลดลง ความคิด
สร้างสรรค์ที่จะต่อยอดสิ่งที่มีในท้องถิ่นก็จะหายไปและจะไม่เหลือ
ความดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นต่อรุ่นในอดีตบรรพบุรุษ การที่
จะให้ภูมิปัญญายังคงคู่กับบริบทพื้นที่ให้คงเอกลักษณ์ไว้ ควรน าสิ่ง
เหล่านี้เข้าไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย โดยจัดท าเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านการถ่ายทอดความคุ้นเคยของวิถีชีวิต
ควบคู่กับทักษะใหม่ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย 

 2.2 เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 
ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรม
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 

  กลุ่มประชากร จ านวน 144 คน ในการให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน ามาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับผู้เรียนในต าบลนางแล ดังนี้ 

 3.1.1 กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย เพื่อน ามาจัดกิจกรรมเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลนางแล 
ผู้อ านวยการกองกลางการศึกษาเทศบาลต าบลนางแล และปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 25 คน และครู 
ผู้ปกครองในระดับเด็กปฐมวัย จ านวน 94 คน 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ของโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบล
นางแล จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 คน 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้วิจัยได้แก่  

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
3.2.1 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
3.2.2 แบบส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 

ต าบลนางแล 

3.2.3 ชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล จังหวัด
เชียงราย ในการส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.2.4 แบบประเมินความรู้สึกภาคภูมิใจของเด็กปฐมวัย 
3.2.5 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP) 

ของ Jellen and Urban 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การ
สนทนากลุ่มเพื่อคัดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลนาง
แล จังหวัดเชียงราย เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าคู่มือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับผู้เรียนในเขตต าบลนางแล จังหวัด
เชียงราย ในด้าน 1) แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ดี 
และสร้างคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับชุมชนต าบลนางแล มี
ที่ไหนบ้าง 2) ของดี/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนของ
ท่าน ที่ต้องการน าสู่สถานศึกษา /อยากให้น าไปสอนให้เด็กรู้จักใน
โรงเรียนมีอะไรบ้าง  

3.3.2 น าข้อมูลการสนทนากลุ่มสร้างแบบสอบถามความ
ต้องการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแลมาในสถานใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการต่อการเรียนรู้ของของผู้เรียน 

3.3.3 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
มาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.4 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชุมชน/สังคม 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สถานศึกษา/องค์การ
บริหารส่วนต าบล/

บุคคล 
 

กระบวนการ
ถ่ายทอด 

ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
อ อ ก แ บ บ / ก า ร
เรียนรู้จากสถานที่
และบุคคล/รู้จักของ
ดีในชุมชน/ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการ
คิด /ก า รมี ปฏิ บั ติ
สัมพันธ์กับสังคม/
สร้ า งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้ เรียน 
รวมถึงการคงอยู่ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน 

พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และ
เตรียมพร้อมของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง 
-ความคิด
สร้างสรรค์ 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณความเหมาะสมด้วยวิธี 

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

4. สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย มาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้ในทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย จากแบบการสอบถาม และจากการสนทนากลุ่ม
ประกอบ ได้แบ่งกลุ่มประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลนางแล 
ออกเป็น 4 ประเภท ผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย มาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ผลดังนี้ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ประกอบอาชีพ ผู้ให้ข้อมูลได้แนะน าเนื้อหาที่จะน ามาจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัย ที่ส าคัญได้แก่ อาชีพจักสาน อาชีพขายสับปะรด 
อาชีพเครื่องปั้นดินเผา อาชีพท ายาสมุนไพร อาชีพปลูกผักเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพค้าขายแปรรูปสับปะรด อาชีพท ากระดาษใยสับปะรด 
อาชีพท านาขั้นบันได อาชีพเกษตรอินทรี  อาชีพแกะสลักไม้  
หัตถกรรมบ้านเด่นการท าลูกประค าดีควาย 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านพิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมผู้ให้ข้อมูลได้เสนอเรื่องพิธี
บายศรีสู่ขวัญ สืบชะตาแม่น้ านางแลใน ส่งเคราะห์ ท าบุญตานสลาก 
สืบชะตา ฟ้อนเจิง หอศิล์ฮอมแฮงฮัก และรดน้ าด า 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะและการละเล่น ผู้ให้ข้อมูลได้แนะน าเนื้อหาที่จะน ามาจัด
กิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย ว่าของเล่นในพื้นบ้านมีหลากหลายมาก  
ที่ส าคัญได้แก่ ศิลปะบ้านด า โล้ชิงช้า การเล่นสานตะกร้อ ปืนก้านกล้วย 
ที่ท ามาจากต้นกล้วยมาจากธรรมชาติ 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
และขนมพื้นบ้าน ผู้ให้ข้อมูลได้แนะน าเนื้อหาที่จะน ามาจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัย ที่ส าคัญได้แก่ น้ าพริกอ่อง ข้าวเกรียบสับปะรด 
ขนมพื้นเมืองนางแล ข้าวผัดสับปะรด แกงฮังเล อาหารต่างๆ เหล่านี้
ท าข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ์และภูมิความรู้ของพ่อแม่ที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การถนอมอาหาร เช่น สับปะรดกวน 
เป็นการแปรรูปสับปะรดที่เกิดจากการปลูกสับปะรดจ านวนมาก 
เพื่อเก็บไว้รับประทานและเป็นของฝากของต าบลนางแล  รวมทั้ง
สับปะรดนางแลสด และอบแห้ง ซึ่งเป็นของที่ขึ้นช่ือของชาวท้องถิ่น
ต าบลนางแล น้ าพริกอ่อง น้ าพริกหนุ่ม ขนมที่เป็นแบบพื้นบ้านของ
นางแล  

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อน าไปสอบถาม
กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ครูและผู้ปกครอง  
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อคัดเลือก
หน่วยกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคู่มือชุดกิจกรรม
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางแลส าหรับเด็กปฐมวัยในต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย และจัดล าดับหัวข้อหน่วยกิจกรรม ผลการส ารวจ
ปรากฏผลแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม โดยผลที่เลือกสี่อันดับแรกคือ ข้อสรุป

และแนวทางในการจัดท าคู่มือชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 
ได้มาจากจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเกี่ยวกับเนื้อหาสาระอื่นๆ  
ที่ต้องการให้จัดการเรียนรู้ กลุ่มที่ 1 การประกอบอาชีพ สี่อันดับแรก 
ประกอบด้วย หน่วยการท านาขั้นบันไดเท่ากับ 4.064 หน่วยการค้าขาย
แปรรูปสับปะรด เท่ากับ 4.330 หน่วยการปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง 
เท่ากับ 4.872 และหน่วยการท าเครื่องจักสาน เท่ากับ 5.074 กลุ่มที่ 2 
พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี สี่อันดับแรก ประกอบด้วย 
หน่วยบายศรีสู่ขวัญ เท่ากับ 2.936 หน่วยส่งเคราะห์ เท่ากับ 3.234 
หน่วยสืบชะตาแม่น้ านางแล เท่ากับ 3.319 และหน่วยท าบุญตานสลาก 
เท่ากับ  4.032 กลุ่มที่ 3 อาหารและขนมพื้นบ้าน  สี่อันดับแรก 
ประกอบด้วย หน่วยน้ าพริกอ่อง เท่ากับ 2.903 หน่วยขนมพื้นเมือง
นางแล เท่ากับ 3.277 หน่วยสับปะรดอบแห้ง แยมสับปะรด เท่ากับ 
3.596 และหน่วยข้าวเกรียบสับปะรด เท่ากับ 4.330 กลุ่มที ่4 ศิลปะ
และของเล่นพ้ืนบ้าน สี่อันดับแรก ประกอบด้วย หน่วยปืนก้านกล้วย 
เท่ากับ 3.404 หน่วยลูกข่างโหว่ เท่ากับ 3.638 หน่วยศิลปะบ้านด า 
เท่ากับ 3.681 และหน่วยคอปเตอร์ไม้ไผ่ เท่ากับ 3.947  

ขั้นตอนที่ 3 เลือกกิจกรรมเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยท าการศึกษาความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ผลการวัดคะแนนชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการ
ทดลองผลดังนี้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลนางแลเด็กปฐมวัยมีความภาคภูมิใจในตนเองของสูงขึ้น 
ด้านการกล้าแสดงออกสูงขึ้น เท่ากับ .72 (  = .72, t = 8.40) ด้านการ
รับรู้และเป็นตัวของตัวเอง สูงขึ้น เท่ากับ .71( = .71, t = 12.27) ด้าน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมสูงขึ้น เท่ากับ .68 ( = 
.68, t = 11.15) ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม สูงขึ้น 
เท่ากับ .52 ( = .52, t = 8.75) และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองทั้งภาพรวมและรายด้านสูงขึ้นอย่างชัดเจน 

ผลการเปรียบเทียบชุดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลองผล
ดังนี้ ผลคะแนนด้านริเริ่ม มีค่าคะแนนสูงขึ้น �̅� = 5.58, SD = 2.23 
และ �̅� = 10.92, SD = 1.14 ตามล าดับ ด้านยืดหยุ่น มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น �̅� = 2.08, SD = 2.02 และ �̅� = 8.58, SD = 4.80 
ตามล าดับ ความคิดสร้างสรรค์ด้านคล่องตัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
เท่ากับ �̅� = 3.83, SD = 1.40 และ �̅� = 4.17, SD = 1.64 ตามล าดับ 
ความคิดสร้างสรรค์ด้านละเอียดลออ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 
�̅� = 10.50, SD = 3.73 และ �̅� = 13.67, SD = 5.29 ตามล าดับ 
สรุปโดยรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งผล
การเรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

5.1 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 
ที่ปรากฏมีทั้งหมด 34 ชนิด โดยแบ่งแยกประเภทได้ 4 ด้าน คือ  
ด้านอาชีพในท้องถิ่น ด้านพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านอาหาร 
ขนมพื้นบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและของเล่นพื้นบ้าน 
และจากการสอบถามมีข้อเสนอแนะในด้านวิถีการรักษาด้วยสมนุไพร
และต ารายาพื้นบ้าน ซึ่งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน
กับผู้เรียนมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้เอง เช่น  
การเข้าร่วมประเพณีต่างๆ ของต าบลนางแลได้ด้วยตนเอง หรือกับ
ผู้ปกครองได้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาเรื่องที่ใกล้ตัว 
เช่น อาชีพท านาขั้นบันได การถนอมอาหารสับปะรดอบแห้ง อาหาร
พื้นเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียน เนื้อหาสาระไม่ซ้ าซ้อน เข้าใจง่าย 
จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการซึมซับ การได้สัมผัสจริง  
ได้สังเกต ได้ใช้กระบวนการคิด 3) กิจกรรมเน้นการใช้สื่อในการสอน
ประกอบ สื่อของจริง หยิบจับได้ การสอนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จึงจะเป็นเรื่องที่สนุกน่าค้นหาน่าเรียนรู้ เช่น ของเล่นพื้นบ้านคอปเตอร์
ไม้ไผ่ ลูกข่างโหว่ หรือนวัตกรรมภูมิปัญญาต่างๆ 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการ กระบวนการคิด ขั้นตอน
การเรียนรู้ จากผลกการวิจัยพบว่า เด็กแต่ละคนในต าบลนางแล 
มีกลุ่มชาติพันธ์ปะปนอาศัยอยู่ร่วมกัน ประเพณีวัฒนธรรมอาจจะไม่
เหมือนกันท้ังหมด 5) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลนางแลมีผลต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการ
ด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้าน
สติปัญญา เพราะลักษณะของภูมิปัญญาเมื่อเด็กได้เล่น เด็กจะได้คิด 
ทัง้คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  

5.2 การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น 
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์[2] ได้กล่าวแนวคิดบันได 7 
ขั้น สู่ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาผู้เรียนท่ีดีต้องเริ่ม
จากวัยเด็กปฐมวัย โดยมีขั้นพัฒนาการ EF ที่เกี่ยวข้องกับการน าไปสู่
ผู้เรียนในศตวรรษ 21 อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนาการ 
โดยใช้ความรักของแม่ และใบหน้าแม่ ขั้นที่ 2 สายสัมพันธ์ของแม่ 
ขั้นที่ 3 ขั้นตัวตน ซึ่งขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้ริเริ่มผลงาน จนเกิดขั้นท่ี 4 
การเห็นคุณค่า และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ขั้นที่ 5 การควบคุม
ตนเองในระดับวัยที่โตขึ้น ขั้นที่ EF การจัดระบบคิดขั้นสูง ใช้สมอง
กับการเรียนรู้  จนกระทั่งสามารถเป็นผู้ที่มีทักษะศตวรรษที่ 21  
ในการด าเนินชีวิตในสังคมกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยรากเหง้า
ถิ่นก าเนิดให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั้งเดิม อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็พยายาม ช่วยกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้อยู่ แต่อีกในระยะเวลาไม่นาน 
ในอนาคตหากไม่มีผู้ใดสนใจที่จะมาสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะ
ค่อยๆ เลือนหายไปจากชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยอนุรักษ์และช่วยสืบสาน
ให้ภูมิปัญญาอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ  

เทิดชาย ช่วยบ ารุง[1] ที่ช้ีให้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า
เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและ
ความดีงามที่ จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สภาวะแวดล้อมได้ อย่ า งกลมกลืนและสมดุล  เป็นพื้ นฐาน 
การประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนา
เพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนา เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐาน 
ภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
 
6. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

6.1 การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูที่สอนในระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษาสามารถน าไปใช้ เป็นกิจกรรม
เสริมสร้างประเพณีและวัฒนธรรมของต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย 

6.2 ควรมีการน าผลการวางกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบล 
นางแล ไปจัดชุดกิจกรรมการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และนักเรียนทุกระดับ 
 
7. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

7.1 การพัฒนากิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านส าหรับเด็กปฐมวัย 

7.2 การศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
จังหวัดอื่นๆ 

7.3 การส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ในระดับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ที่มตี่อความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น และค่าที ( t – test Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : วิธีการแบบเปิด, ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the problem solving ability of Mathayomsuksa 2 Students before 
and after learning with the Open Approach instruction activities. The subjects of this study were 34 Mathayomsuksa 2/1 
students of the 2018 academic year at Nonghanwittaya School, Udon Thani. They were randomly selected by Purposive 
sampling. The instruments used in the data collection were the Open Approach lesson plans and a test of the 
mathematical problem solving ability of the students when applied to linear equations with one variable. The data were 
statistically analyzed by using Arithmetic Mean, standard deviation, Index  of  Item – Objective  Congruence, Difficulty, 
Discrimination, Reliability and t-test for Dependent Samples. The findings were as follows: The Mathematical Problem 
solving  ability of the Mathayomsuksa 2 students when applied to the linear equations with one variable after being 
exposed to open approach instruction activities was statistically higher than that before they were exposed at the .05 
level of significance.  
Keywords : Open Approach, Mathematics Problem solving Skills, Relation to linear equations with one variable 
 
1. บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพราะคณิตศาสตร์ช่วย ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ [1] ซึ่งสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
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สร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์  วางแผน ตั ดสิน ใจ  แก้ปัญหา  และน า ไปใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  [2]   
 คณิตศาสตร์ยังมีความส าคัญอีกหลายประการ แต่จากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2559 – 2560 พบว่า 
วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยในระดับชาติน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
รายวิชาอื่น คือ 29.31 และ 26.3 ตามล าดับ และยังพบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงอีกด้วย และจากการรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนหนองหาน
วิทยา จังหวัดอุดรธานี  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2559 – 2560 พบว่า  วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 26.60 และ 
22.49 ตามล าดับ ซึ่งพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเช่นกัน และยังมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศอีกด้วย  และมาตรฐานการเรียนรู้หนึ่ง
ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่ มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical 
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และน าไปใช้แก้ปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในการกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ 2 ที่พบว่า 
ตัวช้ีวัด ค 4.2  ม. 2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ นักเรียนมี
ผลการทดสอบต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น เนื่องนักเรียนไม่สามารถน าความรู้
ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ นักเรียนจะท าได้เฉพาะ
โจทย์ปัญหาที่มีความง่ายไม่ซับซ้อน หรือคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ครู
สอนเท่านั้น  
 จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่พัฒนา อาจเกิดจากการจัด
กิจกรรมของครูยังไม่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน วิธีการสอนจะเป็น
การบอกให้ นักเรียนจ าและเป็นการท่อง ขาดการฝึกพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท าให้นักเรียน ท าข้อสอบแบบใช้
ความจ าได้ดีกว่าการคิดวิ เคราะห์ อันเนื่องมาจากไม่ ได้ เน้น
กระบวนการให้นักเรียน ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ [3] ซึ่งจากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิดมาใช้  ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพราะการจัดการ
เรียนรู้แบบเปิด มีจุดมุ่งหมายคือ ช่วยให้กิจกรรมมีความสร้างสรรค์
และวิธีคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะการคิดของนักเรียน เป้าหมายของการสอน
แบบเปิดคือ มุ่งให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ด้วยพลังและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล มุ่งให้นักเรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนา
ผลงานกระบวนการเรียนของตนเองอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนที่ใช้
รูปแบบการสอนดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องพยายามท าความเข้าใจ
แนวคิดของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ครูได้กระตุ้น และสนับสนุนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตามศักยภาพ [4] ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ [2] และยังสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีสาระส าคัญก าหนดไว้ในหมวดที่ 4  
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ [5]    
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้าวต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดมาใช้ เนื่องจาก
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ส่งเสริมความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถของตนเองที่มีอยู่ สามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น  3 ด้าน คือ ขอบเขต
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขต
ด้านตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่เรียน
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร
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เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
       3.3.1 ตัวแปรต้น:  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
      3.3.2 ตัวแปรตาม: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  
 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
  5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง 
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จ านวน 4 แผน รวมใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 14 ช่ัวโมง ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  มีความ
คิดเห็นว่า  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 2  ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.08 
  5.2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบแบบอัตนัย มีจ านวน 
4 ข้อ แต่ละข้อจะมีค าถามย่อย 4 ข้อ รวม 76 คะแนน ซึ่งเป็น
ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว พบว่า มีค่าความ
ยาก ตั้งแต่ 0.48 – 0.58 ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.38 – 0.47 และ
มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.93 
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.3.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ 

  5.3.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Per- test) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น โดยใช้เวลาในการทดสอบทั้งหมด 1 ช่ัวโมง แล้วบันทึกผล
การสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
  5.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 12 ช่ัวโมง 
  5.3.4 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
ที่วางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นท าการทดสอบหลังเรียน 
(Post - test) ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง 
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยใช้
เวลาในการทดสอบทั้งหมด 1 ช่ัวโมง  
  5.3.5 น าผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้โจทย์ปญัหาทางคณติศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะหโ์ดย
ใช้วิธีการทางสถิติ 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวัดความสามารถ ในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการ  เชิงเส้น
ตัวแปรเดียว  มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  โดยวิเคราะห์
ด้วยสถิติ t-test แบบ dependent 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สามารถสรุปผลดังตาราง ท่ี 1  
  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  โดยใช้การทดสอบค่า t (t-
test dependent) 
 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

การ
ทดสอบ 

n K x̅ S.D. t 
Sig.  

(1-tailed) 

ก่อนเรียน 34 76 22.59 7.35 
44.41* 0.0000 

หลังเรียน 34 76 62.79 7.11 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง การประยุกต์สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. อภิปรายผล 
 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน  ท้ังนี้
เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่มี
วิธีการในการหาค าตอบได้หลากหลายวิธีการ นักเรียนแต่ละคน
สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการของตนเองและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง แต่ละคนจะได้ใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระในการ
แก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ ท าให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหานั้น  และให้โอกาสนักเรียนได้คิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเองมากข้ึน  ได้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา  ท าความเข้าใจปัญหา 
วางแผนการแก้ปัญหา  ได้ลงมือแก้ปัญหา และมีการตรวจสอบ
ค าตอบผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 4 ขั้นตอน  คือ 
ขั้นที่  1  ขั้นน าเสนอปัญหา  ในขั้นนี้  นักเรียนจะได้เจอกับโจทย์
ปัญหาที่มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีการ  ซึ่งเป็นปัญหาที่นักเรียน
ไม่คุ้นเคยมาก่อน ท าให้นักเรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะ
แก้ปัญหา ขั้นท่ี 2  ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขั้นนี้นักเรียนจะ
อาศัยความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของตนเองในการ
แก้ปัญหา  เรียนสามารถใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
ผ่านทางกระบวนการท างานกลุ่ม  ซึ่งนักเรียนจะได้เสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาของตนเองร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม เพื่อวางแผนในการ
แก้ปัญหา อภิปรายร่วมกันถึงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน ว่ามี
กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไร และวิธีการนั้น
สามารถน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้องได้หรือไม่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่ม  ขั้นที่  3  ขั้นอภิปรายวิธีการแก้ปัญหา  เป็นขั้นที่
นักเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดในการแก้ปัญหาของเพื่อน ๆ 
กลุ่มอื่น  เป็นการขยายมุมมองของนักเรียนให้กว้างขึ้น และได้
ตรวจสอบค าตอบร่วมกัน  อภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกัน  ที่
ท าให้นักเรียนสามารถน าแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายนั้น  มา
ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และไปพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับ Becker; & Shimada 
(1997) ที่กล่าวถึงปัญหาปลายเปิดว่า เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันวิธีหนึ่ง จาก
การที่นักเรียนแต่ละคนหาค าตอบที่ เป็นของตนเองและน ามา
อภิปรายร่วมกัน นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้แนวคิดอื่น ๆ ได้จาก
เพื่อนร่วมช้ันได้ [6] ขั้นที่  4  ขั้นสรุปเช่ือมโยงวิธีการแก้ปัญหาของ

นักเรียน ในขั้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันอภิปรายวิธีการ
แก้ปัญหาของทุกกลุ่มร่วมกันทั้งช้ันเรียน เปรียบเทียบกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มอื่น ๆ ถึงแนวคิดและข้อแตกต่างในวิธีการ
แก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ว่าวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  มีข้อดีหรือข้อควรปรับปรุงอย่างไร  
พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะ  และแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าการ
แก้ปัญหาหรือแนวคิดของกลุ่มใดมีความเหมาะสมกับปัญหาที่
ก าหนดให้  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนในช้ัน
เรียนนี้ไปพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของตนเองได้   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้  ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนได้รับการ                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัญชนา เชิงดี  
(2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 พบว่า ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบ
เปิดมาจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
ประยุกต์ของสมการเ ชิง เส้นตั วแปรเดียว  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถท าให้พัฒนาการในด้านทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งวนัญชนา เชิงดี ได้อภิปราย
ผลการวิจัยว่า  วิธีการแบบเปิดคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาชนิดที่ค าตอบหรือมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้หลากหลาย การพิจารณาค าตอบของปัญหาปลายเปิด  
ไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบหรือตัดสินโดยคนส่วนมาก
ว่าถูกหรือผิด แต่จะมีการพิจารณาถึงเหตุผล  ว่ามีความสมเหตุสมผล
มากน้อยเพียงใด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง  ที่สามารถตอบสนองต่อ
ความคิดที่หลากหลายของนักเรียนได้  เนื่องจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิด สามารถจัดกิจกรรมที่เป็น
การบูรณาการเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่ง
เป็นการจัดสรรเนื้อหาโดยการเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่มี
อยู่  นอกจากนี้  สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอา
กระบวนการคิดของนักเรียนออกมาท าให้สามารถศึกษากระบวนการ
คิดของนักเรียนแต่ละคนและส่งเสริม ให้มีการพัฒนาด้านการให้
เหตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย [7] 
 
8. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   8.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
ครูผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจในการสื่อสารของนักเรียนให้
ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากาย เพราะเมื่อนักเรียน
ได้ท าการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนจะมีค าศัพท์เฉพาะของตัวเอง
ที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาแต่ไม่
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สามารถอธิบายหรือเรียบเรียงค าพูดในการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
ยาก ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพยายามเข้าใจในการสื่อสารของนักเรียน
ให้ได้ แต่จะต้องไม่ไปแทรกแซงวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน  
  8.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด จะ
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอน
จะต้องพยายามที่จะไม่ไปสอนหรือบอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน จะต้องให้นักเรียนได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียน
เองเท่านั้น ครูผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตและอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  8.2.1 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด เพื่อพัฒนาความสามารถหรือทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในด้านอื่น ๆ เช่น การให้เหตุผล การสื่อสาร การ
น าเสนอ   
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560, สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556.   

[2] กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551, กรุงเทพมหานคร, 2551. 

[3] สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, 
พิมพ์ครั้งท่ี 3, นนทบุรี : ซี.ซี. นอลลิดจ์ลิงคส์, 2554. 

[4] ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, “การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดในชัน
เรียนคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่น,” KKU Journal of Mathematics 
Education, ปีท่ี 2, ฉบับท่ี 5, หน้า 30-35, 2547.  

[5] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2545, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. 

[6] Becker, J. P., & Shimada, The open-ended approach: 
A new proposal  for teaching mathematics, 1st ed. 
National Council of Teachers of Mathematics; 1997 

[7] วนัญชนา เ ชิงดี , “การพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบบเปิด  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
31ภาคโปสเตอร์



 

การพัฒนากิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน 
ออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

THE DEVELOPMENT OF PHONICS LEARNING  ACTIVITIES  TO  ENHANCE  ENGLISH  INITIAL 
CONSONANT AND FINAL  CONSONANT  PRONUNCIATION  ABILITY 

  FOR  5th  GRADE  STUDENTS 
 

ดาวนิน ไทยศิลา1 และ  วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล2 
 

1 2สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
1daoninthaisila@gmail.com  ;  2wichian@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ ่งหมาย คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75       
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ หลังเรียนด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียง
แบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวย่าง คือ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ 1) กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  2) แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  และ 3) แบบ
วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 76.06/77.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2) ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น
ค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, พยัญชนะต้นค า, พยัญชนะท้ายค า, การสอนแบบโฟนิกส์ 
 

Abstract 
 The  purposes  of  this  research  were: 1) to  construct  and  identify  the  efficiency  of  phonics  learning 
activities  to  enhance  English  initial  consonant  and  final  consonant  pronunciation  ability  for  5th grade  students  
at  the  criterion 75/75.  2)  to  compare  the  English  initial  consonant  and  final  consonant  pronunciation  ability  
after  had learned  with  phonics  learning  activities for  5th  grade  students  at  the  criterion  75  percentages. The  
samples  in  this  research  were 18  in  5th  grade  students  at  Hauykhobhauyhaim  school, studied  in  2nd  semester  
of  academic   year  2016. The  research  instruments  included 1) The  phonics  learning  activities  to  enhance 
English  initial  consonant  and  final  consonant  pronunciation  ability  for  5th  grade  students.  2) The  English  test  
studied  the  initial  consonant  and  final  consonant  pronunciation  problem.  3) The  practical  test  assessed  the  
English initial  consonant  and  final  consonant  pronunciation  ability.  
 The results  of  this  research  were:  1)The  phonics  learning  activities   has  been  submitted  for examining  
the  appropriate  every  compositions  at  the  high  level  and  had  the  efficiency of  76.06 / 77.00  as  the criterion.  
 2)  The  students  had  the  competence  of  the  English  initial  consonant  and  final  consonant pronunciation 
ability  after  learning  with  phonics  learning  activities, were  higher  than  before  applying  with  75  percentages   
threshold  with  the  statistic  significant .05. 
Keywords :Learning activities, initial  consonant, final consonant, phonics 
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1. บทน า 
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้

เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่นภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม (กรมวิชาการ, 2551) [1] 

เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านการออกเสียง (pronunciation) คนไทย
คงประหลาดใจว่า ท าไมเมื่อเราพยายามพูดภาษาอังกฤษตามที่เรา
เรียนรู้มา แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเข้าใจได้  ที่เป็น
เช่นนี้ ก็เพราะคนไทยได้ใช้เสียงและการออกเสียงแบบไทยไปใช้ใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยไม่รู้ว่าเสียงเหล่านั้น เป็นเสียงที่ผู้ใช้
ภาษาอังกฤษไม่สามารถสื่อความหมายในภาษาของเขาเอง  
เช่นเดียวกันกับคนไทยฟังผู้ใช้ภาษาอังกฤษพูดภาษาของเขาแล้ว  ไม่
เข้าใจความหมายที่เขาสื่อออกมาเช่นกัน  เพราะเราไม่ได้ยินสิ่งที่เขา
ต้องการให้เราได้ยิน บางครั้งเราฟังชาวต่างประเทศพูดไม่ค่อยเข้าใจ  
การที่เราฟังไม่ออก เพราะเราคาดหวังว่าจะได้ยินเสียงอะไรที่
เหมือนกับที่เราพูดกัน  ดังนั้น จะฟังชาวต่างประเทศให้เข้าใจ  
จะต้องรู้ว่าออกเสียงกันอย่างไร  และออกเสียงให้เหมือน เมื่อนั้นจึง
จะฟังออกรวมทั้งเวลาตอบกลับไป ชาวต่างประเทศจะฟังออกด้วย  
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะออกเสียงผิด ไม่ใช่พูดไวยากรณ์ผิด [4] 

วิธีการสอนแบบโฟนิกส์นั้นมีประสิทธิภาพในการสอนอ่านออก
เสียงและการเรียนค าศัพท์ โดยเฉพาะนักเรียนภาษาที่สองนั้น  สิ่งที่
ต้องค านึงถึงคือวิธีการที่จะท าให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องพร้อมไปกับการรู้ความหมายของค านั้นไปด้วย ซึ่งวิธีสอนโฟ
นิกส์เป็นวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนในการช่วยให้นักเรียนสามารถมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องหน่วยพื้นฐานของเสียงเป็น
การเช่ือมโยงระหว่างตัวอักษรกับหน่วยเสียง ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็น
พื้นฐานน าไปสู่การถอดรหัสของสัญลักษณ์ในภาษาเขียนและการ
เริ่มต้นที่แท้จริงของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ และ
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนสามารถสะกดค า มีความรู้ความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงค าศัพท์และมีความรู้ค าศัพท์มากขึ้นได้  ดัง
ผลงานวิจัยของ Adams(1998) [6] พบว่า วิธีการสอนแบบโฟนิกส์
สามารถช่วยพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียน ท าให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร รูปแบบการสะกดค า และการเรียนรู้ค าศัพท์  
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านทักษะการออกเสียง ส่วนงานวิจัยของ  
Hill (1999) [7] ซึ่งได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโฟนิกส์  
ความตระหนักในหน่วยเสียงและความสามารถในการสะกดค าของ
นักเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับโฟนิกส์ตลอดจนมี
ความตระหนักในเสียง สามารถสะกดค า ระบุสระและพยัญชนะได้  
และนอกจากนี้โรงเรียนในเขตการศึกษาหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ท า
วิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนที่ถูกสอนด้วย
ระบบโฟนิกส์กับนักเรียนที่ถูกสอนด้วยระบบอ่านเป็นค า ผลปรากฏ
ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโฟนิกส์ได้คะแนนสูงกว่าและ
ในส่วนของการรับรู้ค า การอ่านเป็นย่อหน้า การอ่านค าศัพท์และการ
ออกเสียงท้ังค าเก่าค าใหม่เมื่อเปรียบเทียบกัน นักเรียนท่ีเรียนโฟนิกส์

จะได้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนโฟนิกส์  อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาของงานวิจัยในช่วงต่อมาได้มีนักการศึกษาจ านวนมากที่มี
ความคิดที่เห็นด้วยต่อประโยชน์ของวิธีสอนโฟนิกส์  พร้อมกับได้
เสนอแนะให้มีการส่งเสริมการสอนโฟนิกส์ให้มีประสิทธิภาพโดยกลา่ว
ว่านอกจากการฝึกมีความส าคัญในการสอนโฟนิกส์แล้ว ควรส่งเสริม
การฝึกให้ได้ผลดีโดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย แบบฝึกที่
หลากหลายมาประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนใน
หลายรูปแบบ น่าสนใจและเป็นการส่งเสริมให้การฝึกฝนนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Vitanova, 2002) [10] 

และจากประสบการณ์ที่ผู้ วิจัยได้สอนนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม พบว่านักเรียนมี
ปัญหาในการออกเสียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพยัญชนะต้นค า  
และท้ายค าพบมากที่สุด ได้แก่ ออกเสียง /ซ-/  หรือ /ท-/  แทน  / 
ð-/ เช่นในค าว่า thanks  ออกเสียง  /ด-/  แทน /-/  เช่นค าว่า  
the  ออกเสียง /ว-/  แทน /v-/  เช่นค าว่า  van  ออกเสียง /ซ-/  
แทน  /z-/  เช่นค าว่า zoo  ออกเสียง /จ-/  แทน  /dƷ-/ เช่นค าว่า  
job  ออกเสียง /ช-/  แทน  /t-/  เช่นค าว่า  chair  ออกเสียง  /ช-/  
แทน  /-/   เช่นค าว่า  she  ออกเสียง /r-/  เป็น  /l-/  ซึ่งแม้แต่
ภาษาแม่ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้  ส าหรับปัญหาพยัญชนะท้ายค าที่พบ
มาก ได้แก่ ออกเสียงตัวสะกด /-f/ และ /-v/  เหมือน /-p/  (ตัวสะกด
ในแม่กบ) เช่น ในค าว่า  gave/geiv/ เป็น  /geip/  ออกเสียง
ตัวสะกด /- dƷ/ , /-/ , /- t/ , /-z/ , /-s/ เป็นเสียงตัวสะกดในแม่
กบ เช่น  miss  /mis/  เป็น /mit/  ประกอบกับนักเรียนยังขาดการ
ฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมการฝึก
ออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะมีส่วนท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
ได้ฝึกฟังเสียงและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับเสียงเจ้าของภาษา ฝึก
นักเรียนให้สามารถบอกความแตกต่างของเสียงที่คล้ายคลึงกันจากคู่
เทียบเสียง (minimal pairs)  ซึ่งจะแสดงให้เห็นฐานกรณ์ในการออก
เสียงในแต่ละหน่วยเสียงท่ีมีปัญหา กิจกรรมการเรียนมีทั้งแบบฝึกหัด 
เกม เพลง และการฝึกลิ้น (tongue twister) ช่วยให้นักเรียนรู้สึก
ผ่อนคลายในการเรียนพร้อมไปกับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ จึงมี
ความเชื่อมั่นว่าการพัฒนากิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จะสามารถแก้ปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสอนโฟนิกส์ เป็นแนวคิดในการ
พัฒนากิจกรรมในด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาให้กับ
นักเรียน  และมุ่งหวังให้นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง
เป็นผู้เรียนระดับต้น ที่ควรวางรากฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง เป็นแนวทางที่ท าให้นักเรียนสามารถน าไปพัฒนาความรู้
ของตนเองทางภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกออก
เสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
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พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ตามเกณฑ์ 75/75 
 2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
ฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น 3 ด้าน คือ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้าน  ตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เ รี ยน ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษานครหงส์  
อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

กลุ่มตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  จ านวน  18  
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
3.2 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้คือ  เสียงเสียดแทรก จ านวน 8 เสียง  เสียงกึ่ง
เสียดแทรก จ านวน 3 เสียง เสียงกระดกลิ้น จ านวน 1 เสียง  เสียง
ข้างลิ้น จ านวน 1 เสียง 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการฝึก
ออกเสียงแบบโฟนิกส์ 

    ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ 

 
4. นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1.  กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์   หมายถึง  
ภารกิจที่ผู้เรียน และผู้สอนปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การ
ออกเสียงโดยให้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรของ
พยัญชนะ  สระ  โดยใช้กิจกรรมการฝึกออกเสียง  จ าแนกเสียง
ตัวอักษร  ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน  4  ขั้นตอน  คือ  1) ขั้นที่ 1 ได้
ยิน  รับรู้   และ แยกหน่วยเสียง ภาษาอังกฤษ  (Phonemic 
Awareness) ขั้นเตรียมความพร้อม  2) ขั้นที่  2 เช่ือมโยงตัวอักษร
กับหน่วยเสียง (Phonics) เป็นขั้นน าเสนอเนื้อหา   3) ขั้นที่  3  อ่าน
คล่อง (Reading Fluency  เป็นขั้นฝึกปฏิบัติ  และ  4) ขั้นที่  4 
ค าศัพท์ (Vocabulary) ขั้นฝึกค าศัพท ์

2.  เสียงภาษาอังกฤษที่ เป็นปัญหา  หมายถึง   เสียง
พยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายค าที่ได้มาจากการวิเคราะห์จาก
แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  
เสียงที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เท่ากับร้อยละ  75  เป็นเสียงที่เป็น

ปัญหา และเสียงที่ไม่เป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาน้อยที่สุด  คือ ได้
คะแนนระดับร้อยละ 75 ข้ึนไป   

3.  ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
หมายถึง   การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค า และเป็น
ประโยค  ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งวัดจากแบบวัดความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   เป็นแบบวัดความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  มี
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประมาณค่า 3 ระดับ (Rubric score) 
แบ่งเป็นการอ่านออกเสียงค าศัพท์ 46 ค า และอ่านออกเสียงประโยค 
24 ประโยค 

4.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  
หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์  เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
ท้ายค า  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 กับกลุ่มนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ให้ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน
และแบบทดสอบหลังบทเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่ได้ก าหนดไว้ 75/75 มีความหมายดังนี้ 
 75  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75   ของ
คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้จากการประเมินความรู้ระหว่างใช้กิจกรรม
การฝึก 
 75  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75  ของ
คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดที่ได้จากการท าการทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเรียนหลังจากใช้กิจกรรมการฝึก 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมการฝึกออก
เสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองกลุ่มตัวอย่างเดียวและวัดผล
หลังเรียน (One  Group Posttest  Only  Design) ( เกียรติสุดา  ศรี
สุข, 2552, หน้า 17)  [2]  ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังนี้   

 
กลุ่มทดลอง การจัดกระท า ทดสอบหลังเรียน 
    Gr1                    X          T 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 

Gr1  แทน   กลุ่มเดียว 
X    แทน   การเรียนโดยใช้กิจกรรมการฝึกออกเสียง

แบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5     
 T   แทน   การทดสอบหลังเรียน 
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6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
1. แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

เป็นแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน  จ านวน  6  ชุด  แต่ละชุดจ าแนกตามกลุ่ม
เสียงดังนี้  (1) เสียงหยุดหรือกัก (Stops) (2) เสียงเสียดแทรก 
(Fricatives) (3) เสียงกึ่งเสียดแทรก (Affricates) (4) เสียงนาสิก 
(Nasals) (5)  เสียงกระดกลิ้น (Tap or Flap) (6)  เสียงข้างลิ้ น 
(Lateral)  แบบทดสอบแต่ละชุดประกอบด้วยค าศัพท์หน่วยเสียงละ 
8  ค า โดยแต่ละเสียงแยกเป็นค าพยัญชนะต้นค า จ านวน  4  ค า 
และพยัญชนะท้ายค าจ านวน 4 ค า  ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนลักษณะเฉพาะและวิธีการ
ประเมิน 

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ในหน่วยการเรียนรู้
เรื่องการออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

   3. สร้างแบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค าและ
ท้ายที่เป็นปัญหา  เลือกค าศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นค าและท้ายค าตาม
กลุ่มเสียงที่ต้องการศึกษาในการออกเสียงทั้ง 6 กลุ่มเสียง จากบัญชี
ค าพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาปีที่4-6 และจากหนังสือเรียน
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปากเปล่า (Oral Test) 
จ านวน 160 ค า  

   4. ท าตารางวิเคราะห์เสียงพยัญชนะเพื่อวิเคราะห์เสียง
และเกณฑ์การให้คะแนนในการอ่านออกเสียงเพื่อทดสอบ  ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านออก
เสียงที่ปรับมาจากการศึกษาการประเมินผลการออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์การ
ประเมินผลของแต่ละท่านมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปและปรับเกณฑ์การ
วัดให้เหมาะสมกับการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษพยางค์เดียว  ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งการวัด การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้  

เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงค าศัพท์  คะแนนเต็ม 
3 คะแนน 

คะแนน  3  คะแนน  อ่านออกสียงถูกต้องตามลักษณะ
ฐานกรณ์การเปล่งเสียง น้ าเสียงชัดเจน มีความคล่องแคล่ว 

คะแนน  2  คะแนน  อ่านออกเสียงเกือบถูกต้องตาม
ลักษณะฐานกรณ์การเปล่งเสียงน้ าเสียงชัดเจน  ตะกุกตะกัก
ตะกุกตะกักเล็กน้อย 

คะแนน  1  คะแนน  อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามลักษณะ
ฐานกรณ์การเปล่งเสียง แต่พอเดาความหมายค าที่อ่านได้  น้ าเสียง
ไม่ชัดเจน  ตะกุกตะกัก 

น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
พยัญชนะต้นค าและท้ายค า มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าร้อยละ เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงท่ีเป็นปัญหา 

5. น าค าศัพท์และตารางวิเคราะห์เสียงเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

6. น าแบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค าและท้าย
ค าภาษาอังกฤษที่ เป็นปัญหาพร้อมเกณฑ์การประเมินไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน  เพื่อน าไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จ านวน 5 คน เพื่อดู
ความสอดคล้องของผู้ประเมิน  และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index) ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.79  

7. น าแบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค าและท้าย
ค าภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหา ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 30 คน เพื่อดูความสอดคล้องของผู้ประเมิน และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement 
Index) และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 
0.89 โดยดัชนีนี้จะมีค่าตั้งแต่ 0-1 เมื่อใดที่มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าผู้
ประเมินสามารถให้คะแนนได้อย่างสอดคล้องกันสูงมาก (สุรชัย มี
ชาญ, 2547, หน้า 118-119) [5]  

8. จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ใน
การทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงท่ีเป็นปัญหา และ
ได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ต่อไป 

2 . กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้
การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ 
จ านวน 15 ช่ัวโมง หาค่าความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยผู้ประเมิน 3 คน 
ค่าเฉลี่ย ( X  = 4.45) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41) 
แล้วน าค่าเฉลี่ย ที่ได้มาเปรียบกับเกณฑ์ X   3.51และ S.D.   
1.00 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก น ากิจกรรมไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ โดย
ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แบบเดี่ยว จ านวน 3 คน  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา และการใช้เวลาใน
การศึกษา ปัญหาที่พบคือ ด้านภาษาบางส่วนพิมพ์ผิด ด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาบางส่วนยังไม่เหมาะสมกับเนื้อหา จึงปรับปรุง
เนื้อหาบางส่วนให้มีเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา แก้ไขค าผิด ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 73.13 / 74.92 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นน าไปหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จ านวน 9 คนพบว่า กิจกรรม
การฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.93/77.83 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปหาประสิทธิภาพแบบ
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ภาคสนาม จ านวน 30 คน ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมเท่ากับ 
76.06 / 77.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3. แบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษ แบบวัดความสามารถหลังการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนรายบุคคล หลังการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา กลุ่ม
เสียงที่เป็นปัญหานั่นคือ  กลุ่มเสียง Fricatives, Affricates, Tap or 
Flap และ Lateral 

เนื้อหาของแบบวัดความสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ตอน
ที ่1 เป็นค าศัพท ์มีทั้งหมด 46 ค า คะแนน 138 คะแนน ตอนที่  2 เป็น
ประโยค มีทั้งหมด 24 ประโยค คะแนน 72 คะแนน คะแนนรวม 210 
คะแนน ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. คัดเลือกค าศัพท์และประโยค แต่ละกลุ่มเสียง จ านวน
หน่วยเสียงละ 4 ค า แยกเป็นพยัญชนะต้นค า จ านวน 2 ค า และ
พยัญชนะท้ายค า จ านวน 2 ค า และค าศัพท์ระดับประโยค หน่วย
เสียงละ 2 ประโยค แยกเป็นพยัญชนะต้นค า จ านวน 1 ประโยค 
และพยัญชนะท้ายค า จ านวน 1 ประโยค จากแผนการสอนกิจกรรม
การฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  

2. ท าตารางวิเคราะห์เสียงพยัญชนะและเกณฑ์การให้
คะแนนในการอ่านออกเสียงเพื่อทดสอบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการออกเสียงที่ปรับมาจากจาก
การศึกษาการประเมินผลการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละ
ท่านมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปและปรับเกณฑ์ การวัดให้เหมาะสมกับการ
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษพยางค์เดียวและค าศัพท์ระดับ
ประโยคที่ ผู้ วิ จั ยสร้ า งขึ้น  ซึ่ งการวัดการออกเสี ย งค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนการ  

3. เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงค าศัพท์  ระดับค า  
คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

คะแนน  3  คะแนน  อ่านออกสียงถูกต้องตามลักษณะฐาน
กรณ์การเปล่งเสียง น้ าเสียงชัดเจน มีความคล่องแคล่ว 

คะแนน  2  คะแนน  อ่านออกเสียงเกือบถูกต้องตามลักษณะ
ฐานกรณ์การเปล่งเสียงน้ าเสียงชัดเจน   ตะกุกตะกักตะกุกตะกัก
เล็กน้อย 

คะแนน  1  คะแนน  อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามลักษณะ
ฐานกรณ์การเปล่งเสียง แต่พอเดาความหมายค าที่อ่านได้  น้ าเสียง
ไม่ชัดเจน  ตะกุกตะกัก 

4. เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง  ระดับประโยค  
คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

คะแนน  3 คะแนน  ออกเสียงค าศัพท์ส าคัญและประโยคได้
ถูกต้องตามหลักการออกเสียงออกเสียงเน้นหนักในค า/ ประโยค
อย่างสมบูรณ์  อ่านต่อเนื่องไม่ติดขัดชัดเจน 

คะแนน  2  คะแนน  ออกเสียงค าศัพท์ส าคัญและประโยคได้
ถูกต้องตามหลักการออกเสียงมีเสียงเน้นหนักในค า/ประโยคเป็นส่วน
ใหญ่ อ่านตะกุกตะกักไม่ต่อเนื่อง 

คะแนน 1 คะแนน ออกเสียงค าศัพท์ส าคัญถูก และประโยค
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ขาดการออกเสียงเน้นหนัก อ่านตะกุกตะกัก
ไม่ต่อเนื่อง 

5. น าค าศัพท์และตารางวิเคราะห์เสียงเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

6. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้ายค า พร้อมเกณฑ์การประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองที่เคย
เรียนการออกเสียงแบบโฟนิกส์มาแล้ว ซึ่งได้แก่  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 คน  เพื่อดูความสอดคล้องของผู้
ประเมิน และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 2 คน 
(Rater Agreement Index)  ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.71 

7. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้ายค า ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
จ านวน 30 คน  เพื่อดูความสอดคล้องของผู้ประเมิน และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index 
= RAI) และหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ  ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ  0.95  โดยค่าดัชนีนี้จะมีค่าตั้งแต่ 0-1 เมื่อใดที่มีค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าผู้ประเมินสามารถให้คะแนนได้อย่างสอดคล้องกันสูงมาก 
(สุรชัย  มีชาญ, 2547, หน้า 118-119)   

8. จัดพิมพ์แบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค า ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน
โดยใช้กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ 
 2. ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ จ านวน 15 คาบ คาบละ 60 นาที เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม ในระหว่างปฏิบัติ
กิจกรรมครูผู้สอนสังเกตและคอยช่วยเหลือ และเมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค า
ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แต่ละแผนการ
เรียนรู้  นักเรียนจะต้องวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค า ระดับค าศัพท์และระดับประโยค  
รายบุคคล 
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ตาราง 1  แสดงจ านวนครั้งท่ีทดลองใช้กิจกรรมการฝึกออกเสียง 
            แบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน 
            ออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ   
            ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

ครั้งท่ี ช่ัวโมงท่ี การด าเนินการทดลอง 

1 1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์     

2 2-3 เรื่อง  เสียงเสียดแทรก / f / , / v / 

3 4-5 เรื่อง  เสียงเสียดแทรก / s / , / z /           

4 6-7 เรื่อง  เสียงเสียดแทรก /  /  /, / ð /  
5 8-9 เรื่อง  เสียงเสียดแทรก /  / และกึ่ง

เสียดแทรก / t /         
6 10-11 เรื่อง  เสียงเสียดแทรก / Ʒ / และ

เสียงก่ึงเสยีดแทรก / dƷ /                      
7 12-13 เรื่อง  เสียงกระดกลิ้น / r / และเสียง

ข้างลิ้น / l /   
8 14-15 ทดสอบหลังเรียน  

 

 3.  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและ
ท้ายค า คะแนนเต็ม 210 คะแนน 
 4.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค า ทั้ งระดับค าและระดับประโยค
ภาษาอังกฤษ มารวบรวมคะแนน และน าคะแนนของนักเรียน
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่า
ร้อยละ (Percentages) 
   2.  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ต้นค าและท้ายค า ทั้งระดับค าและระดับประโยค  หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติทดสอบที แบบกลุ่มเดียว  
(t –test One Sample) 
6.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง 
           พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังได้รับการ 
            ฝึกด้วยกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อ 
            เสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ 
            ต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ัน 
            ประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 18 คน 
 

 N คะแนน
เต็ม 

X  S.D. % of 
Mean 

t p 

หลัง
เรียน 

18 210 169.72 13.367 12.222 3.879* .001 

 

*p <  0.05 

 จากตาราง 13 พบว่า  ความสามารถในการอ่านออกเสียง
เสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังได้รับการฝึกด้วย
กิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกออก
เสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5 
           1.1  ผลการสร้างกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า
และท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  มี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4  ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที่  1  เตรียมความพร้อม  ได้ยิน  รับรู้  และ
แยกแยะหน่วยเสียง 
 ขั้นที่  2  เชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรกับเสียง 
 ขั้นที่  3  อ่านคล่อง 
 ขั้นที่  4  ค าศัพท์ 
และมีกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  7  แผนการจัดการเรียนรู้  ดังนี ้
แผนการจัดการการเรียนรู้ที่ 1  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ 
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 2  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
โฟนิกส์กลุม่เสยีงเสียดแทรก    / f  , v / 
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 3  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
โฟนิกส์กลุม่เสยีงเสียดแทรก   / s  , z / 
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 4  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
โฟนิกส์กลุม่เสยีงเสียดแทรก     / , , ð / 
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 5  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
โฟนิกส์กลุม่เสยีงเสียดแทรและกลุม่เสียงก่ึงเสียดแทรก /  ,  t /                                          
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 6  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโฟ
นิกส์กลุ่มเสียงเสียดแทรกและกลุม่เสียงก่ึงเสยีดแทรก  / Ʒ,  dƷ /                                          
แผนการจดัการการเรยีนรู้ที่ 7  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโฟ
นิกส์กลุ่มกระดกลิ้นและกลุม่เสียงข้างลิ้น  / r ,  l / 

1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  7 แผนการจดัการเรียนรู้  
ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดย
พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ  
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 1.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการฝึกออก
เสียงแบบโฟนิกส์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.06 / 77.00 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
ฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
8. อภิปรายผล 

1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการฝึกออก
เสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นผ่านการพิจาณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  พบว่า
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากในการสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนรู้แบบโฟ
นิกส์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 การจัดกิจกรรมการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ ได้
ด าเนินการสร้างตามหลักการของสถาบัน  National Institute for 
Literacy ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เสนอวิธีสอนโฟนิกส์ที่เรียกว่า The 
Research Building Block on How to Teach Children to Read  
โดยมี 4  ข้ันตอนในการสอนอ่าน  ที่เป็นแบบล่างไปบน (Bottom-up) 
การสอนด้วยวิธีสอนโฟนิกส์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการออก
เสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง สามารถท าให้นักเรียนที่มีปัญหาในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ สามารถ ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ชัดเจนขึ้น แยกแยะหน่วยเสียงของภาษาอังกฤษเป็นมากขึ้น เพราะ
นักเรียนได้รับการฝึกฝนท่ีเน้นการออกเสียงให้เกิดความคล่องแคล่วใน
รูปของค า วลี และประโยค จึงสามารถลดปัญหาของการออกเสียงของ
ตัวเองที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้นักเรียนได้รับวิธีสอนที่เหมาะสมโดยวิธี
สอนโฟนิกส์ที่ช่วยให้นักเรียนสร้างความตระหนักในการได้ยิน รับรู้ 
และแยกแยะ หน่วยเสียง (Phonemic Awareness) สามารถเช่ือมโยง
ระหว่างตัวอักษรหน่วยเสียง (Letters-sound Correspondence) ซึ่ง
เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานน าไปสู่การถอดรหัสของสัญลักษณ์ ท าให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์น้ันได้ เนื่องจากวิธี
สอนโฟนิกส์มีหลักที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของเสียง และตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ของเสียง ซึ่งมีหน่วยเสียงย่อยต่างๆ กัน เมื่อนักเรียนได้รับ
การ สอนด้วยวิธีสอนโฟนิกส์ ท าให้ได้รับการเรียนรู้การออกเสียง
พยัญชนะ สระ และการลงเน้นเสียงของค าที่ถูกต้อง จึงช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์ต่างๆ ได้ ง่ายขึ้น และถูกต้องขึ้น 
นอกจากนี้เมื่อนักเรียนสามารถแยกแยะหน่วยเสียงและเช่ือมโยงหน่วย
เสียงได้ใน ขั้นน าเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้สอนได้ใช้วิธีสอนการออก
เสียงให้คล่องแคล่ว (Fluency Instruction)ของวิธีสอนโฟนิกส์แบบ 
Bottom-up ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีผู้วิจัยน าเอาวธิีการฝึกฝนการออกเสียงมา
ใช้กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  การฝึกพูดซ้ าๆ จนคล่อง 
(Repetition Drilling) การฝึกพูดต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chaining Drilling) 
ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาค าศัพท์ที่เหมาะสมกับนักเรียนและได้น ามาให้

นักเรียนฝึกออกเสียงโดยเริ่มจากการ ฝึกในระดับค า ไปสู่ระดับวลี และ
ประโยค ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่ากิจกรรมการฝึก เหล่านี้ 
สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มั่นใจในการออกเสียง ออก
เสียงได้ถูกต้องชัดเจน และคล่องแคล่วมากข้ึนเป็นล าดับ  

นอกจากนี้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการทดลอง
กับนักเรียนแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านภาษา เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ผลการหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
76.06/77.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของ ชัยวงค์ พรหมวงค์ (2545, หน้า 494-495) [3] 
กล่าวไว้ว่าการก าหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น  ให้ผู้สอนเป็นผู้
พิจาณาตามความพอใจ  โดยปกติเนื้อหาท่ีเป็นความรู้ความจ ามักจะตั้ง
ไว้ 80/80 , 85/85 หรือ 90/90  ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตน
ศึกษาอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75  เป็นต้น ค่า E1 / E2 ที่หาได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้กับ E1 / E2 เกณฑ์  เพื่อดูว่าเราจะยอมรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพหรือไม่ การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่าแปรปรวน 2.5-5 
% นั่นคือ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์เกิน 
5 % แต่โดยปกติเราจะก าหนดไว้ 2.5 % ก็สามารถยอมรับได้ว่ากิจกรรม
นั้นมีประสิทธิภาพ จากผลการหาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มและแบบภาคสนาม จะพบว่าค่าประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโฟนิกส์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกให้
น่าสนใจขึ้น สนุกสนานมากขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้ไม่เกิดการเบื่อหน่าย 
นั่นคือ นอกจากผู้เรียนจะท าการฝึกออกเสียงในรูปแบบที่ฟังแล้วผลิต
เสียงออกมาเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยได้ให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมที่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับผู้สอน โดยการ
ให้นักเรียนเล่นเกม ร้องเพลง จับคู่ภาพกับค าศัพท์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการที่จะฝึกออกเสียงเพียงอย่างเดียว  ท า
ให้นักเรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ทั้งการออกเสียงและเรียนรู้ค าศัพท์
ไปในขณะเดียวกันในระหว่างการท ากิจกรรม ซึ่งครูผู้สอนก็ต้องคอยดูแล
ช่วยเหลือให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vitanova 
(2002) [9] ที่กล่าวว่า การจะส่งเสริมการสอนโฟนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นนั้น นอกจากการฝึกที่มีความส าคัญแล้ว ควรส่งเสริมการฝึกให้
ได้ผลดีโดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย แบบฝึกที่หลากหลาย
ประกอบการสอน เพื่อนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนในหลายรูปแบบ 
น่าสนใจ และเป็นการส่งเสริมให้การฝึกฝนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยกิจกรรมการฝึก
ออกเสียงแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านออก
เสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะพบว่า ผลคะแนนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสอนด้วยวิธีสอนด้วยโฟนิกส์ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการวิเคราะห์การออกเสียงภาษาอังกฤษของ
ตัวเองว่าสามารถออกเสียงได้ดีได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงหรือไม่  
เพราะปกตินักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยค านึงถึงว่าเสียงท่ีพูดออกมาของ
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ตัวเองจะเป็นอย่างไร  มักจะเลียนเสียงผู้ที่อยู่รอบข้างได้โดยไม่
วิเคราะห์ว่าคนเหล่านี้ออกเสียงค าพูดต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร  แต่เมื่อ
นักเรียนได้รับการสอนด้วยวิธีสอนโฟนิกส์  โดยเฉพาะเรียนกับครูหรือ
เจ้าของภาษาที่ออกเสียงได้ดี  นักเรียนก็จะออกเสียงได้ดี  สามารถ
ออกเสียงได้ถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลใจและมีความมั่นใจในการออก
เสียงมากขึ้น  จึงสามารถก าจัดปัญหาในการผิดของตัวเองได้  จาก
กิจกรรมการฝึกออกเสียงด้วยโฟนิกส์  นักเรียนได้รับการสอนออกเสียง
เป็นที่เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง  เริ่มจากกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการฟัง  เป็นการฝึกการฟังและการแยกแยะความแตกต่างของ
เสียงต่าง ๆ โดยอาศัยบริบทท่ีสัมพันธ์กัน  ซึ่งสอดคล้องกับการน าเสนอ
วิธีการสอนโฟนิกส์ของ Lapp และ Flood (1992) [8] ที่กล่าวว่า การ
ฝึกในลักษณะเช่นนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสามารถที่ท าให้
นักเรียนแยกแยะหน่วยเสียงและเช่ือมโยงหน่วยเสียงได้ตามหลกัของโฟ
นิกส์แล้วยังท าให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการด าเนินเสียง
สามารถน าไปวิเคราะห์เมื่ออ่านค าศัพท์ใหม่ ๆ ได้ถูกต้องตามหลัก
ของโฟนิกส์ ไม่เพียงแค่ค าศัพท์ท่ีอยู่ในบทเรียนเท่านั้น  ดังนั้นจึงส่งผล
ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องได้ก่อนจะเปล่ง
เสียงท าให้การเรียนรู้การออกเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อัน
สาเหตุเนื่องมาจาก  ผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกท่ีอาศัยบริบทที่มี
ความสัมพันธ์กันกับการฝึกออกเสียงน่ันเอง 
 
9. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในขั้นเตรียมความพร้อม ผู้สอนควรใช้เวลาในการทบทวน
ความรู้เดิมเกี่ยวกับโฟนิกส์ของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีการปรับตัวและพร้อมที่จะเรียน ท าให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
 2.  ในขั้นการฝึกปฏิบัติ  มีการฝึกออกเสียงเริ่มตั้งแต่ในระดับค า  
วลี และประโยค ซึ่งผู้วิจัยได้พบปัญหาขณะท าการทดลองขั้นฝึกให้
คล่องแคล่วต้องใช้เวลาฝึกในการออกเสียงในระดับค าให้มากขึ้น  
ก่อนไปสู่ระดับวลีและประโยค ทั้งนี้ เพื่อนักเรียนจะได้มีความ
คล่องแคล่วและช านาญในการออกเสียง  ก่อไปสู่ระดับวลีและ
ประโยค และจะได้มีความมั่นใจในการท ากิจกรรมการฝึกได้อย่าง
คล่องแคล่วมากขึ้น ไม่ติดขัดหรือออกเสียงตะกุกตะกัก  ซึ่งผู้ วิจัย
สังเกตเห็นว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในช่วงของการ
ฝึกออกเสียงที่เป็นกิจกรรมคู่ที่นักเรียนได้เปลี่ยนสลับกันออกเสียง
แบบตัวต่อตัวกับเพื่อน ซึ่งนักเรียนกล้าออกเสียงแบบไม่เคร่งเครียด  
โดยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคให้ฝึกออกเสียงจากค าง่าย ๆ ไปหายากโดยให้
นักเรียนออกเสียงซ้ าไปซ้ ามา โดยบางครั้งใช้เกมเข้าไปแทรกในการ
ฝึก เพื่อให้การฝึกมีความสนุกสนาน น่าสนใจขึ้น แต่ก็เป็นค าศัพท์ที่
เหมาะสมกับวัยนักเรียนที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียน  เพื่อ
จะได้ให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการออกเสียงในระดับค าได้
อย่างแท้จริง เมื่อไปถึงการฝึกในระดับวลีและประโยค การฝึกนั้นจะ
ได้ต่อเนื่องอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 3.  การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้สอนควรใช้
สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากการใช้สื่ออุปกรณ์ที่น ามาประกอบการ
สอนแล้ว ควรใช้อุปกรณ์สื่อท่ีทันสมัยตามโลกเทคโนโลยีของปัจจุบัน  

นั่นคือ คอมพิวเตอร์ นักเรียนควรได้รับการฝึกจากเว็ปไซต์ที่เกี่ยวกับ
การสอนฝึกออกเสียงโดยเจ้าของภาษา เพราะปัจจุบันมีเว็ปไซต์
มากมายที่น่าสนใจ ผู้สอนสามารถเลือกน ามาใช้สอนได้ เพื่อให้
นักเรียนฝึกออกเสียงตามตัวอย่างหรือตามภาพนั้นได้อย่างถูกต้อง  
ชัดเจน เพราะจะเป็นการสอนออกเสียงที่มีที่มาของเสียง รูปภาพ
ประกอบถึงวิธีการออกเสียง นอกจากนี้ผู้สอนอาจแนะน าเว็ปไซต์อื่น 
ๆ ให้นักเรียนไปเปิดศึกษาออกเสียงเองที่บ้าน เพื่อเป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องไปนอกเหนือในช้ันเรียน   
9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  ด้วย
วิธีการสอนแบบโฟนิกส์เพิ่มมากขึ้นในทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช้ันระดับประถมต้น 
 2. ควรศึกษาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาการอ่านออกเสียง  ด้วยวิธีการสอนฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ เช่น การพูด การ
เขียน หรือไม่อย่างไร 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านซ าหวาย จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบโดยใช้ค่าที แบบเปรียบเทียบข้อมูลหนึ่งกลุ่มกับค่าที่เป็นมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสอง
ประชากรไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่องความน่าจะเป็น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น มีค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.681 แสดงว่า นักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ  68.1 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความน่าจะเป็น 

 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to compare learning achievement mathematics after learned with criterion 
80 percentages. 2) to compare learning achievement before and after learning 3)to study efficiency index experiential 
learning activities subject probability. The samples in this research were 30 grade IX students in Bansumwai School, 
studied in the 2ndsemester of the academic year 2018. The research tools used for this research consisted of 1) The 
lesson plan of experiential learning. 2) The achievement mathematics test. The research data were analyzed by mean 
,standard deviation, one sample t-test and  paired  Samples t-test The results of this research were 1)The learning 
achievement mathematic of the students after learned with the experiential learning subject probability which was 
higher than 80 statistically significant at .05 level. 2) The learning achievement after learning was higher than before 
learning statistically significant at .05 level. 3) The effectiveness index of experiential learning subject probability for 
grade IX had the effectiveness index equal to 0.681 showed that students got the knowledge more with points 68.1 
percentage. 

Keywords : Experiential learning,  Learning achievement,  Probability 
 
 
1. บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท า
ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง

เป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่กับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระทางด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม [2] อย่างไร
ก็ตาม การจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยที่ผ่านมา 
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ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ เท่ากับ 29.31 [3] มีค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน เท่ากับ 20.98 มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับร้อยละ 67 ตามล าดับ และปีการศึกษา 2560 พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) มีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ เท่ากับ 26.30 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน เท่ากับ 20.67 
[3] และมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ เท่ากับร้อยละ 64.76 ตามล าดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของไทย ยังอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน จึงท าให้ไม่สามารถท าการจัดการเรียน
การสอน ให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง และยังไม่ความสอดคล้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้
นักเรียนได้เห็น ไม่ได้ส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนได้คิด จึงท าให้
นักเรียนไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ หรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆอย่างรอบคอบได้ 

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นอกจากจะท าในช้ันเรียนได้แล้ว 
กิจกรรมคณิตศาสตร์ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สนับสนุนให้นักเรียน
ได้พัฒนา ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี  
เนื่องจากกิจกรรมคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน จากกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติ และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน [4] 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จะต้องมีกระบวนการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการคิด และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ [5]  

การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ควรมีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อ
น าไปสู่ เป้าหมายที่ ก าหนดไว้ได้  ซึ่ งกระบวนการจัดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ของ Kolb นับว่าเป็นกระบวนการการจัดกิจกรรม
กระบวนการหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ อีกทั้งยัง
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบวงจรประสบการณ์ของ Kolb ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ ข้ันที่1 ประสบการณ์รูปธรรม (Experience) ขั้นท่ี2 การสะท้อน
และการอภิปราย (Reflection and Discussion) ขั้นที่3 ขั้นสร้าง
ความเข้าใจและความคิดรวบยอด (Understand and Concept ) 
และ ขั้นที่4 การทดลองหรือประยุกต์ใช้ (Experimentation or 
Application) [6]  

จากแนวคิดทั้งหมดข้างต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะทดลองการจัดการเรียนรู้ แบบ
ประสบการณ์  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ เรื่องความน่าจะเป็น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์  เรื่อง ความ

น่าจะเป็น ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวงจร
ประสบการณ์ของ Kolb ทั้ง 4 ข้ันตอน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้การ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีความสมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ระหว่างหลัง
เรียนกับเกณฑร์้อยละ 80 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน 
     2.3 เพื่ อหาดัชนีประสิทธิผล  ของการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 
  
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย เป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขต
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน   
ตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังทอง 1 อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านซ าหวาย อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุ โลก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน
โดยการสุ่มเลือกแบบเจาะจง  
3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

4. สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ

สอนแบบประสบการณ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนสูงกว่าร้อยละ 
80 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ
สอนแบบประสบการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
      การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 10 แผน รวม 12 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนจัดการ
เรียนรู้ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 
ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ซึ่งเป็นข้อสอบประเภทปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ รวม 40 คะแนน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47–0.73 
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27–0.77 และมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.90  
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ไป
ทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เป็นการทดสอบก่อนเรียน ใช้
เวลาท าแบบทดสอบและแบบวัดฉบับละ 60 นาที  
 2. ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง  
 3. หลังจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน มาทดสอบอีกครั้งเป็นการทดสอบหลังเรียน ใช้
เวลาท าแบบทดสอบ 60 นาที  
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ าหวาย ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต2 ระหว่างหลังเรียน
กับเกณฑ์ ร้อยละ 80 โดยใช้สถิติ t-test (one sample t-test) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ าหวาย ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบประสบการณ์  โดยใช้สถิติ  t-test 
(paired  Samples t-test) 
     3. หาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่า
ดัชนีประสิทธิผล E.I. 
 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ ์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย
ได้ ด า เนิ นการศึ กษาตามกระบวนการของวิจั ย เชิ งทดลอง 
(Experimental Research) ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest 
Design) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังน้ี 
     1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ าหวาย ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ระหว่างหลังเรียน
กับเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 33.30 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.25 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ปรากฏ
ว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ าหวาย ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต2 ก่อนและหลังเรียน 
ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ มี
คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     3. การหาดั ชนี ประสิทธิผล  ของการจัดการเรียนรู้ แบบ
ประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. ปรากฏว่า ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
เท่ากับ 0.681 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 
 
7. อภิปรายผล 
     1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนแบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มี 4 ขั้นตอน คือ ข้ันที่1 ขั้นประสบการณ์ 
(Experience) เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้น
ประสบการณ์เดิม หรือสร้างประสบการณ์พื้นฐานของนักเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ และผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขั้นที่2 ขั้นการสะท้อนและการอภิปราย 
(Reflection and Discussion) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน ทบทวนความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หาเหตุผล แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น อภิปรายและเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ร่วมกัน ขั้นที่3 ขั้นสร้างความเข้าใจ
และความคิดรวบยอด (Understand and Concept) เป็นขั้นตอน
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้เหตุผล ใช้ความคิดเช่ือมโยงความรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดเป็นความเข้าใจที่หลากหลายแล้วน ามา
สรุปเป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองหรือประยุกต์ใช้ 
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(Experimentation or Application) ซึ่ งท าให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จากประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ 
และสามารถเกิดการเรียนรู้ และเกิดความคิดรวบยอด เรื่องที่เรียนได้
ดีขึ้น จนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างหลากหลายและเป็นระบบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจึง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับ Lawrence [6] ที่กล่าวว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เป็นรูปแบบท่ีเหมาะใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เกิดจากการมีส่ วนร่วมเพื่ อแบ่ งปัน
ประสบการณ์  การได้ ฝึกปฏิ บั ติ จริ ง ดั งนั้ น  การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ จึงเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และส่งเสริมทักษะการท างานในด้านต่างๆโดยเฉพาะทักษะ
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี [7] ซึ่งกล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็นการด าเนินการอัน
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่จะเรียนรู้ก่อน และให้
ผู้เรียนสังเกตทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณา
ไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอด
หรือสมติฐานต่างๆในเรื่องที่เรียนรู้แล้วจึงน าความคิดหรือสมมติฐาน
เหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ต่อไป 
     2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แบบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ มีขั้นตอนการเรียนรู้ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ1 ที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมและร่วมมือกันเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Hogan [8] ได้น าการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์มาใช้ในการสอนวิชาพฤติกรรมองค์การ พบว่า การ
พัฒนาการท างานเป็นกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการช่วยเหลือกัน
การเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรียมพร แสนซุ้ง [9] ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่ออัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวแนวคิดการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรักษ์  อติพล
อัครพันธ์ [10] ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  พบว่า 1) หลังจาก
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเน้นประสบการณ์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) หลังจากนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ มีนักเรียนร้อยละ 61.2 ของ
นักเรียนท้ังหมด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 คะแนนเต็ม 3) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  ถึงเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุก
จุดประสงค์  
     3. ดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ 0.681 แสดงว่า 
นักเรียนมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ  68.1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน
ประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนๆ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจมี
ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น 
เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย นอกจากน้ียังมีการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานเป็นทีม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไป
ตาม  Lawrence [6] ที่กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ เป็นรูปแบบที่เหมาะในการส่งเสริมการเรียนรู้  ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ จึงเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมทักษะการท างานใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ ทิศนา แขม
มณี [7] ซึ่งกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็น
การด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  ในเรื่องที่จะ
เรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกตทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และน าสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดหรือสมติฐานต่างๆ ในเรื่องที่เรียนรู้แล้วจึงน า
ความคิด หรือสมมติฐาน เหล่านั้น ไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ ต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. จากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีแบบประสบการณ์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
ขั้นตอนที่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้มากที่สุดคือ ขั้นที่ 3 ขั้น
สร้างความ เข้ าใจและความคิ ดรวบยอด (Understand and 
Concept) เนื่องจากเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้เหตุผล ใช้
ความคิดเช่ือมโยงความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ จนเกิดเป็นความ
เข้าใจท่ีหลากหลาย แล้วน ามาสรุปเป็นความคิดรวบยอด แต่นักเรียน
ไม่ค่อยสามารถเช่ือมโยงความรู้กับกิจกรรมต่างๆได้ ท าให้กิจกรรมใน
ขั้นนี้ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ดังนั้นครูต้องคอยแนะน าให้ค าปรึกษา 
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เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ สามารถน ามา
สรุปเป็นความคิดรวบยอด ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ 
      2. การจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการสะท้อนและการอภิปราย 
(Reflection and Discussion) ครูควรให้นักเรียนมีอิสระในการคิด
อย่ างหลากหลายสามารถแก้ปัญหาที่ ก าหนดให้ จนประสบ
ความส าเร็จ 
    3. ในระหว่างด าเนินกิจกรรมครูควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ให้ค าช้ีแนะและช่วยเหลือได้ตรงประเด็น และ
ผู้สอนควรมีการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
แสดงออก และช่วยแก้ปัญหาจนส าเร็จ 
8.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ควรท าวิจัยโดยใช้วิธีแบบประสบการณ์ กับเนื้อหาที่เป็นโจทย์
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การอธิบายให้เหตุผล การแก้โจทย์ปัญหา 
ในสาระอื่นของวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
    2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ในการ
เก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการพิจารณาผลงานของนักเรียน 
และสัมภาษณ์นักเรียน จะสามารถน าไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ได้
ดียิ่งขึ้น 
    3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ใน
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย เช่น ทักษะการให้
เหตุผล ทักษะการเช่ือมโยง เป็นต้น เพราะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีความสมดุล ระหว่างสาระการเรียนรู้ และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย 
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บทคัดย่อ 
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง  และความรู้สึกของผู้อื่น จนสามารถบริหาร                

หรือจัดการอารมณ์ตนเองได้ ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์             
ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด                
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จ านวน 341 คน ได้มาด้วยวิธีการใช้ตารางเทียบของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่ม
แบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ านาจจ าแนก          
อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.87 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์   
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์              
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 3) ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 

Abstract 
 Emotional intelligence is the ability to recognize their feelings and feelings of others until able to manage                        
or Emotional self-management. The administration's management must focus on participation with all sectors.                 
The emotional intelligence of school administrators, it is a factor that is particularly important. To be able to perform 
effectively. And most effective. The purpose of this research was to study and compare the emotional quotient of school 
administrators in chanthaburi primary educational service area office in relation to the experience of the practitioners   
and the size of the school. The sample size of 341 administrators and teachers from Chanthaburi Primary Educational 
Service Area Office was determined by Krejcie and Morgan’s random stratified proportion method. The instrument used 
to collect data was a five-rating scale questionnaire. The discrimination ranged from 0.38 to 0.87. and the reliability         
was at 0.97. The statistical analysis method used were : percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis   
of variance (One way ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare the pairs. The results showed that:                      
1) The Emotional Quotient of School Administrators in Chanthaburi Primary Educational Service Area Office was at the 
high level, 2) The emotional quotient of these administrators in Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, 
when compared by experience of the practitioners, were not significantly different, and 3) The emotional quotient of 
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these administrators in Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, when compared by school size, were not 
significantly different.  
Keywords : Emotional quotient, School administrators, Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
1. บทน า 
 สังคมในปัจจุบันมักให้ความส าคัญกับการเป็นคนฉลาดทางเชาว์
ปัญญาหรือสติปัญญา (Intelligence Quotient : I.Q) ที่เน้นการคิด 
การจ า การใช้ภาษา การใช้เหตุผล การค านวณ การเช่ือมโยง 
มากกว่าความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : E.Q)       
ที่เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น รวมถึงการควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ จนท าให้หลายคนเข้าใจว่า ถ้าตนจะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตนั้น ตนจะต้องเป็นคนเก่ง ฉลาด มีสติปัญญาที่ดี ซึ่งในความเป็น
จริงนั้นการที่เราจะประสบความส าเร็จในชีวิต หรือการท างานให้
บรรลุเป้าหมายจนส าเร็จลุล่วงนั้น จะอาศัยเพียงสติปัญญาเพียงอย่าง
เดียว ไม่ ได้  ยั งจะต้ องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ เข้ ามา
ประกอบด้วย ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์นั้น เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ แต่ความฉลาดทางเชาว์ปัญญาหรือสติปัญญานั้น       
มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เรามักจะพบคนที่          
เรียนไม่เก่ง ไม่ได้มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม แต่สามารถประสบ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานได้ แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นมีความฉลาด
ทางอารมณ์ รู้จักจัดการกับอารมณ์ตัวเองและอารมณ์ของผู้อื่น เข้าใจ
ผู้อื่นได้ดี ตรงกับความคิดของ Mayer and Salovey [1] ที่พบว่า
เชาว์ปัญญาสามารถท านายความส าเร็จในการเรียนและการท างาน
ได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ความฉลาดทางอารมณ์จะเป็น 
ส่วนหนึ่ งของความสามารถที่ เกี่ยวข้องในชีวิตในสัดส่ว น 80 
เปอร์เซ็นต์ของส่วนท่ีเหลือ ความฉลาดทางอารมณ์ จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะช่วยให้
บริหารงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักใช้คนและครองใจคน 
สามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ท าในสิ่งที่ตนต้องการได้ โดยที่งานนั้นเกิด
จากความรัก ความสามัคคีของคนในองค์การ ท าให้ผลส าเร็จของงาน
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์
นอกจากจะช่วยพัฒนาตนเองแล้ว สามารถสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดใน
การบริหารงาน มีน้อยหรือไม่มีเลย มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาการบริหารงานของตนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารงาน [2] 
 การควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องควบคุม ไม่ให้
แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นกับ
ชุมชน นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารนั้น
ต้องการความร่วมมือในการท างานเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ     
ถ้าหากผู้บริหารไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นได้         
จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง แต่ถ้าหากผู้บริหารรู้จัก

ควบคุมอารมณ์ บริหารจัดการอารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม 
ประสิทธิผลของงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ Gibbs [3]     
ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถ ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง
และคนอื่นสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง บริหารจัดการอารมณ์ได้    
รู้จักควบคุมอารมณ์ แสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ    
เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์ การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่    
การงานนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีสติปัญญาดีเสมอไป สติปัญญา
อย่างเดียวนั้นไม่สามารถท าให้การเรียนหรือท างานด้านต่าง ๆ 
บรรลุ ผลส า เ ร็ จ ได้  ต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ เป็น
ส่วนประกอบด้วย  
 Goleman [4] ไ ด้ ก ล่ า วว่ า  ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น
ความสามารถในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึก
ของผู้อื่น จนสามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณ์ของตน เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังช้ีให้เห็นอีกว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญ
มากกว่าเชาว์ปัญญา โดยกล่าวว่า เป็นระยะเวลายาวนานที่คนเราให้
ความส าคัญกับสมอง โดยไม่ใส่ใจสิ่งส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จ
ชีวิต คือกลุ่มทักษะทางอารมณ์ที่สามารถสอนได้ ไม่เหมือนกับเชาว์
ปัญญาที่ยากต่อการสอน และการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์   
จึงสามารถอธิบายได้ว่าท าไม บุคคลที่มีความฉลาดทางปัญญาสูง    
ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ ในขณะที่บุคคลที่มีความฉลาด   
ทางปัญญาธรรมดากลับเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตได้   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการวางแผน พัฒนาระบบงบประมาณ
และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็ง     
และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง และยกย่องเชิดชู
เกียติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึ กษา  และองค์คณะบุคคลที่ มี ผ ลงาน เ ชิ งประจั กษ์                   
2) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม             
คือ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค         
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
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เครือข่าย และส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย [5] จะเห็นว่า
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่นเดียวกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ           การ
ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6] 
จากนโยบายข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความฉลาด
ทางอารมณ์  เพื่อ ให้การบริหารงานที่มุ่ ง เน้นการมีส่ วนร่วม              
กับทุกภาคส่วนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิ ผลมากที่ สุด  ดั งนั้นส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จึงก าหนดพันธกิจ และยุทธศาสตร์      
ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม      
ในการ เส ริ มสร้ า งคว ามรั บผิ ดชอบต่ อคุณภาพการศึ กษา                
และบูรณาการการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม [7] 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าความฉลาด        
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความส าคัญต่อการ
บริหารงานเป็นอย่ างมาก ซึ่ งท าให้งานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ดี ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา    
จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ประกอบด้วย การตระหนักรู้อารมณ์
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และการมีทักษะทางสังคม เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารการศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 2.1  เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
2,931 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan [8] และการสุ่มแบบแบ่ง ช้ันตามสัดส่วน 
( Proportional Stratified Random Sampling) โ ด ย ใ ช้ ขน า ด      
ของสถานศึกษาเป็นช้ันในการแบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 341 คน 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.2.1 ตัวแปรต้น แบ่งเป็นดังนี้ 
    3.2.1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น 
              1) ประสบการณ์น้อยกว่า 16 ปี 
                             2) ประสบการณ์ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 
    3.2.1.2  ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
                          1) ขนาดเล็ก 
                          2) ขนาดกลาง 
                          3) ขนาดใหญ่ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแนวคิด 
Goleman [4] ประกอบด้วย 
    3.2.2.1 การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง 
    3.2.2.2 การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
    3.2.2.3 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 
    3.2.2.4 การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
    3.2.2.5 การมีทักษะทางสังคม 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี              
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย จ านวน 202 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก     
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 ผู้บริหารสถานศึกษา       
และครูผู้สอนส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน    
137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 
 4.2 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวม            
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีทักษะ      
ทางสังคม การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้แก่
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
 4.3 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน  และขนาดของ
สถานศึกษา มีดังนี้ 
  4.3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  4.3.2 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
5. การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้ งนี้  มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย ตามวิถีพอเพียงมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วน และยังมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ทั้งระบบให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2560 - 2579  ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามาส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่         
การปฏิบัติ ได้อย่างมี  [6] จึ งท าให้ผู้บริหารส่วนใหญ่สามารถ
บริหารงาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ มั่นใจในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และประสบ
ความส าเร็จ ในการท างาน คุณลักษณะที่ส าคัญในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น จึงประกอบด้วย การตรงต่อเวลา วางแผนการท างาน ซื่อสัตย์ 
สู้งาน อดทน ความกระตือรือร้น เห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือในการ
ท างาน ช่วยเหลือเพื่อส่วนรวมในการท างาน รับัังความคิดเห็นผู้อื่น
มองการณ์ไกล มีฉันทะในการท างาน กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้ 
[9]  สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญารัตน์ ทับทิม [10] ได้ศึกษา           
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปัณณทัต วลาบูรณ์ , เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม            
และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ [11] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กับแรงจูงใจในการท างานของครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาด         
ทางอารมณ์ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
 5.2 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา         
ต่างได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ      
อยู่เสมอ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีโครงการประชุมและอบรมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ เสมอ เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการป้องปราบปรามการทุจริต ลดความผิดทางวินัย เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม โครงการการจัดการความรู้ การมีมารยาท 
วัฒนธรรมไทยที่ดีต่อการติดต่อสื่อสาร [7] จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว
จะท าให้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากได้รับ       
การกระตุ้นให้ เกิดความตระหนัก และเพิ่มระดับความฉลาด         
ทางอารมณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์                      
ในการปฏิบัติงานน้อยจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
ประสบการณ์ ทักษะในการบริหาร และความฉลาดทางอารมณ์ 
เพื่อให้สามารถพัฒนาการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ทั้งผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ      
งานมาก หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยต่างมีความมุ่งหวัง
ในการบริหารงานเพื่อไปสู่ความส าเร็จเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุจิตรา วรพุฒ [12] ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤทัย คุ้มสกุล [13] ได้ศึกษาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 5.3 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี มีการแบ่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จ าแนก
ตามอ าเภอ ซึ่งแต่ละเครือข่ายนั้นจะมีสถานศึกษาทั้งสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละขนาดได้พบปะ ประชุม หรือร่วมกัน
วางแผนงาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จได้ตามจุดประสงค์         
ที่วางไว้  ดั งเ ช่นยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ          
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี         
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่มข้าราชการ            
และลูกจ้างประจ าในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ความใจทักษะและประสบการณ์การบริหาร [7] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศศิธร ศิริพัฒนาโกศล [14] ได้ศึกษาความฉลาด        
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ        
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา วรพุฒ [12] ได้ศึกษา          
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี              
สรุปผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความฉลาด     
ทางอารมณ์ ทั้งด้านการมีทักษะทางสังคม การตระหนักรู้อารมณ์

ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
  
 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  7.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
โดยจะต้องรับรู้ความต้องการของผู้อื่น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และสามารถอ่านอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้อื่นได้จากการแสดงออกทางสีหน้า แววตา และ    
การกระท า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะน าไปสู่การประสานงาน        
ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร  ที่ จะท า ให้มี ค วามร่ วมมื อ                  
ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 
  7.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
เพื่อจัดการอารมณ์โกรธของตนเองได้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อต้องประสบกับปัญหา          
และผู้บริหารต้องมีความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่ า ง เหมาะสม  ทั้ งนี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ บริ ห ารสามารถบริหารงาน                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 
โดยการให้รางวัลกับตนเองอยู่เสมอ เมื่อท างานประสบความส าเร็จ 
สามารถรับมือกับความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี  สร้างแรงผลักดัน
ตนเองให้ท างานได้อย่างมีความสุข และต้องมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวกให้แก่ตนเอง ท าให้
ผู้บริหารมีความต้องการในการท างานให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์        
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอื่น ๆ 
  7.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจของครูผู้สอน                ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
อื่น ๆ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาและ      
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        
และรองศาสตราจารย์อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า
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เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และขอขอบพระคุณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน 
และช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 341 คน ซึ่งได้มาจากตารางเทียบหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ        
ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.32 - 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเหนือผู้น า, ผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare superleadership of executives under Chanthaburi 
Primary Educational Service Area Office classified by work status and size of the schools. The sample size 341 schools 
administrators and teachers from Chanthaburi provinces, selected by using proportional stratified random sampling.   
Which is derived from the table for a sample size  Krejcie and Morgan and the proportionately randomized. The instrument 
used to collect the data was a 5 - rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.32 and 0.87, and the 
reliability was 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, t-test, one-way 
analysis of varianc (One way ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare the pairs.  
 The results showed that: 1) The overall of superleadership of executives of under Chanthaburi Primary 
Educational Service Area Office was at the high level. 2) The comparison of the superleadership among executives under 
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by work status in overall was statistically significant 
difference at .05 level. and 3) The comparison of superleadership among executives of under Chanthaburi Primary 
Educational Service Area Office, when classified by size of the schools, was statistically significant at the .05 level.  
Keywords : Superleadership, Administrators, Chanthaburi primary educational service area office 
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1. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  อยู่ ในช่วงเวลาของ        
การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน 
สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน 
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐาน
เชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่
ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทาย
อย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ การพัฒนาคนใน
ภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ พร้อมทั้งต้องส่งเสริม
บทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย           
มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคปัจจุบัน [1] 
 การศึกษาที่ เน้นให้คนรู้จักคิด รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จัก
พึ่งตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมพลังกันก็น่าจะน าไปสู่ระบบ     
การมีผู้น าที่ดี และในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การทาง
การศึกษาหรือองค์การใดก็ตาม ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การบริหารในหน่วยงานขึ้นอยู่กับหัวหน้างานหรือผู้น าในองค์การ  
เป็นส าคัญ ซึ่งสถาบันการศึกษาหน่วยย่อยที่สุดและส าคัญที่สุดคือ
โรงเรียน ผู้น า คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่จะน าครูและโรงเรียนให้มี
ความเจริญก้าวหน้า การบริหารงานที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคการบริหารและ
ประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ  โดยสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างทันโลกทันเหตุการณ์ มีการพัฒนาตนเอง การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และจุดที่ตนเช่ือถือสามารถโน้ม
น้าวผู้ตามให้เชื่อมั่นท าตามได้อย่างสันติสุข [2]  
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนรบัผดิชอบ
ต่อการจัดการศึกษาเพราะในการจัดการศึกษา นโยบาย หลักสูตร 
ความมุ่งหมายทางการศึกษาหรือวิธีการสอนต่าง ๆ นัน้ สถานศึกษา
จะน าไปใช้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น และยุค
ปัจจุบันซึ่ งเป็น ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ต้องส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท างาน ไม่สกัดกั้น
ความคิด และต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการบริหารและ
พฤติกรรมด้านภาวะผู้น า เพื่อให้สามารถเป็นผู้น าในการปฏิรูป
การศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็น
ผู้ท าให้บุคคลอื่นวางใจและให้ความร่วมมือความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้มี

หน้าที่ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา ประสานงานโดย
อาศั ยอ านาจหน้ าที่ เพื่ อ ให้ กิจการงานบรรลุผลส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายนั้นเป็นภาวะผู้น า [3] ซึ่ง Manz and 
Sims [4] ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้พฤติกรรมผู้น าแบบ
ผู้น าเหนือผู้น า (Superleadership) โดยน ากระบวนการของภาวะ
ผู้น าเหนือผู้น าที่จะท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง มาใช้ในการ
บริหารงานซึ่งมี 7 ด้าน ได้แก่ 1) การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 
2) การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 3) การกระตุ้น
ให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 4) การสร้างรูปแบบความคิดใน
ทางบวก 5) การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้
รางวัลและต าหนิอย่างสร้างสรรค์ 6) การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น า
ตนเองโดยการสร้างคณะท างาน และ7) การอ านวยความสะดวกให้
เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง หากผู้บริหารใช้พฤติกรรมภาวะผู้น า
แบบผู้น าเหนือผู้น าดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  เช่ือว่าการบริหาร
สถานศึกษาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
 การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ได้ด าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมต่อความต้องการ เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค  จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการบริหารงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีการพัฒนาครู
อยู่ ตลอด เวลาและส่ ง เสริ มครู ในด้ านต่ าง  ๆ เพื่ อ ให้ทันต่ อ             
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ
กระบวนการคิดเชิงระบบ ท างานเป็นทีม มีวิสัยทัศน์ร่วม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถน าไปปรับ
ใช้เพื่อให้มีการบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่าง ๆ  ภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นผู้น า              
มีศักยภาพสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน    
การปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ [5] 
 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น า
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยยังเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตลอดจนการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           3.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 ปีการศึกษา 2561         
จ านวน 2,931 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน         
83 คนและครูผู้สอน จ านวน 1,281 คน และสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 106 คนและครูผู้สอน จ านวน 1,461 คน 
          3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 ปีการศึกษา 2561        
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan [6] และการสุ่มแบบแบ่ง ช้ันตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของ
สถานศึกษาเป็นช้ันในการแบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 341 คน  
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
      3.2.1 ตัวแปรต้น แบ่งเป็นดังนี ้ 
      3.2.1.1 สถานภาพ  จ าแนกเป็น 
          1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
       2) ครูผู้สอน 
      3.2.1.2 ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
       1) ขนาดเล็ก 
       2) ขนาดกลาง 
       3) ขนาดใหญ่ 
      3.2.2 ตัวแปรตาม.ได้แก่ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ประกอบด้วย 
      3.2.2.1 การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 
      3.2.2.2 การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น า
ตนเอง 
      3.2.2.3 การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วย
ตนเอง 

      3.2.2.4 การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก 
      3.2.2.5 การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น า
ตนเองโดยให้รางวัล และต าหนิอย่างสร้างสรรค์ 
      3.2.2.6 การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการ
สร้างทีมงาน 
      3.2.2.7 การอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรม
ของผู้น าตนเอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีขั้นตอนการวิจัย 
ดังนี ้ 
 4.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,931 คน 
 4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 341 คน        
 4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น า
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเท่ากับ 0.98 ซึง่ถือว่าแบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมั่น สามารถน าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้จริง 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยน าแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  และก าหนดวันรับคืน
แบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คือ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
  4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความหมายเป็นช่วงคะแนน 
  4.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาจันทบุรี เปรียบเทียบตามสถานภาพ โดยการทดสอบค่าที 
(t-test) 
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  4.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way.ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
  4.5.5.น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าในรูปตาราง
ประกอบบรรยาย 
  
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสถานภาพเป็นครูผู้สอน จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.50 มีสถานภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน     
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนส่วนใหญ่ 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.20 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.00 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.80 
 5.2 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการกระตุ้นให้
บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร
เป็นผู้น าตนเอง การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้าง
ทีมงาน การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก การอ านวยความสะดวก
ให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง         
และการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล
และต าหนิอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3  การ เปรียบเทียบภาวะผู้น า เหนือผู้ น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีดังนี ้
      5.3.1 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จ าแนกตาม
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          5.3.2 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
6. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้ งนี้  มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ดังต่อไปนี้ 

 6.1 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดจันทบุรี เน้นการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้ตามและสิ่งที่ส าคัญ
เด่นชัดของผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่สนับสนุน แนะน าส่งเสริม
และให้ก าลังใจแก่บุคลากรทุกขั้นตอนซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวนั้นถือว่า
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติด้วยการท าให้
บุคลากรสามารถเป็นผู้น าตนเอง ภาวะผู้น าเหนือผู้น าในองค์การทาง
การศึกษา เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาสู่การเป็นผู้น าตนเอง 
ผู้ตามในฐานะผู้น าตนเองจึงมีอิสระในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง [7] ซึ่ งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
มอบหมายงานที่ท้าทาย มอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจทั้งใน
ด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาให้การยกย่องชมเชย เมื่องานประสบ
ความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายของตนเอง [8] สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์มาศ สุขกสิ [9] ทีไ่ด้ศึกษา ความต้องการในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี พบว่า ความต้องการในพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราวุฒิ  ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ และอัมพวัน ประเสริฐ
ภักดิ์ [10] ที่ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด พบว่า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 6.2 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
เหนือผู้น าของผู้บริหารมากกว่าครูผู้สอน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้มีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้น โดยการ
ท าให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
บ่งบอกถึงพฤติกรรมของการเป็นผู้น าตนเอง และมีข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
และเหมาะสม เพื่อช้ีน าให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติตามได้ [11] ซึ่งเป็นการ
พัฒนาบุคลากรตามความต้องการและความสนใจ สร้างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีศิลปะในการต าหนิหรือติชม โดยการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างานได้บรรลุ
เป้าหมาย และต้องกระท าด้วยความยุติธรรม มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ แสดงออกถึงความห่วงใย เป็นที่
ปรึกษาและชักน าการปฏิบัติงาน [12] น าไปสู่การสนับสนุนให้เกิด
ภาวะผู้น าของตนเอง โดยการสร้างทีมงานเป็นการสร้างทีมและมีการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย มีแนวทางในการ
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แก้ไขความขัดแย้งในทีม [13] สอดคล้องกับงานวิจัยของสารัตน์  
พวงเงิน และอาคม มหามาตย์ [14] ทีไ่ด้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ สมคิด [15] ทีไ่ด้
ศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6.3 ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เนื่องจากขนาดสถานศึกษามีส่วนในการด าเนินการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อให้ประชากรวัย
เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค ซึ่งจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
[16] สอดคล้องกับงานวิจัย ของณัฐธภา เหล่าตระกูล [17] ที่ได้
ศึกษา ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ศรีราชา 4 อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 4 อ าเภอศรีราชา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา สุวรรณมาลา [2] 
ที่ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 พบว่า การศึกษาภาวะผู้น า เหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางมีภาวะผู้น าเหนือผู้น ามากกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  7.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ค าแนะน า
บุคลากรในการสร้างระบบความคิดให้บุคลากรเกิดความรัก ความ
ศรัทธา ความประทับใจและมีความผูกพันต่อสถานศึกษา ส่งเสริมให้
มีการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งมี

การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
  7.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริม
แนะน าบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
วิสัยทัศน์ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและสามารถสร้างแนวทางใน      
การปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ โดยมีพฤติกรรมที่กระตุ้นให้บุคคลอื่น
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เหมาะสม 
  7.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการ
จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น าเหนือผู้น า 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1ควรศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
  7.2.2 ควรวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาและ      
ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        
และรองศาสตราจารย์อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และขอขอบพระคุณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน 
และช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จ านวน 320 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.79 และมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
   ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการเปรียบเทียบทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : ทักษะการบริหาร , ผูบ้ริหารสถานศึกษา , ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 

Abstract 
   The purpose of this research was to study and compare on the Skill of Administrators in the Secondary 
Educational Service Area Office 17 in relation to the experience of the practitioners and the schools size. The sample 
used in this was a group of 320 teachers from in the Secondary Educational Service Area Office 17 was determined by 
Krejcie and Morgan’s random stratified proportion method. The instrument for data collection was a five-rating scale 
questionnaire. The discrimination ranged from 0.47 to 0.79. and the reliability was at 0.95. The statistical analysis method 
used was : percentage, mean, standard deviation,      t-test, one-way analysis of variance (One – way ANOVA) and Scheffe’s 
method was used to compare the pairs. 
   The results showed that : 1) The Skill of Administrators in the Secondary Educational Service Area Office 17 was at the 
high level, 2) The Skill of Administrators in the Secondary Educational Service Area Office 17, when compared by experience of 
practitioners, was significantly different overall at the .05 level. and 3) The Skill of Administrators in the Secondary Educational 
Service Area Office 17, when compared by schools size, was significantly different overall and in each aspect at the .05 
level.  
Keywords : Administration skill , Administrators , Secondary Educational Service Area Office 17
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ 
ประเทศจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคคลต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
การศึกษาช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ ให้มนุษย์รู้จัก
ตนเอง รู้จักชีวิตเข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาศัย แล้วน าความรู้

ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
ให้ดียิ่งขึ้น [1] การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน
เพื่อให้สังคมด าเนินเติบโตไปอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลาย
นั้น ต่างก็ส่งผลต่อวิชาชีพ รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหา     
หลายประการ นับตั้งแต่คุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของ
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ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาที่ยังไม่
เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา จึงมี
ความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) ตามกรอบแนวคิดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
และยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง    
เป็นสุข โดยมีเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้มีการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้ เป็นไปตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็น
การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของการมีเอกภาพ
เชิงนโยบายที่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่ง 
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และการยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ [2]  
 การปฏิรูปการศึกษานั้น มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต 
กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ โดยบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะต้องเป็นทั้งผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญ มีวิสัยทัศน์ 
สามารถวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยความทุ่มเทความพยายามในทุก ๆ 
ด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจน และท้าทาย ต้องอาศัยทรัพยากรที่
เพียงพอและมีคุณภาพ ต้องอาศัยความมีวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรและการสอน เทคโนโลยี ต้องอาศัยภาวะความเป็น
ผู้น าทั้งของผู้บริหารและของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการ
ยอมรับนับถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญก็คือ ต้องอาศัย
หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นทิศทางของ 
การพัฒนาที่ถูกต้อง ถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของ
ผู้บริหาร [3]  
 การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามศักยภาพ
และสถานศึกษานั้น ผู้บริหารควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาท
ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีทักษะการบริหาร 3 ด้าน ที่ท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดของ Katz [4] ประกอบด้วย ด้านเทคนิค

วิธี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทักษะตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มี ความรู้  ใฝ่ เ รียนรู้อยู่ เสมอ                
มีความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็น
อย่างดี กล้าคิดกล้าพูด กล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเป็นผู้น า 
โดยเฉพาะความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยสามารถเป็นผู้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรู้จักระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสูงสุดอันจะเป็นแบบอย่างเอื้อให้
บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย      
การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ ต้องสร้างคน
ไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยม
หลักของคนไทยก าหนดให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ เน้น
การอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเป็นหลัก ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด      
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญใน
การเรียนรู้ และการด ารงชีวิตในอนาคต [5] 
 จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีทักษะการบริหาร มีคุณลักษณะของนักพัฒนาที่มีคุณภาพ
ควรค่าแก่การยอมรับและยกย่องของผู้ร่วมงาน ในการบริหารนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรจะต้องรวมพลังเพื่อการท างาน
ร่วมกันประกอบด้วย ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
ความคิดรวบยอด จึงได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 2..เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,801 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2561 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan [6] 
และการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันในการ
แบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.2.1 ตัวแปรต้น แบ่งเป็นดังนี ้
   2.2.1.1  ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน จ าแนกเป็น 
    1) ประสบการณ์น้อย 
    2) ประสบการณ์มาก 
   3.2.1.2  ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
    1) ขนาดเล็ก 
    2) ขนาดกลาง 
    3) ขนาดใหญ่ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ประกอบด้วย 
   1) ด้านเทคนิควิธี 
   2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
   3) ด้านความคิดรวบยอด 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,801 คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 320 คน 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยได้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ 0.95 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณีถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อม
แบบสอบถามให้สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 และก าหนดวันรับคืนแบบสอบถาม และน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  4.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ 

  4.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น
ช่วงคะแนน 
   

  4.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่าที 
(t-test) 
  4.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์   ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way.ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe') 
  4.4.5 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าในรูปตาราง
ประกอบบรรยาย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลของครูผู้สอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานน้อย จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 57.81         
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.19 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่  
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 และสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.06 
 2. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก          
เมื่ อพิ จารณาเป็นร ายด้ าน  พบว่ า  ทุกด้ านอยู่ ในระดับมาก            
เรี ยงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้ านมนุษยสัมพันธ์             
ด้านความคิดรวบยอด และด้านเทคนิควิธี  
 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน และขนาดของสถานศึกษา  
มีดังนี้ 
  3.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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6. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์  พาระตะ [7] ได้
ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเสาวภา  พรเสนาะ , อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ และสายตา  
ประเสริฐภักดิ์   [8] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของบุณยวรีย์  เศวตวงศ์
สกุล [9] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปรียบเทียบทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการ
บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  ทิพย์สุข [10]  ได้ศึกษา ทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา  
บุญธรรม [11] ได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

ระยอง จันทบุรี  และตราด เปรียบเทียบทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทนา  เจริญผล [12] ได้ศึกษา ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ฯ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 
ฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 เปรียบเทียบ
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรม
หลวงชุมพร ฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  7.1.1 ควรส่งเสริม สนับสนุนทักษะการบริหารด้านเทคนิควิธี 
โดยให้ผู้บริหารน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม 
และส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  7.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด โดยให้ผู้บริหารมีความสามารถในการน านโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติมา
ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์งานตามบทบาท เพื่อมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม  และมองเห็นภาพรวมขององค์กร เข้าใจใน
โครงสร้างของระบบ และความซับซ้อนขององค์กร 
  7.1.3 ควรส่งเสริม สนับสนุนทักษะการบริหารด้านมนุษย
สัมพันธ์ โดยให้การยอมรับในความรู้ และความสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษาด้วยความจริงใจ ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และเข้าใจพฤติกรรมของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
  7.2.2 ศึกษารูปแบบการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่ างดียิ่ งจากผู้ ช่วยศา สตราจารย์              
ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ  
รองศาสตราจารย์อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณครูผู้สอนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่กรุณาให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

A Study Guideline for Promoting the Management Early Childhood School  
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา เปรียบเทียบแนวทางการบริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร และแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 123 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) และน าเสนอในรูปความเรียง ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ าแนก
ตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ ผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ วางแผนนโยบาย ก าหนดโครงสร้างรูปแบบการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ การ
กระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม เป็นผู้น าที่ดีในการท างาน  
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, ระดับปฐมวัย 
 

Abstract 
 This research is to study school administration and comparing school administration classified by educational 
background and executive experience and guidelines for promoting the management early childhood school of Nakhon 
Ratchasima primary education area office 4, the sample group was 123 school administrators in academic year 2017. The 
tools used as a questionnaire the confidence value 0.98. The statistics used were mean, standard deviation, t-test 
(Independent t-test). The results that: 1) The overall school management was at the highest level 2) Comparison of school 
administration classified by educational background the experience of being an executive showed no difference. 3) 
Promotion guidelines as follows. Executives should formulate strategies, plan policies, define structures, work patterns 
that are clear and systematic. Decentralization opportunity for personnel to participate Is a good leader in work. 
Keywords : Management, Childhood school 
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1.  บทน า 
     การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการที่จะด ารงชีวิต อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ครบทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 
ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน มี
ความสามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ [1] ซึ่งนโยบายการศึกษาถือได้ว่าเป็น
นโยบายของรัฐท่ีจะเป็นกรอบก ากับหรือเป็นทิศทาง แนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ส าหรับประเทศไทย การก าหนด
นโยบายการศึกษาหรือแนวทางการด าเนินการศึกษาจะปรากฏอยู่
หลายรูปแบบ เช่น แผนพัฒนาประเภทต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นแผนพัฒนา
ประเทศโดยส่วนรวม ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
ชนบท เป็นต้น นอกจากนั้นนโยบายทางด้านการศึกษายังปรากฏอยู่
ในรูปของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาพระราชก าหนด มติ
คณะรัฐมนตรี หรือปรากฏในรูปของกฎ ระเบียบหรือค าสั่งต่าง ๆ 
ของหน่วยงานในระดับนโยบาย [2]   
      การพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  เนื่องจากเป็นช่วงสมองที่มีการพัฒนาสู งสุด การให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังทั้งในด้านการพัฒนา
สติปัญญาและอารมณ์จึงเป็นสิ่ งส าคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็ก
เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไป การที่ผู้บริหารจะ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ผู้บริหารต้องสามารถวิเคราะห์บริบทขององค์กรทั้งภายนอกและ
ภายในได้อย่างกระจ่างชัดในทุกด้านทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน เพราะปัจจัยแห่งประสิทธิภาพขององค์กรไม่ได้ขึ้นกับ
โครงสร้างขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุม
องค์ประกอบการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ตามแนวคิดของ 7s McKinsey 
ประกอบด้ วย  1) กลยุ ทธ์  (Strategy)  2) โ คร งสร้ า งองค์ ก ร 
(Structure)  3) สไตล์  (Style)  4) ระบบ (System) 5) บุคลากร 
(Staff) 6) ทักษะ (Skill) 7) ค่านิยม (Shared value) จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องมีการวิเคราะห์ว่าองค์กรมีลักษณะและสถานภาพอย่างไร เพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง  
      ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทส าคัญจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะ องค์ประกอบ และการจัดการ
สถานศึกษา เพื่อน าไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริงทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร ผู้วิจัยจึงมีความเช่ือมั่นว่า หากผู้บริหารสถานศึกษา
น ากลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ 7s McKinsey 
[3] ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันและเป็นกลไก
ส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน การบริหารสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่ อศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา     
และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
     2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 181 คน 
          3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 123 คน ซึ่งก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan [4]  
     3.2 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา  
          3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ  
                  3.2.1.1 ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 
1) ต่ ากว่า 10 ปี 2) ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 
                  3.2.1.2 วุฒิการศึกษา 1) ปริญญาโท 2) ปริญญาเอก  
          3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ขอ ง  7s McKinsey ป ร ะกอบ ด้ ว ย  1) กลยุ ท ธ์  ( Strategy)  2) 
โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) สไตล์ (Style) 4) ระบบ (System) 
5) บุคลากร (Staff) 6) ทักษะ (Skill) 7) ค่านิยม (Shared value) 
     3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การบริหาร
สถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
          3.3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร และวุฒิการศึกษา  
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          3.3.2 ตอนที่  2 ข้ อมู ล ก ารบริ ห ารสถานศึ กษา ขอ ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
           3.3.3 ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม
การบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
      3.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้  1) ศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) น าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม  3) น าเสนอร่าง
แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
และคลอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4) ปรับปรุงและ
แก้ไขค าถามตามค าช้ีแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5) 
น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item 

Objective Congruence : IOC) ผลปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ IOC 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีก
ครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  7) น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficiency) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) กลยุทธ์ 
(Strategy) มีค่าเท่ากับ 0.98 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) มีค่า
เท่ากับ 0.99 3) สไตล์ (Style) มีค่าเท่ากับ 0.96 4) ระบบ (System) 
มีค่าเท่ากับ 0.99 5) บุคลากร (Staff) มีค่าเท่ากับ 0.97 6) ทักษะ 
(Skill) มีค่าเท่ากับ 0.98 7) ค่านิยม (Shared value) มีค่าเท่ากับ 
0.98 
      3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) และ
น าเสนอในรูปความเรียง 
 
4. ผลการวิจัย 
    4.1 ผลการวิ เ คราะห์ข้ อมู ลการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 รายละเอียด ดังนี ้
 
 
 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

สภาพการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการปฏิบัต ิ

ความหมาย X S.D. 
1.  กลยุทธ์ (Strategy) 4.53 0.20 มากที่สุด 
2.  โครงสร้างองค์กร (Structure) 4.55 0.34 มากที่สุด 
3.  สไตล์ (Style) 4.61 0.18 มากที่สุด 
4.  บุคลากร (Staff) 4.49 0.25 มาก 
5.  ระบบ (System) 4.56 0.22 มากที่สุด 
6.  ทักษะ (Skill)  4.60 0.17 มากที่สุด 
7.  ค่านิยม (Shared value) 4.58 0.20 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.22 มากที่สุด 
 
     จากตารางที่ 1  พบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสไตล์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. 
= 0.18) รองลงมา คือ ทักษะ ( X = 4.60, S.D. = 0.17) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, 
S.D. = 0.25)  

    4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการ เปรียบ เทียบการบริหาร
สถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4 
รายละเอียด ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

t p 
X S.D. X S.D. 

1.  กลยุทธ์ (Strategy) 4.53 0.19 4.55 0.20 0.54 .52 
2.  โครงสร้างองค์กร (Structure) 4.54 0.32 4.59 0.40 -0.80 .09 
3.  สไตล์ (Style) 4.57 0.19 4.60 0.21 -0.69 .20 
4.  บุคลากร (Staff) 4.49 0.24 4.49 0.26 0.05 .45 
5.  ระบบ (System) 4.57 0.21 4.53 0.24 -0.82 .89 
6.  ทักษะ (Skill) 4.60 0.17 4.58 0.18 0.64 .88 
7.  ค่านิยม (Shared value) 4.60 0.17 4.65 0.18 -1.44 .89 

รวม 4.56 0.21 4.57 0.24 -0.36 0.56 
 
      จากตารางที่  2  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4 

จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 

รายการประเมิน 
ต่ ากว่า 10 ปี ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

t p 
X S.D. X S.D. 

1.  กลยุทธ์ (Strategy) 4.55 0.18 4.52 0.21 0.66 .41 
2.  โครงสร้างองค์กร (Structure) 4.55 0.35 4.55 0.34 -0.06 .89 
3.  สไตล์ (Style) 4.58 0.20 4.58 0.19 -0.11 .96 
4.  บุคลากร (Staff) 4.51 0.25 4.47 0.24 0.86 .61 
5.  ระบบ (System) 4.55 0.20 4.57 0.24 -0.54 .16 
6.  ทักษะ (Skill)  4.63 0.16 4.57 0.18 1.77 .85 
7.  ค่านิยม (Shared value) 4.57 0.09 4.56 0.09 -1.36 .82 

รวม 4.56 0.20 4.55 0.21 0.17 0.67 

     จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน        

     4.3 แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ดังนี้ 
          4.3.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategy) พบว่า ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
กับขนาดขององค์กรและหาวิธีการที่จะน าสู่ผู้ปฏิบัติได้รวดเร็ว และ
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สร้างความเข้าใจทั่วทั้งองค์การ ประกาศให้ผู้ปฏิบัติทุกส่วนได้
รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานสู่เป้าประสงค์เดียวกัน  
          4.3.2 ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) พบว่า ผู้บริหาร
ควรออกแบบโครงสร้างสถานศึกษาจะมีผลต่อสายบังคับบัญชา 
อ านาจการตัดสินใจ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่งงาน การประสานงาน การใช้กฎระเบียบ ค านึงถึง
บริบทขององค์กร  
          4.3.3 ด้านสไตล์ (Style) พบว่า ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะ
เปิดกว้าง มีวิสัยทัศน์ ยอมรับความล้มเหลว มีความสามารถในการ
สอนงาน มีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าเสี่ยง 
ก าหนดวิสัยทัศน์ควรมีแผนงานที่ชัดเจนใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานควรเป็นตัวอย่างที่ดี การพัฒนาความเช่ียวชาญของ
บุคลากรอย่างเหมาะสม  
          4.3.4 ด้านระบบ (Systems) พบว่า ผู้บริหารต้องคิดริเริ่ม ๆ 
อยู่ เสมอให้ทันยุคสมัยโดยนวัตกรรมที่คิดริ เริ่มขึ้นมานั้นต้อง
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน บุคลากรเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน วางโครงสร้างขององค์กรให้เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยง
กันอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีขั้นตอนการแบ่งอ านาจแยกหน้าที่แต่
มีความเกี่ยวข้องกัน มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานทุก
อย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่อง  
         4.3.5 ด้านบุคลากร (Staff)  พบว่า ผู้บริหารควรมีการ
วางแผนก าหนดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับอัตราก าลังของ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร โดยการจัด
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ส่งเสริม
การฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์  
         4.3.6 ด้านทักษะ (Skills) พบว่า ผู้บริหารควรเน้นให้บุคลากร
มีทักษะทางวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ตาม
หน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
บุคลากรควรมีความสามารถ ความช านาญและความคล่องแคล่วใน
การปฏิบัติงาน ดึงศักยภาพความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการ ทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
         4.3.7 ด้านค่านิยม (Shared values) พบว่า ผู้บริหารต้องท า
ให้ทุกคนในองค์กรนั้นต้องมีค่านิยมร่วมกัน จึงจะท าให้เกิดเป็น
ผลส าเร็จขององค์กร สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรทุก
คนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ และน าความรู้ที่ได้จากการ
แสวงหาไปใช้ในการปฏิบัติ งาน หรือปรับปรุ งงาน แล้วน า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

5. อภิปรายผล  
    จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 รายละเอียดดังนี ้
    5.1 การบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้าน
ต่างๆ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพของความส าเร็จ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนกระบวนการ
ในการจัดท ากลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดท า โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อหาจุดอ่อน 
จุดแข็งของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด [5] ที่ได้กล่าวถึง การ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ไว้ว่า องค์การต้องสร้างความชัดเจนใน
กลยุทธ์ ในระดับองค์กร หน่วยงาน และฝ่ายงาน และกลยุทธ์นี้
จะต้องถูกน าไปปฏิบัติจริงเพราะเป็น การแสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ซึ่งกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะต้องสื่อสารและสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นและการสนับสนุน และสอดคล้องกับงานวิจัย [6] ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยการจัดการแบบ 7S’s แมคคินซีย์ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า (1) การบริหารงานของ อบต.นา
ทอง มีการปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการแบบ 7S’s แมคคินซีย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    5.2 การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาตนเองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานการท างาน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานน าไปสู่การ
ปฏิบัติของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนการ
ท างาน มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรผู้บริหารมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มอบหมายงานให้กับ
บุคลากรที่ตรงกับความถนัดและความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด [7] ที่ว่าบุคลากรในองค์กรนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการท างาน มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอ านาจ อิทธิพล เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  
    5.3 แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ผู้บริหารควรมีการกระจาย
แผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหัวหน้าจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา มีการปรับปรุง
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โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่เสมอ สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และมีภาวะความเป็นผู้น าที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล [8] ได้กล่าวไว้ว่า ระบบการท างาน และทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนเช่ือมโยงที่ส าคัญกับแนวคิดการมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศโดยระบบงานที่เป็นเลิศนั้นจะมีการออกแบบงาน
ว่ามอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีมงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการท างานท่ีจะน าไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
   6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  
        6.1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ควรมีการกระจายแผนกลยุทธ์
ลงสู่ระดับหัวหน้าจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
        6.1.2 ด้ านโครงสร้ าง  (Structure)  ควรมีการปรับปรุ ง
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่เสมอและยังคงยึด
โครงสร้างรูปแบบเดิมไว้ และจัดให้มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  
        6.1.3 ด้านรูปแบบ (Style) ผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และมีภาวะความเป็นผู้น าที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดหลักธรรมมาภิ
บาลในการท างาน 
        6.1.4 ด้านระบบ (Systems) มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และมี
กระบวนการล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบ 
ชัดเจน ต่อเนื่อง และสามารถประสานงานกันได้ทุกส่วนใน
สถานศึกษา 
        6.1.5 ด้านบุคลากร (Staff) บุคลากรจะต้องมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เช่น ความกระตือรือร้น ความสนใจงาน ความ
ต้องการฝึกอบรมให้มีความช านาญมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
เป็นอย่างดี  
        6.1.6 ด้านทักษะ (Skills) มีการฝึกทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีความโดด
เด่น มีความเช่ียวชาญในการท างานและการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน  
        6.1.7 ด้านค่านิยม (Shared values) สร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ภายในสถานศึกษาร่วมกัน มีการอุทิศตนให้แก่งานค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 
  6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
        6.2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศของการศึกษาระดับปฐมวัย             

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา       
เขต 4            
        6.2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์กับ
การบริหารสถานศึกษา ของผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
จ าแนกตามเขตพื้นการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

        การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียน
อาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน โดยประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก จ านวน 40 ,478 คน จาก 162 โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างท าการสุ่มแบบแบ่งขั้น โดยขั้นแรกได้ท าการสุ่มจ านวนโรงเรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนโดยค านึงถึงสัดส่วนได้โรงเรียนขนาด
เล็กจ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 15 โรงเรียน  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 38 
โรงเรียน หลังจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 
45) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาพาณิชยกรรม ทั้งสิ้น 
จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ F-Test (One 
Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ  Least -  Signifant  Different  
(LSD) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̅ = 4.22)  การมีค่าคะแนนเฉลี่ยเรียงตามล าดับคือ ด้านลักษณะส่วนบุคคล (x̅ 
= 4.27)  ด้านครอบครัวและเพื่อน  (x̅ =4.20)  และ ด้านการจัดการศึกษา (x̅ = 4.18)  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมแตกตา่งกันต่อปัจจัยที่มผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิ 

 
Abstract 

Purposes of the study are 1) to study the opinions of students at the vocational certificate level Commercial 
branches of vocational schools on factors affecting vocational learning achievement 2) To compare opinions on factors 
affecting learning achievement of students at the vocational certificate level in commerce in vocational schools with 
GPA Cumulative differences by The population in this research is Students in vocational schools in Bangkok And 40,478 
people from 162 schools in the East Vocational certificate students in the commercial field of vocational schools 
Analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and testing to compare the opinions of 
students with different cumulative GPA on factors affecting academic achievement using F-Test (One Way Analysis of 
Variance ) When finding differences, the differences will be tested in pairs by the Least - Signifant Different (LSD) 
method. 
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The research found that Opinions of students at vocational certificate level Commercial branches of vocational 
schools on factors affecting vocational learning achievement is in the high level all aspects (x̅ = 4.22). Personal 
characteristics (x̅ = 4.27), family and friends (x̅ = 4.20) and education management (x̅ = 4.18)When comparing the 
opinions of students with different cumulative GPA on factors that affect overall academic achievement, it was found 
that the cumulative GPA had an effect on factors affecting academic achievement. With statistical significance at the 
level of .05. Different cumulative GPA affects personal characteristics. And family and friends factors with statistical 
significance at the level of .05 

Key words: Learning Achievement, Factors affecting achievement 
 

บทน า 
 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก  
โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว  ท าให้ทุกคนเกิด
การปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  สิ่งที่จะพัฒนา
มนุษย์ได้ดีที่สุด คือการศึกษา  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
ที่สุดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ  เป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ หรือ
ประยุกต์สิ่งต่างๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและรู้จักแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  โดยได้มีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ในหมวดที่ 
4 กล่าวถึง การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) การศึกษาในประเทศไทย 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ทุกระดับมีเป้าประสงค์ในการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตความรู้และความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งเน้น เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตก าลังคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้ เรียน (กรมอาชีวศึกษา , 2539) 
หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) แบ่งเป็น 8 ประเภทวิชา คือพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อย่างไรก็ดีพบว่า 
จ านวนนักเรียนในสาขาอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีจ านวน
นักเรียนในสัดส่วนที่ สู งกว่าทุกสาขางานอย่างเห็นได้ ชัด อัน
เนื่องมาจากความต้องการของสถานประกอบการ ค่านิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียน และจากเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี
แนวโน้มที่ต้องการเพิ่มก าลังคนในส่วนของเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
สาขาพาณิชยกรรมจึงเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก  

 การอาชีวศึกษามีความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่
ยังพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้ ส าเร็จการศึ กษาทั้ งในด้ านคุณภาพของผู้ เรียน  และด้ าน
ภาพลักษณ์ ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน จากงานศึกษาข้อมูล การปฏิรูปอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทย, 2559 พบว่า การขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิดจากการ
ผลิตแรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคุณภาพของระบบ
อาชีวศึกษา เนื่องจากไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ตรง
กับความต้องการของนายจ้างได้ ท าให้สถานประกอบการเลือกที่จะ
จ้างผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเพื่อท างานเทคนิค และเลือกจ้าง
แรงงานการศึกษาพื้นฐานมาท างานช่างฝีมือ ท าให้นอกจากจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้ว สถานประกอบการยังต้องแบก
รับภาระต้นทุนในฝึกอบรมทักษะให้แก่คนท างานก่อนปฏิบัติงานจริง
เพิ่มขึ้นอีก ส่วนด้านผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (V-Net) 
พบว่า ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรกที่มีโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนเข้าสอบ 383 แห่ง มีผู้เข้าสอบ 51,000 คน ผลการสอบใน
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปพบว่า อยู่ในระดับต่ า วิชาความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาชีพทั้งสาขา พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม การ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง และอุตสาหกรรม อยู่ในระดับต่ า 
(อดิศร สินประสงค์, 2562)  และจากข้อมูล สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ , 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 พบว่า 
คะแนนโดยภาพรวมแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ โรงเรียน
อาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก มีคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-Net) 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังพบ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดับที่สูงเช่นกันโดยแบ่งเป็น ค่าเฉลี่ย 90.56 , 
78.33 และ 86.12 ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.57 , 
17.20 และ 18.07 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลคะแนนคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออก ส่วนใหญ่แล้วมีนักเรียนที่เรียนดี  จึงเป็นสาเหตุที่ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษานักเรียนท่ีเรียนดีดังกล่าวว่ามีนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยใดที่น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา สามารถวัดผลได้ด้วย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนซึ่งอาจ
ประเมินจากการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงนั้น อาจเกิดจากหลาย
ปัจจัยด้วยกัน ซึ่ง Prescott Danial A. ได้สรุปปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านร่างกาย 
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ปัจจัยทางด้านความรัก ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัย
ทางด้านความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนวัยเดียวกัน ปัจจัยทางพัฒนาแห่ง
ตนเอง และปัจจัยด้านการปรับตัว และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น (2559) ได้ศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัย
ด้านครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษาดังนั้นการศึกษาปัจจัยต่างๆที่
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน จากปัญหาการเรียน
อาชีวศึกษา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีผู้
ศึกษาในหลายด้าน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดไว้สามด้าน เพื่อศึกษา
ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา 
พาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ข้อมูลที่ เป็นแนวทางในการวางแผนส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษาให้สูงข้ึน 
 
วิธีการศึกษา 
        ประชากร ประกอบด้วย นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่  3 สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก นักเรียนจ านวน 
40,478 คน จาก 162 โรงเรียน (ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ 
วันท่ี 10 มกราคม ปี 2561)  
        กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิด
ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgen) ท าการสุ่มการ
แบ่งขั้น โดยขั้นแรกได้ท าการสุ่มจ านวนโรงเรียนอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยค านึงถึงสัดส่วนได้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 13 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่จ านวน 15 โรงเรียน รวม 38 โรงเรียน หลังจากน้ันท าการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 45) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชากรดั งกล่ าว ได้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ าง เป็ น นั ก เรี ยน ระดั บ ช้ั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 สาขาพาณิชยกรรม ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น จ านวน 380 คน 

 เคร่ืองมือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาพาณิชยกรรม ในโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี Prescott (1961:14 -15) Bloom 
(1976: 175) แนวคิดของนักวิชาการดังต่อไปนี้ สุรัตน์ เตียวเจริญ 
(2543) อริยา คูหา และบัญญัติ ยงย่วน (2547) ปรียาพร  วงศ์อนุตร
โรจน์ (2548) พิน นิลบวร (2550) อารีรัตน์   พานิชย์ (2552) 
ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ (2552) รุ่งฤดี กล้าหาญ (2557) บุศรา เต็ม
ลักษมี (2558) พิศิษฐ์ ช านาญนา (2558) ชนิดา ยอดสาลี และคณะ 
(2559) สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น (2559) และ วราภรณ์  ลวงสวาส 
(2561) ในการก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
        2.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิช
ยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา มี 3 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียนประกอบไปด้วย
ข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ  อายุ ประเภทรายวิชาที่สังกัดในสาขาวิชา
พาณิชยกรรม และ ผลการเรียนสะสมตลอดปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิช
ยกรรม ในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 3. น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขา
พาณิชยกรรมในโรงเรียนการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 3 objective Congruence 
หรือ IOC) (Rovienelli& Hambleton, 1978, p.34-37 อ้างถึงใน 
ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ , 2546: 140) ผลการวิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ปรากฏว่าข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป  โดยค่า IOC ทั้งฉบับได้ 0.83 
อยู่ระหว่าง 0.80 – 0.90 
 5 . ผู้ วิ จั ยป รับปรุ งแก้ ไขข้อค วาม ในแบบ สอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) 
หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) กับนักเรียนในโรงเรียน อาชีวศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ
แอลฟา (coefficient) ของครอนบัค (cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือ
ค า , 2551) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 
 7.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มา
ตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งแล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปใช้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรของลักษณะทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีใช้ในการวิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

3. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาตามเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนโดยการ
วิเคราะห์จากการ F-test (One Way Analysis of Variance) ถ้า
พบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย

วิธีการ Least -  Signifant  Different  (LSD) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบความเรียงและน าแบบสอบถาม
ตอนท่ี 3 มาสรุปโดยวิเคราะห์การบรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักเรียนรวม
ทั้งหมด 328 คน ซึ่งจ าแนกตาม เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน ร้อยละ 
60.98  เพศชาย จ านวน 128 คน ร้อยละ 39.02 เกรดเฉลี่ยสะสม 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.50 -
2.99 จ านวน 92 คน ร้อยละ 28.05 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-
3.49  จ านวน 87 คน ร้อยละ 26.52 และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้น
ไป จ านวน 83 คน ร้อยละ 25.31   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา  
 
ตารางที่ 1 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน �̅� S.D. ระดับ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 ปัจจัยดา้นเจคคติต่อการเรียนและแรงจงูใจต่อการเรียน 
(1) สาขาที่เรียนมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
(2) สาขาที่เรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้ดีเป็นที่ต้องการฯ 
(3) สาขาวิชาที่เรียนมีโอกาสกา้วหน้าในอาชพี 
(4) สาขานี้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

4.27 
4.29 
4.37 
4.31 
4.28 
4.30 

0.69 
0.68 
0.57 
0.67 
0.70 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

(5) ความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผู้เรียน 
(6) สาขาที่เรียนมีโอกาสส าเร็จได้มากกวา่สาขาอื่น 

1.2 ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการเรียน 
(1) การวางแผนการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดี 
(2) การเตรียมตัวกอ่ยเรียนในแต่ละคร้ัง 
(3) การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงต่อเวลา 
(4) ความเอาใจใส่และมีสมาธิในการเรียน 
(5) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) ซักถามครูเมื่อมีข้อสงสัยในขณะเรียน 

4.39 
4.09 
4.25 
4.33 
4.23 
4.34 
4.22 
4.26 
4.13 

0.63 
0.80 
0.70 
0.61 
0.66 
0.71 
0.70 
0.68 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ครอบครัวและเพื่อน 
2.1 การสนับสนุนของครอบครัว 

(1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
(2) การเสนอแนะและช่วยในการวางแผนเกี่ยวกบัการเรียน 
(3) การสนับสนุนด้านค่าใช้จา่ยในการเรียน 
(4) การให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการเรียน 
(5) การเอาใจใส่และติดตามผลการเรียน 
(6) การให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของผู้ปกครอง 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน 
(1) เพื่อนให้ก าลังใจในการเรียน 
(2) การช่วยเหลือจากเพื่อนเม่ือนกัเรียนมีปัญหาในด้านต่างๆ 
(3) เพื่อนให้ค าปรึกษา และเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนเสมอ 
(4) เพื่อนชักชวนไปท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
(5) เพื่อนให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนเสมอ 
(6) ความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งเพื่อน 

4.20 
4.23 
4.25 
4.12 
4.27 
4.21 
4.24 
4.29 
4.17 
4.10 
4.19 
4.20 
4.17 
4.05 
4.31 

0.72 
0.69 
0.65 
0.65 
0.72 
0.71 
0.70 
0.70 
0.74 
0.76 
0.71 
0.74 
0.69 
0.80 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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   ตารางที่ 1 (ต่อ) 
     ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน �̅� S.D. ระดับ 

3. การจัดการศึกษา 
3.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

(1) เนื้อหาของหลกัสูตรมีความรู้ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
(2) เนื้อหาของหลกัสูตรที่เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
(3) เนื้อหาของหลกัสูตรสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
(4) เนื้อหาของหลกัสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
(5) เนื้อหาของหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

3.2 ด้านครูผู้สอน 
(1) ความเพียงพอของครูที่จัดการเรียนการสอน 

4.18 
4.19 
4.19 
4.23 
4.18 
4.17 
4.16 
4.26 
4.16 

0.78 
0.75 
0.80 
0.75 
0.74 
0.69 
0.77 
0.76 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

(2) ความรู้ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ตรงของวิชาที่สอน 
(3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ท าให้นักเรียนสนใจมาก 
(4) คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นคร ู
(5) ความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวทิยาการและสามารถ

บูรณาการความรู้ต่างๆให้แก่นักเรียน 
(6) ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทกุคน 
(7) การให้ก าลังใจนักเรียนในการท างานทีย่ากล าบากให้ส าเร็จ 
(8) ความสัมพันธ์ที่ดีของครู 
(9)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู 

3.3 ด้านวิธีการสอน 
(1) การเตรียมสื่อการสอนทุกครั้ง 
(2) การส ารวจเวลาเรียน การเข้าชั้นเรียนของนักเรียนก่อนเสมอ 
(3) บอกวัตถุประสงค์ วธิีการเรียน กิจกรรมก่อนที่จะสอนเสมอ 
(4) มีวิธกีารสอนเร่ืองที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่าย 
(5) การทบทวนเร่ืองเดิมก่อนเร่ิมสอนเร่ืองใหม่เสมอ 
(6) เปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถาม หรอืมีส่วนร่วมในการเรียน 
(7) การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจ 
(8) การมอบหมายงานและอธิบายจนเปน็ที่เข้าใจ 
(9) แนวทางแก้ไขกับนักเรียนภายหลังจากการตรวจงาน 

3.4 อาคาร สถานทีแ่ละสื่อการเรียนการสอน 
(1) ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
(2) สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
(3) สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
(4) สิ่งอ านวยความสะดวกมีต าแหน่งที่เหมาะสม   
(5) ห้องปฏิบัตกิารต่างๆเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
(6) ความสะอาดและเรียบร้อยของสถานศึกษา 

4.23 
4.28 
4.27 
4.23 

 
4.18 
4.36 
4.33 
4.33 
4.19 
4.17 
4.15 
4.16 
4.20 
4.14 
4.30 
4.26 
4.16 
4.21 
4.08 
4.23 
3.97 
4.05 
3.97 
4.14 
4.10 

0.73 
0.75 
0.71 
0.74 

 
0.83 
0.69 
0.78 
0.75 
0.73 
0.75 
0.70 
0.72 
0.72 
0.72 
0.70 
0.71 
0.79 
0.77 
0.88 
0.79 
0.92 
0.83 
0.98 
0.87 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.22 0.74 มาก 
 
        ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22)  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนบุคคล (x̅ = 4.27)  รองลงมา
ด้านครอบครัวและเพื่อน  (x̅ =4.20)  และด้านการจัดการศึกษา (x̅ 
= 4.18)    
        หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคลที่ มี ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด (x̅ = 4.27) และ
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผู้ เรียน      

(x̅ = 4.39) ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิช
ยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทั้ งหมด (x̅ =  4.20) และรายข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  คื อ 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน (x̅ = 4.31) และปัจจัยด้านการจัด
การศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด  (x̅ = 4.18) และ
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ก าลังใจนักเรียนในการท างานที่
ยากล าบากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (x̅= 4.36)  
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
วิธีการทดสอบ (F-test One Way Analysis of Variance) ดังแสดงในตาราง 

ปัจจัย 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
SS df Ms F Sig 

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 0.004 1 1.084 

5.294* .000 
ภายในกลุ่ม 0.156 8 0.205 

รวม 0.161 9    
 

ด้านครอบครัวและเพื่อน 
 
 

ด้านการจัดการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.008 1 0.522 
2.643* .034 

ภายในกลุ่ม 0.100 8 0.198 
รวม 0.109 9    

ระหว่างกลุ่ม .057 3 0.409 
1.591 .176 

ภายในกลุ่ม 0.151 16 0.257 
รวม 0.209 19    

 ระหว่างกลุ่ม 0.105 7 0.522 
2.657* .033 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 0.408 32 0.196 
 รวม 0.513 39    

  
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05หาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสม
ที่แตกต่างกัน ต่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
วิธีการ Least -  Signifant  Different  (LSD) พบว่า คู่ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ เกรดเฉลี่ยต่ า
กว่า 2.00 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 -2.49 และ เกรดเฉลี่ยสะสม 
3.00 - 3.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่วนคู่อื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกัน ต่อ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล โดยวิธีการ 
Least -  Signifant  Different  (LSD) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม
ทุกระดับต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.49 มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ เกรด
เฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   
  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกัน ต่อ ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน โดยวิธีการ 
Least -  Signifant  Different (LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-
2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 และ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 - 
2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ข้ึนไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา

ต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22)  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนบุคคล (x̅ = 4.27) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผู้เรียน (x̅ = 4.39) รองลงมาด้าน
ครอบครัวและเพื่อน  (x̅ =4.20) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน (x̅ = 4.31)  และ ด้านการจัด
การศึกษา (x̅ = 4.18) รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ก าลังใจ
นักเรียนในการท างานที่ยากล าบากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (x̅  = 
4.36) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยทั้งสามด้านต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าปัจจัยทั้งสามด้าน
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะส่งเสริม
การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ด้านที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากที่สุด 
คือ ด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการเรียน เพราะ เจตคติ
และแรงจูงใจถือเป็นแรงขับภายในท่ีจะส่งเสริมให้คนเราจะท าอะไรสู่
จุดมุ่งหมายให้เกิดความส าเร็จได้ เจตคติมีทั้งทางบวก และทางลบ
โดย เจตคติเชิงบวกและ เจตคติเชิงลบ ท าให้เกิดพฤติกรรมทางบวก
และทางลบได้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีจิตวิทยาของ เฮอร์ซเบอร์ก เช่ือ
ว่า แรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จได้  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพิชญ์
กฤตา พักโพธิ์เย็น (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัว
และเพื่อนของนักศึกษา ส่วนรายข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผู้เรียน เพราะความตั้งใจ
เรียนส่งผลมาจากพฤติกรรมการเรยีนอันเกิดจากแรงจูงใจและเจตคติ
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ในการเรียนที่มุ่งมั่น แนวแน่ อันจะส่งเสริมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วรรณ  สุข
ใจรุ่งวัฒนา (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีดี
ของนัก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3  สั งกัดส านั กบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีการปฏิบัติตัวในการสอบ และด้าน
การท างานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเตรียมตวั
ก่อนเรียน ด้านการปฏิบัติตัวในช้ันเรียน ด้านการจัดระบบการเรียน
และด้านการทบทวนบทเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น นักเรียน
ควรมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีมีความตั้งใจเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อปัจจัยด้านการจัดการศึกษา โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตา่งกันพบว่า ส่วนใหญ่
คู่ที่มีความแตกต่างมากท่ีสุดคือ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ซึ่งเป็น
นักเรียนที่เรียนดี มีพฤติกรรมการเรียน และเจตคติ แรงจูงใจในการ
เรียนสูง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนของผู้ปกครองและเพื่อน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว
สามารถท านายปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อาชีวศึกษา สาขาพาณิชยกรรมได้ สอดคล้องกับ ศิวพร สุวรรณมณี 
(2560) ได้ศึกษางานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนนักเรียนร้อยละ 70 ของ
นักเรียนทั้งหมด2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 
ซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่มสองขั้นตอน(Two-stage cluster random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว จ านวน 6 แผน 2) แบบวัดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
แบบเขียนตอบ จ านวน 15 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่  0.56-0.76 ค่าอ านาจจ าแนก 0.30-0.56 และค่าความเช่ือมั่น 0.94   สถิติพื้นฐานท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ ไค-สแควร์ และสถิติทดสอบ
อันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของ Wilcoxon 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกร้อยละ 92.85 
ของนักเรียนทั้งหมด มีทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมี
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หลังเรียนมากว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟกิ, ทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 
 

Abstract 
The proposes of this research were 1) to study a number of Matthathomsuksa 1 students who have been taught 

inquiry learning with graphic organizer on interpreting data and  conclusion passing the criterion of 70 % of full score of 
all Matthathomsuksa 1 students. 2) to compare the interpreting data and conclusion  of Matthayomsuksa 1 students  
before and after learning using the inquiry leaning with graphic organizer. The sample used in this research was 14  
Matthathomsuksa 1 students of Khaokalawitthayakom School chosen from two-stage cluster random sampling. The tools 
used in this research were 1) 6 learning plans with inquiry learning with graphic organizer.  2)  Data interpretation skills 
test and conclusion 15  items subjective examination  of  difficulty  between  0.56 to 0.76, the  degree of discrimination 
between 0.30 to 0.56 and the degree of validity 0.94 . Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
Chi-Square Test and Wilcoxon T statistics. 

The research  findings  were  as  follows : 1) The students learning with inquiry leaning with Graphic Organizer 
assembled a passing score of 70 percent of total score significantly .05 level.  2) The students after learning with inquiry 
leaning with Graphic Organizer had learning Interpreting data and Conclusion higher than before with statistical significance 
level of .05 
Keywords: Inquiry leaning with Graphic Organizer, Interpreting data and Conclusion 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาช้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้น
การเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที่หลายหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 3) 

การเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสามารพัฒนาขึ้น
ได้โดยการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (discovery learning) ซึ่งเป็น
ทฤษฏีของเจโรมี บรูนเนอร์ (Jerome Bruner) โดยผู้เรียนเรียนรู้
เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่สนใจกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองจาก
พื้นฐานประสบการณ์และความรู้เดิมที่แตกต่างกันในแต่ละระดับช้ัน
ที่ศึกษา จากนั้นจึงน ามาสร้างความรู้ด้วยตนเองของพีเอเจต์  
(Peajetian constructivism) ซึ่งตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Science Education 
Standards) โดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NRC, 1996) ได้นิยาม 
“การสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์”(Scientific Inquiry) ว่าเป็น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และน าเสนอผลการศึกษา
นั้นตามสารสนเทศหรือหลักฐานต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ หัวใจส าคัญของ
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียนคือการให้ผู้เรยีนได้
ใช้กระบวนการในการส ารวจตรวจสอบ ( Investigation Process) 
และรวบรวมข้อมูลหรือหลักการต่างๆ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์
หรือแก้ปัญหาข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการหรือเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2561: 42) สอดคล้องกับ (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์. 2557: 53) กล่าวว่า วิธีการจัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด ค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด 
ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้เอง และสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ส่วนครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก  

ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ปี
การศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย โรงเรียนพยุหะ
พิทยาคม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.17 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.10 และโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.00  (โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม. 2560: 10) 
จากผลคะแนนเฉลี่ย จะเห็นได้ว่าผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ไม่ถึงครึ่งจาก
จากคะแนนเต็ม สะท้อนให้เห็นปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านความรู้และทักษะกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ ในปัจจุบัน โดยจากการศึกษาแบบทดสอบ วิชา
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 พบว่าแบบทดสอบลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  แบบทดสอบมีจ านวน 45 ข้อ โดยมีแบบทดสอบ
จ านวน 17 ข้อ ที่เป็นการคิดวิเคราะห์จากผลการทดลอง มีการน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ การตีความหมายและลงข้อสรุป ซึ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรียนนอกจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้ว ผู้วิจัยได้สนใจที่
จะน าผังกราฟิกมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทั้งนี้
เพราะการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของออซู
เบล (โนแวกและวิน. 198: 7; อ้างถึงใน กิ่งฟ้า สินธุวงษ์. 2537: 106 
) ได้เสนอว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาหรือ
เรื่องราวใหม่ สามารถเช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ในโครงสร้างของ
ความรู้ หรือโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียนได้ความหมายของ
การเรียนรู้อย่างมีความหมายในทฤษฎีของออซูเบลเดิมนั้น ได้
ช้ีให้เห็นถึงแตกต่างระหว่างเรียนรู้อย่างมีความหมายกับการเรียนรู้
แบบท่องจ า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถ
หาหนทางเช่ือมความรู้ ใหม่ให้เข้ากับความรู้ เดิมของตนเองได้ 
สอดคล้องกับ (จรินทร จันทร์เพ็ง. 2556: 71 ) ซึ่งได้ศึกษา “การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้” พบว่า ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้บูรณาการ นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้มีคะแนน
เฉลี่ยจากการท าแบบวัดทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้น
บูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การเป็นรายด้าน พบว่าหลงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียนด้วยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้ ท า ให้นัก เ รี ยนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองและการตีความหมายและลง
ข้อสรุปหลังการทดลองมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ตาม
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น
พอจะสรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
น่าจะเป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อทักษะการตีความข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด แสวงหาความรู้ วางแผน ลง
มือปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะ
การตีความหมายและลงข้อสรุปที่สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมลูและลง

ข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็กับจ านวนนักเรยีนร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมลูและลง
ข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้การวิจัยในครั้งน้ี  ได้แก่   

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเขากะลา
วิทยาคม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ หน่วยท่ี 2 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัว 
 โดยแบ่งเป็น  6  แผน  คือ  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  การแบ่งช้ันบรรยากาศ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  อุณหภูมิ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  การเกิดลม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เมฆ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  ฝน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  การพยากรณ์อากาศ 
 2. ด้านตัวแปร 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 

2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรปุ  
 3.  ด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โดยรวม  12  ช่ัวโมง 
   4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย  
    4.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิก  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 
ช่ัวโมง  ซึ่งผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  6  
แผน  ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพของแผนเท่ากับ  4.57  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมากท่ีสุด 
  4.2 แบบวัดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วรรณทิพา รอดแรงค้า.2540:167 ) 
มีลักษะของแบบวัดทักษะเป็นแบบวัดทักษะแบบอัตนัย จ านวน  15  
ข้อ ซึ่งข้อสอบทั้งหมดมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา  ( IOC)  อยู่ระหว่าง  
0.67 – 1.00  ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  0.21 – 0.76 และ
ค่าอ านาจจ าแนก(B)อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.56  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  
0.94 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
เบื้องต้น (Pre-experimental design) รายละเอียดของ
การด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอพุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียน
พยุหะพิทยาคม  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และโรงเรียนเขากะลา
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  
ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 1 ห้องเรียน จ านวน 14 คน  ซึ่งใช้วิธี
สุ่มแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster random Sampling) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-
experimental design) โดยใช้แบบการวิจัยกลุ่มเดียว สอบก่อน
และหลัง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก แบบวัดทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปไปทดลองกับกลุม่ตัวอย่าง
ตามล าดับ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลอง
สอนด้วยตนเองใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง ติดต่อกัน 4 
สัปดาห์ รวมใช้เวลา 12 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ไม่นับเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ช้ีแจงนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้  จากนั้นทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานเดิมของ
นักเรียน โดยใช้แบบวัดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง น ามาตรวจให้คะแนนบันทึกไว้เป็น
คะแนนสอบก่อนเรียนเพื่อนไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3. ด าเนินการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ซึ่งเป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จ านวน 14 คน ในเวลาเรียนปกติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 6 
แผน รวมใช้เวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 
 4. เมื้อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิกครบถ้วนทุกหน่วยแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบหลัง
เรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
โดยใช้แบบวัดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
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 5. ตรวจผลการทดสอบแล้วน าคะแนนผลการสอบก่อน
เรียน–หลังเรียนมาวิ เคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิต เพื่อทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
 1. ศึกษาจ านวนจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีคะแนนทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม โดยใช้สูตรการทดสอบไค-สแควร์ 
 (นวลศรี ช านาญกิต. 2551: 126) 

1.1 น าผลการทดสอบมาหาจ านวนนักเรียน ที่มี 
คะแนนวัดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนวัดทักษะ
การตีความหมายและลงข้อสรุปหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

1.2 น าจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่าน
เกณฑ์ บันทึกผลลงตารางตามรายการที่ก าหนด จ านวนนักเรียนท่ีได้
จากการปฏิบัติ (foi ) และจ านวนนักเรียนตามสมมติฐาน (fei ) แล้ว
น าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบจ านวนร้อยละ 
70 ของนักเรียนทั้งหมด ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ผังกราฟิกมีผลให้เกิดทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแคว ์

1.3  แปลความหมายของผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อ 1 

2. เปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผัง
กราฟิกซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 น าคะแนนที่ได้จาการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาค านวณค่าเฉลี่ย 
  2.2 น าข้อมูลดังกล่าวมาทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองกับก่อนทดลอง เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก จึงใช้การทดสอบแบบอันดับที่มีเครื่องหมาย
ก า กั บ ขอ ง  Wilcoxon matched pairs signed-rank test โ ด ย
เปรียบเทียบด้วยการเปิดตาราง เนื่องจาก n < 30  
  2.3 แปลความหมายของผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็มกับจ านวนนักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็มกับจ านวนนักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด 

ความถี ่ จ านวน
นักเรียนท่ีได้

จากการปฏิบตั ิ

จ านวน
นักเรียนตาม
สมมติฐาน 

foi - fei 2

 

นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

13 10 3  
3.15 

นักเรียน
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1 4 -3 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 2 (1,0.05) = 3.841) 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่าไค-
สแควร์ ( 2 ) ที่ได้จากการค านวณ เทา่กับ 3.15 น้อยกว่าค่าไค-
สแควร์ จากตารางที่ระดับนัยส าคญั .05 เท่ากับ 3.841 แสดงว่า
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 กับจ านวนนักเรียนท่ีคาดหวงั
ว่าจะผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05  
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 

กลุ่ม
ทดลอง 

N คะแนน
เต็ม 

X T- T+ T = 
min(T+,T-) 

ก่อน
เรียน 

14 30 14.21 0 140 0* 

หลัง
เรียน 

14 30 23.78 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผัง
กราฟิก มีคะแนนการวัดทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรปุ  
หลังเรียนมากว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี ้

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผัง 
กราฟิกมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวน
นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  

 
อภิปรายผล 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนทักษะผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
70 กับจ านวนนักเรียนที่คาดหวังว่าจะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
ผังกราฟิกทั้ง 6 แผน เป็นระบบทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นการจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป มีการซักถามแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน แล้วน ามาเปรียบเทียบ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข 
เพิ่มเติม หรือทบทวนใหม่เพื่อน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลักขณา อันทะปัญญา 
(2555) ท่ีพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Cycle) ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก (Graphic Organizer Technique) มีคะแนนทักษะการคิด
วิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 73.11 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 76.20 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก (Graphic Organizer Technique) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน คิดเป็น
ร้อยละ 73.13 มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่ง
ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ 
เรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่ วมกับผังกราฟิกมีทักษะการ
ตีความหมายและลงข้อสรุปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอนตามล าดับ ร่วมกับผังกราฟิก มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555) ผลการวิจัย 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้  (5E)  มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ครูควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกลุ่ม 
ทุกครั้งก่อนสอนเพราะจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยครูควรน าเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการสอน คลิปวีดีโอ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมี
ความพร้อมในการเรียนรู้  ทั้งนี้ครูต้องค านึงถึงความรู้  ความสามารถ
ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

1.2  ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความ
คิดเห็นออกมา  แม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือไม่
ถูกต้อง  เพื่อน าไปสู่การอภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง 

1.3 ครูควรให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการใช้ผัง
กราฟิกในรูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่เรียน เพื่อ
เสริมความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบ 
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีขั้นตอนที่ท าให้ผู้ เรียนได้

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับในรูปแบบผังกราฟิก ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีความจ าในการเรียนได้ดี ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาผลกาสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกท่ีมี
ต่อความคงทนในการเรียนรู้ 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเนื้อหาอื่นหรือสาระการเรียนรู้
อื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ควรมีการศึกษาผังกราฟิกโดยนอกจากจะใช้ร่วมกับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้แล้วควรมีการน าในใช้ร่วมกับรูปแบบอื่นๆ 
ได้แก่ การสอนแบบโครงงาน แบบโมเดลซิปปา และการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียน                           
ในต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล อ าเภอเมือง                                
จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถ                                  
น ามาประยุกต์ใช้คือ การจัดการเรียนรู้แบบ KWL และการจัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ  
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู,้ หลกัการทรงงาน, เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
 

Abstract 
This research has purpose to development of a learning management by applying the principles of the work 

of the King’s Understanding Accessing Developing from schools in Nanglae Sub-district, Mueang Chiang Rai District, 
Chiang Rai Province. Sample Teacher groups in Nanglae Kindergarten School (Ban Thung), Nanglae Sub-District, Mueang 
Chiang Rai District, Chiang Rai Province. The Obtained from a specific selection and tools to use in this research Learning 
management by applying principles of work of the King’s Understanding Accessing Developing . Techniques received are 
Data analysis use average (Mean) and content analysis. The result from research learning management by applying 
principles of work of the King’s Understanding Accessing Developing from His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Which 
the Learning management techniques are KWL and Six thinking hats. 
Keywords : Learning management , Applying The principle of the Work of the King’s, Understanding  Accessing   
                 Developing 
 

1.บทน า 
ศาสตร์พ ระราชา  คื อ  อ งค์ ค วาม รู้ ข อ งพ ระราชา 

(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร) ที่ทรงช่วยเหลือ ปวงชนชาวไทย เป็นการวาง
แนวทาง แนวคิด ทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ 
ขั้นตอนการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริซึ่งมี
มากกว่า 4 ,000 โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนของ

พระองค์ท่าน ซึ่งมีเป้าหมายคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข 
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น า 
“ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลก 
ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยน้อมน าพระราชด ารัสของ
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พระราชา (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”                      
ของการพัฒนามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างแท้จริงให้มีความ อยู่ ดี  กินดี  และได้ เช่ือมโยง “ศาสตร์
พระราชา”ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) 
ทั้ งในด้านภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริด้านการศึกษาว่า 
การศึกษามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์           
เพราะการศึกษาท าให้มนุษย์มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตและ
ความมั่ น ค งใน การป ระกอบ อา ชีพ ก ารงาน  น อกจากนั้ น                            
พระราชด ารัส พระราชจริยาวัตร งานและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สะท้อนให้ประจักษ์ชัด ถึงพระอัจฉริยะด้านการศึกษา
เรียนรู้  ทรงลงมื อปฏิ บั ติ ด้ วยพระองค์ เองจน เกิดผลส า เร็ จ              
ยังความปลาบปลื้มประทับใจแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง พระองค์จึง
ทรงเป็นแบบอย่างการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกฝนและปฏิบัติ 

การศึกษาเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการศึกษา
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ  พ ร ะ ร า ช ด า รั ส  พ ร ะ ร า ช จ ริ ย า วั ต ร                                
พระบรมราโชวาทงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพื่อเป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เห็นความส าคัญของการศึกษาอย่างไร ทรงเรียนรู้อย่างไร ทรงปฏิบัติ
ด้วยความเพียรพยายามอย่างไร ดังพระบรมราโชวาทต่อไปนี้                      
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในโอกาสที่ครูและนักเรียน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้เข้าเฝ้าทูลละออง                      
ธุลีพระบาท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515 ความหลายตอนที่แสดง                              
ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา ดังเช่น “การศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิต เพราะเป็นรากฐานส าหรับช่วยให้
บุคคลสามารถก้าวไปถึงความส าเร็จ ความสุข ความเจริญทั้งปวง                          
ทั้งของตนเองและของส่วนรวม ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับ
แรกที่จะต้องให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง          
ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิด
ว่างานที่แต่ละคนก าลังท าอยู่นี้ คือความเป็นความตายของประเทศ 
เพราะอนุชนที่มีความรู้มีความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้ 
ผู้ที่ เป็นนักเรียนนั้นต้องจ าใส่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ ช่วยเราได้ยิ่งกว่า                         
วิชาความรู้ จะต้องรีบขวนขวายตักตวงไว้ ในเมื่อก าลังมีโอกาส                     
ขณะเมื่อยังเยาว์วัยอยู่นี้ ส าหรับความสุขสบายความเป็นหลักฐาน
ของตัวในวันข้างหน้า..” (ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2515-2516, 
2550, หน้า 66) 

การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่ดี  ผู้สอนเป็น                            
ผู้ ที่ มี บ ท บ าท ส า คั ญ ใน ก าร ท า ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้                                 
ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้และมีทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียน 
เรียนอย่างมีความหมายและมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้
กระบวนการเรียนรู้มิได้จ ากัดว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน
เท่านั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกกันว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล สุมน อมรวิวัฒน์ 
(2533: 460) กล่ าวว่ า  การ เรียน รู้คื อสถานการณ์ อย่ างหนึ่ ง                              
ที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์
เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 2. ความสัมพันธ์
และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่                      
3. ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ การจัดการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน 
และเกิดการเรียนรูข้ึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสูจุ่ดหมายปลายทาง 
คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกันหากผู้สอนรู้จักเลือกใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียน
ของผู้เรียนดังนี้คือ 1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือ
กิจกรรมที่เรียนรู้   2. เกิดทักษะหรือมีความช านาญใน เนื้อหาวิชา 
หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งท่ีเรียน  4. สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 5. สามารถน าความรู้
ไปศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ ฮิลล์ (Hills, 1982: 266)      
การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน  
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่
ดีที่สุดก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

การน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ                       
การน าส่วนหนึ่ งของหลักการทรงงาน แนวคิด  ทฤษฎี  และ
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล       
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการของหลักการทรงงานที่น ามาใช้ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา                     
โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และ
แสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้
จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างใน เข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม พัฒนา หมายถึง 
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การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และ                     
มีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และน าไป
ประยุกต์ใช้ โดยน ามาสร้างเป็นขั้นตอนการสอนและบูรณาการ                       
กับกระบวนการการเรียนรู้ในช้ันเรียนและท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการคิด และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

จากเหตุผลที่ กล่าวมาผู้ วิจัย ได้ เกิดความสนใจที่ จะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยประยุกต์ ใช้หลักการทรงงาน                      
"เข้ า ใจ  เข้ าถึ ง  พั ฒ น า " ส าห รั บ โ รงเรี ย น ใน ต าบ ลน างแล                          
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางเช้ือชาติ และ
ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมสู ง การใช้ศาสตร์พ ระราชา                                  
ในการจัดการเรียนรู้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการเรียนรู้ และ
สามารถบูรณาการกับท้องถิ่นได้ 

 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนในต าบลนางแล                        
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้

หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนในต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย มีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูผู้สอนในโรงเรียน

ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลนางแล                   

(บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียน 
1. ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

หลักการทรงงาน  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.สร้างแบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
3.น าแบบสอบถามไปเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ  จากนั้นปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4.น าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3  การด าเนินการวิจัย   
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

          1. ประชุมชี้แจงสภาพการด าเนินการการจัดการเรียนรู้ และ
หลักการทรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนในต าบล          
นางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
          2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และหลักการ
ทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
          3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยประยุกต์ ใช้หลักการ                       
ทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
          4. อบรมให้ความรู้แก่ครู ในโรงเรียนในต าบลนางแล                          
อ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดการเรียนรู้   โดย
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
          5. น าการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ โดยให้ครูในโรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการ 
           6. ประชุมเพื่อติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ  ดังนี้   

1. วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) 
 

4.สรุปผลการวิจัย 
  การจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ 
เข้ าถึ ง พัฒ นา ของพระบาทสม เด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร                         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งการจัดการเรียนรู้          
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้คือ การจัดการเรียนรู้แบบ KWL และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ  
 

5.อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                          
โดยการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้คือ การจัดการ
เรียนรู้แบบ KWL และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หมวก 6 ใบ                            
ซึ่งสามารถอธิบายขยายความได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ KWL คือ แนวคิดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านตาราง 3 ช่อง  K-W-L (What I already know/ 
what I want to know/ what I have learned) ที่ เน้ นการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์
ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  ซึ่งมีกระบวนการเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังนี้ 1. กระบวนการ 
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“เข้าใจ”  คือ ขั้นรู้ = K (Know) ผู้สอนจะตั้งประเด็น (หรือหัวข้อ
บทเรียน) ให้ผู้เรียนทุกคนทราบ หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ผู้ เรียน                        
แต่ ล ะคน ได้ คิ ด  และให้ ผู้ เรี ยนแต่ ละคน  (ห รือแต่ ล ะกลุ่ ม )                                 
ได้เขียนสาระต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็น                        
ที่ผู้สอนตั้งไว้ในกระดาษท่ีผู้สอนแจกให้ ซึ่งเป็นการทบทวนให้ผู้เรียน
ท าความเข้าใจในความรู้ เดิมของตนเองในประเด็นที่จะศึกษา                           
2. กระบวนการ “เข้าถึง” คือ ขั้นต้องการเรียน = W (Want) 
หลังจากท่ีผู้เรียนบันทึกสาระต่างๆ  ที่ตนเองมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับ
ประเด็น (หรือหัวข้อบทเรียน) ที่ผู้สอนตั้งไว้แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียน
บันทึกถึงความต้องการที่เกี่ยวกับสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการจะเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อย่อย ๆ             
ก็ ได้  ถ้ า เป็ น กิ จ ก รรม กลุ่ ม  ส าม ารถ ให้ ก ลุ่ ม ช่ วยกั น คิ ด ว่ า                               
ต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดไว้หลังจากนั้น  
จะมีการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ซึ่งอาจให้ผู้สอนเป็นผู้น าช้ันเรียน 
หรือปล่อยให้ผู้ เรียนศึกษาบทเรียนแต่เพียงล าพังจากสื่อต่าง ๆ                        
ที่ผู้สอนจัดไว้ให้ หรืออาจจะให้ผู้ เรียนออกไปค้นคว้าหาความรู้
เกี่ ยวกับหั วข้อย่อย ๆ ที่ ผู้ เรียนบันทึกไว้ ในกระดาษช่อง W                         
3.กระบวนการ “พัฒนา” คือ ขั้น เรียนรู้แล้ว = L (Learned)                         
ในขั้นสุดท้ายนี้ จะให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
แล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมา ลงในกระดาษช่องทางขวามือท่ีเหลือ และ
ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า สิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว (K) สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
เรียน (W) และสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้ว (L) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร และสรุปผลความรู้ที่ได้ 
            แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโมเดล K-W-L                   
เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมผู้เรียนในเรื่องการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล รวมทั้ งการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) โมเดล K-W-L เอื้อประโยชน์หลายอย่าง                             
ต่อผู้เรียน เช่น 1. เป็นเครื่องมือน าทางที่เป็นรูปธรรมในการค้นคว้า
หาความรู้ของผู้เรียน 2.ช่วยระบุแหล่งที่มาของข้อมูล หรือแหล่ง
เรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความ
ถู กต้ อ งข อ งข้ อมู ล ได้ ง่ ายห ลั งจ าก เมื่ อท ราบ แ ห ล่ งข้ อมู ล                                    
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้พร้อมในระดับที่สูงขึ้น                              
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับการค้นคว้า                       
หาความรู้จากหนังสือแบบเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ                      
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545 : 8) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบ KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการอ่ านที่ ส อดคล้ อ งกับทั กษะการคิ ดอย่ างรู้ ต น                              
ว่าตนคิดอะไร มี วิธีคิดอย่ างไร สามารถตรวจสอบความคิด                             
ของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการ                          

ท าความเข้าใจตนเองมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการดึงมาใช้ภายหลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ คือ เทคนิคการคิด
อย่างมีระบบ คิดอย่างมีโฟกัสมีการจ าแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ 
และคิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ท าให้การคิด                      
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก “การคิด” เป็นทักษะช่วยดึง             
เอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทักษะความคิดจึงมีความส าคัญที่สุด                          
เป็นการสอนแบบตั้งค าถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดส าหรับ
นัก เรียนทุกระดับ ช้ัน  เรื่ องใดเรื่องหนึ่ ง หรือสถานการณ์ ใด
สถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกัน
นั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่าจะคิดโดยใช้หมวกสีใด โดยเริ่มตั้งแต่                                   
ท าความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ สื่อวิดิทัศน์ และเอกสาร 
จากนั้นผู้สอนอธิบายการคิด ขั้นตอนการใช้หมวก และสาธิต                     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ  และให้นักเรียนใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หมวกหกใบในการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีโฟกัส                       
มีการจ าแนกความคิดออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพเพื่อช่วย
จั ด ระ เบี ยบ การคิ ด  ท า ให้ ก ารคิ ด มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ม ากขึ้ น                               
และสร้างช้ินงานการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้                      
โดยใช้หมวก 6 ใบ มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ดังนี้ กระบวนการ “เข้าใจ” เปรียบได้กับ 
การคิดแบบหมวกสีขาว คือ ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น 
และการคิดแบบหมวกสีแดง  คือ อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองว่า
ชอบ ไม่ชอบ ความคิดเชิงอารมณ์ส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มี
เหตุผลประกอบ ซึ่งการจะเรียนรู้หรอืท าการศึกษาในเรือ่งใดจะต้องมี
การท าความเข้าใจในประเด็นของข้อมูล ข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อนและ
สามารถแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองได้  กระบวนการ 
“เข้าถึง” เปรียบได้กับการคิดแบบหมวกสีด า คือ เป็นการคิด                            
ในเชิงระมัดระวัง ข้อเสียหรือผลทางด้านลบ เป็นป้องกันตนเองจาก
ความผิดพลาด ความเสี่ ยง และอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นและ                           
การคิดแบบหมวกสีเหลือง คือ ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลก                     
ในแ ง่ดี  การมองที่ เป็นประโยชน์  เป็นการคิดที่ ก่อให้ เกิดผล                          
หรือท าให้สิ่งต่าง ๆเกิดขึ้นได้ กระบวนการคิดของหมวกทั้ง 2 สีนี้                                        
สื่อให้เห็นถึงการเข้าใจถึงเนื้อหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษากระบวนการ 
“พัฒนา” เปรียบได้กับ การคิดแบบหมวกสีเขียว คือ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  การคิดย่อยอดจากเหตุการณ์  สถานการณ์  หรือ                              
เรื่องที่ศึกษา ตลอดจนแสดงความคิดใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง                         
ที่ดีขึ้น และการคิดแบบหมวกสีฟ้า คือ การควบคุม และการบริหาร
กระบวนการคิด ความคิดรวบยอด ข้อสรุป หรือการยุติข้อขัดแย้ง 
กระบวนการคิดของหมวกทั้ง 2 สีนี้สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาความคิด 
หรือแนวคิด เพื่อการต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆ
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ที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการสรุปผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
สอดคล้องกับ สมันตา วีรกุล (2547 : 91) ที่ว่า การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดหมวกหกใบ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิด
อยา่งเป็นระบบ และคิดหลากหลาย ฝึกคิดได้หลายด้าน ท าให้ผู้เรียน
มีอิสระในการคิด ไม่เป็นการตีกรอบความคิดของผู้เรียน เห็นได้จาก
การใช้สีของหมวกเป็นสัญลักษณ์แทนการคิดแต่ละแบบ ได้แก่                 
หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีด า หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว 
และหมวกสีฟ้า ท าให้สามารถคิดพิจารณาแต่ละเรื่องได้ถึง 6 ด้าน 
และ สุนันทา สายวงศ์ (2544 : 79) กล่าวว่า การสอนโดยเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้เกิดประสบการณ์
เรียนรู้ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็น
ระบบ เป็นการคิดที่มีทิศทาง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดหมวก 6 ใบจะช่วยให้
ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ รู้จักคิด วิ เคราะห์ 
พิ จ ารณ า เห ตุ ผ ล  เพื่ อ ใ ช้ ใน การแ ก้ ปั ญ ห า  ห รื อ ตั ด สิ น ใจ                            
โดยใช้กระบวนการร่วมมือกันในการท างาน หรือการท ากิจกรรมกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมเหมือนการเล่นเกมท าให้บรรยากาศในการเรียน
สนุกสนาน อีกทั้ งการเปลี่ยนอิริยาบถโดยการเปลี่ยนหมวก                           
อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน                          
ผู้สอนสามารถน าแนวคิดหมวกหกใบไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
หรืออาจจะน าแนวคิดหมวกหกใบไปใช้ในการพัฒนาการคิด                             
ของบุคลาการในองค์กรได้ 
 

6.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.ควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยประยกุต์ใช้หลักการทรงงาน 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ           
โดยปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของรายวิชานั้นๆ 

2.ควรมีการวิจัยที่ศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้                     
โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส าหรับ
นักเรียน 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL 
และการจัดการเรียนรู้โดยใช้หมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

The effects of inquiry learning with graphic organizer on achievement and analytical 
thinking of prathomsuksa 6 students 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการ คิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 และ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.53-0.73 และค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.27-0.66 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 และ 3) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.63-0.73 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30-0.56 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92  
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักเรียนที่ไดร้ับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ไดร้ับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนท่ีไดร้ับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห์ผ่านเกณฑร์้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 4. นักเรียนที่ไดร้ับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ:  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิก, ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์
 

Abstract 
 The purpose of this research are: 1) Study comparing the academic achievement of the students in grade 6 
from the effects of using the inquiry method together with a graphic organizer with 70%. 2) A study comparing the 
academic achievement with pre-test and post-test in the science subject, The students in grade 6 learn from using the 
inquiry method with a graphic organizer.  3) A study comparing the ability analyzed in the science subject, The students 
in grade 6 learn from using the inquiry method with a graphic organizer with 70% and 4) A study comparing ability in 
pre-test and post-test analyze of the students in grade 6 learn from using the inquiry method with a graphic organizer.  
The sampling group is the students in grade 6 from the cluster sampling. The research instruments are 1. Research 
instruments using the inquiry method with a graphic organizer. 2. The achievement paper test in the science subject 
with multiple-choice from 30 items. The difficulty between 0.53 to 0.73, the degree of discrimination index between 
0.33 to 0.66 and the degree of validity 0.94 and 3) Measurement analysis in science subject in a subjective test with 10 
items has the difficulty between 0.63-0.73, the degree of discrimination index between 0.36-0.56, and reliability levels is 
0.92. The research result finds that 
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  1. The students who learn with the effects of using the inquiry method together with the graphic organizer has 
more academic achievement with 70% at the .05 level of significance.  
    2. The students receive learning from the inquiry method together with the graphic organizer has a high score 
in post-test more than per-test at the .05 level of significance. 
    3. The students learn from the effects of using the inquiry method together with the graphic organizer has the 
ability to analyze pass the criteria at 70% of at the significant level of .05 level of significance. 
    4. The students receive learning from the inquiry method together with the graphic organizer has the high 
ability to analyze in post-test higher than per-test at the .05 level of significance. 
Keywords:  inquiry method together with graphic organizer, the analytical thinking ability of the students.   
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญทางด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างสม่ าเสมอ(สุวิทย์ มูลค า.2554: 8) 
และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคล และการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วตั้งค าถามหรือปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา  เพื่อให้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิด
วางแผนและลงมือปฏิบัติ การส ารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย คิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
ตอบค าถามหรือแก้ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู ้(สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  .2551:1-2) ท าให้นักเรียนเกิด 
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ การสืบเสาะหาความรู้ และการที่
นักเรียนจะประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นั้น อยู่บนความ
รับผิดชอบของครูวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 92) 

แต่สภาวการณ์ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ยังเน้นการท่องจ า ให้เช่ือฟังค าสอนของครู ห้ามคิด
แตกต่างจากผู้สอน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวหล่อหลอมให้เด็กไทย
ขาดทักษะการคิด ทั้ งในเรื่องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นความคิดในระดับสูง (แสงเดือน ทวีสิน.2545:194) 
จึงท าให้ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยอ่อนลงทั้งในด้าน
กระบวนการทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเริ่ม
สร้ างสรรค์  การแก้ปัญ หา รวมทั้ งความรู้ ท างวิชาการด้ าน
วิทยาศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541: 
36) ดังปรากฏจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2558-2560 ภาพเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในระดับประเทศนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.22 , 34.43, 34.54 
ตามล าดับ แต่ในระดับกลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 38.42, 36.57, 37.96 ตามล าดับ และจากการสรุปผลของฝ่าย
นโยบายและแผนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต2 มีข้อสรุปว่า ข้อสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เน้นความ
เป็นเหตุเป็นผล และตรรกะซึ่งเป็นทักษะเฉพาะ แต่สภาพการเรียน

การสอนยังเน้นการสอนแบบท่องจ า เพราะฉะนั้นการสอนกับการ
สอบวัดจึงไม่สัมพันธ์กัน  ท าให้คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับต่ า(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
2.2559:12) 

จากสภาพความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นผลท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ค้นหาวิธีการ เทคนิคการสอนต่างๆ ที่
หลากหลาย และได้ข้อสรุปท่ีจะให้เกิดผลกับผู้เรียนในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการคิด คือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism)  (ทิศนา แขมมณี. 2552) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต 
ฝึกถามตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการ ฝึกบันทึก  ฝึก
น าเสนอ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ฝึกสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมคีรูเปน็ผู้
ควบคุมด าเนินการให้ค าปรึกษาช้ีแนะ ช่วยเหลือให้ก าลังใจ เป็นผู้
กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.2549 : 2)นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แล้ว ผู้วิจัยได้สนใจที่จะน าเทคนิคการจัดผังกราฟิกมา
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นรากฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย(Meaningful learning 
theory) ของAusubel คือ ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้ใหม่เข้าไป
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือมโนทัศน์ที่มีอยู่แล้ว โดยความรู้ใหม่ที่ได้
เรียนรู้อย่างมีความหมายจะถูกเก็บไว้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอัน
เป็นผลมาจากการดูดซึมความรู้เดิมที่มีอยู่และจะช่วยขยายความรู้
เดิมหรือมโนทัศน์ที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่นั้นผู้เรียนมีพื้นฐานที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิมได้ จะท า
ให้การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นมีความหมาย(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์.2552:253)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา  อันทะปัญญา (2556)ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก (Graphic Organizer Technique) มีคะแนนทักษะการคิด
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วิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 73.11 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 76.20 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก (Graphic Organizer Technique) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน คิดเป็น
ร้อยละ 73.13 มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่ง
ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัย เรื่องผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุผลและเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
            4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไดร้ับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัผังกราฟิก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา 
 1.1 ขอบเขตเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เนื้อหา 
วิชาวิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากวางทอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งได้ก าหนดขอบข่ายของเนื้ อหาตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
  1.กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆ 
  2.ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
  3.โซ่อาหารสายใยอาหาร 
  4.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
  5.การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  
 1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลาในการทดลอง ใช้
เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 12 คาบ 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
2.  ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิก  
 2.2 ตัวแปรตาม  
  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
ผังกราฟิก  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 
ช่ัวโมง  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  6  
แผน  ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพของแผนเท่ากับ  4.54  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมากท่ีสุด 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษะของ
เป็นแบบปรนัย จ านวน  30  ข้อ ซึ่งข้อสอบทั้งหมดมีค่าความตรงเชิง
เนื้อหา  (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง  0.53-0.73 และค่าอ านาจจ าแนก(B)อยู่ระหว่าง 0.27-0.66 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.94 
 3.แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหม์ีลกัษณะเปน็
แบบวัดเชิงสถานการณ์แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ซึ่งข้อสอบท้ังหมด
มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.63-0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่
ระหว่าง 0.30-0.56 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น 
(Pre-experimental design) รายละเอยีดของการด าเนินการวิจยั
ดังนี ้
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 2 ประกอบด้วย 6 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ โรงเรียนบ้านประดาหัก 
โรงเรียนบ้านท่าชะอม โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้าน 
เขาน้อย และโรงเรียนบ้านเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี จ านวน 81 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขากวางทองที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 1 ห้องเรียน จ านวน 16 คน  
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) 
 
 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
89ภาคโปสเตอร์



 

 1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจ านวน 30 ข้อ 60 นาที 
แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบวัดความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ 60 นาที แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนน
ก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก ที่
พัฒนาขึ้นกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขากวางทองจ านวน 16 คน ใช้เวลา
ในการทดลองจ านวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2คาบ  คาบละ 60 นาที รวม
ทั้งสิ้น 12 คาบ 
 4.หลังจากเสร็จสิ้นการสอน ตามที่ก าหนดไว้จึงท าการ
ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง   
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและท าแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แล้วบันทึกผลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.น าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบตามสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการ
ทางสถิติตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกับเกณฑ ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกโดยน าคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะหด์ว้ย สถิติ The Wilcoxon 
Signed - Ranks Test 
  1.1 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คดิค่าร้อยละและเทียบกับคะแนน
เต็ม เพื่อหาจ านวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ ์
  1.2 นับจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวิทยาศาสตร์ ที่ได้คะแนนผ่าน
เกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ไปทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ 
The Wilcoxon Signed - Ranks Test 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกโดยน าคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ ด้วยสถิติ The Wilcoxon Signed-Ranks Test
  2.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ มาหาค่าเฉลี่ย  
  2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ  The 
Wilcoxon Signed-Ranks Test 

 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกโดยน า
คะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ด้วย สถิติ The Wilcoxon 
Signed - Ranks Test 
       3.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ คิดค่าร้อยละและเทียบกับคะแนน
เต็ม เพื่อหาจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
      3.2 นับจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ไปทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ 
The Wilcoxon Signed - Ranks Test 
 4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6ที่ได้รับการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกโดยน าคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ ด้วยสถติิ The Wilcoxon Signed-Ranks Test
   4.1 น าคะแนนท่ีได้จากการวดัความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ มาหาค่าเฉลี่ย  
               4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผั งกราฟิ กก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยใช้สถิติ  The 
Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 
 ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม    

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(16,0.05) = 29 )  
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีค่าเฉลี่ยผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ  25.44  จากการ
ทดสอบสมมติฐานด้วย The Wilcoxon Signed-Ranks Test มีค่า
เท่ากับ  0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการเปิดตารางแสดงว่าจ านวน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย 

 x̅ ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ 

T+ T- 
T=min 
(T+,T-) 

การทดสอบ
หลังเรียน 

25.44 21.00 136 0 0* 
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  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังที่
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
  ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(16,0.05) = 29 ) 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 ตอนท่ี  3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รบั
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑร์้อยละ70 
ของคะแนนเต็ม 

 ตารางที่ 3 แสดงผลผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไดร้ับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม  
   
 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(16,0.05) = 29 ) 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีค่าเฉลี่ยผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เท่ากับ 15.69  
จากการทดสอบสมมติฐานด้วย The Wilcoxon Signed-Ranks 
Test มีค่าเท่ากับ  11.5 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ ได้จากการเปิดตาราง
แสดงว่าจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
 

 ตอนที่  4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน
และหลังที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก 
 ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังไดร้ับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัผังกราฟิก 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t(16,0.05) = 29 ) 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3  

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 
 

อภิปรายผล 
 

 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในการเรียนการสอนนักเรียนได้ผ่านขั้นตอนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียน
อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกันทุกขั้นตอน โดยนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในการร่วมท ากิจกรรมและท างานกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยน า
ความรู้ เดิมเช่ือมโยงกับความรู้ที่ ได้รับเกิดเป็นองค์ความรู้ ใหม่

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n x̅ T+ T- T=min(T+,T-) 

ก่อนเรียน 16 12.75 
136 0 0* 

หลังเรียน 16 25.44 

 
x̅ 

ร้อยละ 
70 ของ
คะแนน

เต็ม 

T+ T- 
T=min 
(T+,T-) 

การทดสอบ
หลังเรียน 15.69   14.00 124.5 11.5 11.5* 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n x̅ T+ T- T=min(T+,T-) 

ก่อนเรียน 16 8.25 
136 0 0* 

หลังเรียน 16 15.69 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา สุขสมโสด (2552) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความ
ดัน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน (7 E) ร่วมกับแผนผัง
ความคิด (Mind Map) กับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ผลการวิจัย
พบ ว่ า  นั ก เรี ยน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าสตร์ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนท้ังหมด5 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความ
สนใจ เป็นการทบทวนความรู้เดิม ได้แก่ การใช้คลิปวิดีโอเพื่อสร้าง
ความสนใจและเช่ือมลงเข้าสู่เนื้อหาที่เรียนโดยการใช้ค าถามว่า
นักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยู่ร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่างไร แล้วเสนอสถานการณ์ปัญหา ใช้ค าถามยั่วยุให้คิดหาวิธีการ
หาค าตอบ ดังค าถามว่า นักเรียนคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใด หรือไม่ 
ที่สามารถอยู่ล าพังโดยไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น 
เพราะอะไร เป็นค าถามซึ่งน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ขั้นที่ 2 ขั้น
ส ารวจและค้นหา โดยการส ารวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน ระดมสมองหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ท าการ
ทดลอง รวบรวมข้อมูลมาหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ซึ่งในข้ันนี้นักเรียนน าสิ่งท่ีจดบันทึก
จากการส ารวจบริเวณโรงเรยีนมาระดมความคิด แล้วน าเสนอผลงาน
ในช้ันเรียน จัดระบบวิเคราะห์ความถูกต้องน่าเช่ือถือ คิดไตร่ตรอง
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ สร้างความรู้ของตนเอง ขั้นที่ 4 ขั้นขยาย
ความรู้ ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์
แก้ปัญหาตามตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ โดยร่วมกัน
วิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอ และ ขั้นที่  5 
นักเรียนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา สุขสมโสด (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) ร่วมกับแผนผัง
ความคิด (Mind Map) กับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ผลการวิจัย
พบ ว่ า  นั ก เรี ยน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าสตร์ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในการเรียนการสอนนักเรียนได้ผ่านขั้นตอนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียน
อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกันทุกขั้นตอน โดยนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในการร่วมท ากิจกรรมและท างานกลุ่มอย่างทั่วถึงมีการ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบท าให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลักขณา อันทะปัญญา (2555) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry 
Cycle) ร่ ว ม กั บ เ ท ค นิ ค ผั ง ก ร า ฟิ ก  ( Graphic Organizer 
Technique) มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 73.11 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของ
นักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic 
Organizer Technique) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 73.13 มี
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งผ่าน เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์  
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนตามล าดับ 
ร่วมกับผังกราฟิก มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ลงมือ
ปฏิบัติและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างตื่นตัว   โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นที่  2 ขั้นส ารวจและค้นหา 
นักเรียนถามปัญหาและคิดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อหาค าตอบโดยท า
กิจกรรมส ารวจบริเวณที่ต้องการศึกษาสังเกตความสัมพันธ์ ขั้นที่ 3
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนี้นักเรียนน าสิ่งที่
จดบันทึกจากการส ารวจบริเวณโรงเรียนมาระดมความคิดวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และน าเสนอหน้าช้ันเรียน ข้ันที่ 4 ครูจัด
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อรูปภาพ วิดีโอ และเกม ประกอบการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ท าให้นักเรียนน าความรู้
ที่สร้างขึ้นมาใหม่ไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม แล้วน าไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นที่ให้เกิดความรู้กว้างขว้างขึ้น และขั้นที่ 
5 ประเมินผล เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข 
เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยละมั ย วงค าแก้ว (2555) 
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่ได้รับการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟิก มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
ความสนใจ ต้องประกอบการตั้งค าถามในลักษณะให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและอยากหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังกราฟิก จะประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
หลายขั้นตอน กิจกรรมตามขั้นตอนที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา เป็น
ขั้นตอนที่ต้องลงมือปฏิบัตินักเรียนอาจใช้เวลาท ากิจกรรมนานกว่า
ก าหนดไว้ ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนโดยอาจฝึก
ให้ ผู้ เรียนได้มี ประสบการณ์ ในการใช้ผั งกราฟิ กที่ มี รูปแบบ
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. จากผลการวจิัยพบว่าการจดัการเรยีนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกมขีั้นตอนท่ีท าให้ผู้เรียนไดเ้ชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับในรูปแบบผังกราฟิก ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีความจ าในการเรียนรู้ไดด้ี ดังนั้น การวจิัยครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกท่ีมีตอ่
ความคงทนในการเรียนรู ้
 2. ควรน ารูปแบบการวิจยันี้ ไปใช้ในการวิจัยโดยใช้
เนื้อหาอ่ืน ในระดับชั้นอื่นหรือในรายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม เพราะเป็นวิธีการ
สอนที่เน้นการลงมือปฏิบัตจิริง และสามารถพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรยีนได้  
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

Learning Outcomes by using Inquiry Learning Method on Chemical Reaction for Non-
science Matayomsuksa 5 Students 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 2) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทีไ่ด้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขาณุวิทยา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและ 3) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, นักเรียนท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the academic achievement on Chemical Reactions by inquiry 

method on chemical reaction for non-science Matayomuksa 5 students. 2) explore students’ scientific attitudes after 
being taught by using inquiry learning method. The samples are a class of 32 students of Matayomsuksa 5 in the second 
semester of 2018 academic year of Kanuwitthaya School located in Kanuworalaksaburi district, Kamphaengphet 
province obtained by cluster sampling. The research instruments as following 1) using inquiry learning method on 
chemical reaction lesson plan 2) chemical reaction achievement test 3) scientific attitude test. The research results 1) 
the academic achievement of students after learning by using inquiry learning method were higher than that before 
learning at significant level of .05. 2) The scientific attitudes of students after learning by using inquiry learning method 
were higher than that before learning at significant level of .05 
Keywords: Inquiry Learning Method, Non-Science Student, Academic Achievement, Scientific Attitude 
 
1. บทน า 
    ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ปี (พ .ศ. 2560-2579) ด้านการศึกษาในยุค 4.0 
(Education 4.0) เป็นการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม จึง
ต้ อ งมี ก าร เต รี ย ม การศึ ก ษ า เพื่ อ ก้ า ว เข้ าสู่ ไท ย แล น ด์  4.0 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษาโดยได้ก าหนดนโยบาย 
2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้ านวิชาชีพ เพื่ อ
เศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาความสามารถด้าน
การศึกษา จัดให้มีโรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดย
หลักการส าคัญคือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การ

ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล [1] 
ดังนั้นผู้เรียนในยุคนี้จึงต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ตาม
ความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญกับการ
เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นกัน ในการจัด
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6) ว่า การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและ
เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไป
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ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และ
ผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ  
    การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่
หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับช้ัน [2] จะเห็นว่าในการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เน้นเพียง
เนื้อหาที่นักเรียนจะได้รับเพียงเท่านั้น แต่นักเรียนยังต้องมีทักษะใน
การค้นคว้า แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุก
ขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี การจัดการเรียนรู้
แบบสืบ เสาะหาความรู้  เป็นกระบวนการที่ เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหา
ความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุป
หลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถน าไป
ประยุกต์ในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่างๆได้อย่างกว้างขวาง [3] สอดคล้องกับ 
[4] กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ หมายถึง การค้นหา
ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเรียนจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ เรียบเรียงข้อมูลจากการสังเกต จากนั้นตั้งค าถาม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และวางแผนท าการทดลองเพื่อ
พิสูจน์ค าตอบ โดยค าตอบควรจะมีมากกว่าหนึ่งค าตอบ แล้ว
วิเคราะห์หาค าตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด รวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองมาวิเคราะห์ แล้วสรุปพร้อมออกแบบและสร้างรูปแบบการ
น าเสนอ สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
    หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขาณุวิทยา ก าหนดแผนการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ไว้ 3 แผน 
คือ 1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2. แผนการเรียน
ศิลป์-ภาษาจีน และ 3. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป ให้ผู้เรียนที่จะ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน หากพิจารณาตามโครงสร้างเวลาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ผู้เรียนยังต้องศึกษา
เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเวลาและหน่วย
กิตที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้นทุกแผนการเรียนยังมีการเรียนรายวิชา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนนักเรียน
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน รายวิชาสารและสมบัติของสาร พบว่า
ในปีการศึกษา 2560 ผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชานี้ไม่สูงนัก 
อาจเป็นผลจากการเรียนการสอนแบบเดิมคือการสอนแบบใช้การ
บรรยาย อีกทั้งนักเรียนอาจไม่ถนัดและสนใจรายวิชานี้มากเท่าที่ควร 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จึงมีความสนใจศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้ วิชาสารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนแผนการ
เรียนท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 

    จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ยของสาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระวิชาเคมีมีคะแนนที่ต่ า โดยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยของสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับโรงเรียน เท่ากับ 
24.49 คะแนน ระดับประเทศ เท่ากับ 26.32 คะแนน หากดูคะแนน
เฉลี่ยแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ จะพบว่า ในมาตรฐาน ว 3.2 
ระดับโรงเรียน เท่ากับ 21.57 คะแนน ระดับประเทศ เท่ากับ 24.53 
คะแนน [5] แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ส่วนที่เป็นเนื้อหาเคมียังไม่ประสบความส าเร็จ ที่เป็นเช่นนี้อาจมา
จากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่ผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว ขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ส่งเสริม
ให้นักเรียนการเกิดทักษะการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง  จนท าให้นักเรียนเกิดความเคยชินที่จะรอรับ
ความรู้จากผู้อื่นเสมอ ไม่มีความกระตือรอืร้นหรอือยากรู้อยากเห็นใน
การคิดแก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาค าตอบของปัญหาต่างๆ และหาก
เป็นนักเรียนแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ อาจท าให้มีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดีอีกด้วย 
    ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสารและสมบัติของสารดีขึ้น ส่งเสริมให้มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดี และน าผลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่ เน้น
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 เนื้อหาและระยะเวลา 
  3.1.1 เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น เนื้อหาจาก
หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้สารและสมบัติของสาร เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
  3.1.2 ระยะเวลา ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 14 ช่ัวโมง 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2.1ป ระชากรในการวิจั ย  เป็ นนั ก เรี ยนที่ ไม่ เน้ น
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 32 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
1,814 คน  
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  3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่ไม่
เน้นวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนขาณุวิทยา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก า แพ ง เพ ช ร  ซึ่ งท าก ารสุ่ ม แ บ บ ก ลุ่ ม  (Cluster Random -
sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 32 คน 
    3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 
  3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
    5.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกริิยา
เคมีส าหรับนักเรียนท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์จ านวน 5 แผน ระยะเวลา
สอน 14 ช่ัวโมง 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
เป็นแบบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
     5.3 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design 
 6.1สุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ มา
จ านวน 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random -
sampling) จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 6.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนะน าขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมและบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
     6.3 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ซึ่งมีค่า
ความยากง่าย (p) 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.2-0.6 และค่า

ความเช่ือมั่น (Reliability) 0.85 โดยใช้วิธีการของคูเตอร์-ริชาร์ดสัน 
จากสูตร KR-20  
     6.4 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว 
     6.5 ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง เนื้อหาคือ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ใช้เวลาสอน 14 ช่ัวโมง 
    6.6 เมื่อเรียนแต่ละแผนแล้ว ท าการเก็บคะแนนระหว่างเรียน กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยา
เคมี ที่สร้างขึ้น 
    6.7 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลัง
เรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ฉบับเดิม)  
     6.8 ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับเดิม) 
    6.9 น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิตเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 

7. ผลการวิจัย 
    ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 และ 2) ผลเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเปรียบเทียบ
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ผลดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อน  
    เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้   
    แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับ   
            นักเรียนท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่ม
ทดลอง 

n X SD df t P 

ก่อนเรียน 32 17.47 2.27    
    31 17.92* .00 

หลังเรียน 32 24.00 1.39    
  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 7.2 ผลการวัด เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนั ก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง

การจัดการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. เจตคติทางวิทยาศาสตร ์
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้ผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทาง   
           วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับ  
            การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยา   
            เคมี ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา   
            ปีท่ี 5 

กลุ่ม
ทดลอง 

n X SD df t P 

ก่อนเรียน 32 3.15 0.34    
    31 22.07* .00 

หลังเรียน 32 4.53 0.54    
  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

8. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปราย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้ 
 8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  ส าหรับนัก เรียนที่ ไม่ เน้น
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือท า ซึ่ ง
สอดคล้องกับ [6] ที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจในการเรียนและค้นหาค าตอบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนถูกฝึกให้เป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติ
เองในทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ [6] ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้
เรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ และ [7] เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แผนผงัมโนทัศน์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    8.2 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนขาณุ วิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีการใช้กระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าและแก้ปัญหา ดังที่ [8] กล่าวไว้ว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยวิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ครูท าหน้าที่คล้ายผู้ช่วยคอยสนับสนุน ช้ีแนะ 
ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน 
และนักเรียนท าหน้ าที่ คล้ ายผู้ จัดวางแผนการเรียน มีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการเช่นเดียวกับการท างาน
ของนั กวิทยาศาสตร์  สอดคล้ องกั บ  [7] ได้ วิ จั ย  เรื่ อ ง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนผังมโนทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโน
ทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้มคีะแนนเฉลีย่
สูงกว่านักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังน้ี 
  9.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครูควรอธิบายรูปแบบการเรียนรูก้ับนักเรียน
ก่อน เนื่องจากมีล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
  9.1.2 ก่อนจัดกิจกรรมครูควรวางแผน เตรียมการอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลที่นักเรียนต้องใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล  
  9.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ครูไม่ได้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด แต่อาจเป็นผู้ที่คอยกระตุ้น ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียน เช่น นักเรียนมีค าถามหรือข้อสงสัย ครู
ควรตอบด้วยการถามกลับ ให้นักเรียนช่วยกันคิดภายในกลุ่ม แทน
การตอบค าถามแบบตรงๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มความสามารถ เป็นต้น 
  9.1.4 ครูต้องควบคุมเวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
เนื่องจากส่วนใหญ่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งอาจท าให้เวลาไม่
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 
 9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี ้
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  9.2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้กับนักเรียนในกลุ่มอื่นๆ ทั้งระดับชั้นเดียวกันและต่างระดับชัน้ 
  9.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  กับวิธีจัดการเรียนรู้แบบอื่นเพื่อให้ได้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  9.2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ในเนื้อหาอ่ืนๆ เช่น สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ เป็น
ต้น 
  9 .2.4 ควรพั ฒ น า ชุด กิ จก รรม การ เรี ย น รู้ ที่ มี สื่ อ ที่
หลากหลาย ทันสมัยและ แปลกใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา และหาแนวทางส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 123 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบสอบถามแบบและแบบสัมภาษณ์ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า (1) ทักษะการบริหาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารต่างกัน ไม่แตกต่างกัน (3) แนวทางส่งเสริมทักษะการบริหาร 
ดังนี้ 1) ทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 2) ทักษะทางเทคนิค ควรมีการประชุมสร้าง
ความเข้าใจ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 3) ทักษะทางคตินิยม ควรพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
ค าส าคัญ: ทักษะการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The research is to study and compare management skills of school administrators classified by educational 
background and experience in school administration and to find ways to promote management skills the academic year 
2017, 123 people by simple random method. The reliability of the questionnaire is 0.99. The statistics data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The study indicated that : (1) Administrative skills of 
school administrators found that in all aspects. (2) Comparison of administrative skills with education and the experience 
of being a different there is no difference. (3) Guidelines for the promotion of administrative skills : 1) Human relations 
should give the opportunity for participants to have the opportunity. 2) Technical skills there should be a meeting to 
build understanding and prescribing measures for school administrators to apply rules. 3) National skills Should develop 
a broad vision of managing basic education effectively, creating motivation or motivation for school personnel to follow 
and determine the direction  
Keywords: Management skills, Administrators 
 
1. บทน า 
    ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการ
บริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็น
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไข การปรับเปลี่ยน
การแข่งขัน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคมที่
ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรงและมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผล
ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาภายใต้
ส า ร ะ แ ห่ ง บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย ก ว่ า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายใน
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาเข้ามาด าเนินการเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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คุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ [1]   
     การปฏิรูปการศึกษามุ่ งให้ เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต 
กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆโดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา
พัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) บุคคลที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพราะต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2] ที่ส าคัญที่ท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์และทักษะ
ด้านความคิด รวบยอด [3] ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะตนเอง ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพ คุณภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มี
ความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็นอย่าง
ดี กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานงานที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
     จะเห็นได้ว่าบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามี
มากมาย ดังนั้นทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
คุณลักษณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็น
อย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารงานให้มีคุณภาพ สิ่งส าคัญ
ที่สุด คือ ตัวผู้บริหารต้องมีคุณภาพ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง มี
ความเป็นผู้น า ต้องน าความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการใช้
ทักษะการบริหารได้เป็นอย่างดี [4] ซึ่งทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษานี้ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนจะมีและใช้ไม่
เท่ากันข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนท่ีจะ
แสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อท าให้สามารถ
บริหารงานอย่างผู้บริหารมืออาชีพดังที่แคทซ์ [3] ประกอบด้วย 3 
ทักษะ คือ 1) ทักษะทางเทคนิค (Technical skill) ความสามารถ
ของผู้อ านวยการด้านที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอย่าง 2) ทางมนุษย
สัมพันธ์ (Human skill) ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดี 
เข้าใจความต้องการของคนอื่น เข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เจตคติและค่านิยม 3) ทักษะ
ทางคตินิยม (Conceptual skill) ความสามารถของผู้อ านวยการ
เข้าใจในหน่วยงานของตนในทุกลักษณะ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการศึกษาสู่ระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพ มี
คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย และเน้นการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู ผู้บริหารสถานสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของปี
การศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 ทุก
กลุ่มสาระพบว่าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.87 
ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.40 จะเห็นได้ว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของแต่ละดับมีทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลง [5]   
     จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีทักษะการบริหารใน 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์และด้าน
ความคิดรวบยอด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะทักษะทั้งสามด้านนี้ สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้นและเมื่อ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพก็หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคม อารมณ์ และด้านสติปัญญาก็จะดีขึ้นด้วย และน า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
    2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ าแนกตาม  วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ในการบริหาร
สถานศึกษา 
    2.3 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 181 คน                
          3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 123 คน เทียบ
ตามตาราง Krejcie และ Morgan [6] ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Sample random sampling) 
    3.2 ตัวแปรที่ศึกษา                                                                                                                                 
          3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
                  3.2.1.1 วุฒิการศึกษา จ าแนกเป็น 1) ต่ ากว่าปริญญา
โท 2) ปริญญาโทข้ึนไป 
                  3.2.2.2 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 1) ต่ ากว่า 10 ปี 2) ตั้งแต่ 10-20 ปี 3) มากกว่า 20 ปี 
          3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทฤษฎี [3] แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ทักษะทาง
เทคนิค (Technical skill) 2) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ (Human 
skill) 3) ทักษะทางคตินิยม (Conceptual skill) 
    3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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          ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด 
         ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก 
         ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อย 
         ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
    3.4 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
         ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ทักษะบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จากต ารา 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม 3) น าเสนอร่างแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบความถูกต้อง และคลอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4) ปรับปรุงและแก้ไขค าถาม
ตามค า ช้ีแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์  5) น า
แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item 
Objective Congruence : IOC) ผลปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ IOC 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีก
ครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  7) น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficiency) ตามวิธีการของ Cronbach ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 มีผลการ
วิเคราะห์ความเช่ือมั่นรายด้านดังนี้ ทักษะทางเทคนิค  มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.92 ทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์มีค่าความเช่ือมั่น 0.98 และ
ทักษะทางคตินิยมมีค่าความเช่ือมั่น 0.98 ตามล าดับ  
    3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
         ผู้ วิ จั ย ได้ท าการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้บริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 และท าการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อมู ล  ได้ แก่  ความถี่  (Frequency)  และการหาค่ า ร้ อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′) 
 
4. ผลการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นล าดับ ดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมและรายด้าน 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการใช้ทักษะ (n = 123) 

แปลความ 
( X) (S.D.) 

1.  ทักษะทางเทคนิค 
2.  ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ 
3.  ทักษะทางคตินิยม 

4.37 
4.47 
4.36 

0.36 
0.45 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.40 0.41 มาก 

      จากตารางที่ 1  พบว่า การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, 
S.D. = 0.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ทักษะทางมนุษย
สัมพันธ์ ( X = 4.47, S.D. = 0.44) ทักษะทางเทคนิค ( X = 4.37, 
S.D. = 0.36) และทักษะทางคตินิยม ( X = 4.36, S.D. = 0.50) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F P 
1.  ทักษะทางเทคนิค ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
120 
122 

2.646 
37.152 
39.787 

1.176 
.286 

4.174 .176 

2.  ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
120 
122 

3.160 
42.495 
45.654 

1.580 
.354 

4.605 .087 

3.  ทักษะทางคตินิยม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
120 
122 

6.390 
42.238 
46.889 

3.195 
.352 

9.334 .012* 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
120 
122 

4.065 
40.628 
44.110 

1.984 
.331 

6.038 
 

.092 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    
  จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะทางคตินิยม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     แนวทางส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
     1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาทักษะทางคตินิยม 
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยของครูมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาดูงานการท า
วิจัยช้ันเรียนจากสถานศึกษาต้นแบบ กลุ่มสถานศึกษาน าผลงานการ
วิทยฐานะช านาญการพิเศษมาเผยแพร่ แล้วน ามาปรับใช้ให้เข้ากับ
สภาพบริบทของสถานศึกษาตนเองและสนับสนุนให้ครูการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน ตามสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา
สถานศึกษาได้จริง 
      2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาทักษะทางเทคนิค 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยการผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษากฎระเบียบก่อนเลือกใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีและตรวจสอบเครือข่ายเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับท่ีตั้งของสถานศึกษา 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาทักษะทางมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามี
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แบบกัลยาณมิตร จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายข้อมูลทางการศึกษาประจ าศูนย์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามาใช้ในสถานศึกษา 
 
 

 
5. อภิปรายผล 
     5.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการระดม
ความคิดจากคณะครูในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
สร้างบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองในการนิเทศ ก ากับติดตามการเรียน
การสอนของครูในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องใช้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
กลยุทธ์ในการจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจ และแรงกระตุ้นในการท างาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา [3] ได้ให้ค าอธิบายว่า ผู้บริหารที่บรรลุ
ความส าเร็จจะต้องมีระดับของความเช่ียวชาญที่สูงทั้ง 3 ทักษะที่
ส าคัญ คือ ทักษะทางเทคนิค (Technical skill) คือความรู้ ทักษะ
ทางมนุ ษยสั มพั นธ์  (Human skill)  ทั กษะแต่ ล ะอย่ า งจะมี
ความส าคัญแตกต่างกันตามระดับการบริหารภายในองค์การทักษะ
ด้านเทคนิค มีความส าคัญมากท่ีสุดต่อผู้บริหารระดับต้นและผูบ้รหิาร
ระดับกลาง ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ มีความส าคัญมากกับผู้บริหาร
ทุกระดับ  
     5.2 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
รายละเอียดดังนี้  
          5.2.1 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สภาวะปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท าให้การบริหารงานมีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้บริหารเกิดความคิดหรือทักษะในการปฏิบัติงานที่ไม่
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แตกต่างกัน [7] ได้ท าศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
          5.2.2  การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ไม่เท่ากัน อาจ
ส่งผลท าให้ทักษะทางคตินิยมมากหรือน้อยตามประสบการณ์ตามไป
ด้วย เนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์มากมักจะมีความรู้ความเข้าใจ
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา สามารถ
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น [8] ได้ท าการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู ในอ าเภอสามโคก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   5.3 แนวทางส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
พบว่า ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน
ด าเนินการศึกษาดูงานการท าวิจัยช้ันเรียนจากสถานศึกษาต้นแบบ
กลุ่มสถานศึกษา แล้วน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาตนเองและสนับสนุนให้ครูการท าวิจัยในช้ันเรียนตาม
สภาพจริง สร้างแรงจูงใจ จัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา
ประจ าศูนย์คุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารเป็น
บุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง [9] ควรพัฒนา
วิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติตาม ก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของ
โรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
   6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
        6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะทางคตินิยม 
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยขอครูมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาดูงานการท า
วิจัยช้ันเรียนจากสถานศึกษาต้นแบบ กลุ่มสถานศึกษาน าผลงานการ
ท าวิทยะฐานะช านาญการพิเศษมาเผยแพร่ แล้วน ามาปรับใช้ให้เข้า
กับสภาพบริบทของสถานศึกษาตนเองและสนับสนุให้ครูการท าวิจัย
ในช้ันเรียนตามสภาพจริง 

        6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะทางเทคนิค 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยการผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษากฎระเบียบก่อนเลือกใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีและตรวจสอบเครือข่ายเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับท่ีตั้งของสถานศึกษา 
        6.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะทางมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามี
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แบบกัลยาณมิตร ตั้งศูนย์
เครือข่ายข้อมูลทางการศึกษาประจ าศูนย์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
   6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
        6.2.1 ควรมีการศึ กษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครูสายผู้สอน 
        6.2.2  ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ตามขนาดของสถานศึกษาและแยกตามอ าเภอ 
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บทคัดย่อ 

      วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน เพื่อ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการทดลองกับเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/1 จ านวน 40 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2561 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive sampling) ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
แอพพลิเคช่ัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้   ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน  แบบประเมินทักษะ
การทดลอง แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ันมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมากกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และผลการประเมินทักษะการทดลองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม, แอพพลิเคช่ัน, แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
Abstract 

      The objectives of this research were 1) to create and test the effectiveness of the electromagnetic application 
package; 2) to study students’learning achievement by making a comparison between pretest and posttest scores as well 
as to compare the experiment skills and the set criteria. The target population is forty persons from Matthayomsuksa 5, 
Triamudomsuksa Nomklao Pathumthani School, The Secondary Educational Service Area Office 4, Second Semester, 
Academic Year 2018. In addition, the purposive sampling method, lesson plan, electromagnetic application package, the 
assessment of experimental skill, pretest and posttest were used for data collection in this study. To summary, the 
research has revealed that the efficiency of the electromagnetic application package is equal to 81.33/82.11 according to 
the criteria 80/80 threshold set. Moreover, it was found that the students had the learning achievement scores higher than 
in previous after using the learning package with statistical significance at the level of 0.5 based on the hypothesis and the 
results of the experimental skill assessment were also found at the excellent level. 
Keywords : Activites package, Application,Electromagnet 
 
1. บทน า 
      ในโลกปัจจุบันโลกของเราเป็นโลกของเทคโนโลยี  เทคโนโลยี
ท าให้เราสะดวกสบาย ด ารงชีวิตอย่างรวดเร็วทันใจ สร้างความ
บันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับเรา  แม้แต่วงการการศึกษา           
มีการสร้างแอพพลิเคช่ันในการจัดการช้ันเรียน การตรวจข้อสอบ 
การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง การสร้างห้องทดลองเสมือนจริง  
สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเปลี่ยนไป 
จากการศึกษางานวิจัยท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันในการจัดการเรียบนรู้ ยกตัวอย่างเช่ น 
งานวิจัยการพัฒนาแอพพลิเคช่ันชุดการเรียนรู้ภาษาเด็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของภิญญาพัชร์  ทาสาธนัตย์ตระกูล (2559)ได้

พัฒนาแอพลิเคช่ันทั้งทางด้านเนื้อหาและเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน  การจัดการเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนท าคะแนนสอบได้น้อย ไม่เข้าใจใน
เนื้อหาสาระ เนื่องจากการทดลองในโรงเรียนมีเครื่องมืออุปกรณไ์ม่
เพียงพอท าให้ความรู้ที่ได้เป็นความรู้จากการบรรยาย จินตนาการ
เป็นความรู้ เชิงนามธรรม ผู้วิจัยต้องการพัฒนาในส่วนนี้และ
ต้องการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ที่ส าคัญสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยต้องการน าสองส่วนนี้มาผสมผสานกัน
อย่างลงตัวเพื่อท าเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ 
ไฟ้ฟ้าและแม่เหล็ก เรื่อง แม่เหล็กและสนามแม่เหล็กโดยชุด
กิ จ ก รรม ก าร เรี ย น รู้ นี้ จ ะ ใช้ ค วบ คู่ กั บ แอ พ พ ลิ เค ช่ั น ช่ื อ  
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Magnetometer Metal Detector และมี ก าร ใช้  interactive 
simulation เ รื่ อ ง  Magnet and Electromagnetsแ ล ะ 
Generator ร่วมกับการทดลองจริงในห้องเรียน โดยใช้ช่ือชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ นี้ว่า  ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ 
แอพพลิเคชั่น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ประกอบแอพพลิเคช่ัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
       2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคชั่น 
      2.3  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคชั่นกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
      3.1  ประชากร  
      ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้ งนี้  ได้แก่  นัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  5  จ านวน 117 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) คือมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 40 คน  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปทุมธานี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 
       3.2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
        3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่    ชุดกิจกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้ า
ประกอบแอพพลิเคชั่น 
        3.2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ทักษะการทดลองและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของชุดกิจกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคชั่น 
       3.3  ขอบเขตของเนื้อหา 
       เนื้ อห าที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ ก าหนด เนื้ อห าตามส าระ   
มาตราฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 
4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน  
       3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       3.4.1  ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคชั่น   
       3.4.2  แบบประ เมินทั กษะการทดลอง เป็ นแบบวัด
ความสามารถของผู้เรียนในการท าการทดลองที่อยู่ในชุดกิจกรรม
แม่ เหล็กไฟฟ้ากับแอพพลิเคช่ัน  ซึ่ งจะประเมิน 4 ด้าน คือ          
ด้านปฏิบัติการทดลอง  ด้านการใช้อุปกรณ์  ด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอผลการทดลองและด้านการตอบค าถาม
หลังการทดลองซึ่งวัดได้จากจากแบบประเมินทักษะการทดลองใน
รูปแบบรูบริคส์โดยมีระดับคุณภาพ  5  ระดับได้แก่  
     ระดับ 5 มีทักษะการทดลองระดับดีมาก 
     ระดับ 4 มีทักษะการทดลองระดับดี 
     ระดับ 3 มีทักษะการทดลองระดับปานกลาง  

     ระดับ 2 มีทักษะการทดลองระดับพอใช้ 
     ระดับ 1 มีทักษะการทดลองระดับปรับปรุง  
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  
     4.51 – 5.00  มีทักษะการทดลองระดับดีมาก  
     3.51 – 4.50   มีทักษะการทดลองระดับดี 
     2.51 – 3.50  มีทักษะการทดลองระดับปานกลาง  
     1.51 – 2.50  มีทักษะการทดลองระดับพอใช้  
     0.00 – 1.50  มีทักษะการทดลองระดับปรับปรุง 
     3.4.3  แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน 8 คาบ  
     3.4.4   แบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียนเป็นแบบวัด
ความสามารถของนักเรียนด้านความรู้ที่ ได้จากการศึกษาชุด
กิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน   ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ  
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
      4.1  เลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียนโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(purposive sampling)  จ านวน 40 คน ช้ีแจงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ประกอบแอพพลิเคช่ัน  พร้อมทั้งน าแบบทดสอบก่อนเรียนให้
นักเรียนท า 
      4.2  ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
แอพพลิเคช่ัน จ านวน 5 แผน พร้อมทั้งประเมินทักษะการทดลอง
โดยใช้แบบประเมินทักษะการทดลอง 
      4.3  น าแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนท าการทดสอบ 
      4.4  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน เปรียบเทียบ
คะแนนผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป 
 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยใช้แผนการทดลองแบบ one group pre – test 
and post – test design ซึ่งมีแบบแผนการทดลองที่แสดงไว้ใน
ตาราง (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ และคณะ, 2559, หน้า 254) 
 

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลังทดลอง 
E T1 X T2 

ความหมายสัญลักษณ ์
      T1 หมายถึง การทดสอบก่อนทดลอง (Pre-test) 
      T2 หมายถึง การทดสอบหลังทดลอง (Post-test) 
      E หมายถึง กลุ่มทดลอง 
      X หมายถึง การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกกรม
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน 
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5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้                 
t-test dependent   One  sample t-test และสูตร E1 /E 2   

 
6.  ผลการวิจัย  
     ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้ าประกอบ
แอพพลิเคช่ันเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
แม่ เหล็กไฟฟ้ าประกอบแอพพลิ เค ช่ัน ส าหรับนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

การหา
ประสิทธิภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  
(20 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ 

(30 คะแนน) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 
(E2) 

แบบเดี่ยว 3 12.67 63.33 21.33 71.11 
แบบกลุ่ม 9 15.33 76.67 23.22 77.41 
แบบ
ภาคสนาม 

30 16.26 81.33 24.63 82.11 

 
      จากตารางที่  2 พบว่าประสิท ธิภ าพของชุดกิ จกรรม
แม่ เหล็กไฟฟ้ าประกอบแอพพลิ เค ช่ัน  ที่ น าไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพ ทดลองกับนักเรียนแบบเดี่ยว จ านวน 3 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน นักเรียนอ่อน 1 คน 
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 63.33/71.11 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น า
ชุดกิจกรรม มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มกับนักเรียน จ านวน 9 คนแบ่ งเป็นนักเรียนเก่ง 3 คน               
ปานกลาง 3 คน นักเรียนอ่อน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.67/77.41 และได้น าไปทดสอบหาประสทิธิภาพแบบภาคสนาม
กับนั ก เรี ยน  จ าน วน  30 คน  ได้ ค่ าป ระสิ ท ธิภ าพ เท่ ากั บ 
81.33/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
ที่ก าหนดไว้  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
แอพพลิเคชั่น 
นักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig 

ก่อนเรียน 13.58 2.19 -23.89 0.00* 
หลังเรียน 23.36 2.27 
*p < .05 

       จากตารางที่ 3  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 13.58 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 23.25 คะแนน 
แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทักษะการทดลองกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาแต่ละพฤติกรรมของทักษะการ
ทดลอง 

คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig 

คะแนนความสามารถ 
ด้านปฏิบัติการทดลอง 

4.81 0.21 8.69 0.00* 

คะแนนความสามารถ 
ด้านการใช้อุปกรณ ์

4.76 0.15 10.56 0.00* 

คะแนนความสามารถ
ด้านความคดิสร้างสรรค์
ในการน าเสนอผลการ
ทดลอง 

4.33 0.14 -8.13 0.00* 

คะแนนความสามารถ 
ด้านการตอบค าถาม
หลังการทดลอง 

4.64 0.20 4.14 0.00* 

ภาพรวม 4.63 0.05 14.74 0.00* 

*p < .05 

      จากตารางที่ 4 พบว่าผลการประเมินทักษะการทดลอง ในแต่
ละกิจกรรมระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
แอพพลิเคช่ัน โดยใช้แบบประเมินทักษะการทดลอง นักเรียนทั้ง 
40 คน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.63 คะแนน โดยพฤติกรรมด้าน
ความสามารถด้านปฏิบัติการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 คะแนน 
ด้านความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 
คะแนน ด้านความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ผลการทดลอง ได้ คะแนน เฉลี่ ย  4 .33 คะแนนและด้ าน
ความสามารถด้านการตอบค าถามหลังการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 
4.64 คะแนน จากสมมุติฐานการวิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ให้นักเรียนที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ันมี
คะแนนมากกว่า 4.51 มีทักษะการทดลองอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นด้านความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอผลการทดลอง 
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7.  การอภิปรายผลการวิจัย 
      การวิจัยในครั้ งนี้  เป็นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคชั่น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
      7.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ประกอบแอพพลิเคช่ัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน จากผลการวิจัย 
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
แอพพลิเคช่ัน เท่ากับ 81.33/82.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเกิดจากกระบวนการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมที่มีระบบ มีขั้นตอน ท าให้พัฒนาชุดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น มีการปรับเปลี่ยนค าช้ีแจงในชุดกิจกรรมให้เข้าใจง่ายมาก
ยิ่งขึ้น  มีการเพิ่มรายละเอียดการบันทึกผลการทดลอง มีการเพิ่ม
ค าถามที่ ช้ีน าไปสู่การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรหลังท าการ
ทดลอง ซึ่งผลจากการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับ Enrique 
Arribas และคณ ะ  ( 2558  ) ได้ ว างแผน การด า เนิ น งาน
ห้องปฏิบัติการราคาถูกส าหรับหลักสูตรฟิสิกส์เบื้องต้น รวมถึง
ห้องปฏิบัติการการทดลองส าหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ในทุกระดับ  การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนใช้สมาร์ทโฟน (ระบบ IOS แอน
ดรอยด์  ห รื อ วิน โด วส์ ) ท า ให้ ได้ เห็ น ค วาม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
สนามแม่เหล็กกับระยะทาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ทางทฤษฎี  
      7.2  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 13.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 23.36 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ
การวิจัย ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน เปลี่ยนบทบาทการเรียนของ
นักเรียนจาก Passive Learner เป็น Active Learner  เรียนรู้โดย
การท าการทดลองร่วมกับการใช้เเอพพลิเคช่ันส่งเสริมให้นักเรียน
ท าการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพผ่าน interactive simulation ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาไม่จ ากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียน สอดคล้องกับ สมมารถ  
ข าเกลี้ยง ( 2547 ) ได้ศึกษาการสร้างและ หาประสิทธิภาพชุดการ
สอนเรื่องแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ผล
การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
      7.3  การศึกษาทักษะการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ประกอบแอพพลิเคช่ัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้ง 40 คน ได้

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.63 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
คะแนนมากกว่า 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอผลการทดลอง อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 
4.33 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีรูปแบบการ
น าเสนอผลการทดลองที่เหมือนกันไม่มีความคิดสร้างสรรค์และ
แปลกใหม่ แต่พฤติกรรมทักษะการทดลองด้านอื่นท าได้ดีมาก  
สอดคล้องกับอัญชลี  เหล่ารอด ( 2553 ) ได้ศึกษา ผลการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค าถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      8.1.1 ก่อนท ากิจกรรมครูผู้สอนควรให้นักเรียนศึกษาวิธีการ
ทดลองให้ชัดเจน 
      8.1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะการ
ทดลองอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงการน าแอพิเคช่ันมาใช้
ร่วมกับการทดลองจริง ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการทดลองอื่นๆ 
      8.1.3 ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย 
สนุกสนานในการเรียน และควรเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้เรียนรู้
มากกว่าน้ี   
      8.1.4 ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพพลิเคช่ัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหมาะกับนักเรียนที่มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
      8.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดย
ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบแอพลิเคช่ันกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      8.2.2 ควรมีการศึกษาการใช้แอพลิเคช่ันร่วมกับการทดลอง
ในเรื่องอื่นๆของวิชาฟิสิกส์ 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน2) เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 62) แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการวิจัยพบว่า พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผ่านเกณฑ์คะแนนรอ้ยละ75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
11.74  คิดเป็นร้อยละ 78.27 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

Abstract 
  The purpose of this research were : 1) to study the ability on problems solving of prathomsuksa 6 
students who learn by using the problem base learning 2) to comparing the number of students learning management 
by suing the problem base learning with the solve problems ability at a result 75% of the full score.  The samples of 
research were 19 students from prathomsuksa 6 from the cluster by using sampling.  The research instruments were 1) 
Learning plan of social studies course religion and culture subject of prathomsuksa6 ; topic information and events , 
which using problem base learning. 2) the problem solving evaluation from for prathomsuksa 6 students at the 0.01. 
 The result of this research found that the prathomsuksa 6 students who had been learning by using problem 
base learning had problem solving ability in Social Studies Religion and Culture subject. The students score was higher 
than 75 % of the full score at the .01 level statistical of significance with an average score of 11.74 and 78.27. The 
result was on the assumptions of this research.  This might be due to learning by using problem base learning.  
Keywords: learning by using problem base learning, problem solving ability 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น สิ่งส าคัญที่สุด
คื อการพัฒ นาคน  ซึ่ งระบบ การศึ กษ าที่ มี ทั้ งคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพนั้นจะสามารถช่วยในการพัฒนาศักยภาพของคน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ให้มีคุณภาพได้
อีกด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง แนวทางการศึกษาเพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ถือว่าจ าเป็นต่อการอยู่รอดในสังคมศตวรรษที่ 21 
เพราะการศึกษาเป็นหลักส าคญัในการพัฒนาความเจรญิของประเทศ 

ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้แสดง
บทบาทในการหาความรู้ สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในชีวิตจริง 
ส่งผลให้ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่บัญญัติ
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 6 ไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และในหมวด 4 มาตรา 22 ได้ระบุว่าการจัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา......................................................................................................................................................................................................................................
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การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.3,8) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ
การอยู่กันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1)  
 ในปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มักจะประสบกับปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ า จากเอกสารรายงานผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 
2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.95 และ 43.97 ในระดับกลุ่ม
หนองบัว 1นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.74 และ 42.57 
ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ที่ได้ก าหนดไว้ร้อยละ 50 และจาก
การวิเคราะห์ผลเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนบ้านคลองก าลัง ใน
ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.75 และ 43.25 ตามล าดับ ซึ่งต่ า
กว่าเป้าหมายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ที่ตั้งไว้ จึงควรได้รับการพัฒนาต่อไป (ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3, 2560, น.1) 
 จากผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ดังที่กล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ยังเป็นปัญหาส าหรับครูผู้สอนอยู่  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง ถ่ายทอดความรู้แบบท่องจ าหรือบรรยายมากกว่าเป็นผู้
ช้ีแนะแนวทาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญตา 
บัวแดง (2557) พบว่า นักเรียนทุกคนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม มีการอธิบายค าตอบให้เพื่อนในกลุ่ม
ฟังอย่างชัดเจนตามความคิดเห็นที่ตนเสนอไว้ ท าให้เกิดการสื่อสาร 
รู้จักท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกัน รู้จัก
วิเคราะห์ ตัดสินใจ ได้เรียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องและ
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของรุสดา จะปะเกีย (2558) พบว่า 
นักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนรู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การท างานร่วมกันเป็นทีม กล้า
แสดงออก แสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย 
และสรุปในสิ่งที่ ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและมีความสุขในการเรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based 
Learning หรือ PBLเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่
ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง 
หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา และฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็น
ทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆ(ทิศนา แขมมณี ,2556, น.137-138)ซึ่งการเรียนรู้
แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้
ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผา่นกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา
อย่างมีความหมายต่อผู้ เรียน (ส านักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ , 2550, น.1)โดยหลายคนเข้าใจผิด เช่น สอน
เนื้อหาไปบางส่วนก่อนจากน้ันก็ทดลองให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
ย่อย ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา ไม่ใช่การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานนั้น ต้องน าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียน
โดยตรงต้องมาก่อน ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น หรือเป็นตัวน าทางให้
ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบ
ค าตอบของปัญหาดังกล่าว กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนี้ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน 
มีการประยุกต์ใช้จินตนาการ สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกับ
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา (วัชรา เล่าเรียนดี , 2553) 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน จึงท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ยนขั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่  6 เพื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหากับเกณฑ์ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตเนื้อหาและเวลา 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองก าลัง 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองก าลังเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร
และเหตุการณ์จ านวน 12 ช่ัวโมง  

1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลองอยู่ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 12 ช่ัวโมง 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มหนองบัว 1 อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
จ านวน 10 โรงเรียน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เรี ยน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านคลองก าลัง อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย  
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีม ี2 ฉบับ ได้แก่ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6จ านวน 1 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 
ช่ัวโมงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ เท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 มี
คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก 

2. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหามีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ท่ี 0.84 ค่าความเชื่อมั่น 0.92  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดรูปแบบการเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์
ใช้เวลาทั้งสิ้น12 ช่ัวโมงและจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เมื่ อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน ผู้ วิจัยวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหากับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แล้วเก็บรวบรวมผลการ
ทดสอบ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
1. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1.1รวบรวมผลคะแนนจากแบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาบันทึกผลคะแนน 

1.2 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1.3 น าผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและ
อภิปรายผล 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์กับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) โดย
ใช้สถิติt-test One Samples 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาศกึษาปีท่ี 
6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละรายการ
ดังนี ้

รายการประเมิน 
X  S.D. 

การ
แปลผล 

ความสามารถในการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา 

2.79 0.42 ด ี

ความสามารถในการก าหนดปญัหา 2.58 0.51 ด ี
ความสามารถในการหาค าตอบที่
เป็นไปได ้

2.26 0.45 ด ี

ความสามารถในการแสดงเหตุผล 2.26 0.73 ด ี
ความสามารถในการประเมินค่าของ
ค าตอบ 

1.84 0.50 พอใช้ 

ค่าเฉลี่ย 2.35 2.02 ดี 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.35 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12 ซึ่งด้านที่นักเรียนมีความสามารถ
มากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการท าความเข้าใจสถานการณ์
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ปัญหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.42  ความสามารถรองลงมา คือ ความสามรถในการก าหนดปัญหา 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 
และความสามารถอันดับสดุท้าย คือ ความสามารถในการประเมินค่า
ของค าตอบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.51 

ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับเกณฑ์ร้อยละ75 ของคะแนนเต็ม 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ของคะแนนเต็ม 

คะแนน n K 
X  s 0 

(75%) 
t 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

19 15 11.74 0.46 11.25 25.29** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (t (.01 , 18) = 2.552) 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01โดยมีคะแนนเฉลี่ย 11.74  คิดเป็นร้อยละ 78.27 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหา วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ75 ของ
คะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 11.74 
คิดเป็นร้อยละ 78.27 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐานมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผา่นเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ75 ของคะแนนเตม็อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ .01 โดยมี
คะแนนเฉลีย่ 11.74  คิดเป็นร้อยละ 78.27 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การตั้งค าถามหรือปัญหา
เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้
อยากเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่จากการ
ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่สนใจ 
ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม การค้นคว้า กระบวนการท าความ
เข้าใจปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556 
:137-138) ให้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 
เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ ใช้ปัญหาเป็น
เครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดย

ผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจ
จัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่
หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น ร่วมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ 
เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรดา  ปัตนวงศ์(2552) ที่ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการใช้วิธีสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คะแนนพัฒนาการของนักเรียนร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการ
ระดับสูง และนักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการระดับกลาง ระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาชีววิทยาอยู่ ในระดับดี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณิชาพัฒณ์   ไชยเสนบดินทร์ (2557)ที่ท าการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  2) ความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) สถานการณ์ควรเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่ต้องใช้การอ่าน เช่น 
ดูจากภาพข่าว รูปภาพ หรือคลิปวดิิโอ เป็นต้นเนื่องจากจะท าให้เด็ก
เรียนรูไ้ด้ง่ายและรวดเร็วกว่า         

2) ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไปประยุกต์ใช้ในช่วงช้ันอ่ืนๆ และน าไปใช้ในช้ันเรียนมากขึ้น 

3) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละ
ขั้นตอน ครูควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองในทุกขั้นตอน ได้ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การคิดของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ครูเน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ในการตรวจค าตอบของใบ
กิจกรรมของนักเรยีน 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยที่มรีูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่มีการ

ผสมผสานกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค TGTเป็นต้น 

2) ควรมีการน าวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอืน่ ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ เป็นต้น 
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3) สถานการณ์ควรเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่ต้องใช้การอ่าน 
เนื่องจากจะท าให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 2.เพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 มีทั้งหมด 12ด้าน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จ านวน 125 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 โดยรวม   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

( = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( = 4.43) รองลงมา คือด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน( = 4.36) และ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติ

ต่ าสุด คือด้านการออกจากราชการ( = 4.03) 2)แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ได้แก่ 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง การประมวลผลข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 2.ด้านการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 3.ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล 4.ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ 5.ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 6.ด้าน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 7.ด้านการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 8.ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 9.ด้านงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 10.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การ
ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล 11.ด้านวินัยและการรักษาวินัย  การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล 12.ด้านการออกจากราชการ การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
ค าส าคัญ: การจัดระบบสารสนเทศ, การบริหารงานบุคคล 
 

Abstract 
 The purpose of this research is 1. To study the problems of organizing information systems for personnel 
administration of educational institutions under the office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
1 2. To propose guidelines for organizing information systems for personnel administration of educational institutions 
under the district office Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Area  1, There are 12 areas as follows the sample 
group is School administrators and teachers responsible for personnel management information systems Under the 
Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, number 125, obtained by Simple random The 
tools used in the research were questionnaires total 2 mails. With the total confidence value of .83 The statistics used 
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in data analysis were mean, standard deviation, research results. It was found that the management of information 
systems for personnel administration of educational institutions under the Office of Primary Educational Service Area 

Phra Nakhon Si Ayutthaya, District 1, in overall, was at a high level ( = 4.20). When considering each aspect, it was 
found that the practice was at a high level in all aspects. I side with the highest level of performance is the move of 

Teachers and Educational Personnel ( = 4.43), followed by salary and remuneration ( =4.36) and with the lowest 

practical level. Namely, the issue of government service (  = 4.03) 2.Guidelines for the development of information 
systems management for personnel administration of educational institutions under the Office of Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Primary Educational Service Area 1,  1. Planning of manpower data processing data collection data validation 
2. The position and academic standing of teacher civil service and educational personnel data collection data validation 
presentation of information and information 3. Recruitment, appointment, appointment data collection data processing 
data validation 4. Relocation of teacher civil servants and educational personnel data collection data processing data 
and information storage 5. Salary and compensation data collection data validation data and information storage 6. 
Salary promotion presentation of information and information data validation data and information storage 7. 
Development of teacher civil service and educational personnel data and information storage presentation of 
information and information presentation of information and information 8. Performance evaluation data collection 
data validation presentation of information and information 9. Insignia data and information storage data validation data 
collection 10. In terms of enhancing the efficiency of government operations data processing data and information 
storage data validation 11. Discipline and discipline data processing data and information storage data validation 12. On 
the issue of government service data validation data and information storage data collection 
Keywords : ORGANIZING INFORMATION SYSTEMS, PERSONNEL ADMINISTRATION 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ 
(Information  Age) มีการตื่นตัวในการน าสารสนเทศมาใช้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานทางด้านธุรกิจจะเห็นได้ว่าการ
ท าธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  เนื่องจากมี
การขยายตัวทางด้านธุรกิจ  มีการแข่งขันสูงขึ้น  คู่แข่งมากขึ้น  
จึงมีความจ าเป็นจะต้องน าระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ  เพื่อให้การตัดสินใจถูกต้อง  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   ในปั จจุบั น เป็นที่ ยอมรับกันว่าหน่ วยงานใดที่ มี
สารสนเทศท่ีถูกต้องรวดเร็วกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กับสารสนเทศ  หรือเรียกว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (จิติมา  เทียมบุญประเสริฐ.2542:3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ก าหนดให้ รัฐต้องจัดโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางและสื่อโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 
และต้องจัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนให้มีขีดความสามารถในการ
ผลิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 
ในยุคสังคมข่าวสารเพื่อการแสวงหาความรู้และการศึกษาตลอด
ชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจะเป็น
การศึกษาตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการความจ าเป็นและความสนใจของปัจเจกบุคคลโดย
เป็นการศึกษาแบบไม่เผชิญหน้าผ่านทางเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่ง

เช่ือมโยงทั่วถึงทุกมุมโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545 ก: 37) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 
11 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
มากกว่าการน าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้
ในการเรี ยนการสอน  และการพัฒ นาผู้ สอน ให้ มี ความรู้
ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยประกอบกับสถานศึกษามี
จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับสื่อไม่เพียงพอล้าสมัย
รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบกับสถานศึกษาบางแห่งยังขาดสื่อที่
ทันสมัยและมีคุณภาพท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อศึกษา
ค้นคว้า(แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 
11,2555:9) 

ส า นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระ ถ ม ศึ ก ษ า
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  เข ต  ๑  ได้ ก า ห น ด ส า ร ะ ส า คั ญ                 
ของ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ไว้เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี
ทิศทาง แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรการที่ 7 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
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(แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑) 

จากข้างต้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1โดยการน าเอาการบริหารสถานศึกษา 
ด้านบริหารงานบุคคล มาเป็นขอบข่ายเนื้อหาในการศึกษา ผลที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้  คาดว่าจะได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ในการพัฒนาทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการและบทบัญญัติดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการเรียนรู้ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 2.เพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่  แนวคิดการบริหารโรงเรียนโดยใช้
ระบบสารสนเทศ 

1.การบริหารสถานศึกษา(ด้านการบริหารงานบุคคล) 
1.1การวางแผนอัตราก าลัง1.2การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.3การสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง1.4การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1.5
เงินเดือนและค่าตอบแทน 1.6การเลื่อนขั้นเงินเดือน1.7การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1.8การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน1.9งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์1.10การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ1.11วินัยและการ
รักษาวินัย1.12การออกจากราชการ 

2.ระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
2.1.การรวบรวมข้อมูล2.2.การตรวจสอบข้อมูล2.3.การ
ประมวลผลข้อมูล2.4.การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
2.5.การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
        ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ านวน 181 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ านวน 125 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 แบบสอบถามการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
การจัดระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 2 ฉบับ  
แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้การระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1จ านวน 125  คนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1จ านวน 125  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  
แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนอแนว
ทางการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสถานศึกษา โดยน าผลทีไ่ด้จาก
แบบสอบถามในฉบับท่ี1 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ท่ีมี
สภาพปัญหาสูงสุดโดยอย่างน้อย 3อันดับ มาเป็นแบบสอบถามใน
การวัดระดับสถานศึกษา ที่มีการพัฒนามากท่ีสุด 30 โรงเรยีน มา
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในฉบับน้ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนอแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศในโรงเรียนโดยน าแบบสอน
ถามในฉบับท่ี1 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ท่ีมสีภาพปัญหา
สูงสุดโดยอย่างน้อย 3 ด้าน รายดา้นละ 5 ข้อมาเป็น
แบบสอบถามในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนวดัระดับ ท่ีมีการพัฒนามากที่สุด  
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาออกหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 2. น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณา เสนอต่อ
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่าน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 
1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้ 
ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วย
ตนเองและส่งคืนทางไปรษณีย์ในบางส่วน ได้รับแบบสอบถามคืน
มาทั้งสิ้น 125 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 5.  น าข้อมูลที่ ได้มาเป็นแบบสอบถามในการวัดระดับ
สถานศึกษาที่มีการพัฒนามากที่สุด 30 โรงเรียน มาใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการสร้างแนวทาง 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถติิโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รปูได้ด าเนินการดังนี ้
    1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต1โดยน าแบบสอบถามในฉบับท่ี1 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ระดับการปฏิบัติต่ าสุด3อันดับ มาเป็นแบบสอบถามในการวัด
ระดับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาที่มีการพัฒนามากที่สุด 30 โรงเรียน มาใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในฉบับนี้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าเฉลี่ย ( X ) และ 
(S.D) 
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1  ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานแสดงดังตาราง 1 
 
 ตาราง 1   จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  (  N:125) 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 81อายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 56และมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 10ปี  จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1 
 

 ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1โดยรวม      
 

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา   S.D. 

ระดับ 
การ

ปฏิบัต ิ
1. 
 

ด้านการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.43 0.65 มาก 

2. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 4.36 0.72 มาก 
3. ด้านการวางแผนอตัราก าลัง 4.29 0.72 มาก 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 4.25 0.74 มาก 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   
ชาย 24 19 
หญิง 101 81 
รวม 125 100 
2.  อาย ุ   
20 – 30 ปี 27 21 
31 – 40 ปี 31 25 
41 - 50 ปี 30 24 
51 ปีขึ้นไป 37 30 
รวม 125 100 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 70 56 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 0 0 
ปริญญาโท 40 32 
ปริญญาเอก 15 12 
รวม 125 100 
4.  ประสบการณ์ในการท างาน   
ต่ ากว่า 5 ป ี 14 11 
5 – 10ป ี 28 23 
มากกว่า 10 ป ี 83 66 
รวม 125 100 
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การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา   S.D. 

ระดับ 
การ

ปฏิบัต ิ
5. ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 4.23 0.68 มาก 
6. ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน 4.22 0.62 มาก 
7. ด้านงานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 4.19 0.67 มาก 
8. 
 
 

ด้านการก าหนดต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
4.15 

 
0.77 

 
มาก 

9. 
 
 

ด้านการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 

4.14 0.66 มาก 

10. 
 

ด้านการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.10 0.69 มาก 

11. 
 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.08 0.78 มาก 

12. ด้านการออกจากราชการ 4.06 0.71 มาก 
 
 จากตาราง 2 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม มีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับ
การปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา( = 4.43) รองลงมา คือ ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน( = 4.36) และ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ 

ด้านการออกจากราชการ( = 4.06) 
 การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ที่มีระดับการ
ปฏิ บั ติ ต่ าสุ ด  3 ล าดั บ แรกมาเป็ นประ เด็ น ในการส ร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลมาสร้างเป็นแนวทางแก้ปัญหาการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง การประมวลผลข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 2.ด้านการก าหนดต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ 3.ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 4.ด้านการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ 5.ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 6.
ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 7.ด้านการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  การน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ 8.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ 9.ด้านงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 10.
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การ
ประมวลผลข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การ
ตรวจสอบข้อมูล 11.ด้านวินัยและการรักษาวินัย การประมวลผล
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล 12.
ด้านการออกจากราชการ การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล      
   
6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัญหาทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
1.ด้านการวางแผนอัตราก าลังมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล 
2.ด้านการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้าน  การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  การ
ประมวลผลข้อมูล  การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  การ
ตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้าน การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในด้าน การน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานในด้าน การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
7.ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในด้าน การเก็บรวบรวม
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ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
8.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานในด้าน การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การ
ตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9.ด้านงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานในด้าน การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
10.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในด้าน  การน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล 
11.ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้าน การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล 
12.ด้านการออกจากราชการมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล 
โดยเรียงปัญหาที่น้อยไปหาปัญหาที่มากเพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
   1. การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รองลงมาคือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน, ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง,ด้านวินัยและการรักษาวินัย,ด้านการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง,ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน,ด้านงานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์
,ด้านการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา,ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ,ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา,ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ด้านการออกจาก
ราชการตามล าดับ 
   2.แนวทางการแก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ได้แก่1.ด้านการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยรวม มีการปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน

ที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ การประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.ด้านการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวม มีการปัญหามากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
3.ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง มีการปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล  
4.ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมีการ
ปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ  
5.ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีการปัญหามากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  
6.ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การ
ตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  
7.ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
ปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
และ การประมวลผลข้อมูล  
8.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปัญหามากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
9.ด้านงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีการปัญหามากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มี ระดับปัญหาสู งสุด  คือการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
10.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีการ
ปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศและการ
ตรวจสอบข้อมูล 
11.ด้านวินัยและการรักษาวินัย  มีการปัญหามากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการประมวลผลข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศและการตรวจสอบข้อมูล  
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12.ด้านการออกจากราชการ มีการปัญหามากที่สุดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือการตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1 .ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
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แนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

THE DEVELOPMENT GUIDELINES OF ADMINISTRATORS‘S ROLES UNDER PHRANAKHORN SI 
AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 
เสาวลักษณ์ พิมพ์สายทอง1 และ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง2 

 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

1Email : spimsaithong@gmail.com2 , Email : narisanan3@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 343 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม  มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย 
พบว่า บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม   มีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด 

คือ บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ( = 4.55) รองลงมา คือบทบาทผู้น า( = 4.16) และ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือบทบาท

ผู้จัดการทรัพยากร ( = 3.56) 2)แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1 ที่ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ได้แก่1.บทบาทผู้น า คือ ผู้บริหารรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มก าลัง และ ผู้บริหารท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท างาน2.บทบาทผู้วางแผนและจัด
องค์การ คือ ผู้บริหาร วางแผน ก าหนดนโยบาย ทิศทางของโรงเรียน และผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาความร่วมมือการในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงเรียน 3.บทบาทผู้ประสานงาน  คือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน และ ผู้บริหารสร้าง
ความสัมพันธ์ (liaison) กับบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน4.บทบาทผู้จัดการทรัพยากร คือผู้บริหารจัดสรรบริการต่างๆ
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และ ผู้บริหารจัดสรรการเงินเพียงพอในการด าเนินงาน 5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาคือ ผู้บริหารค้นหา
สาเหตุและวิธีการในการแก้ไขปัญหา.และคือ ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ การแก้ไข้ปัญหาที่ส าคัญ หรือไม่ได้คาดไว้6.บทบาทผู้กระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สถานศึกษา และผู้บริหารใช้เทคนิคในการกระตุ้นบุคลากรให้ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน7. บทบาท
ผู้พัฒนา  คือผู้บริหารส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพให้ ครู บุคลากร และผู้บริหารส่งเสริมให้ ครู บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน8.บทบาท
ผู้สร้างเครือข่าย คือ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้บริหารให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในรูปของคณะกรรมการ 9.บทบาทผู้จัดการปัญหาความขัดแย้งมีคือ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าเร็จของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
โดยผ่านการชมเชยและผู้บริหารมีการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา, ภาวะผู้น า 

 
Abstract 

This research aimed to study the leadership roles and propose the development guidelines of administrator ‘s roles 
under Phranakorn Si Ayutthaya Primary Educational Service area Office 1The research instrument was questionnaire have 
Confidence equals .97 The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation . The research results revealed 
that: 1. The administrator ‘s roles under Phranakorn Si Ayutthaya Primary Educational Service area Office 1 as a whole 
was at the high level. 2.The development guidelines of administrator roles are1 leadership role by reaching the school 2. 
Planning and organizing roles by developing their cooperative workers 3.cordinating roles by  encourages cooperation in 
all departments. The ability to allow personnel to participate in the work to get information that will be useful to the 
school. 4 resources management roles by Allocating  various services sufficient funds Sufficient personnel managent for 
operations 5. Managing conflict and team building roles by Finding out the causes and methods for solving problems. 
Management of counseling for solving fever, work problems Or not expected 6. Morivating and inspirative roles by the 
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administrators encourage teachers and other personnel in the school to change the behavior of work to be in the way 
that causes development to the school Executives use techniques to stimulate personnel to achieve the objectives of 
the job7. Developer role by  Administrators promote professional progress for teachers.The administrators encourage 
teachers, personnel, and work skills.  8. Network builders role by the exchange of ideas between schools and communities 
creating a network The administrators allow the community to participate in educational management in the form of a 
committee. 9. Role of conflict management by  create a team Administrators recognize the success of teachers and  have 
to resolve conflicts creatively. 
Keywords : the development guidelines , administrators roles 
 
 

1.บทน า 
 การที่องค์การจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้นั้น 
ผู้น าขององค์การก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่จะน าพาองค์การให้
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและมั่นคง มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย
ขององค์การร่วมกัน แต่ในการที่ผู้น าจะน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้น า เพราะผู้น าที่มีภาวะผู้น าจะช่วยให้องค์การบรรลุยัง
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ ดังที่ (ประเวศ วะสี, 2540, หน้า 52) 
ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธา เป็นที่ยอมรับ
และเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคม ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมากระแส
โลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ต่างๆ ทาง
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
รู้จักปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารต้องตระหนักเสมอว่า สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต เมื่อเวลา
ผ่านไปจนถึงปัจจุบันทุกอย่างอาจเปลี่ยนสภาพไปผู้บริหารจึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านภาวะผู้น าแบบใหม่ภายใต้
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง โดยมุ่ ง เ น้ นผู้ น าที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถ มีมุมมองที่กว้างไกล ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความ
ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
องค์ ก ารต้ อ ง เปิ ด ตั ว รั บ รู้ ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สภาพแวดล้อม และจะต้องน าเอามาใช้ปรับปรุงภารกิจ เป้าหมาย
ในการบริหารต่างๆ ใหม่ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การปรับทิศทางไปสู่
ความส าเร็จได้(กรชุลี สาคะริชานนท์,2556) 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
การศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษย
สัมพันธ์ เป็นที่ ยอมรับ  ของผู้ เกี่ ย วข้ อง และมีความเป็น
ประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปกาเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา ควรมีภาวะผู้น า ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างสูงยิ่งทีต่อ้ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควรมีการสร้างความเข้มแข็งต่อ
องค์คณะบุคคลทั้ ง ในส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาและ
สถานศึกษาเช่นกัน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2557) 

 ภาวะผู้น าของผู้น ามีความส าคัญหลายประการ คือเป็นจุด
ศูนย์รวมของการท างานกลุ่ม ในการแสวงหาความร่วมมือของ 
บุคคลในกลุ่มเพื่อน าพากลุ่มไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ เป็น
แรงขับเคลื่อนส าคัญที่ช่วยในการจูงใจและการประสานงานของ
องค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ภาวะผู้น าเป็น
บทบาทที่เกิดขึ้นจาการบูรณาการบทบาทของบุคคลอื่น  เพื่อ
สร้างความ เจริญก้าวหน้าแก่ระบบสังคม    เพราะผู้น าแต่ละ
องค์กร หรือหน่วยงาน  ต่างก็มีหน้าท่ี มีบทบาทที่แตกต่างกัน  แต่
ทุกหน้าท่ีต่างก็ช่วยกันพัฒนาความเจริญให้กับสังคม ซึ่งต้องอาศัย
การมีภาวะผู้น าทั้งนั้น โครงสร้างของบทบาทและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของบทบาทต่าง ๆ มีการระบุหน้าที่ของภาวะผู้น า
ในการท าให้ระบบการตัดสินใจต่าง ๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการของ
องค์การ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์2545) 
 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา” อธิบายได้ว่าสืบเนื่องจาก
สภาพธรรมชาติที่มนุษย์ เป็นสัตว์สังคมหมายถึงมนุษย์โ ดย
ธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยวแต่มี
ข้อยกเว้นท่ีมนุษย์อยู่โดดเดี่ยวตามล าพังเช่นฤษีการอยู่รวมกันเปน็
กลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกันเป็นต้นว่า
ครอบครัว (family) เผ่าพันธุ์ (tribe) ชุมชน (community) สังคม 
(society) และประเทศ (country) และเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้น ากลุ่ม” 
และ “ผู้ตาม” คือประชาชนหรือคนในกลุ่มรวมทั้งมี  “การ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” หรือ “การจัดระเบียบภายในกลุ่ม” 
ซึ่งอาจเรียกว่าการบริหารหรือการพัฒนาภายในทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและความสุข(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,2559) 
 Truelove (1992) เสนอวิธีการพัฒนาผู้บริหารไว้ 3 วิธีคือ1. 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self learning)2. การฝึกปฏิบัติงานตามที่
ม อบ ห ม า ย  (Assignment)3. ก า ร ใ ช้ บ ท เ รี ย น โ ป ร แ ก ร ม 
(Programmed learning)นอกจากกระบวนการความเข้าใจและ
รับรู้กิจกรรมซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลเตรียมตัวส าหรับบทบาท
ภาวะผู้น าแล้ว DuBrin (2007) น าเสนอว่ามีปัจจัยส าคัญอีก 3 
ประการที่จะช่วยในการพัฒนาผู้น าประกอบด้วย 1) การศึกษา 2) 
ประสบการณ์และ 3) การได้รับค าแนะน าจากบุคคลที่มีอาวุโส
มากกว่า 
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2.วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 
2.เพื่อเสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1.ตัวแปรต้นได้แก ่     
บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
1.บทบาทผู้น า2.บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ3.บทบาทผู้
ประสานงาน 4.บทบาทผู้จัดการทรัพยากร5.บทบาทผู้แก้ไข
ปัญหาและให้ค าปรึกษา6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาล
ใจ    7.บทบาทผู้พัฒนา8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย9.บทบาท
ผู้จัดการปัญหาความขัดแย้งและสร้างทีมงาน 
2.ตัวแปรตามได้แก่ แนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1จ านวน 181 โรงเรียน จ านวนครูทั้งสิ้น 2,391 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ านวน  343คนก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การก าหนดตัวอย่างกรณีทราบจ านวนประชากรของ ทาโร ยา
มาเน(Taro Yamane,1973) ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจานวน  2
ฉบับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  2
ฉบับ 
แบบสอบถามฉบับที่ 1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ได้แก่1.บทบาทผู้น า2.
บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ3.บทบาทผู้ประสานงาน 4.
บทบาทผู้จัดการทรัพยากร5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้
ค าปรึกษา6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ    7.บทบาท
ผู้พัฒนา8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย9.บทบาทผู้จัดการปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างทีมงานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยสอบถามครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน  343 
คน 
โดยแบ่งออกเป็น 2ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ได้แก่ 1.บทบาทผู้น า2.
บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ3.บทบาทผู้ประสานงาน 4.
บทบาทผู้จัดการทรัพยากร5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้
ค าปรึกษา6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ    7.บทบาท
ผู้พัฒนา8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย9.บทบาทผู้จัดการปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างทีมงานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยสอบถามครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน  343 
คน 
แบบสอบถามฉบับที่ 2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยน าแบบ
สอนถามในฉบับท่ี1 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติต่ าสุด 3อันดับในแต่ละด้าน มาเป็นแบบสอบถามในเสนอ
แนวทาทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีการพัฒนามากที่สุด 30 โรงเรียน มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงในฉบับนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1จ านวน 30คนเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยน าแบบสอนถามในฉบับที่1 มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด 3 ล าดับ
แรกในแต่ละด้านมามาเป็นแบบสอบถามในการเสนอแนวทางการ
พัฒนาการวัดระดับบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
มีการพัฒนามากที่สุด 30 โรงเรียน มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงในฉบับนี ้
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามและแบบบันทึกผลการประเมิน
คุณภาพด้วยตนเองในช่วงเวลาปีการศึกษา 2561 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถติิโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รปูได้ด าเนินการดังนี ้
1)วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
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   2) ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล บ ทบ า ทภ า วะ ผู ้น า ข อ ง ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ 1.บทบาทผู้น า2.บทบาทผู้
วางแผนและจัดองค์การ3.บทบาทผู้ประสานงาน 4.บทบาท
ผู้จัดการทรัพยากร5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษา
6.บทบาทผู ้กระตุ ้นและสร ้างแรงบันดาลใจ     7.บทบาท
ผู้พัฒนา8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย9.บทบาทผู้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างทีมงานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  (Rating Scale) โดยสอบถามครูในสถานศึกษาสังก ัด
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน  343 คน 
      3)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยน าแบบสอบถามในฉบับที่1 มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับการปฏิบัติต่ าสุด3อันดับในแต่
ละด้าน มาเป็นแบบสอบถามในเสนอแนวการพัฒนาบทบาท
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีการพัฒนามากที่สุด 30 
โรงเรียน มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในฉบับนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) ค่าเฉลี่ย (x)และ (S.D) 
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1  ผลการวิ เ คราะห์ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย เพศ ระยะเวลาในการ
ท างานแสดงดังตาราง 3 
ตาราง  1   จ านวน และร้ อยละข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม  

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน320  คน คิดเป็นร้อยละ93.3 ระยะเวลาในการท างาน1-5
ปี 207คน คิดเป็นร้อยละ60.3 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

 ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
โดยรวม    

  จากตาราง 2 พบว่า โดยรวม บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 
3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก   ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ บทบาทผู้

วางแผนและจัดองค์การ( = 4.55) รองลงมา คือบทบาทผู้น า
ผู้บริหารรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง 
และ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือบทบาทผู้จัดการทรัพยากร 

( = 3.56) 
 
การวิ เคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1ที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด 3 ล าดับแรก
ในแต่ละด้านมาเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อน า
ข้อมูลมาน าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของ

ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

 
1.  เพศ 

 
 

ชาย 23 6.7 
หญิง 320 93.3 

รวม 343 100.00 
2.  ระยะเวลาในการท างาน   

1-5ปี 207 60.3 
6-10ปี 91 26.5 
11 ปีขึ้นไป 45 13.1 

รวม 343 100.00 
   

บทบาทภาวะผู้ น า ขอ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. 

ระดับ 
ก า ร
ปฏิบัต ิ

อันดับ 

 1.บทบาทผู้น า 
2.บทบาทผู้วางแผนและ
จัดองค์การ 
3.บทบาทผู้ประสานงาน 
4.บ ท บ า ท ผู้ จั ด ก า ร
ทรัพยากร 
5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหา
และให้ค าปรึกษา 
6.บทบาทผู้กระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจ 
7.บทบาทผู้พัฒนา 
8.บ ท บ า ท ผู้ ส ร้ า ง
เครือข่าย 
9.บ ท บ า ท ผู้ จั ด ก า ร
ปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างทีมงาน 

4.16 
4.55 
 
3.60 
3.56 
 
3.57 
 
3.59 
 
3.80 
3.67 
3.75 

1.39 
1.37 
 
1.50 
1.31 
 
1.30 
 
1.26 
 
1.07 
1.48 
1.26 

มาก 
มาก 
 
มาก             
มาก        
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
1 
 
6 
9 
 
8 
 
7 
 
3 
5 
4 

                                     
โดยรวม 

 
3.81 

 
1.33 

 
มาก 

 

     - 
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

1.บทบาทผู้น า มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 

3.82) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( =3.99 ) มีความเหมาะสม
ที่สุดคือ ผู้บริหารรับผิดชอบต่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ก าลัง( = 4.50)และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือผู้บริหาร
ท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

ของโรงเรียนท างาน( = 4.49) 
2.บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่

ในระดับมาก( = 4.48) และมีความเป็นไปได้โดยรวม ( = 
4.46) มีความเหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหาร วางแผน ก าหนด

นโยบาย ทิศทางของโรงเรียน( = 4.45)และมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ คือผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาความร่วมมือการในการ

เพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน( = 4.49) 
3.บทบาทผู้ประสานงาน มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก( = 3.55) และมีความเป็นไปได้โดยรวม ( = 3.55) มี
ความเหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน( = 3.57)และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ (liaison) 

กับบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ( = 
3.57) 
4.บทบาทผู้จัดการทรัพยากรมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก( = 3.48) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( = 3.48) 

มีความเหมาะสมที่สุดคือ ( = 3.64).ผู้บริหารจัดสรรบริการ

ต่างๆให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ( = 3.42)ในการปฏิบัติคือ 

ผู้บริหารจัดสรรการเงินเพียงพอในการด าเนินงาน( = 3.42) 
5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษามีความเหมาะสม 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 3.48) และมีความเป็นไปได้

โดยรวม( = 3.48) มีความเหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหารค้นหา

สาเหตุและวิธีการในการแก้ไขปัญหา( = 3.57) .และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ การ

แก้ไข้ปัญหาที่ส าคัญ หรือไม่ได้คาดไว้( = 3.56) 
6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ  มีความเหมาะสม 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 3.53) และมีความเป็นไปได้

โดยรวม ( =3.53 ) .มีความเหมาะสมที่สุดคือ ( = 3.64)
ผู้บริหารส่ ง เสริม ให้ครูและบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาแก่สถานศึกษา และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ (
 = 3.62)ผู้ บริ หาร ใ ช้ เทคนิค ในการกระตุ้ นบุคลากรให้
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
7. บทบาทผู้พัฒนา มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก(
 = 3.73) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( =3.53 )  มีความ

เหมาะสมที่สุดคือ( = 4.00) ผู้บริหารส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพให้ ครู บุคลากร และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ ครู บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน( = 
3.67)  
8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก( = 3.57) และมีความเป็นไปได้โดยรวม ( =3.57 ) .มี
ความเหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( = 3.62)และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ( = 3.56) 
9.บทบาทผู้จัดการปัญหาความขัดแย้งมีความเหมาะสม โดยรวม

อยู่ในระดับมาก( = 3.65) และมีความเป็นไปได้โดยรวม(
=3.65 ) มี ความ เหมาะสมที่ สุ ดคื อ  ผู้ บริ หารตระหนักถึ ง
ความส าเร็จของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยผ่านการชมเชย(
 = 3.68) และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีการ

แก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์( = 3.53) 
 
6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต1ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1)บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1โดยรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติ
สูงสุด คือบทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ รองลงมา คือบทบาท
ผู้น าและ ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือบทบาทผู้จัดการ
ทรัพยากร  
 2)แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต1 ที่ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ได้แก่1.บทบาท
ผู้น า คือ ผู้บริหารรับผิดชอบต่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ก าลัง และ ผู้บริหารท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท างาน2.บทบาทผู้
วางแผนและจัดองค์การ คือ ผู้บริหาร วางแผน ก าหนดนโยบาย 
ทิศทางของโรงเรียน และผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาความร่วมมือ
การ ในการ เพิ่ มประสิทธิภ าพของโร ง เ รี ยน  3.บทบาทผู้
ประสานงาน  คือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน และ ผู้บริหารสร้าง
ความสัมพันธ์  (liaison) กับบุคคลเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน)4.บทบาทผู้จัดการทรัพยากร คือผู้บริหาร
จัดสรรบริการต่างๆให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  และ ผู้บริหาร
จัดสรรการเงินเพียงพอในการด าเนินงาน 5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหา
และให้ค าปรึกษาคือ ผู้บริหารค้นหาสาเหตุและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหา.และคือ ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ การแก้ไข้
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ปัญหาที่ส าคัญ หรือไม่ได้คาดไว้6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอื่นๆใน
สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สถานศึกษา  และผู้บริหารใช้
เทคนิคในการกระตุ้นบุคลากรให้ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน7. บทบาทผู้พัฒนา  คือผู้บริหารส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้ ครู บุคลากร และผู้บริหารส่งเสริมให้ 
ครู บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย 
คือ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน และผู้บริหารให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ 9.บทบาทผู้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งมีคือ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าเร็จของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน โดยผ่านการชมเชยและผู้บริหารมีการแก้ไข
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
โดยรวม บทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ทุกด้าน โดย
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ บทบาทผู้วางแผนและจัด

องค์การ( = 4.55) รองลงมา คือบทบาทผู้น า( = 4.16) และ 
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือบทบาทผู้จัดการทรัพยากร (
 = 3.56)  
2)แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต1 ได้แก่ .บทบาทผู้น า มีความเหมาะสม โดยรวม( = 3.82) 

และมีความเป็นไปได้โดยรวม( =3.99 ) มีความเหมาะสมที่สุด
คือ ผู้บริหารรับผิดชอบต่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง(
 = 4.50)และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือผู้บริหารท า
กิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียนท างาน( = 4.49) 
2.บทบาทผู้วางแผนและจัดองค์การ มีความเหมาะสม โดยรวม(
 = 4.48) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( = 4.46) มีความ
เหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหาร วางแผน ก าหนดนโยบาย ทิศทางของ

โรงเรียน ( = 4.45)และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ
ผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาความร่วมมือการในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน( = 4.49) 

3.บทบาทผู้ประสานงาน มีความเหมาะสม โดยรวม( = 3.55) 

และมีความเป็นไปได้โดยรวม( = 3.55) มีความเหมาะสมที่สุด
คือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้บุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท างาน( = 3.57)และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติคือ ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ (liaison) กับบุคคลเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน( = 3.57) 

4.บทบาทผู้จัดการทรัพยากรมีความเหมาะสม โดยรวม( = 

3.48) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( = 3.48) มีความเหมาะสม

ที่สุดคือ( = 3.64).ผู้บริหารจัดสรรบริการต่างๆให้แก่บุคลากร

ในโรงเรียน ( = 3.42)ในการปฏิบัติคือ ผู้บริหารจัดสรรการเงิน

เพียงพอในการด าเนินงาน( = 3.42) 
5.บทบาทผู้แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษามีความเหมาะสม 

โดยรวม( = 3.48) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( = 3.48) มี
ความเหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหารค้นหาสาเหตุและวิธีการในการ

แก้ไขปัญหา( = 3.57) .และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ 
ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ การแก้ไข้ปัญหาที่ส าคัญ หรือ

ไม่ได้คาดไว้( = 3.56) 
6.บทบาทผู้กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ มีความเหมาะสม 

โดยรวม( = 3.53) และมีความเป็นไปได้โดยรวม( =3.53 ) .

มีความเหมาะสมที่สุดคือ ( = 3.64)ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรอื่นๆในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สถานศึกษา 

และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ ( = 3.62)ผู้บริหารใช้
เทคนิคในการกระตุ้นบุคลากรให้ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน 

7. บทบาทผู้พัฒนา มีความเหมาะสม โดยรวม( = 3.73) และมี

ความเป็นไปได้โดยรวม( =3.53 )  มีความเหมาะสมที่สุดคือ(
 = 4.00) ผู้บริหารส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพให้ ครู 
บุคลากร และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติคือ ผู้บริหารส่งเสริม

ให้ ครู บุคลากรเกิดทักษะในการท างาน( = 3.67)  

8.บทบาทผู้สร้างเครือข่าย มีความเหมาะสม โดยรวม( = 3.57) 

และมีความเป็นไปได้โดยรวม( =3.57 ) .มีความเหมาะสมที่สุด
คือ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน ( = 3.62)และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
คือ ผู้บริหารให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูป

ของคณะกรรมการ( = 3.56) 
9.บทบาทผู้จัดการปัญหาความขัดแย้งมีความเหมาะสม โดยรวม(
 = 3.65) และมีความเป็นไปได้โดยรวม ( =3.65 ) มีความ
เหมาะสมที่สุดคือ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าเร็จของครูและ

บุคลากรในโรงเรียน โดยผ่านการชมเชย( = 3.68) และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีการแก้ไขความขัดแย้งอย่าง

สร้างสรรค์( = 3.53) 
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1 .ควรศึกษาบทบาทภาวะผู้น าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความต้องการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความ
ต้องการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 279 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความต้องการของครูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารมีแรงจูงใจในการเป็น
ผู้น า คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ และผู้บริหารจูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ด้านผู้บริหารปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คือ  ผู้บริหารควบคุมดูแล และหมั่น
เอาใจใส่ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์สม่ าเสมอ และผู้บริหารมีการประเมินผลการรายงานและความก้าวหน้า เพื่อพัฒนางาน
ไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 3) ด้านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ ผู้บริหารรู้ว่าต้องท าอะไร 
และเพื่ออะไรไปในทิศทางไหน และผู้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีของผู้น าในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) ด้าน
ผู้บริหารจัดการด้วยเกณฑร์างวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. (OBECQA) คือ ผู้บริหารมีความเข้าใจเกณฑ์ (OBECQA) และน าไปวางแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ และผู้บริหารมีการน าองค์กร ก ากับดูแลองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 5) ด้าน ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน และผู้บริหารมีการก ากับติดตามจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน 6) ด้าน
ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ คือ ผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหาร
จัดการงานในโรงเรียนให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และผู้บริหารท าให้บุคคลกรเห็นความส าคัญของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 7) ด้าน
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อน าองค์กรสู่สากล และผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 8) ด้าน ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครู
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ .) และผู้บริหารมีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  
ค าส าคัญ: แนวการพัฒนา, คุณลักษณะภาวะผู้น า 

 
Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the leadership characteristics of the administrators according to 
the needs of teachers in international standard schools In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2) to study the 
appropriateness and feasibility of the guidelines for developing the leadership characteristics of the administrators 
according to the needs of teachers in international standard schools In Phra Nakhon Si Ayutthaya The sample group 
consisted of 279 teachers, obtained by simple random sampling. The tools used in the research were questionnaires. 
With the total confidence value of .84. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation. The results of 
the research were as follows: 1. The leadership characteristics of the administrators according to the expectations of 
teachers in the provincial standard schools. Ayutthaya The overall average was at a high level. 2. Guidelines for the 
development of leadership characteristics of administrators according to the needs of teachers in international standard 
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schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Which has passed the appropriate and feasible criteria, including 1) the 
executive leadership has the motivation to be a leader, the executive has high flexibility in adjusting behavior in various 
situations And executives motivate the co-workers to perform their duties efficiently And keep paying attention to 
improve the operation To be consistent And the executives have evaluated the report and progress To develop the 
work towards the goal of success 3) The executives have vision and can manage the school to achieve the vision that 
the executives know what to do. And for what direction? And the administrators have the roles and responsibilities of 
leaders in organizing activities to improve teaching and learning in schools. 4) The management side with the OBECQA 
criteria is that the executives understand the criteria (OBECQA) and apply Go to plan strategies to practice And 
executives have adopted the organization Supervise the organization and have social responsibility. 5) Executives have 
academic excellence, ie the administrators have promoted the development of teachers throughout the school. And 
the management has to monitor, arrange, reflect the teaching process results. 6) The executives have the ability to use 
technology in communication and management, ie the executives use technology in communication and management. 
Work in the school to be a convenient, fast system and the administrators make the person see the importance of 
organizing information systems. 7) The administrators can use English. Communication in management is that executives 
can use English to communicate in order to lead the organization to the world. And the administrators have the ability 
to use English to supervise the performance. 8) The executives have experience in training, education, exchange work, 
learning in the management of education at the national / international level, ie the administrators have the 
development of teachers and personnel. Educational According to the guidelines for the development of 
administrators and teachers of the Office of the Basic Education Commission (OBEC) and administrators, there are 
guidelines for the development of administrators and teachers of the Office of the Basic Education Commission (OBEC). 
Keywords: The development, Leadership trait, Administrators and Requirements 

 
1. บทน า 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษา ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร การปฏิรูปการเรียนรู้ 
ในหมวด 4 มาตรา 24 ได้ระบุชัดเจนในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นและท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่  การประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ  อาจกล่าวได้ว่า สถานศึกษาควรจัดการศึกษา โดย
จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน ฝึกให้เกิดทักษะทางความคิดการจัดการ ค่านิยมและ
คุณลักษณะ ฝึกปฏิบัติจากสภาพจริง มีการผสมผสานความรู้ด้าน
ต่างๆ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ จัดสภาพต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพื่อความร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษา พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสามารถให้
ผู้ เรียนน าสิ่งต่างๆ ที่ ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมได้ตามวัย ความรู้ที่น าไปใช้
ในบริบทจริงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน เข้าใจตนเอง และ
เข้าใจสังคม เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง (ส านักงานการ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2555, หน้า 52)  ดังนั้น  การบริหาร
สถานศึกษาสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ คือ การสร้าง
วิสัยทัศน์ใหม่ ก าหนดอนาคตขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงภารกิจใหม่และการพัฒนาระบบการบริหาร
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และระดมความร่วมมือผูกพันให้
บุคลากรมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องตั้งเป้าหมายร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าในการน าทีมงานและการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพใน
หน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(สุนันทา  เลาหนันท์ , 2554, หน้า 
122) 
 ในการบริห ารงานของส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
ก าหนดทิศทาง และแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา 
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ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการศึกษาภาค
บังคับ สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังก าหนดกลยุทธ์
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และได้เสนอกิจกรรม
ในการด าเนินการดังนี้คือ พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีประจ าต าบล/โรงเรียนดีศรีต าบล ให้ได้
มาตรฐาน  ปั จจุบั น โรงเรี ยนที่ เข้ าร่วม โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 8 โรงเรียนได้แก่ 
โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัด
นาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุ
กูล” และโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ”  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความต้องการของ
ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความ
ต้ อ งก ารของครู ใน โรงเรี ยนม าตรฐาน สากล  ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามความต้องการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1 . ศึ กษ าแน วคิ ดทฤษฎี คุณ ลั กษณ ะภาวะผู้ น าข อ ง 
Stogdill,R.M. (1982)  ยุ ค ล์ (Yukl, 2001, pp. 19)โ ค วี ย์ 
(Covey, 1996, pp. 159-161) ก รี น เบ อ ร์ ก  แ ล ะ บ า ร์ ร อ น 
(Greenberg and Baron, 2003, p. 473)  เดสเลอร์ (Dessler, 
1998, p. 78) Gibson. (2004, p. 300-302) ; Marquis แ ล ะ
คณะ (2006, pp. 50) สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์ (2554, หน้า 
310–311)  สัมมา  รธนิธย์ (2553, หน้า 68) และได้สังเคราะห์
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) แรงจูงใจในการเป็นผู้น า 2) ปฏิบัติงาน
ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเน้นปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
 2. ศึกษาแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ(2561, หน้า 16, อรรถพล วงศ์บุปผา, 2556 

หน้า 25, จันทร์ดาว แสงแก้ว,2558, ภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข, 2555 
หน้า 64) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์และสามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ 2) จัดการด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. (OBECQA)  3) มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 4) มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและ
การบริหารจัดการ 5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 6) มี
ประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ของ
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2   ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 โรงเรียน จ านวน 922 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ของ
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2   ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 279 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
ง่าย 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Opinionnaire) 
ชนิดล าดับคุณภาพห้าระดับของลิเคริ์ท (Likert’ s rating scale) 
จ านวน 2  ฉบับ โดยแบ่งเป็นฉบับละ 2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ตามความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scales) 5 ระดับ และฉบับที่ 2 เป็นความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
พระนครศรีอยุธยา ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ของ
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2   ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามและแบบ
บันทึกผลการประเมินคุณภาพด้วยตนเองในช่วงเวลาปีการศึกษา 
2561 
 2. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถติิโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รปูได้ด าเนินการดังนี ้
    1) วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
ความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยวิเคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      2)  วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ แนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าของผู้บริหารตามความ
คาดหวังของครูในโรงเรยีนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปข อง ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผลดังตาราง 1 
 ตาราง 1 จ านวนและร้อยละข้อมู ลทั่ วไป  ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 279 คน (n = 279) 

ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

 
78 
201 

 
27.96 
72.04 

2. อายุ 
        น้อยกว่า 30 ปี 
        30 – 40 ปี 
        41 – 50 ปี 
        มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

  
37 
109 
78 
55 

 
13.26 
39.07 
27.96 
19.71 

3. ระดับการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 

  
193 
56 

 
69.18 
30.82 

4. ประสบการณ์การท างาน 
        น้อยกว่า 10 ปี 
        ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 
        ภาษาต่างประเทศ 
        สั งคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
        ก าร งาน อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
        ศิลปะ 
        สุขศึกษาแลพละศึกษา 

  
52 
143 

 
57 
38 
36 
55 
 

32 
 

30 
31 

 
18.64 
51.25 

 
20.43 
13.62 
12.90 
19.71 

 
11.47 

 
10.75 
11.11 

รวม  279 100.00 

 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 72.04  อายุระหว่าง 
30 - 40 ปี   จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 39.07   ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.18  ประสบการณ์การท างาน 10 – 20 ปี  จ านวน 143ปี คิด
เป็นร้อยละ 51.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปรากฏผลดังตาราง 1 
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความคาดหวังของครูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมและรายด้าน (n = 279) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าตาม
ความต้องการของคร ู

X  S.D. ระดับ 

1. ด้านมีแรงจูงใจในการเป็น
ผู้น า 

4.22 0.10 มาก 

2. ด้านการปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้า 

4.35 0.59 มาก 

3. ด้านการมีวิสัยทัศน์  4.36 0.59 มาก 
4. ด้านการจัดการด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 
5. ด้านการมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
6. ด้านการมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
7. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 
8. ด้านการมีประสบการณ์ใน
การอบรมศึกษาดูงาน 

4.33 
 

4.33 
 

4.48 
 

4.23 
 

4.41 

0.60 
 

0.64 
 

0.55 
 

0.62 
 

0.51 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.52 มาก 
 จากตาราง 1 พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
ความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.34,S.D.=0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้าน คือ  ด้านการมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ( X = 4.48, S.D.=0.55) 
รองลงไป คือ ด้านการมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน

( X = 4.41,S.D.=0.54) และด้านที่มีระดับต่ าสุด คือ ด้านการ

จัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ( X = 4.33,S.D.=0.60)     
                                       
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความคาดหวังของครูในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 พบว่า ด้านที่ 1 ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการเป็นผู้น า มีความ

เหมาะสมโดยรวม( X = 4.48, S.D.=0.56) และมีความเป็นไปได้

ในการปฏิบัติโดยรวม( X =4.58,S.D.=0.54) มีความเหมาะสม
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับพฤติกรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหาร
จูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่ 2 
ผู้บริหารปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเน้นการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมโดยรวม( X = 4.52, 
S.D.=0.53.) และมี ความ เป็ น ไป ได้ ในการปฏิ บั ติ โดยรวม

( X =4.54,S.D.=0.51) มีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหาร
ควบคุมดูแล และหมั่นเอาใจใส่ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์สม่ าเสมอ และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  คือ 
ผู้บริหารมีการประเมินผลการรายงานและความก้าวหน้า เพื่อ
พัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ด้านที่ 3 ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ 

มีความเหมาะสมโดยรวม( X = 4.57, S.D.=0.51.) และมีความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวม( X =4.58,S.D.=0.48) มีความ
เหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารรู้ว่าต้องท าอะไร และเพื่ออะไรไปใน
ทิศทางไหน และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมี
บทบาทหน้าที่ของผู้น าในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน ด้านที่ 4 ผู้บริหารจัดการด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. (OBECQA) มีความเหมาะสมโดยรวม

( X = 4.50, S.D.=0.71.) และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

โดยรวม( X =,S.D.=)มีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจเกณฑ์ (OBECQA) และน าไปวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีการน าองค์กร 
ก ากับดูแลองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านที่  5 
ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเหมาะสมโดยรวม

( X = 4.51, S.D.=0.57) และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

โดยรวม ( X =4.63,S.D.=0.68) มี ความ เหมาะสมที่ สุ ด  คื อ 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีการก ากับติดตามจัดให้มี
การสะท้อนผลกระบวนการเรียนการสอน ด้านที่ 6 ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหาร

จัดการมีความเหมาะสมโดยรวม( X = 4.65, S.D.=0.50) และมี

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวม( X =4.67,S.D.=0.51) มี
ความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่ อ ส ารแล ะก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร งาน ใน โร งเรี ย น ให้ เป็ น
ระบบ สะดวก รวดเร็ว และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ 
ผู้บริหารท าให้บุคคลกรเห็นความส าคัญของการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ด้านที่ 7 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารมีความเหมาะสมโดยรวม( X = 4.46, S.D.=0.51) และมี

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวม( X 4.53=,S.D.=0.51)มี
ความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อน าองค์กรสู่สากล และความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านที่ 8 ผู้บริหารมีประสบการณ์การ
อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาใน

ระดับชาติ/นานาชาติ มีความเหมาะสมโดยรวม( X = 4.65, 
S.D.=0.48) และมี ค วาม เป็ น ไป ได้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ โด ย รวม

( X 4.66=,S.D.=จใถจ) มีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารและครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีแนว
ทางการพัฒนาผู้บริหารและครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 
6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
ความต้องการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา ต้องการผู้บริห ารมี คุณ ลักษณ ะด้ าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก รองลงไป ด้าน
การมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน และด้านจัดการด้วย
เกณฑ์รางวัลคุณภาพมีระดับต่ าสุด  
 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
ความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านที่ 1 ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการเป็นผู้น า มี
ความเหมาะสมโดยรวมระดับมากและมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติโดยรวมระดับมากมีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารมี
ความยืดหยุ่นสูงในการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารจูงใจให้ผู้ ร่วมงาน
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่  2 ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเน้นการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมระดับมาก มีความเหมาะสมที่สุด 
คือ ผู้บริหารควบคุมดูแล และหมั่น เอาใจใส่ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์สม่ าเสมอ และความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีการประเมินผลการรายงานและ
ความก้าวหน้า เพื่อพัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ด้าน
ที ่3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมระดับมาก และมีความเหมาะสม
ที่สุด คือ ผู้บริหารรู้ว่าต้องท าอะไร และเพื่ออะไรไปในทิศทางไหน 
และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ของ
ผู้น าในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ด้านท่ี 4 ผู้บริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง 
สพฐ. (OBECQA) มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมระดับมาก มีความเหมาะสม
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความเข้าใจเกณฑ์ (OBECQA) และน าไป
วางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ 
ผู้บริหารมีการน าองค์กร ก ากับดูแลองค์กรและมีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม ด้านที่ 5 ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เหมาะสมโดยรวมระดับมากและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โดยรวม มีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งโรงเรียน และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ 
ผู้บริหารมีการก ากับติดตามจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านที่  6 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการมีความเหมาะสม
โดยรวมระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวม
ระดับมาก มีความเหมาะสมที่สดุ คือ ผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารและการบริหารจัดการงานในโรงเรียนให้เป็น
ระบบ สะดวก รวดเร็ว และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ 
ผู้บริหารท าให้บุคคลกรเห็นความส าคัญของการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ด้านที่ 7 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารมีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก และมีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติโดยรวมมีระดับมาก ความเหมาะสมที่สุด คือ 
ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อน า
องค์กรสู่สากล และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนิ เทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน ด้านที่ 8 ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ /
นานาชาติ มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมากและมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติโดยรวมระดับมาก มีความเหมาะสมที่สุด คือ 
ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง
การพัฒนาผู้บริหารและครขูองส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ คือ ผู้บริหารมี
แนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตามความคาดหวัง
ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้าน 
คือ ด้านการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรองลงไป คือ 
ด้านการมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน และด้านที่มีระดับ
ต่ าสุด คือ ด้านการจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  
 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
ความคาดหวังของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารมีแรงจูงใจในการเป็นผู้น า  คือ 
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆ และผู้บริหารจูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ด้านผู้บริหารปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คือ  ผู้บริหาร
ควบคุมดูแล และหมั่นเอาใจใส่ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์สม่ าเสมอ และผู้บริหารมีการประเมินผลการรายงาน
และความก้าวหน้า เพื่อพัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 

3) ด้านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียน
บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ ผู้บริหารรู้ว่าต้องท าอะไร และเพื่ออะไร
ไปในทิศทางไหน และผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) ด้าน
ผู้บริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 
คือ ผู้บริหารมีความเข้าใจเกณฑ์ (OBECQA) และน าไปวางแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และผู้บริหารมีการน าองค์กร ก ากับดูแล
องค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 5) ด้าน ผู้บริหารมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
ทั้งโรงเรียน และผู้บริหารมีการก ากับติดตามจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนการสอน 6) ด้านผู้บริหารมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ คือ 
ผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ
งานในโรงเรียนให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และผู้บริหารท าให้
บุคคลกรเห็นความส าคัญของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 7) 
ด้านผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คือ ผู้บริหาร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อน าองค์กรสู่สากล 
และผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน 8) ด้าน ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/
นานาชาติ คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และผู้บริหารมีแนว
ทางการพัฒนาผู้บริหารและครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ควรท าการวิจัยผลของการใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
A Study Conditions Problems and Guidelines to Solve Problems of Community  

 Participation in The Educational Resource Administration in Schools 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service  

Area Office 1 
 

กุลนภา เถระวรรณ  ดร.นริสานันท์ แมนผดุง และ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง   
 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา  
Email : krufa2556@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และ     
2) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 123 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย และ 2) แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน     
มีรายการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 28 รายการ คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 6 รายการปฏิบัติ ด้านการบริหารงบประมาณ มี 6 รายการปฏิบัติ 
ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ มี 6 รายการปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการ มี 5 รายการปฏิบัติ สถานศึกษาสรรหางบประมาณ โดยการระดมทุนจาก
ชุมชน เช่น การขอบริจาค การทอดผ้าป่าการศึกษา และการตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานเอกชน เป็นต้น และ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศมี 5 รายการปฏิบัติ  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research are: 1) to study conditions and problems of community participation in the 

educational resource administration; and 2) to suggest guidelines to solve problems of community the participation in 
the educational resource administration in schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area 
Office 1. Research methodology covered 2 stages: Stage 1 was conducted to study conditions and problems of the 
community participation in the educational resource administration. The sample is selected from 123 school director. 
The research instrument used is a 5-level rating scale questionnaire with the reliability at 0.94. The statistical tools used 
for data analysis are Mean and Standard Deviation. Stage 2 was conducted to suggest guidelines to solve problems of 
the community participation in the educational resource administration in schools by interviewing 5 experts. The 
research instrument used is a semi-structured interview questionnaire. Content analysis was employed to analyze the 
data. The results indicates that: 1) the community participation in the educational resource administration in schools 
was found in a high level and The problems of community participation in educational resource administration in 
schools were found in a low level; and 2) the guidelines to solve problems of the community participation in the 
educational resource administration were found in 5 aspects with 28 items in the work list.  Aspect 1: Human resource 
administration covered 6 items in the work list. Aspect 2: Budget administration consisted of 6 items in the work list. 
Aspect 3: Materials administration consisted of 6 items. Aspect 4: General administration consisted of 5 items in the 
work list and Aspect 5: Information technology administration consisted of 5 items in the work list.  
Keywords: Community participation, Educational resource administration  
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 การมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในภาวะปัจจุบันที่จะช่วยพัฒนาการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดองค์ความรู้ทางความคิดสามารถ
แก้ปัญหาและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึด
หลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา มาตรา 9 (1) และ (2) ให้การจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกท้ังในมาตรา 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา
ระหว่างชุมชน [1]  
 การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
โดยรอบสถานศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งจะส าเร็จลงได้ก็ด้วยการใช้วิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งเสริม และให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าวโดยการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนย่อมส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาได้ใน
ทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตามการจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาคงจะท าได้ยากและถึงแม้ท าได้ก็ประสบผลส าเร็จ
น้อย ทั้งนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ แล้วแต่บริบทที่แตกต่างทั้งนี้ก็ด้วยเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่หากมีความจริงจังจริงใจในการ
พัฒนาการศึกษาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน บริบทชุมชนเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ถือเป็นสิ่งส าคัญ [2] 
 สถาน ศึ กษ าในสั งกั ด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและเสมอภาคอย่างทั่วถึง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การมี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน อย่างไร
ก็ตามยังพบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในประเด็นที่เกิดจากงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา [3] แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซึ่งยังชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับปานกลาง [4]  

 จากความส าคัญและปัญหาของการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะการศึกษาสภาพ ปัญหา 
และแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย
คาดหวังว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาท่ีดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  
 2.2 เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดย
ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ านวน 180 คน [5]  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) [6] ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 123 คน 
 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งเป็นผู้ที่
มี วุฒิ การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 10 ปีขึ้นไป 
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับช านาญการพิ เศษ และระดับ
เช่ียวชาญ และเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 5 คน 
 3.2  ตัวแปรที่ศึกษา         
  3.2.1 สภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  
   3.2.2 แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1   
 3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านทรัพยากรบุคคล 2) ด้านทรัพยากรงบประมาณ 3) ด้าน
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 4) ด้านการบริหารจัดการ 
และ 5) ด้านทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ และ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 2) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และ 5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ พิสิษฐ์  ภู่รอด [7] ; สุมาลี  สังข์ศรี 
[8] ; หวน  พินธุพันธ์ [9] ; ปรีชา  คัมภีรปกรณ์ [10] ; วิชญ์ภาส  
สว่างใจ [11] ; สุริยาพร  ดวงจักร ณ อยุธยา [12] ; เบนเดอร์ 
[13]  
  
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใน งานวิจั ยครั้ งนี้  คื อ  ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา จ านวน 123 คน ได้จากการก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิโดยน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 
123 คน มาแบ่งสัดส่วนโดยจ าแนกตามอ าเภอ แล้วจึงใช้การสุ่ม
แบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก โดยการเขียนช่ือสถานศึกษาลงใน
สลากตามจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด แยกตามอ าเภอ แล้วท าการ
จับสลากข้ึนมาตามจ านวน กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณไว้ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และ
พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมี
เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ด้าน จ านวน 48 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม 
และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 - 31 มกราคม พ.ศ. 
2562 จนครบ 123 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 1. ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 5 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท
ขึ้นไป ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษา 10 ปีขึ้นไป มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีผลงานด้าน
การบริหารสถานศึกษา  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการ
ขอเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ทรงวุฒิด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21-22 
มีนาคม พ.ศ. 2562   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม (n = 108)  
 
สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
การ

ปฏิบัต ิ
1. ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
4.33 

 
0.67 

 
มาก 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.44 0.61 มาก 

3. ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ ์ 4.27 0.71 มาก 

4. ด้านการบริหารจดัการ 4.46 0.65 มาก 
5. ด้านการบริหารทรัพยากร
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
4.43 

 
0.67 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.66 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์  
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 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม (n = 108)  
 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
ปัญหา 

1. ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
1.67 

 
0.74 

 
น้อย 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 1.61 0.73 น้อย 

3. ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ ์ 1.59 0.76 น้อย 

4. ด้านการบริหารจดัการ 1.55 0.74 น้อย 
5. ด้านการบริหารทรัพยากร
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
1.54 

 
0.73 

 
น้อย 

เฉลี่ยรวม 1.59 0.74 น้อย 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
โดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ และ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ  
 5.2 ผลการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต  1 
ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยสรุปดังนี ้ 
 1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สถานศึกษาวางแผน
ส ารวจปัญหา แจ้งอัตราก าลังครูให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับ
ทราบ และขอความอนุเคราะห์จากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
การเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น งานช่างปูน การงานอาชีพ การท า
ข้าวหมกหลาม เป็นต้น   
 2. ด้ านการบริห ารงบประมาณ  สถานศึกษาระดม
ทรัพยากร และการสรรหางบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
 3. ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ สถานศึกษาจัดประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของ
ชุมชน เพื่อจัดท าแผนควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ และวางแผน
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
 4. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
 5. ด้ าน ก ารบ ริ ห ารท รั พ ย าก รข้ อ มู ล ส ารส น เท ศ  

สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนในปีต่อไป  
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็นใน
การอภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1.1 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง 
การมีส่วนร่วมไว้ในมาตราให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพราะเมื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วย
ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย  จริตธรรม [4] พบว่า สภาพการ
มีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาในโครงการสถานศึกษาดี
ศรีต าบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 6.1.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาด้วย เมื่อน าหลักการมีส่วนร่วมเข้าใช้ 
เช่น การมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความ
ต้องการ ก าหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ ก าหนดงบประมาณ 
การน าแผนไปปฏิบัติ  และการประเมินผล  ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีการเปิดโอกาสให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรับปรุงงาน จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย  
จริตธรรม [4] พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อ
สถานศึกษาในโครงการสถานศึกษาดีศรีต าบลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย 
 6.2 การเสนอแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีประเด็นใน
การอภิปรายผล ดังนี้ 
  6.2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สถานศึกษา
วางแผนส ารวจปัญหา แจ้งอัตราก าลังครูให้ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับทราบ และขอความอนุเคราะห์จากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น งานช่างปูน การงานอาชีพ การท า
ข้าวหมกหลาม เป็นต้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นเรื่องส าคัญ ชุมชนจะเป็นปัจจัยที่สะท้อนความต้องการ
ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชณียา หานะพันธ์ [14] พบว่า 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรส ารวจ
ความต้องการครูในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อเสนอต่อต้นสังกัด 
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แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูใหม่ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศติดตาม 
  6.2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ  สถานศึกษาระดม
ทรัพยากร และการสรรหางบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเอกชน อาจเนื่องมาจาก ปัญหาที่เกิดในการ
บริหารงบประมาณส่วนใหญ่ คือ การมีส่วนร่วมในการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษา การระดม
ทรัพยากรจากชุมชน และการสรรหางบประมาณ ดังนั้นถ้ามีการ
ระดมทุนจาก ชุมชนจึ งเป็นการแก้ปัญ หาการขาดแคลน
งบประมาณได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชณียา หานะพันธ์ 
[14] พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยมีการ
จัดการประชุมร่วมกัน จัดท าแผน โดยมีการวิเคราะห์วางแผน 
และให้ครูเข้ามามีส่วนร่วม 
  6.2.3 ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ สถานศึกษาจัดประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของ
ชุมชน เพื่อจัดท าแผนควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ และวางแผน
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาจเนื่องมาจาก การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนจะท าให้ชุมชนรู้สึกผูกพันหวงแหน และช่วยดูแล
วัสดุอุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชณียา  หานะพันธ์ 
[14] พบว่า ด้ านการบริหารทรัพยากรวัสดุ  อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ก ากับติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจ าทุกปี 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาและควรจัดท ารายงานการใช้วัสดุ
อุปกรณ์เสนอต่อต้นสังกัดและชุมชนเป็นประจ าทุกปี    
  6.2.4 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
อาจเนื่องมาจาก ชุมชนสามารถสะท้อนมุมมอง และให้ข้อมูลใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการได้ และอาจมีส่วนช่วยในก้านการขอ
งบประมาณได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชณียา หานะพันธ์ 
[14] พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ควรระดมงบประมาณจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ อใช้ในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามีส่วนร่วม
ให้ความเห็นชอบ ก ากับ ติดตาม  
  6.2.5 ด้านการบริหารทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ 
สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนในปีต่อไป อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความส าคัญชุมชนทั้งในด้านการวิเคราะห์ความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้
พัฒนาไปตามมาตรฐานของชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ  
ขลังธรรมเนียม [15] พบว่า แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลควร
ก าหนดความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษา จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเพื่อวางแผน และ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้วางแผนปฏิบัติการ 
ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 8.1 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 8.2 แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 
ด้าน คือ  
  8.2.1 สถานศึ กษ าวางแผนส ารวจปัญ ห า แจ้ ง
อัตราก าลังครูให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ และขอความ
อนุเคราะห์จากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น งานช่างปูน การงานอาชีพ การท าข้าวหมกหลาม 
เป็นต้น 
  8.2.2 สถานศึกษาระดมทรัพยากร และการสรรหา
งบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน  
  8.2.3 สถานศึกษาจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน เพื่อจัดท าแผน
ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ และวางแผนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 
   8.2.4 สถานศึกษาเปิ ด โอกาสให้คณ ะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  อาจเนื่องมาจาก 
ชุมชนสามารถสะท้อนมุมมอง และให้ข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการได้ และอาจมีส่วนช่วยในก้านการของบประมาณ
ได้ 
  8.2.5 สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการ
วางแผนปฏิบัติการร่วมกับชุมชนในปีต่อไป 
    
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  8.1.1 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในประเด็น การให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
เครือข่ายผู้ปกครอง การขอความอนุเคราะห์จากชุมชนในรูปแบบ
ของแรงงานในชุมชน หรือการระดมทุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถน ามาใช้การได้ตลอดเวลา 
  8.1.2 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะ 
และร่วมรับรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษาและควรให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาจจะมีส่วนร่วมใน
การร่วมรับรู้  และเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความ
ต้องการข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผล หรือการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ  
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  8.2.1 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน เพื่อ
มุมมองที่หลากหลาย 
  8.2.2 ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง
แก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 130 คน วิธีด าเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ และระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตร
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ3) แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 ชุด มีผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมมีข้อมูลที่สอดคล้องกันทั้งหมด และผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ๆ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 5.00 รองลงมาคือ 
ด้านเนื้อหาสาระในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.56 และด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.20 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ครูและบุคลากรทางการศึกษา, การจัดการเรียนรู้ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to This research is aimed at To develop teacher training courses and educational 

personnel Under the Office of the Basic Education Commission The sample groups used in the research were school 
administrators, teachers and experts and 130 experts. haze 1 Study and analysis and Phase 2 design and development The tools 
used in the research were 3 items: 1) the needs questionnaire for teacher training courses and educational personnel 2) 
assessment form for the appropriateness of the curriculum, teacher training and educational personnel Training for teachers and 
educational personnel Statistics used in data analysis were mean and standard deviation. he research found that The result of 
curriculum development for teacher training and educational personnel Under the Office of the Basic Education Commission 
Got 3 training courses, the results of the evaluation of the consistency of the training program plan, with all the corresponding 
information And the results of the evaluation of the components of the training course The overall picture is at a high level. 
Accounted for 4.22 percent, when considered in each aspect that has the highest mean, ie media / learning resources 
Accounted for 5.00 percent, followed by content in the curriculum Accounted for 4.56 percent and the objectives of the course 
4.20% 
Keywords: Training course development, teachers and educational personnel, learning management 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ได้
ก าหนดให้จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มี
พัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ ได้คิด ปฏิบัติจริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เรียนรู้อย่างบูรณาการ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้และวัดประเมินผลตามสภาพจริง และมีการปรับปรุงการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนการสอนและการประเมินผลตาม
สภาพจริงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  เป็นการเรียนการสอนที่ เช่ือมโยง
ประสบการณ์และการเรียนไว้ด้วยกันหรือเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาที่
เรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มี
ความหมาย  โดยผู้ เรียนได้ ใช้วิธีการสืบสอบ คิด  วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสินใจได้เอง  โดยใช้กระบวนการเป็น
ยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่แสดง

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

......................................................................................................................................................................................................................................
142ภาคโปสเตอร์



ความส าเร็จของการท างาน และผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
[6]   
 ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
(Authentic Instruction) ซึ่งมีมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานใน
การออกแบบการเรียนการสอน 5 ประการส าคัญ คือ 1) การคิดขั้น
สูง (Higher-Order Thinking) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดกระท า
ข้อมูลและใช้ ความคิดในการสังเคราะห์ การสรุปนัยทั่วไป การ
อธิบาย และการสรุปรวม เพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายใหม่ 
ๆ 2) ระดับความลึกของความรู้ที่ใช้ (Depth of Knowledge) โดย
ให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นความคิดของเนื้อหาวิชา ใช้ความรู้ที่มากกว่า
ความรู้พื้ น ฐาน 3) การสนทนาที่ เป็นแก่นของเนื้ อหาสาระ 
(Substantive Conversation) โดยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยน ความรู้ในเนื้อหาวิชากับครูและ/หรือกับกลุ่มผู้เรียน
ด้วยกัน 4) การเช่ือมโยงสู่โลกภายนอกช้ันเรียน (Connections to 
the World  Beyond  the Classroom) โดยเช่ือมโยงความรู้ใน
เนื้อหาวิชาสู่ปัญหาสาธารณะ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสามารถน าความรู้ที่เรียนรู้ในช้ันเรียนอธิบายปัญหาต่าง ๆ นอก
ช้ันเรียนได้ และ5) การสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Social Support  for Student Achievement) 
โดยมีการเรียนการสอนที่สร้างบรรยากาศที่ส่งผลดีแก่การเรียนรู้  
ได้แก่ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (mutual respect) ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งหากมีการจัดการเรียน
การสอนให้ได้ตามมาตรฐานข้างต้นแล้วคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
จะมีคุณภาพสูงขึ้น Neuman [1] 
 การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ครูจึงต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
ครูต้องพิจารณาตรวจสอบอยู่เสมอว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในระหว่าง
เรียน หลังจากนั้นจึงน าสิ่ งที่พบมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการด าเนินการ
เช่นนี้ คือกระบวนการวิจัยนั่นเองซึ่งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นี้
เป็นการท างานเชิงระบบที่ท้าทายครูให้แสดงความสามารถในการ
กระตุ้นนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากความอยากรู้ 
และหากลวิธีในการหาค าตอบแล้วลงสรุปอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
การได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนจะบ่มเพาะนิสัยที่ดี มีเหตุผลและไม่เช่ือ
หรือหลงงมงายอะไรง่าย ๆ แต่จะสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบข้ึนในสมอง โดยใช้วิธีการสังเกต จดบันทึก และวิเคราะห์จนได้
ข้อมูลที่ ยืนยัน ได้ ว่าเป็นปัญ หาหรือความต้ องการที่ แท้ จริ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ [7]    
 ดังนั้นกระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้จึงไม่แยกไปจาก
บทบาทหน้าที่ของครูทุกคน ซึ่งต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าง
ชั ด เจ น  ซึ่ งก าร เรี ย น ก ารส อน ต าม สภ าพ จริ ง  (Authentic 
Instruction) และการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัย (Research 
Based Learning : RBL) นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ควรน ามา
พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ที่เช่ือมโยงกับการประเมินผลตามสภาพ

จริงโดยมีกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถพัฒนาครูให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง และผลที่ได้จะเกิดกับนักเรียนคือ ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้จากการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงของนักเรียนได้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  ผู้ บ ริ ห าร

สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ และครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
– 2 จ านวน 800 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Hypothetical Population) ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 120 คน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยการค านวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน่ 
วิเชียร เกตุสิงห์ [2]      
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  - ตัวแปรต้น  คื อ  หลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  - ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ระยะเวลาทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือน 
มิถุนายน 2561 จ านวน 12 ช่ัวโมง  
 3.4 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
    หลักสูตรฝึกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมดังนี ้
   1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
   2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
   3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
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   5. คุณภาพผู้เรียน 
   6. การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   8. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
   9. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   10. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   11. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ า
ช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 
   12. การพัฒนาตนเอง 
   13. การพัฒนาวิชาชีพ 
  3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย
ดังนี ้
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและพัฒนาหลักสูตร 
ได้แก่ 
    1.1 แบบสอบถามความต้ องการเกี่ ย วกับ
หลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.2 แ บ บ ป ร ะ เมิ น ค ว าม เห ม า ะ ส ม ข อ ง
องค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรมฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) แบ่ งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and Analysis) และ
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 ระยะที่  1 การศึกษาและวิเคราะห์  (Study and 
Analysis) 
  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 – 2 ซึ่งท าหน้าที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและ
ความต้องการให้เกิดขึ้นในหลักสูตรฝกึอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development) 
    เป็นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแบบฝึก
ทักษะให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 
1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การยกร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่ 3 การ
ปรับปรุงร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาสรุป
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้

ระยะที่  1 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังปรากฏในตารางที่ 1 
ตาราง 1 ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง          

 
47 
73 

 
39.17 
6083 

รวม 120 100.00 
อาย ุ

20 – 30 ปี 
30 – 40 ปี 
40 – 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

 
12 
38 
45 
25 

 
10.00 
31.67 
37.50 
20.83 

รวม 120 100.00 
การศึกษา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 
71 
31 
18 

 
59.17 
25.83 
15.00 

รวม 120 100.00 
วิทยฐานะ 

ครูผู้ช่วย 
ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยนชาญพิเศษ 

 
40 
42 
26 
12 
0 

 
33.33 
35.00 
21.67 
10.00 
0.00 

รวม 120 100.00 
วันที่ท่านต้องการ 

จันทร์ – ศุกร ์
เสาร์ – อาทิตย์ 

ทุกวัน 

 
18 
73 
29 

 
15.00 
60.83 
24.17 

รวม 120 100.00 
ความต้องการเน้ือหา 

ด้านหลักสูตร 
ด้านการบริหาร 

ด้านการจดัการเรียนรู ้
ด้านการพัฒนาสื่อ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู ้

อื่น    

 
45 
6 

25 
5 

21 
18 
0 

 
37.50 
5.00 
20.83 
4.17 
17.50 
15.00 

0 
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รวม 120 100.00 
ท่านต้องการพัฒนาด้านใดของ ว.21 
ด้านการจดัการเรียนการสอนดา้น
การบริหารจัดการชั้นเรยีน 
ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

73 
29 
18 

60.83 
24.17 
15.00 

รวม 120 100.00 
จากตาราง 1 ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา มากกว่าครึ่งเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.83 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.17 
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.17 หนึ่งในห้า มี
วิทยฐานะช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 35.00 โดยวันที่ท่านสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมที่คิดว่าสะดวกท่ีสุดในวันเสาร์ – อาทิตย์ คิดเป็น
ร้อยละ 60.83 สามในหกของความต้องการเนื้อหาในการฝึกอบรม
เรียงล าดับเรื่องที่สนใจมากสามอันดับ ได้แก่ ด้านหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ด้านการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และ
ด้านการวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 17.50 ความต้องการ
ด้านที่อยากเข้ารับการฝึกอบรมหนึ่งในสาม ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 60.83  

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียดดังนี้ 

ในการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนประกบของโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้ เป็นคู่มือเพื่อท ากิจกรรม เน้นโครงการ
ฝึกอบรมระยะสั้น โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รายละเอียดการฝกึอบรม และแผนการจัดฝึกอบรมอย่างละเอียด ซึ่ง
ในแผนการจัดอบรมนั้น ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม งบประมาณ
ในการฝึกอบรม และผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการฝึกอบรม 
หน่วยการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้  แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการ
ฝึกอบรม ดังนี ้
 หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   - การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
   - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
   - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
   - คุณภาพผู้เรียน 
   - การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   - การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
  หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
   - การบริหารจัดการช้ันเรียน 
   - การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

   - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ัน
เรียนหรือประจ าวิชา 
  หน่วยการฝึกอบรมที่  3 ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - การพัฒนาวิชาชีพ 
 ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรฝึกอบรมที่ยกร่างไว้ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสมบูรณ์
ของหลักสูตรฝึกอบรมดังเสนอในตารางที่ 2 
ตาราง 2 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการฝึกอบรม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
  

 
แปลผล 

1 2 3 
1. ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 
  1) สาระส าคัญ 
  2) จุดประสงค์ 
  3) เนื้อหาสาระ 
  4) การจัดกิจกรรม 
  5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  6) การวัดและ
ประเมินผล 
  7) ใบความรู ้

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
0 

 
 

1.00 
1.00 
0.66 
0.66 
1.00 
1.00 
0.66 

 
 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

2. ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
  1) สาระส าคัญ 
  2) จุดประสงค์ 
  3) เนื้อหาสาระ 
  4) การจัดกิจกรรม 
  5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  6) การวัดและ
ประเมินผล 
  7) ใบความรู ้

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
0 
+1 
+1 
0 
+1 

 
 

1.00 
1.00 
0.66 
1.00 
1.00 
0.66 
1.00 

 
 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

3. ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชพี 
  1) สาระส าคัญ 
  2) จุดประสงค์ 
  3) เนื้อหาสาระ 
  4) การจัดกิจกรรม 
  5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  6) การวัดประเมินผล 
  7) ใบความรู ้

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 

 
 
 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

0.66 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.66 
1.00 

 
 
 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม มีข้อมูลที่สอดคล้องกันท้ังหมด 
 โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะข้อคิดเห็น ในแต่ละแผนดังน้ี 
 1. แผนการฝึกอบรมที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควร
เพิ่มแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม 
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 2. แผนการฝึกอบรมที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ควร
เพิ่มแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม 
 3. แผนการฝึกอบรมที่ 1 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ควรเพิ่มแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ

คิดเห็น 
 

แปลผล 
  S.D 

1. หลักการและเหตุผลของ
หลักสูตร 
  1.1 มีความเป็นไปได้ 
  1.2 สามารถน าไปจริง 
  1.3 มีความสอดคล้องกับ
สภาพปจัจุบัน 
  1.4 มีความสมเหตุสมผล 

 
 

3.67 
4.33 
4.67 

 
4.00 

 
 

0.58 
0.58 
0.58 

 
0.00 

 
 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

มาก 
รวม 4.17 0.29 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2.1 มีความชัดเจน 
  2.2 มีความครอบคลุมทุก
เนื้อหาสาระ 
  2.3 มีความเป็นไปได้ 
  2.4 มีประโยชน ์
  2.5 เหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 
4.00 
4.00 

 
4.33 
4.33 

 
4.33 

 
0.00 
0.00 

 
1.15 
0.58 

 
1.15 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.20 0.58 มาก 
3. เนื้อหาสาระในหลักสูตร 
  3.1 เนื้อหาสาระครอบคลุม 
  3.2 เนื้อหาสาระกระชับได้
ใจความ 
  3.3 เหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 
4.00 

 
5.00 

 
4.67 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.58 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

รวม 4.56 0.33 มากที่สุด 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ

คิดเห็น 
 

แปลผล 
  S.D 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 
  4.1 มีความเป็นไปได้ 
  4.2 สามารถน าไปจริง 
  4.3 มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัจจบุัน 

 
4.33 
4.33 

 
2.67 

 
1.15 
1.15 

 
0.58 

 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.56 0.09 มาก 
5. กิจกรรมฝึกอบรม 
  5.1 มีความเป็นไปได้ 
  5.2 เรียงล าดับขั้นตอน 
  5.3 น าไปสู่การบรรลุ

 
4.00 
4.00 

 

 
0.00 
0.00 

 

 
มาก 
มาก 

 

วัตถุประสงค์ 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 
6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
  6.1 ช่วยส่งเสริมให้
กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  6.2 เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ 
  6.3 เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึก 

 
 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. การวัดและประเมินผล
หลักสูตร 
  7.1 ครอบคลุม
พฤติกรรมและสิ่งที่
ต้องการประเมิน 
  7.2 มีความเป็นไปได้ 
  7.3 ตรวจสอบการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 
 
 

4.00 
4.67 

 
3.67 

 
 
 
 

0.00 
0.58 

 
0.58 

 
 
 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

รวม 4.11 0.33 มาก 
รวมเฉลีย่ 4.22 0.46 มาก 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินความ เหมาะสมของ

องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 5.00 รองลงมาคือ 
ด้านเนื้อหาสาระในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.56 และด้าน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.20 ตามล าดับ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้ 
 การยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ส่วนประกบของโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้ เป็นคู่มือเพื่อท ากิจกรรม เน้นโครงการ
ฝึกอบรมระยะสั้น โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รายละเอียดการฝกึอบรม และแผนการจัดฝึกอบรมอย่างละเอียด ซึ่ง
ในแผนการจัดอบรมนั้น ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม งบประมาณ
ในการฝึกอบรม และผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการฝึกอบรม 
หน่วยการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้  แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการ
ฝึกอบรม 
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7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยน า
ข้อสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้
 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมากจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทา
บา และผู้วิจัยได้ศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย จึงท าให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่
มีองค์ประกอบครบและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก น าไปใช้ใน
การจัดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี การประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปราโมทย์ 
จันทร์เรือง [3]  ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็นสิ่งช้ีให้เห็นแนวทางในการ
จัดประมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน จุดหมายปลายทางของการ
เรียนการสอนคืออะไร และระหว่างทางมีกิจกรรมอะไรบ้าง ใช้สื่อ
หรืออุปกรณ์ช่วยหรือมีการตรวจสอบประเมนิผลหรือปรบัปรุงวิธีการ
อย่างใด ในการเรียนการสอนตัวผู้ เรียนก็จะจ าเป็นต้องทราบ
ล่วงหน้าว่าจะได้เรียนรู้อะไร และจะไดผ้ลอะไรจะต้องเตรียมอะไรจึง
จะสามารถเรียนรู้และได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของการนต์  เพชรี่ [4] ได้ท าการวิจัยเรื่องความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ท้ัง 6 ด้าน คือด้านการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้านการวิจัยในช้ันเรียน ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรม
สัมมนาและด้านการส่งเสริมให้การศึกษาต่อโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และ2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์
ท้างานและสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
ปัญญางาม [5]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการครูในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการครูในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาอ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา
อบรมหรือดูงานด้านการพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการ
พัฒนาตนเองและด้านการพัฒนาโดยกระบวนการบริหาร โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ปรากฏว่ามี
ความต้องการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูและบุ คลากรทางการศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้จัด
ฝึกอบรมควรก าหนดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วง ๆ เพื่อให้
ครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริงและพัฒนางานวิจัยได้มีคุณภาพสูงขึ้น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้มีการน าการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัยนี้ไปพัฒนาครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ และจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
องค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
จ านวน 1,800 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบส ารวจลักษณะการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2) แบบส ารวจการน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และ3) แบบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการตดิตามการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารบัการอบรมมีความคิดเหน็ต่อลกัษณะการน าความรู้จาก
การฝึกอบรมไปใช้จากมากที่สุดคือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ร้อยละ 92.9 ส่วนการน าความรู้ในแต่ละเรื่องไปใช้ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  = 3.68, S.D. = 0.59 และ2) ผลการศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   = 4.16, S.D. = 0.81 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด   = 4.55, S.D. = 0.51 
ค าส าคัญ:  การติดตาม, หลักสูตรฝึกอบรม, ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to monitor the results of teacher and educational personnel training and 2) 

to study the satisfaction of trainees with teacher training programs and educational personnel The population used in this 
research was 1,800 school administrators and teachers. The sample group used in this research was 120 school administrators 
and teachers. 3 research tools were used. 1) survey form, knowledge utilization from training to use in self-development and 
profession 2) survey form to apply knowledge from training obtained from training The self-improvement and professional 
development, and 3) the satisfaction of the participants of the training course is to train teachers and education personnel. 
Statistics used in data analysis were Mean (Mean) and Standard Deviation. The results of the research were as follows: 1) The 
follow-up results of teacher training and educational personnel who attended the training had opinions The use of knowledge 
from training to be used from the most is used in the development of their own teaching and learning 92.9%. The use of 
knowledge in each subject to be used in the overall picture is at a high level. = 3.68, SD = 0.59 and 2) Results of satisfaction 
were at a high level = 4.16, SD = 0.81. When considering each item, it was found that the knowledge and understanding on this 
subject after the training had the highest mean level = 4.55, SD = 0.51 
Keywords: Monitoring, training courses, teachers and educational personnel 
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1. บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาครูและคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาที
สอดคล้องกับสภาพของแต่ละสถานศึกษาให้มากที่สุด เพราะ
สถานศึกษาแต่ละแห่งย่อมมีสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นที่
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนามีความ
แตกต่างหลากหลาย การพัฒนาครูจึงใช้กระบวนการให้ครูได้มี
โอกาสเลือกหลักสูตรที่จะเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการโดย
ความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษาการสร้างหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาครูที่มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
ศตวรรษที่ 21 จึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมจากผู้พัฒนาหลักสูตร
ที่มาจากทั้งภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา สมาคม 
มูลนิธิ และส่วนราชการทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
หลักสูตรของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จะเป็นไปตามทิศทางการก าหนด
แนวคิดทางวิชาการของสถาบันคุรุพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
วิชาชีพครูการน าหลักสูตรไปใช้จะเป็นอิสระของส่วนราชการที่มี
ความต้องการจ าเป็น โดยส่วนราชการเหล่านั้น อาจน าหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดไปใช้หรือไม่น าไปใช้ก็ได้ตามเหตุผลและความจ าเป็นของ
แต่ละส่วนราชการสถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จึง
ได้ก าหนดแนวทางการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ที่ค านึงถึงหลักการตามมาตรฐาน ดังน้ี   
 (ก) มาตรฐานหลักสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการและ
กรอบแนวคิดที่ชัดเจนระบุถึงกลุ่มสาระ ระดับและประเภทการศึกษา
และระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ได้อย่างชัดเจน  
 (ข) มาตรฐานการด าเนินงาน เป็นการบริหารจัดการที่มี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชัดเจน มีระบบการรายงานข้อมูลของครูที่เข้า
รับการพัฒนาได้อย่างครบถ้วนมีระบบการติดตาม ประเมินผลของ
หลักสูตร 
 (ค) มาตรฐานวิทยากร ต้องคัดกรองบุคคลที่จะมาท าหน้าที่เป็น
วิทยากรพัฒนาครูโดยต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์  ความ
เชี่ยวชาญ วิทยฐานะ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถาบันคุรุพัฒนาก าหนด 
 (ง) มาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ชัดเจน มีการ
ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่ จะเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร และมี
กระบวนการคัดเลือกที่จะเข้ารับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนั้น เป็นการด าเนินงานเพื่อให้
หลักสูตรการพัฒนาครูมีมาตรฐานและมีคุณภาพ อันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการจัดระเบียบการพัฒนาครูเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะจึงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
เงื่อนไข องค์ประกอบ และรายละเอียดเฉพาะของการเสนอหลักสูตร
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ [1] 
 กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครูเพื่อส่งผลกระทบไปยัง
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้ 

2.1) หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครูจะต้องเป็นการพัฒนาครู
ที่ บู รณ าก ารค ว าม รู้ ร ะ ห ว่ า ง เนื้ อ ห าส า ร ะ วิ ช า  (Content 
Knowledge) กั บ ห ลั ก วิ ช า ชี พ ค รู ห รื อ ศ า ส ต ร์ วิ ช า ชี พ ค รู
(Pedagogical Knowledge) ที่ จะต้องมุ่ งพัฒนาสมรรถนะให้มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชา
เฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับหลักวิชาชีพครู(Pedagogical 
Content Knowledge: PCK) 2.2) หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการ
พัฒนาครูจะต้องเป็นการพัฒนาครูที่หลอมรวมการบูรณาการความรู้
ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู
(Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการ
จัดการ เรี ยนรู้ต าม เนื้ อห าสาระ เฉพาะทาง (Technological 
Content Knowledge : TPCK) ทั้ งนี้ ก ร อ บ แ น วคิ ด ข อ งก า ร
ออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูทั้ง 2 ประเด็นจะต้องน าเสนอ
กรณีศึกษา และ/หรือแนวทางให้ครูเกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ น าไป
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการการเรียนรู้และเป็น
แนวคิดที่น าไปสู่การปฏิบัติตามความ กระบวนการวนการวนการ
ชุม ชน แ ห่ งก าร เรี ย น รู้ ท า งวิ ช า ชี พ  (Professional Learning 
Community) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา [2]  
 ในการประเมินสมรรถนะและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินงาน
ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญ
การจัดท าแบบประเมินสมรรถนะและหลักสูตรที่เหมาะสมกับการ
ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ
ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้ง
ระบบตามแผนปฏิ บั ติ การไทย เข้ มแข็ ง ร่ วมกั บส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยความ
ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดการอบรม
ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ [3]   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้     
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 จ านวน 18 รุ่น ๆ ละ 
100 คน จ านวนทั้งสิ้น 1,800 คน  
   3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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รุ่นที่  1 จ านวน 120 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการค านวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน่ 
วิเชียร เกตุสิงห์ [4]   
 3.2  ด้านตัวแปรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
   3.2.1 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    3.2.2 ตัวแปรตาม คือ   
     3.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
     4.2.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
3) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 4) กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
5)คุณภาพผู้เรียน 6) การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และ 8) การวิจัยเพื่อการเรียนรู้หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
2) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ3) การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชาหน่วยการ
ฝึกอบรมที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) 
การพัฒนาตนเอง และ2) การพัฒนาวิชาชีพ 
 3.4 ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 
รุ่น ๆ ละ 2 วัน เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม จ านวน 12 ช่ัวโมง ตาม
ก า ห น ด ก า รข อ งค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มด าเนินการทดลองกับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จ านวน 120 คน ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 
2562  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การทดลองภาคสนาม (Field Test) และ
ระยะที่ 2 การติดตามผล (Follow up) รายละเอียดมีดังนี้ 
 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยดังนี ้
 6.1 การติดตามผลการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี ้ 

  6.1.1 วิเคราะห์ลักษณะของการน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 ร้อยละของลักษณะการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

รายการ ร้อยละ อันดับ 
1. ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง 

 
92.90 

 
1 

2. ใช้ในการพัฒนาการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 

 
64.30 

 
4 

3. พูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนครูใน
โรงเรียนและเพื่อนต่างโรงเรียน 

 
87.50 

 
2 

4. ใช้ในการเป็นวิทยากรอบรมคร ู 37.50 6 
5. ใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 28.60 7 
6. เป็นจุดเร่ิมต้นในการศึกษาเพื่อความ
เข้าใจหรือเรียนรู้ในเร่ืองการฝึกอบรมใหม้าก
ยิ่งขึ้น 

 
 

64.30 

 
 
4 

7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กบัครู
ท่านอื่น ๆ 

 
23.20 

 
8 

8. ให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับครูท่านอื่น ๆ 

 
62.50 

 
5 

9. ใช้ปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการ
สอนของตนเอง 

 
71.40 

 
3 

10. อื่น ๆ 1.80 9 
 

  จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อลักษณะการน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้จากมากที่สุดคือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง ร้อยละ 92.9 พูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู
ในโรงเรียนและเพื่อนต่างโรงเรียน ร้อยละ 87.5 และใช้ปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของตนเอง ร้อยละ 71.4 ตามล าดับ 
 

  6.1.2 วิเคราะห์ระดับของการน าความรู้จากการฝึกอบรมที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการน าความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

รายการ   S.D แปลผล 
1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 3.93 0.95 มาก 
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ 3.81 0.78 มาก 
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ 3.53 0.80 มาก 
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรยีนรู้ 3.69 0.77 มาก 
5. คุณภาพผู้เรียน 3.98 0.75 มาก 
6. การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

3.58 0.79 มาก 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3.66 0.90 มาก 
8. การวิจยัเพื่อการเรียนรู ้ 3.46 0.95 ปานกลาง 
9. การบริหารจัดการชั้นเรียน 3.81 0.78 มาก 
10. การจัดระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 3.53 0.80 มาก 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
150ภาคโปสเตอร์



รายการ   S.D แปลผล 
11. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

 
3.46 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

12. การพัฒนาตนเอง 3.89 0.97 มาก 
13. การพัฒนาวิชาชีพ 3.66 0.90 มาก 

เฉลี่ย 3.68 0.59 มาก 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีระดับการน าความรู้ในแต่ละเรื่องไปใช้ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีการน าไปใช้ในระดับมากทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่อง 8 
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ และเรื่องที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา มีระดับการน าความรู้ไป
ใช้ในระดับปานกลาง 
 
   6.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาปรากฏดังตาราง
ที่ 3  
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

รายการ   S.D แปลผล 
1. ด้านวิทยากร 
  1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน 
  1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
  1.3 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 
  1.4 การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้
  1.5 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 

 
4.30 

 
4.40 

 
4.40 
4.45 
4.30 

 
0.73 

 
0.60 

 
0.60 
0.69 
0.73 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 
  2.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน 
  2.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
  2.3 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 
  2.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

 
4.00 

 
4.30 

 
4.35 

 
4.30 

 
0.65 

 
0.66 

 
0.67 

 
0.66 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  3.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน 
การฝึกอบรม 
  3.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง 
การฝึกอบรม 

 
2.40 

 
4.55 

 
0.60 

 
0.51 

 
น้อย 

 
มาก
ที่สุด 

4. ด้านการน าความรู้ไปใช ้
  4.1 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได ้
  4.2 มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ได้ 
  4.3 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ 

 
 

4.30 
 

3.80 
 

4.40 

 
 

0.66 
 

0.70 
 

0.60 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
เฉลี่ย 4.16 0.81 มาก 

  จากตาราง 3 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.16, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.51) รองลงมา ได้แก่ การใช้เวลาตามที่
ก าหนดไว้ (  = 4.45, S.D. = 0.69) ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และสามารถน า
ค ว าม รู้ ไป เผ ย แ พ ร่ /ถ่ า ย ท อ ด ได้  (   = 4.40, S.D. = 0.60) 
ตามล าดับ 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับการ
น าความรู้ในแต่ละเรื่องไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
น าไปใช้ในระดับมากทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่อง 8 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
และเรื่องที่ 11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ัน
เรียนหรือประจ าวิชา มีระดับการน าความรู้ไปใช้ในระดับปานกลาง 
 2. ผู้ เข้ารับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
 
8. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ดังนี ้
 7.1 จากผลการด าเนินงานติดตามผลการฝึกอบรมพบว่า ใน
ภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีลักษณะการน าความรู้ ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้มากที่สุดตามล าดับ คือใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง (ร้อยละ 92.9) พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน (ร้อยละ 87.5) และใช้ปรับปรุง 
การประเมินผลการเรียนการสอนของตนเอง (ร้อยละ 71.4) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะหลักสูตรพัฒนาครูแกนน าที่จัดขึ้นมุ่งเน้นในเนื้อหา
และทักษะที่ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงครูที่
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จึงมีการน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้
ในกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งถือได้ว่าสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ครูมีคุณภาพมากขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอนมีความรู้ ความสามารถและทักษะจ าเป็นในวิชาชีพ สอดคล้อง
กับรายงานประเมินผลการฝึกอบรมครูแกนน า (Master Teachers) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีงบประมาณ 2553 พบว่า ครูมีการน า
ความรู้  ที่ ได้ จากการฝึกอบรมไปใช้มาก คณ ะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร [5] นอกจากนี้ยังมีผลของการส ารวจ พบว่าครู
ที่เข้ารับการอบรมในภาพรวมมีระดับการน าความรู้ ในแต่ละเรื่องไป
ใช้ในระดับมากทุกเรื่อง โดยมีระดับการน าความรู้ไปใช้มากที่สุดใน
เรื่องที่ 5 คุณภาพผู้เรียน ( = 3.98, S.D. = 0.75) เรื่องที่ 1 การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร (  = 3.93, S.D. = 0.95) และเรื่องที่ 12 
การพัฒนาตนเอง ( = 3.89, S.D. = 0.97) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เนื้อหาและทักษะที่บรรจุอยู่ในเนื้อเรื่องเหล่านี้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้งหมด โดยเฉพาะในปัจจุบัน การจัดการศึกษาของประเทศเน้น 
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ที่มีจุดเน้นให้
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นั ก เรี ยน มี ค วามส ามารถ ในการแสวงความรู้  ด้ วยตน เอ ง 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีทักษะการคิดขั้น
สูง กระทรวงศึกษาธิการ [3] การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น
การฝึกทักษะการคิด รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ต้อง
อาศัยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ดังท่ี
Wilson and Berne [6] กล่าวว่ามาตรฐานแบบใหม่เพื่อสมรรถภาพ
ของผู้เรียนจะก่อให้เกิดวิธีการสอนใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้ ครูผู้เข้ารับการ
อบรมจึงมีระดับการน าความรู้ ในเรื่องเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มากท่ีสุด ราชกิจจานุเบกษา [7] 
 7.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Pollard [8] กล่าวว่า
การฝึกอบรมครูช่วยให้ครูมีความมั่นใจมากขึ้น และมีความพร้อม
มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในระดับและกลุ่มผู้เรียนที่กว้าง
ขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนได้ค้นคว้าทดลองความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ง
กล่าวได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินงานติดตามผลการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้    
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม 
     1.1 โดยภาพรวมหลักสู ตรในการฝึกอบรมครั้ งนี้
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ดีทั้งด้านองค์ความรู้ และทักษะที่ครูต้องการแต่จาก
ความคิดเห็นในด้านอุปสรรค์ และปัญหาที่ผู้เข้าอบรมพบให้กับ
ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันนั้น ควรมี
หลักสูตรการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
    1.2 จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในส่วนของ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อของหลักสูตรสะท้อนความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรมว่าหลักสูตรในการจัดอบรมครั้งต่อไปควรเน้นหัวข้อ
ที่เป็นการปฏิบัติจริงที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้มาก 
 2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
     2.1 จากการติดตามผลในการอบรมที่พบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมบางส่วนมีข้อจ ากัดเรื่องเทคโนโลยีในโรงเรียน สื่อบางอย่าง
จึงไม่สามารถใช้ได้และครูไม่ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์จึงใช้
เวลานานในการสืบค้นข้อมูลจึงควรมีการให้ความส าคัญกับเรื่อง
เหล่านี้โดยต้องประสานกับโรงเรียนและจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง
สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาคุณภาพตนเอง
ตามจุดประสงค์ของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบได้อย่าง
แท้จริง 
     2.2 ควรมีการติดตามการน าความรู้ ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้นควรมีการให้
ข้อเสนอแนะ ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่น าความรู้ไปใช้เป็นระยะ ๆ 
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและพัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     2.3 ควรปรับปรุงเวลาในการจัดอบรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและการฝึกให้มากกว่านี้เนื่องจากผลจากข้อคิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมมีการเสนอว่าควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาครุศาสตร์เคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แผนการสืบค้นข้อมูลแบบสืบเสาะ 5 ขั้น และการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนท่ีได้จากข้อสอบก่อนเรียนและข้อสอบหลังเรียนน าไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทดสอบสมมุติฐานด้วยทางสถิติแบบที         

จากผลการวิจัยนีพ้บว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนท่ีมีการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : กระบวนการสืบเสาะ 5 ขั้น, โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop students' academic achievement on the topic of high performance 

liquid chromatography (HPLC) by using 5 E inquiry learning management together with electronic journal search. The 
samples were 18  students of a third year students of Chemistry Education Program, faculty of science and technology, 
Thepsatri Rajabhat university, academic year 2018. The instruments used in this study were a plan for organization of the 
5E learning cycle model and electronic journal searching, pre-test, and post-test examination. The pre-test and post-test 
scores were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by pair t-test.  

The results of this research indicated that the mean of post-test after learning by using 5 E inquiry learning 
management together with electronic journal search was higher than before learning at .05 level of significance. 
Keywords : 5E inquiry learning management, High performance liquid chromatography, Electronic journal 
 
 

1. บทน า 
     เทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง (High performance 
liquid chromatography, HPLC) เป็นวิธีทางโครมาโทกราฟีที่ใช้ใน
การแยกสารออกจากกันโดยใช้ความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่
ของแต่ละองค์ประกอบในของผสมบนเฟสคงที่ภายใต้การพาของเฟส
เคลื่อนที่ [1-3] ซึ่งเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง เป็น
เทคนิคท่ีนิยมใช้มากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถน ามาใช้ในการแยก
และประยุกต์ใช้ทั้งในการวิเคราะห์ทางคุณภาพ (Qualitative 
analysis)  และทางปริ ม าณ  (Quantitative analysis) ไ ด้ ดี  มี
ความถูกต้อง และแม่นย าในการวิ เคราะห์สูง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างได้หลายชนิด เช่น การวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา และสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น  
ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการ

วิ เคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี เหลวสมรรถนะสูงจึ งมี
ความส าคัญกับผู้เรียนวิชาเอกเคมีเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการวิเคราะห์ทาง
เคมีด้วยเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาสามารถที่จะเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์การวิเคราะห์ได้เหมาะสมส าหรับแต่ละ
ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งน าไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่มีความ
ถูกต้องและแม่นย า อย่างไรก็ตามการวิ เคราะห์ด้วยเทคนิค           
โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ หลักการพื้นฐานทางโครมาโทกราฟี     
การเลือกเฟสเฟสคงที่ (Stationary phase, SP) และเฟสเคลื่อนที่ 
(Mobile phase, MP) การเลือกระบบของการใส่สารตัวอย่าง 
(Sample injection system) เครื่องตรวจวัดสัญญาณ (Detector) 
[1-3]  แต่เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจค าอธิบายเกี่ยวกับ
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หลักการการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
และมีความสับสนในการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
ตัวอย่างแต่ละประเภท ท าให้มีคะแนนผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดและยังมีผลต่อการปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงไม่ถูกต้อง นั้นจึงเป็นต้องท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในห้องเรียน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา [4-5]  การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (5E) ได้แก่ ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploration) ขั้น
อ ธิ บ า ย แ ล ะ ล ง ข้ อ ส รุ ป  (Explanation) ขั้ น ข ย า ย ค ว า ม รู้  
(Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นนี้เป็นการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน โดย
ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น และจัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเช่ือมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้  
[6-9] 
     การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่นิยม
มากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็ว มีข้อมูลที่หลากหลายทั้งบทความทั่วไป เป็นรูปภาพ วิดี โอ 
และแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ  แต่ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งจากแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้สืบค้นข้อมูลต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูล ซึ่ง
การสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) 
จากฐานข้อมูลที่เช่ือถือได้ [10] เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เครื่องมือโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงจาก
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่นักศึกษาจะได้
เรียนรู้วิธีการน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและได้เรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
     จากความส าคัญของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นและ
การสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ในงานวิจัยนี้จึง
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และการสืบค้นข้อมูลจาก
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     (1) เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรื่อง
โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
     (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ มีนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
วิชาเอกเคมี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

18 คน ที่เรียนเนื้อหาเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
3.2 ตัวแปรที่ใช้การวิจัย 
      เนื่องจากแผนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น เป็นแผนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการกระตุ้นในการเรียน [6-9] และ
ยังเหมาะส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องฝึกฝนใน
การใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง งานวิจัยนี้จึงได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา
ดังนี ้
  ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
3.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  งานวิจัยนี้ใช้แผนการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การเรียนเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 18 คน โดยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครมาโทกราฟีเหลว
สมรรถนะสูงนี้ได้ผ่านการการประเมินวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์ 
การวัดประเมินผล และด้านการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ตามค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญ โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้  
ประกอบด้วย  
    (1) แบบทดสอบก่อนเรียน  
    (2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือ 1 เรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง   
    (3) แบบทดสอบหลังสอน  
    (4) แผนการสอนตามแนวสืบเสาะ 5 ขั้น ได้แก่ 
        (4.1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็น
การสนทนาเพื่อน าไปสู่  บทเรียน ทบทวนความรู้เดิม เช่ือมโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน  
        (4.2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นนี้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อค้นหาข้อมูล ออกแบบการน าเสนอ
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ
เตรียมน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
        (4.3) ขั้นอธิบาย (Explain) โดยนักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
อธิบายสรุป   สิ่งที่ได้จากขั้นสืบค้นข้อมูล น าเสนอข้อมูลหน้าช้ัน
เรียนและอภิปรายผลการสืบค้นข้อมูล 
       (4.4) ขั้ น ขย ายความรู้  (Extend) ผู้ ส อน เสนอแนะ  ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผลการสืบค้นข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลของ
นักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง 
        (4.5) ขั้นประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินผลการ
เรียนรายบุคคลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ และประเมินผลการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
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    (5) แบบทดสอบหลังเรียน  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้ประกอบข้ันตอนดังนี้ 
 (1) การท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง โดยแบบทดสอบเป็น
แบบอัตนัย 10 คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนที่ได้เป็นคะแนนก่อน
เรียน (Pre-test) 
    (2) การท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
สืบเสาะ 5 ขั้น โดยแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย 10 คะแนน แล้ว
บันทึกผลคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนหลังสอน 
    (3) ด าเนินกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    (4) แบบทดสอบหลังเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์  โดย
แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย 10 คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนที่ได้
เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังสอน และ
หลังเรียน มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ด้วย
การทดสอบแบบที 
 
4. ผลการวิจัย 
    จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 
3 สาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 เนื้อหา
เรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน 18 คน 
อาจารย์ผู้สอนได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม
หลังจากที่เรียนในช้ันเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น (5E) 
ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ข้ันอธิบาย ข้ันขยาย
ความรู้ ขั้นประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละของคะแนนท่ีได้ และทดสอบความ
ต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน หลังสอน และหลังการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูล
จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลคะแนนท่ีได้ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   

แบบทดสอบ  
(10 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ ± S.D. ร้อยละ 

ก่อนเรียน 0.11 ± 0.32 1.11 
หลังสอน 6.06 ± 1.12 60.56 

หลังศึกษาแบบ 5 ขั้น 8.24 ± 1.40 82.36 
 

 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบค่าทางสถิติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%    

tcal 
ก่อนเรียน

เปรียบเทยีบกับ 
หลังสอน 

ก่อนเรียน
เปรียบเทยีบกับ 
หลังศึกษาแบบ  

5 ขั้น 

หลังสอน
เปรียบเทยีบกับ 
หลังศึกษาแบบ  

5 ขั้น 
24.55 26.41 6.19 

tcrit =  2.12 (α = .05, n = 18, df = n-1 = 17) 
     จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 18 คน 
พบว่าคะแนนสอบที่ได้จากการท าข้อสอบหลังสอน (แต่ยังไม่ได้
เรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากที่เรียนในช้ันเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะ
แบบ 5 ขั้น) และคะแนนสอบหลังศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแบบ 5 ขั้น มี
ค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลังศึกษาแบบ 5 
ขั้น สูงกว่าคะแนนท่ีได้จากการท าข้อสอบหลังสอน โดยคะแนนสอบ
ก่อนเรียนของนักศึกษามีร้อยละความถูกต้องเพียงร้อยละ 1.11 ซึ่งมี
ค่าต่ ามาก ส่วนคะแนนท่ีได้จากการท าข้อสอบหลังสอนของนักศึกษา
มีร้อยละความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 60.56 ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับ
เกณฑ์พอใช้ ในขณะที่คะแนนสอบที่ได้จากการท าข้อสอบหลังท า
แบบฝึกเสริมทักษะของนักศึกษามีร้อยละความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 
82.36 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
    เมื่อน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบคะแนนสอบก่อนเรียน 
คะแนนที่ได้จากการท าข้อสอบหลังสอน และคะแนนสอบหลังท า
แบบฝึกเสริมทักษะมาทดสอบค่า

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาที่คะแนนเฉลีย่ที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังสอนและแบบทดสอบหลัง
ศึกษาด้วยกระบวนการสบืเสาะแบบ 5 ขั้น ในแต่ละช่วงคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
ก่อนเรียน  
(Pre-test) 

หลังสอน 
หลังศึกษาแบบ 5 ขั้น (5E)  

(Post-test) 
(คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คิดเป็นร้อยละ 

0 - 59 % 18 100.00 8 44.44 1 5.56 
60 - 69 % 0 0.00 4 22.22 2 11.11 
70 - 79 % 0 0.00 4 22.22 5 27.78 
80 - 100 % 0 0.00 2 11.11 10 55.56 
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รูปที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนเฉลีย่ที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังสอนและ
แบบทดสอบหลังศึกษาด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น ในแต่ละช่วงคะแนน 
 
ทางสถิติ (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α = .05) (ตารางที่ 2) 
ค่า tcal ที่ค านวณจากการเรียนเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
พบว่าคะแนนก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังสอน tcal = 24.55  
คะแนนก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังศึกษาด้วยกระบวนการ
สืบเสาะแบบ 5 ขั้น  tcal = 26.41 และคะแนนหลังสอนเปรียบเทียบ
กับหลังหลังศึกษาด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น tcal = 6.19 
ในขณะที่ tcrit มีค่าเท่ากับ 2.12  ถ้า tcal > tcrit  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาแบบ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาแบบ 
5 ขั้น สูงกว่าหลังสอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
   เมื่อท าการวิเคราะห์การประเมินผลอย่างละเอียดจากคะแนนสอบ
ของนักศึกษาแต่ละคน พบว่าก่อนเรียนนั้นนักศึกษาไม่มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงมาก่อน จึง
ท าให้คะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้ง 18 คน ได้เท่ากับ 0 
หรือ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นจ านวนนักศึกษา
ที่ได้คะแนนสอบต่ ากว่า 60% เท่ากับ 100% (คะแนนต่ าทั้งห้อง)  
เมื่ออาจารย์ผู้สอน สอนเนื้อหาเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
แล้วให้นักศึกษาท าข้อสอบหลังสอน เพื่อประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
จึงได้คะแนนสอบ 60% ขึ้นไป จ านวน 55.55 % ของนักศึกษา
ทั้งหมด แต่มีนักศึกษาเพียงจ านวน 11.11 % ที่มีคะแนนสอบ
มากกว่า 80% (ระดับเกณฑ์ดีมาก) (ตารางที่ 3 และรูปที่ 1) แสดงให้
เห็นว่าการเรียนเพียงในห้องเรียนเพียงนั้นยังไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้ ของนักศึกษาส่วนใหญ่  เพราะเนื้อหาบทนี้ต้องอาศัย
จินตนาการบวกกับความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม  หลังจากการที่นักศึกษาได้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกวารสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเหลว
สมรรถนะสูง หลังจากนั้นได้น าเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน เพื่อให้
ความรู้กับเพื่อนร่วมช้ันเรียน และอภิปรายความรู้ที่ได้กับอาจารย์
ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน แล้วท าข้อสอบหลังเรียน (Post-test) 
พบว่าคะแนนของนักศึกษาทั้งชั้นเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีจ านวน
นักศึกษา 94.44 % ของห้องเรียนได้แนนสูงกว่า 60 % โดยมีคะแนน
อยู่ในช่วงระดีบดีมาก (80-100 %) จ านวน 55.56 % คะแนนอยู่
ในช่วงระดับดี (70-79 %) จ านวน 27.78 % คะแนนอยู่ในช่วงระดี
พอใช้ (60-69 %) จ านวน 11.11 % มีเพียงนักศึกษาจ านวน 5.56 
% ที่มีคะแนนต่ ากว่า 60 % 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
    จากการน าแผนการเรียนเรื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงที่
มีการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการสืบค้น
ข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปี
ที่  3 สาขาวิชาเคมี  (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 18 คน ผลการศึกษาพบว่า 
     (1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประเมินจากคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนที่มีใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.24 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.36 
ของคะแนนเต็ม  และมีจ านวนนักศึกษาที่ได้คะแนนในระดับดี 
จ านวน 5 คน และคะแนนในระดับดีมาก 10 คน ซึ่งจ านวนนักศึกษา
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ที่ได้คะแนนระดับดีถึงดีมากรวมเป็นจ านวน 15 คน จากนักศึกษา 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 
      (2) จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนเรียน (Pretest)  คะแนนหลังสอน และคะแนนสอบหลังศึกษา
แบบ 5 ขั้น  (Post-test) ค่ า  tcal ที่ค านวณจากการเรี ยนเรื่ อ ง          
โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (α = 
.05) พบว่าคะแนนก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังสอน tcal = 24.55  
คะแนนก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังศึกษาด้วยกระบวนการ
สืบเสาะแบบ 5 ขั้น tcal = 26.41 และคะแนนหลังสอนเปรียบเทียบ
กับหลังศึกษาด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น tcal = 6.19 
ในขณะที่ tcrit มีค่าเท่ากับ 2.12  ถ้า tcal > tcrit  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาแบบ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาแบบ 
5 ขั้น สูงกว่าหลังสอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
    จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า การสอนใน
ห้องเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและ
ค้นคว้า (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้น
ขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) ท าให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในการเรียนมากกว่าการเรียน
การสอนเพียงอย่างเดียว นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาแบบ 5 ขั้น จะได้
คะแนนสอบเพิ่มสูงขึ้น อาจเนื่องจากนักศึกษาได้มีเวลาและค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
และหลังจากน าเสนอความรู้แล้ว ก็ได้อภิปรายความรู้ที่ได้รับกับ
เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนและอาจารย์ผู้สอน จึงท าให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจ ประกอบกับผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนในช้ันเรียนเป็น
อย่างดี ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ 
งาน เช่น สมจิต ผอมเซ่ง และคณะ (2557) [11] ที่ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้เทคนิคผัง
กราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และงานวิจัยของอุไรวรรณ ปานีสงค์ 
และคณะ (2560) [12] ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิค การจัดแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
พบว่าการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (1) ควรมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหา
ความรู้แบบโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อีก  
     (2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรปรับปรุง เช่น เพิ่มรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพัฒนาดีขึ้นไป
อีก เนื่องจากเนื้อหาท่ีเรียนเป็นความรู้ใหม่ส าหรับนักศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ เร่ือง สเตอริโอเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ เรื่อง สเตอริโอเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 3 ประการ คือ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Dependent Samples)  

ผลวิจัยพบว่า 1) แผนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี มีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของ E1/E2 เท่ากับ 77/76 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ีระดับ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด  
ค าส าคั  : สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สเตอริโอเคมี  

Abstract 
This research aimed to investigate the results of the STEM-based education on Organic Chemistry subject 

achievement in Stereochemistry and instructional satisfaction. The objectives of this study are 1) to create the 
instructional lesson plan with STEM education entitled “Stereochemistry”; 2) to compare the students’ learning 
achievements obtained before and after they had learnt through STEM education and 3) to study the student 
satisfaction of learning through STEM education. The target group of this study was 14 of the first-year students of 
Chemistry Education Program, faculty of science and technology, Thepsatri Rajabhat University. The research 
instruments consisted of lesson plans designed based on the STEM education an achievement test and a questionnaire 
of instructional satisfaction. The statistics used consisted of percentage, mean, standard deviation, and t-test 
(Dependent samples). 

The results revealed that 1) the instructional lesson plan with STEM education entitled “Stereochemistry” 
contained the efficiency of 77/76 which was higher than the set criteria of 75/75, 2) after the students had learnt 
through the learning management using STEM education entitled “Stereochemistry” their learning achievement was 
significantly higher than that of before at .05 statistical level and 3) The students’ satisfaction of learning through the 
learning management using STEM Education was at the highest level. 
Keywords : STEM Education, Learning achievement, Stereochemistry 
 

1. ความส าคั และที่มาของปั หาการวิจัย 
 อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข่าวสารข้อมูลความรู้มี
มากอย่างมหาศาล การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มคีวามส าคัญ และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เรียนให้เกิดความคิด วิเคราะห์เพื่อน าความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน [1] ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนท่ีจะ

ให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตรอ์ย่างไมห่ยุดยัง้ ดังนั้น
การศึกษาวิทยาศาสตร์นับเป็นปัจจัยล าดับต้น ๆ ที่ควร ได้รับการ
พัฒ นา ในปั จจุ บั นการจั ดการ เรี ยน รู้ ส ะ เต็ มศึ กษ า (STEM 
Education) ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี 
(Technology), Engineering (วิ ศ วกรรม ) และ  คณิ ตศ าสต ร์ 
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(Mathematics) [2-3] ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ และเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ 
โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุดและได้ลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักการสะเต็มศึกษา
เข้าไปบางส่วนของเนื้อหาวิชา ก็นับได้ว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและสร้างองคู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์  ผู้ เรียน เข้ าใจสาระและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาก รวมถึงการพัฒนาก าลังคนด้านสะเต็มเพื่อรองรับ
ความต้องการในยุคศตวรรษท่ี 21 ด้วย [4] ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง มีการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เช่น งานวิจัยของนูรอาซีกึน สาและ และคณะ [5] ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่าผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มี
คะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับสูง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในระดับ
มาก 
 สเตอริโอเคมี เป็นหนึ่งในหัวข้อรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 ที่มุ่งศึกษา
สารในระดับโมเลกุล โดยศึกษาท้ังรูปร่างต่างๆ ตลอดจนพลังงานของ
โมเลกุลเมื่อมีรูปร่างต่างกัน มีเนื้อหาท่ีเยอะและค่อนข้างยาก อาจท า
ให้ผู้เรียนยากแก่การเข้าใจได้ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1 ผู้วิจัยพบว่าการทดสอบย่อย
เรื่องสเตอริโอเคมี มีคะแนนสอบเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นค่าที่
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาอินทรีย์เคมี 1 พบว่าเนื้อหาเรื่องสเตอริโอเคมีค่อนข้างท า
ความเข้าใจยาก เนื้อหาใช้เวลานานในการอธิบายและสื่อที่ใช้ไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษารวมถึงไม่สามารถมองเห็น
ภาพได้ท าให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสเตอริโอเคมีค่อนข้างต่ า   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจด้วยการประยุกต์กระบวนการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง 
ๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องสเตอริ
โอเคมี รายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 มาใช้ในการสร้างกิจกรรมการสอน 
โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
นอกจากนี้แล้วกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นยังเป็นแนวทางพัฒนา
กระบวนการการเรียนการสอนในปัจจุบันและสืบเนื่องไปถึงอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ที่จะ
ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เรื่อง สเตอริโอเคมี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 
4. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 ตัวแปรตาม : 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
  3. ความพึงพอใต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน 
5.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเต
อริโอเคมี โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหา
ในเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้เมื่อหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.7 แสดงว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สเตอริโอ
เคมี เป็นแบบอัตนัย 10 ข้อ 30 คะแนน จากนั้นน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นน ามาปรับแก้ตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  
 5.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 11 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ความพึงพอใจ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ บทบาทผู้สอน บทบาท
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ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ จากนั้นน า
แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นน ามาปรับแก้ตามผู้เชี่ยวชาญ 
 
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
ห ลั งก ารท ด ล อ ง (One Group Pretest-Posttest Design) [6] 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใน
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
 6.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง สเตอริโอเคมี โดยแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัยจ านวน 10 
ข้อ บันทึกผลสอบที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 6.2 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 6.3 ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สเตอริโอเคมี โดยแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ 
โดยใช้ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน บันทึกผลสอบที่ได้เป็น
คะแนนหลังเรียน แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าที (t-test dependent) ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6.4 ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุ 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี ของนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเทียบกับเกณฑ์ 75/75 โดยหาค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยน าผลคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ
วิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบค่าที (t-test dependent)   
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี 
ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
8. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี ของนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี 

ผลคะแนน 

ผลการเก็บคะแนนระหว่างเรียน 
ผลการทดสอบเก็บ 
คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 
ใบงาน 

(10 คะแนน) 

การปฏิบัติของผู้เรียน 
การทดลอง 

(10 คะแนน) 
การน าเสนองาน 
(10 คะแนน) 

ผลรวม 106 108 109 320 
ค่าเฉลี่ย 7.57 7.71 7.79 22.86 
S.D. 0.94 1.68 1.12 1.99 
ร้อยละ 77 76 
 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลผลิต (E1/E2) = 77/76 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอรโิอเคมี ของนักศึกษาหลักสูตรครศุา
สตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77/76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 

จากตารางที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียน
โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (27.45) 
ร้อยละความถูกต้องเท่ากับ 91.50มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
(10.38) ร้อยละความถูกต้องเท่ากับ 34.60 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มาก แสดงว่าการจัดกิจกรรมสะเต็มร่วมกับการสอนจะช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง สเตอริโอเคมี ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (N=14) 

 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ คะแนนท ี
ก่อนเรียน 30 10.38 0.54 34.60 

16.16* 
หลังเรียน 30 27.45 0.79 91.50 

*แตกต่างอยางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ดานบทบาทผูสอน ดานบทบาทผูเรียน ดานวิธีการจัดการ
เรียนรู และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ จากนั้นน าผลมาวิเคราะหไดผล
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผู้เรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

องค์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

บทบาทผู้เรียน 
บทบาทผู้สอน 
การจัดการเรยีนรู ้
ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดร้ับ 

4.50 
4.61 
4.70 
4.65 

0.32 
0.54 
0.73 
0.55 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.62 0.54 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่  1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สเตอริโอเคมี หลังจากการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดานบทบาทผูสอน ดานบทบาทผู
เรียน ดานวิธีการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยความพึงพอใจด้านบทบาทผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้าน
บทบาทผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านการจัดการเรียนรูม้ีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.70 และด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 ซึ่งทุกองค์ประกอบผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
การจัดอันดับระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาในแตละองคประกอบ พบว่า ผู้เรียนมีระดับความพึง
พอใจ ดานการจัดการเรียนรู้เปนอันดับหนึ่ง ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ 
เป็นอันดับสอง ดานบทบาทผูสอนเป็นอันดับสาม และอันดับสี่ด
านบทบาทผูเรียน ซึ่งรูปภาพระหว่างการจัดกิจกรรมแสดงได้ดังรูปที่ 
1 
 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงภาพผูเ้รียนท าการทดลองเรื่อง สเตอริโอเคม ี
 

9. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เรื่อง สเตอริโอเคมี  ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิช า เคมี  ปี ที่  1 คณ ะวิทยาศาสตร์และ เทคโน โลยี  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77/76 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์  75/75 แสดงว่า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนให้ความสนใจ ใส่ใจกับกิจกรรมการเรียนมากขึ้น เพราะผู้เรียน
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี เทียมดี 
และคณะ [7] ได้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน พบว่าแผนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารในชีวิตประจ าวัน มีค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ของ E1/E2 เท่ากับ 77/76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 
75/75 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิสา แก้วนุ้ย และคณะ [8] ได้
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อินทรีย์เคมี เรื่อง 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1  
 
 
 
 
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารประกอบ
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ไฮโดรคาร์บอนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันปีที่  1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/80.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาณี ราญมีชัย และคณะ 
[9] ศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบสะ
เต็มศึกษาเรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
แผนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษามีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ของ E1/E2 เท่ากับ 77.24/75.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 
75/75  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง สเตอริโอคมี พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ ในการคิด
วิเคราะห์ ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีและสามารถ
รวบรวมความรู้จาก 4 สาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหา ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนและได้ลงมือปฏิบัติทดลองจริง สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง 
และคณะ [10] ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนน
พัฒนาการทางการระดับสูง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ
ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต และคณะ [11] ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิด
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
พัฒนาแนวคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
เนื่องจากคะแนนแนวคิดหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาแตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง เรียนรู้
จากการแก้ปัญหาได้พัฒนาทัศนคติต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกิจกรรมกลุ่ม ได้
ช่วยเหลือกันระหว่างผู้เรียนที่เรียนเก่งและเรียนอ่อน การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทิดชัย บัว

ผาย และคณะ [12] ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า
ผู้ เรียนมีความพึ งพอใจด้ านเนื้ อหาและการด าเนิน เรื่องด้ าน
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ วิชัดชณา จิตรักศิลป์ และคณะ [13] 
ได้การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอูนโคก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 16 คน พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด  
 
10. ข้อเสนอแนะ 
   การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบ
ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย ดังน้ันจะต้องมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนรู้
แนวทางในการท ากิจกรรม 
   ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มี
การเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม คือการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

Development of Leaning Achievement on the Basic Organic Chemistry 
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 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และผลความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ห้องเรียนกลับด้าน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
 

Abstract 
The objectives of this research were to develop students’ academic achievement and to compare pre-test and 

post-test achievement on the basic organic chemistry using flipped classroom. The samples of this study were 55 students 
of the first year student of General Science, Education Program, faculty of science and technology, Thepsatri Rajabhat 
University in 2018. The research instruments consisted of lesson plan designed based on the flipped classroom, an 
achievement test and a questionnaire. The statistics for data analysis used percentage, mean, standard deviation and t-
test. The results of this study revealed that post-test achievement was higher than pre-test at .05 level of significance 
and the average level of the satisfaction of students with flipped classroom less was very high. 
Keywords : Flipped classroom, Learning achievement, Basic organic chemistry 
 
 

1. บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
หลาย ๆ ด้าน ส าหรับทางด้านการศึกษาก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน 
โดยผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอนที่จะต้องส่งเสริมใหรู้้
เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาและการใช้
ชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยการสอนแบบเดิม
จากผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนหน้าช้ันเรียน สลับมา
เป็นผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดย
ผ่านสื่อเทคโนโลยี จากนั้นผู้สอนจะน าสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาใช้ท า
กิจกรรมในช้ันเรียน โดยผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน าและตั้ง
ค าถามให้แก่ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท า
ให้กระบวนการเรียนรู้แตกต่างไปจากการเรียนในห้องแบบเดิม [1-2] 

 
 แนวคิดหลักของ "ห้องเรียนกลับด้าน" (Flipped Classroom) 
คือ "เรียนที่บ้าน – ท าการบ้านในห้องเรียน" เป็นการน าสิ่งที่เคยท า
ในช้ันเรียนไปท าที่บ้าน และน าสิ่งที่เคยให้ท าที่บ้านมาท าในช้ันเรียน
แทน ในการจัดการสอนห้องเรียนกลับด้านผู้สอนจะแจกสื่อให้ผู้เรียน
ไปศึกษาล่วงหน้าที่บ้าน เมื่อมาเข้าช้ันเรียนในห้องเรียน นักเรียนจะ
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากนั้นก็ลงมือท างานที่ได้รับมอบหมายเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน าตอบข้อสงสัย 
ห้องเรียนกลับด้านเป็นการเข้าใกล้การจัดการเรียนการสอนแบบเด็ก
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ท่ีส าคัญช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ้านเยอะและ
ไม่ท าการบ้านได้ด้วย ห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนที่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย
พัฒนาการสอนในช้ันเรียนอย่างเต็มที่ ท าให้ผู้สอนมีเวลาช้ีแนะ
ผู้เรียนและช่วยผู้เรียนสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้
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ยังลดจ านวนนักเรียนที่หยุดเรียนในช้ันเรียนนั้นๆ และช่วยเพิ่ม
เนื้อหาสาระจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย [3-6] 
 ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
สรุปได้ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนตลอดเวลาโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 2) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนล่วงหน้า หรือเรียนตาม
ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้ผู้เรียนรู้จักบริหารเวลาของตนให้เหมาะสม
อีกด้วย 3) ท าให้ผู้เรียนท่ีเรียนช้าและหัวช้าได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น
เพื่อจะได้ให้ค าแนะน าในการเรียน หรือเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม 
4) ผู้เรียนสามารถศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
จะศึกษาสื่อก่ีรอบก็ได้ จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาบทเรียนนั้น 5) ช่วยให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนมากขึ้น
และดีขึ้น 6) การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ผู้สอนมอง
จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 7) ท าให้บรรยากาศ
การเรียนรู้ในช้ันเรียนเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางอย่าง
ของผู้เรียนได้ เช่น การเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน การนอนหลับในช้ัน
เรียน เนื่องจากในห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและ
พูดคุยซักถามกับผู้สอนตลอดเวลาในช้ันเรียน [4-6] 
 เนื่องจากนักศึกษามีความถนัดต่างกัน จึงมีนักศึกษาบางคนเห็น
ว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่ยากและเป็นนามธรรมเกินไป [7] ซึ่งโดยวิชาเคมี
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างมากกับชีวิตประจ าวันและโลกปันจุบัน [8] ซึ่งเคมีอินทรีย์
เป็นแขนงหนึ่งของวิชาเคมี ที่ว่าด้วยการศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสาร
ที่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ [9] เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหามาก จากการที่นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 มีกิจกรรมที่จะต้องท าในช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยมาก ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมชมรม รับน้อง ซ้อมกีฬา ท าให้นักศึกษาบางส่วนต้องขาด
เรียน แล้วเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมช้ัน เมื่อกลับมาเรียนในห้องเรียนก็จะ
ไม่สามารถตามเรื่องที่ขาดเรียนไปแล้วไม่ทัน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนวิชาเคมีส าหรับครู  ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  จึงได้ใช้
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ช้ันปีท่ี 1 ข้ึน
เพื่อจะได้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
มากยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีล่วงหน้าก่อนเข้า
ห้องเรียน แล้วท ากิจกรรมในห้องเรียน พร้อมทั้งปรึกษาซักถามข้อ
สงสัยที่ได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง จากวิธีการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสิ่งที่น่าสนใจส าหรับ
ผู้เรียนที่จะเป็นครูในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  นักศึกษาช้ันปีที่  1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 คน 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
3.3 ขอบเขตเวลาในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 9 ช่ัวโมง (3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น โดยประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อร่วมกับแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ 30 คะแนน 
 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้ประกอบข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น โดยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อร่วมกับแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 
30 ข้อ 30 คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
    (2) ด าเนินกิจกรรมการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
    (3) ท าแบบทดสอบหลังเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมี
อินทรีย์เบื้องต้น แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรียน แล้วบันทึกผล
คะแนนท่ีได้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 
 (4) ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ t-test 
 (2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผลระดับความพึงพอใจ 
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4. ผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ใน
รายวิชา วท 4105203 เคมีส าหรับครู 2 เรื่องเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ซึ่ง
มีนักศึกษาจ านวน 55 คน อาจารย์ผู้สอนได้มีการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ร้อยละของคะแนนที่ได้ และทดสอบความต่างของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) 
ซึง่ผลแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษา  

 แบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย ± S.D. ร้อยละ t-test 

ก่อนเรียน 5.82 ± 10.26 19.40 
53.14* 

หลังเรียน 26.13 ± 4.74 87.09 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(54, .05) = 2.00) 
 
จากตารางที่  1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 26.13 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มี
ค่าเท่ากับ 5.82 คะแนน และจากการวิเคราะห์ค่า t-test มีค่าเท่ากับ 
53.14 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า tcritical มีค่าเท่ากับ 2.00 มีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 

ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาช้ันปีที่  1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแก่ ด้านผู้เรียน ด้าน
ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับต่อนักศึกษา 
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย  S.D. ระดับ 
ด้านผู้เรียน 4.25 0.70 มาก 
ด้านผูส้อน 4.36 0.68 มาก 
ด้านการจดัการเรียนรู ้ 4.27 0.65 มาก 
ด้านประโยชน์ท่ีไดร้ับ 4.51 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.68 มาก 
 

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากใช้
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ด้านผู้เรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก ยกเว้นเรื่องนักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

ด้วยตนเอง มีคะแนนความพึวพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้สอน
และด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มาก ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
หลังจากนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี เป็นการการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดย
ใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องเคมีอินทรีย์เบี้อง
ต้น ในรายวิชาเคมีส าหรับครู 2 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.45 คะแนน โดยคิด
เป็นร้อยละ 87.27 ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.55 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Hew 
K.F. and Lo C.K. [10] ได้จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
เรื่อง health professions education พบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
และงานวิจัยของ Johnathan D.T., Michael S. และ David P.B. 
[11]  ท าการเปรียบเทียบการจัดดารเรียนรู้แบบวิธีดั้งเดิมกับวิธีการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนสูงกว่าแบบดั้งเดิม 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ได้ช่วย
ใ ห้ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า สู ง ขึ้ น  
 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35  ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งลดข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวรรณ และ นพรัตน์ [12] 
กล่าวว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์
ช้ินงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือ
สอบถามครูผู้สอนได้เมื่อมีปัญหาในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไปประยุกต์กับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการเรียน
เรียนรู้แบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน การจัดการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .65 - .93 และค่า 
ความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ จ านวน 
323 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการ
พัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.10, SD =.48) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน ( =4.20, SD =.58)  
ด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ ( =4.17, SD =.57) ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี ( =4.07, SD =.64) ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา ( =4.04, SD =.52) และด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ( =4.01, SD =.62) 
ค าส าคัญ : ความต้องการ, การพัฒนาตน, นักศึกษาครู, ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 
  The purposes of this research were to study the needs for self-development of the student teacher of 
Rambhai Barni Rajabhat University in Thailand 4.0. The research instrument was a five-level rating scale questionnaire 
with 25 questions. In which its item discrimination was between .65 - .93, and the reliability of the whole questionnaire 
was .97.  The samples ware 323 student teachers in years 1-4 of the academic year 2018 from Faculty of Education, 
Rambhai Barni Rajabhat University gaining from multi-stage random sampling. The sample size was determined using 
Yamané’s .05 deviant. The data were analyzed using percentage, mean (X) and standard deviation (SD). The results 
founded that: The needs for self-development of the student teacher of Rambhai Barni Rajabhat University in Thailand 
4.0 as a whole was at a high level ( =4.10, SD =.48). When determined by item found that all five aspects were at a 
high level starting from the highest to the lowest including: communication and cooperation aspect ( =4.20, SD =.58), 
life and occupation aspect ( =4.17, SD =.57), news information, media and technology aspect ( =4.07, SD =.64), critical 
thinking and problem solving aspect ( =4.04, SD =.52) and learning acquisition and innovation aspect ( =4.01, SD =.62). 
Keywords : Needs, Student Teacher, Self-Development, Thailand 4.0 
 

1. บทน า 
 “ไทยแลนด์  4.0” เป็นวิสัยทัศน์ เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ที่ เข้ามาบริหาร
ประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ 

จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (กรมสรรพสามิต, 2561) 
[1]  ซึ่ งนอกจากในด้านเศรษฐกิจแล้วสิ่ งส าคัญที่ รัฐบาล ได้ ให้
ความส าคัญในยุคไทยแลนด ์4.0 ก็คือ การศึกษา เนื่องจากการศึกษา
เป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์  โดยเฉพาะเยาวชนของ
ประเทศชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายและหลักการ
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ของการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2545: 5) [2]  เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาที่ดีการพัฒนาด้านอื่นๆ  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ จะพัฒนาดีตามมาเพราะในทุกๆ 
กิจกรรมจะต้องพัฒนาโดยมนุษย์ทั้งสิ้น  
  ส าหรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา พบว่า 
การศึกษา 4.0 คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ เรียนที่ เปลี่ ยนไปการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสมั ย ใหม่ เป็ น
เครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันของประเทศ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560: 20) [3]  และเมื่อการจัดการศึกษาปัจจุบันได้มี
การปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับยุคสมัย สถาบันการผลิตครูจึงควร
มีการพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเช่นกัน เพราะนักศึกษาครูที่ดีในวันนี้ ก็คือ 
ครูที่ดีในอนาคต ซึ่งครูจะเป็นปัจจัยส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา
และมนุษย์ในสังคมต่อไป 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในฐานะ
สถาบันการผลิตครู ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชา 
เพื่อผลิตครูไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ และตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นได้ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากความส าคัญ 
ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่การหาแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาครูให้มีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
  3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ นักศึกษาครู  ช้ันปีที่  1-4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1,688 คน  (งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี, 2561) [4]    
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู ช้ันปีที่  1-4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีประจ าปีการศึกษา 2561 ได้มาจาก
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)  การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ วยความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ 
(Yamane, 1970: 580 - 581) [5] จ านวน 323 คน   
 
 

  3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ นักศึกษาครู ช้ันปีท่ี 1-4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
  ตัวแปรตาม คือ ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ด้านการคิด 
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3) ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน 
4) ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี 5) ด้านชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
   3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยมี เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด ลักษณะมีตัวเลือก จ านวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายปิด ลักษณะมีตัวเลือกประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท จ านวน 25 ข้อ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีการหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
ทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .65 – .93 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 
1990: 202-204) [6] และได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ .97 และน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไปยังหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาครู 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในช้ันปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

5. ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัย 
ดังนี ้
   5.1 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.10, SD =.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  มีความต้องการพัฒนาตนอยู่ 
ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน เรียงตามล าดับความต้องการจากมากไปนอ้ย 
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คือ ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน ด้านชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา และด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ดังปรากฎใน
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู     
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

การพัฒนาตน 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 

X SD 
1. ด้านการเรยีนรู้และ     
    นวัตกรรม 

4.01 .62 มาก 

2. ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และ 
    การแก้ปัญหา 

4.04 .52 มาก 

3. ด้านการสื่อสารและ 
    การร่วมมือกัน 

4.20 .58 มาก 

4. ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ 
    เทคโนโลย ี

4.07 .64 มาก 

5. ด้านชีวิตและการประกอบ 
    อาชีพ 

4.17 .57 มาก 

รวม 4.10 .48 มาก 
 

  5.2 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  ในยุค ไทยแลนด์  4.0 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี มีความต้องการในการพัฒนาตน ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( =4.01, SD =.62) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครูมีความต้องการพัฒนาตน 
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เรียงตามล าดับความต้องการจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก คือ พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการน านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
ส่วนอันดับสุดท้าย คือ พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 
ดังปรากฎในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 
X SD 

1. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    ภาษาต่างประเทศ 

3.77 .89 มาก 
 

2. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    การท างานร่วมกับผู้อื่น 
    อย่างสร้างสรรค์ 

4.06 .71 มาก 
 
 

3. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    นวัตกรรมเทคโนโลยตี่างๆ 

4.01 .72 มาก 
 

4. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    การน านวัตกรรมไป 
    ประยุกต์ใช้ 

4.07 .76 มาก 
 
 

5. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    การคิดสร้างสรรค ์

4.14 .75 มาก 
 

รวม 4.01 .62 มาก 
 

  
 5.3 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวทิยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี มีความต้องการในการพัฒนาตน ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( =4.04, SD =.52)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนา
ตนอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เรียงตามล าดับความต้องการจากมาก
ไปน้อย 3 อันดับแรก คือ พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาการคิดนอกกรอบ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ 
พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ ดังปรากฎในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญัหา 
 

ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา 

ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 
X SD 

1. พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล 4.16 .68 มาก 
2. พัฒนาการคิดนอกกรอบ 4.13 .74 มาก 
3. พัฒนาการคิดอย่างเป็น 
    ระบบ 

4.13 .72 มาก 
 

4. พัฒนาการตัดสินใจ/ตดัสิน  
    และการแก้ปัญหาต่างๆ 

4.09 .69 มาก 
 

5. พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ 3.69 .77 มาก 
รวม 4.04 .52 มาก 

 

  5.4 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการสื่อสารและการ
ร่วมมือกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี มีความต้องการในการพัฒนาตน ด้านการสื่อสารและ
การร่วมมือกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, SD =.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครูมีความต้องการพัฒนาตนอยู่
ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เรียงตามล าดับความต้องการจากมากไปน้อย 
3 อันดับแรก คือ พัฒนาเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมและการร่วมมือ
กับผู้อื่น พัฒนาเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ และพัฒนาเกี่ยวกับการ
สร้างสัมพันธภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ 
พัฒนาเกี่ยวกับทักษะการพูดโน้มน้าวจิตใจ ดังปรากฎในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน 
 

ด้านการสื่อสารและ 
การร่วมมือกัน 

ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 

X SD 
1. พัฒนาเกี่ยวกับด้านการ 
    สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 .74 มาก 
 

2. พัฒนาเกี่ยวกับทักษะการพูด 
    โน้มน้าวจิตใจ 

4.02 .78 มาก 
 

3. พัฒนาเกี่ยวกับการท างาน 
    เป็นทีม และการร่วมมือ 
    กับผู้อื่น 

4.29 .73 มาก 
 
 

4. พัฒนาเกี่ยวกับการม ี
    จิตสาธารณะ 

4.26 .78 มาก 
 

5. พัฒนาเกี่ยวกับการสร้าง 
    สัมพันธภาพ การมีมนุษย 
    สัมพันธ์ 

4.24 .75 มาก 
 
 

รวม 4.20 .58 มาก 
 
  5.5 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี มีความต้องการในการพัฒนาตน ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ 
และเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.07, SD =.64)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาตนอยู่
ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เรียงตามล าดับความต้องการจากมากไปน้อย 
3 อันดับแรก คือ พัฒนาด้านการใช้สื่อและการรู้เท่าทันสื่อ พัฒนา
ด้านเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพัฒนา
ด้านการอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วน
อันดับสุดท้าย คือ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ ดังปรากฎในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี 
 

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ  
และเทคโนโลยี 

ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 

X SD 
1. พัฒนาด้านการอ่านออก 
    เขียนได้ ทั้งภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ   

4.11 .84 มาก 

2. พัฒนาด้านการรับข่าวสาร 
    อย่างเหมาะสม 

3.99 .79 มาก 

3. พัฒนาด้านการใช้สื่อ  
    และการรู้เท่าทันสื่อ 

4.16 .75 มาก 

4. พัฒนาด้านเทคโนโลยี  
    การเลือกใช้เทคโนโลย ี
    อย่างเหมาะสม 

4.11 .78 มาก 

5. พัฒนาทักษะการผลติสื่อ 3.98 .89 มาก 
รวม 4.07 .64 มาก 

 

  5.6 ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี มีความต้องการในการพัฒนาตน ด้านชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.17, SD =.57)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาตน
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เรียงตามล าดับความต้องการจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก คือ พัฒนาทักษะวิชาชีพ/การประกอบอาชีพ 
พัฒนาเกี่ยวกับการปรับตัว และพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ส่วนอันดับสุดท้าย คือ พัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ความต้องการในการพฒันาตนของนักศึกษาครู  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 

ด้านชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

ระดับความ
ต้องการ ความหมาย 
X SD 

1. พัฒนาทักษะวิชาชีพ/ 
    การประกอบอาชีพ 

4.25 .74 
มาก 

2. พัฒนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต 
    ในมหาวิทยาลัย 

4.19 .76 
มาก 

3. พัฒนาเกี่ยวกับทักษะ 
    ทางสังคม 

4.17 .71 
มาก 

4. พัฒนาเกี่ยวกับการปรับตัว 4.19 .70 มาก 
5. พัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น า 4.06 .77 มาก 

รวม 4.17 .57 มาก 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
  ความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน 
ด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ
เทคโนโลยี ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา และด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  
 

7. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาตนของนักศึกษาครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนา
ตนอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอต่อการ
ท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยนักศึกษาครูมีความต้องการพัฒนาตน 
3 อันดับแรก คือ ในด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน ด้านชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น การสื่อสารและการร่วมมือกัน การใช้
ชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รู้เท่า
ทันสื่อ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนิน
ชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
1) ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนา
เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกับผู้อื่นมากเป็นล าดับ
แรก รองลงมาคือ พัฒนาเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ และพัฒนา
เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านชีวิตและ
การประกอบอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพ/การ
ประกอบอาชีพมากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ พัฒนาเกี่ยวกับการ
ปรับตัว และพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 3) ด้านข้อมูล
ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาด้านการใช้สื่อ
และการรู้เท่าทันสื่อ มากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพัฒนาด้าน
การอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 4) ด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาการ
คิดอย่างมีเหตุผลมากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาการคิดนอกกรอบ 5) ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษาครู มีความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ เกี่ยวกับการคิด
สร้างสรรค์มากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ พัฒนาการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการน านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทุกประเด็นความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เป็นประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญที่คนไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ควรมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตนเอง
อย่างยิ่งสอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิต (2561) [1] ที่ได้กล่าวไว้ใน
แนวคิด Growth for People/ People for Growth ว่าควรมีจะ
พัฒนาให้คนไทยเป็นคนท่ีมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิต
อยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful People) พัฒนาให้
คนไทยเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม (Innovative People) พัฒนาให้คนไทยเป็นคนที่มี 
จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) 
พัฒนาให้คนไทยเป็นคนที่มุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Action-

Based People) การพัฒนานั กศึ กษาครู ในประเด็นดั งกล่ าว 
ยังสอดคล้องกับการศึกษา 4.0 คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม
และการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันของประเทศ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560: 20) [3] สอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิต (2561) 
[1] ได้กล่าวถึงการเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ โลกที่หนึ่ ง ว่า
เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ ด้วยการบ่มเพาะ 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไข
ที่จ าเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการ
ปรับ เปลี่ ยนใน 4 มิ ติ  คื อ  1) เปลี่ ยนจากคนไทยที่ มี ความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ และทักษะ
สูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากคนไทย 
ที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น
คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น 
Analog Thai เป็นคนไทยที่ เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต 
เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลก 
ยุคดิจิตอล โดยเริ่มจากการเสรมิสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน 
(Growth for People) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพ เพราะนักศึกษาครูที่ดีในวันนี้ก็คือครูที่ดีในอนาคต ซึ่งครู
จะเป็นปัจจัยส าเร็จในการพัฒนาการศึกษาและมนุษยใ์นสังคมต่อไป 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลวิจัยไปใช้ 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี สามารถ
น าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางหรือก าหนด
กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาครู  
   1) ด้านการสื่อสารและการร่วมมือกัน คณะควรมุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทีมและการร่วมมือกับผู้อื่น  
   2) ด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ คณะควรมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ/การประกอบอาชีพ  
   3) ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี คณะควรมุ่งเน้น
การใช้สื่อและการรู้เท่าทันสื่อ  
   4) ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา คณะควร
มุ่งเน้นพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล  
   5) ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม คณะควรมุ่งเน้นพัฒนาการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับการคิดสร้างสรรค ์
 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพถึงแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการ 
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 

The Needs of Entrepreneurs to Characteristics of Thai language graduates’  
in Battambang Province Cambodia  
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บทคัดย่อ 

การส ารวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สถานประกอบการและประชาชนชาวกัมพูชา ในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางประมาณค่าของ เครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcic and Morgan) ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จ านวน 120 ชุด จากสถานประกอบการ จ านวน 20 ชุด และประชาชน
ชาวกัมพูชา จ านวน 100 ชุด เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วจึงวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation) และหาค่าเฉลี่ย (Average)  

จากการวิจัยสรุปได้ว่า สถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง ประทศกัมพูชา มีความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยที่มี
คุณลักษณะด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ดี ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ทักษะการพูดเป็นทักษะทางภาษาไทยที่ต้องการให้
บุคลากรมีความสามารถใช้ได้ดี ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.90 ส าหรับความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยโดยเฉพาะอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.95 แต่มีความความต้องการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาไทย ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 

ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มีความต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.80 ทักษะการพูดเป็นทักษะทางภาษาไทยท่ีต้องการพัฒนา ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.90 ความต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาไทย
ในหลักสูตรระยะสั้น ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.95 วัตถุประสงค์ของการศึกษาภาษาไทย โดยมีความต้องการประกอบอาชีพในประเทศไทย
มากกวา่ในประเทศกัมพูชา ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85  
ค าส าคัญ : ความต้องการ, คุณลักษณะ, สถานประกอบการ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to investigate on The need of the attribution of  Graduates in Thai language  
for businesses or corporations in Battambang Province Cambodia. The purposive sampling was employed into the 
present study. The samples consisted of the Cambodian enterprises as well as the Cambodian residences around the 
academic services area at the University of Battambang in Battambang Province Cambodia. The data collected were 
analyzed using Krejcic and Morgan. A total of 360 questionnaires and interviews were used in the present study: 60 
copies of questionnaire and interview from the Cambodian enterprises and another 300 copies from the Cambodian 
residences. The  data  were  analyzed  using  by  frequency,  percentage,  standard  deviation,  and  average. 
 The finding revealed that the Cambodian enterprises needed the Cambodian graduate attended Thai course 
who performed the best speaking skills in Thai language with the highest level (the average of 4.15), followed by the  
attribution of the best communication in Thai (the average of 4.90). Moreover, the needs over the graduate who had 
the average skills level in Thai language was showed at the average of 2.95. On the other hand, the Cambodian 
enterprises would prefer and support the Cambodian graduate to attend a short-term Thai course. This showed at the 
high level of the average of 4.45. 
 For the Cambodian residences, they preferred to develop their Thai speaking skills; this showed with the 
highest level with the average of 4.80, followed by the needs to pursue their short-term Thai course (the average of 
4.90). In addition, they preferred to develop their Thai communication ability (the average of 4.95). There were three 
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aims in studying Thai language that had been reviewed by the Cambodian residences. The first aim was to pursue their 
career while they would prefer to work in Thailand rather than in Cambodia (the average of 4.85).  
Keywords : Need, Characteristics,  Entrepreneurs  
 

1. ความส าคัญ ของปัญ หาวิจั ยและวัตถุป ระสงค์ 
(Introduction) 
1.1 ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพนั้นต้องพัฒนาที่การศึกษา 
ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก จึงมีความ
พยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยบางแห่งมุ่งจัดการศึกษาท่ีเป็นการลงลึกระดับเช่ียวชาญ 
เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เรียนที่สนใจเจาะจง บางแห่งมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรี ยนการสอน  และการผลิ ต ผู้ เรี ยน ให้ เป็ นที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องจัดให้สนองตอบต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว 
 สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์
แบบตามแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) [1] คือ คนใน
ฐานะที่ เป็นทุนหรือปัจจัยในการผลิตทางเศรษฐกิจและเป็น
ส่วนประกอบท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ความเจริญของสังคม 
 วิชาการทางด้านภาษาและการสื่อสารถือได้ว่าเป็นศาสตร์ส าคัญ 
เพราะภาษาเป็นสื่อกลางในการบันทึกองค์ความรู้ทั้งปวง การ
ศึกษาศาสตร์ใดก็ตาม ผู้ศึกษาต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษา
เป็นอย่างดีทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการประกอบการงานที่ต้ องอาศัย
ภาษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อจะได้สื่อความคิดและ
ความต้องการในการท างาน 
 ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกไร้พรมแดน ท่ัวทุกมุมโลกต่างก็
ได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาของชาติที่เป็น
ประเทศมหาอ านาจจะได้รับความสนใจเรียนรู้กันทั่วโลก เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็
จ าเป็นต้องคงรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมประจ าชาติ
ของตนเอาไว้ให้เข้มแข็ง เพื่อคงไว้ซึ่งความมีศักดิ์ศรี ความเป็นชาติ 
และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน 
 สถาบันอุดมศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาและการ
สื่อสารออกเป็น 2 ลักษณะ ตามแนวคิดของ วรวรรธน์ ศรียาภัย 
และคณะ [2] ได้แก่  
 1) การเรียนการสอนทางภาษา เป็นการเรียนรู้ และการสอน
ศาสตร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในเชิงลึก  
 2) การเรียนการสอนทางภาษา เป็นการสื่อสาร และกลวิธีการ
สื่อสาร 
 จากสถานภาพของการจัดการเรียนการสอนทางภาษาและการ
สื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ เพื่อแสวงหาค าตอบว่าบัณฑิตทาง
ภาษาไทยที่สถานประกอบการต้องการมีคุณลักษณะเช่นไร อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและสร้างหลักสูตรใหม่ทางภาษาและการสื่อสารภาษาไทย
ต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.2.1 เพื่อส ารวจสถานประกอบการในประเทศกัมพูชาที่มี
ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย 

1 .2 .2  เพื่ อท ราบ คุณ ลั กษณ ะของบัณ ฑิ ตที่ ส ถาน
ประกอบการในประเทศกัมพูชาต้องการ 

1.2.3 เพื่อทราบความต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย
ของประชาชนชาวกัมพูชา 
 

2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods) 
2.1 ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการในประเทศกัมพูชา มี
ขอบเขตการวิจัยจ าแนก ดังนี้  
2.1.1 ประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) สถาน
ประกอบการในประเทศกัมพูชา และ 2) ประชาชนชาวกัมพูชา 
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สถานประกอบการจังหวัด
พระตะบอง จ านวน 20 แห่ง  2) ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง 
จ านวน 100 คน  
2.1.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ประเภทของสถานประกอบการ ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 2) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง  

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะของบัณฑิตทางภาษาและการ
สื่อสารทางภาษาไทยที่สถานประกอบการต้องการ ได้แก่  1) 
ศักยภาพพื้นฐาน และทางด้านวิชาการ 2) คุณลักษณะของหลักสูตร 
ได้แก่ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการใช้ภาษาไทยข้ันสูง 
2.2 วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Research) 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลวิจัยในลักษณะผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาไทยของสถานประกอบการประเทศกัมพูชา ผู้ วิจัยใช้
วิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ เกี่ยวกับ เพศ 

วัย การศึกษา ต าแหน่งในองค์กร ประเภทของหน่วยงาน ช่ือที่ตั้ง
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ขององค์กร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ และกรอกข้อมูล 

ตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มเป้าหมายการสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ สถาน
ประกอบการและประชาชนชาวกัมพูชา ดังนี้  1) ความต้องการ
บัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการในประเทศกัมพูชา 
โดยสอบถาม 5 ประเด็น คือ (1) ความต้องการผู้ที่สื่อสารภาษาไทย
ได้ (บางทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน), (2) ความต้องการผู้ที่มี
ค วาม รู้ ท า งภ าษ าไท ย  (ห ลั ก ภ าษ าไท ย  วร รณ ก รรม ไท ย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย),(3) ความต้องการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา
เพิ่มเติมด้านภาษาไทย, (4) ความต้องการบุคลากรผู้ส าเร็จปริญญา
ตรีทางภาษาไทย, (5) ความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต และ 2) 
ความต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา 
โดยสอบถาม 4 ประเด็น คือ (1) ความต้องการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา , (2) ความต้องการพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา, (3) ความต้องการ
ศึกษาต่อภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา , (4) วัตถุประสงค์
การศึกษาภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น โดยสอบถาม ประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆ 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยแล้ว 
ในขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีกระบวนการได้แก่ 1) 
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยพระตะบองติดต่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ และ
ประชาชนชาวกัมพูชา และ 2) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้รวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัย
ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณข์องแบบสอบถามที่ได้รบักลับคนื
มาแต่ละฉบับ โดยให้คะเเนนตามเกณฑ์ก าหนดไว้ แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หา
ค่าเฉลี่ย (Average) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)  
2.5 การน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจัยในลักษณะข้อมูลเชิงสถิติและ
แปลความหมายข้อมูลสถิติด้วยบทบรรยายประกอบ 

 

3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
 การส ารวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย 
แบ่งการน าเสนอผลการส ารวจเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) ความต้องการ
บัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการในจังหวัดพระ
ตะบอง และ2) ความต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยของ
ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง ดังต่อไปนี้ 
3.1 ผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของ
สถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง  

 ผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถาน
ประกอบการจังหวัดพระตะบอง โดยเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์สถานประกอบการ จ านวน 20 แห่ง แบ่งการน าเสนอ
ผลการส ารวจเป็น 2 ตอน ดังนี้ 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ตอนที่ 2 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาไทยของสถานประกอบการในจังหวัดพระตะบอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามสถาน
ประกอบการในจังหวัดพระตะบอง การส ารวจครั้งนี้ เก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 4 ประการ คือ 1) เพศ เป็น
เพศชาย ร้อยละ 70.0 และเพศหญิง ร้อยละ 30.0, 2) อายุ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี 3 ช่วงอายุ คือ (1) ช่วงอายุ 20 - 35 ปี ร้อยละ 
40.0 (2) ช่วงอายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 40.0 (3) ช่วงอายุ 46 - 55 ปี 
ร้อยละ 20.0, 3) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา 3 
ระดับ คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 35.0 (2) ปริญญาตรี ร้อย
ละ 55.0 (3) ปริญญาโท ร้อยละ 10.0 และ 4) ต าแหน่งในองค์กร 
คือ (1) ผู้บริหารสูงสุด ร้อยละ 65.0 (2) ผู้บริหารส่วนงาน ร้อยละ 
35.0 

 ตอนที่ 2 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของ
สถานประกอบการในจังหวัดพระตะบอง การส ารวจครั้งนี้เก็บข้อมูล
ผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ประการ คือ (1) ความต้องการผู้ที่สื่อสาร
ภาษาไทยได้ (บางทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน) วิเคราะห์ความ
ต้องการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 30.0 ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ร้อย
ละ 0.0, (2) ความต้องการผู้ที่มีความรู้ทางภาษาไทย (หลักภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย) วิเคราะห์ความต้องการ ระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 20.0 ระดับมาก ร้อยละ 20.0 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 40.0 ระดับน้อย ร้อยละ 15.0 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 
5.0, (3) ความต้องการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพิ่ม เติมด้าน
ภาษาไทย วิเคราะห์ความต้องการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 55.0 
ระดับมาก ร้อยละ 35.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 10 ระดับน้อย 
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (4) ความต้องการบุคลากรผู้ส าเร็จ
ปริญญาตรีทางภาษาไทยความต้องการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 0.0 
ระดับมาก ร้อยละ 15.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 70.0 ระดับน้อย 
ร้อยละ 10.0 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 5.0, (5) ความต้องการ
คุณลักษณะของบัณฑิต ก าหนดเป็น 2 ประการ คือ (5.1) ความรู้
ทางภาษาไทยที่สถานประกอบการต้องการ แบ่งเป็น 4 ประการ คือ 
(5.1.1) ความรู้ทางหลักภาษาไทย ระดับมากที่สุด ร้อยละ 40.0 
ระดับมาก ร้อยละ 35.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.0 ระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (5.1.2) ความรู้ทางวรรณกรรมไทย 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 20.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 30.0 ระดับน้อย ร้อยละ 25.0 และระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.0 (5.1.3) ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมไทย ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 40.0 ระดับมาก ร้อยละ 40.0 ระดับ  ปานกลาง ร้อยละ 
20.0 ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0  และ (5.1.4) 
ความรู้ทางการสื่อสารภาษาไทย ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70.0 ระดับ
มาก ร้อยละ 30.0 ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 0.0 ระดับน้อย ร้อยละ 
0.0 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0 และ (5.2) ทักษะทางภาษาไทย

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

......................................................................................................................................................................................................................................
177ภาคโปสเตอร์



 

ที่สถานประกอบการต้องการ แบ่งเป็น 4 ประการ คือ (5.2.1) 
ความสามารถการฟัง ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 85.0 ระดับมาก ร้อยละ 
15.0 ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0 
(5.2.2) ความสามารถการพูด ระดับมากที่สุดร้อยละ 90.0 ระดับ
มาก ร้อยละ 10.0 ระดับปานกลาง ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.0 (5.2.3) ความสามารถการอ่าน ระดับมากที่สุดร้อยละ 
35.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.0 ระดับ
น้อย และระดับน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.0 และ(5.2.4) ความสามารถการ
เขียน ระดับมากที่สุดร้อยละ 30.0 ระดับมาก ร้อยละ 15.0 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 50.0 ระดับน้อย ร้อยละ 5.0 และระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 19.0 
3.2 ผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของ
ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง  

ผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของ
ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบองโดยเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง
จ านวน 100  ชุด ตอบแบบส ารวจ จ านวน 100  คน แบ่งการ
น าเสนอผลการส ารวจเป็น 2 ตอน ดังนี้ 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ตอนท่ี 2 ความต้องการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทยของประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประชาชน
ในจังหวัดพระตะบอง การส ารวจครั้งนี้เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 4 ประการ คือ 1) เพศ เป็นเพศชาย ร้อยละ 
35.0 และเพศหญิง ร้อยละ 65.0, 2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมี 4 
ช่วงอายุ คือ (1) 1. ช่วงอายุ 10 - 20 ปี  ร้อยละ 60.0, (2) ช่วงอายุ 
21 - 30 ปี ร้อยละ 25.0, (3) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี  ร้อยละ 10.0, (4) 
ช่วงอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 5.0, 3) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับการศึกษา 4 ระดับ คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 95.0 
และ (2) ปริญญาตรี ร้อยละ 5.0  

ตอนที่ 2 ความต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของ
ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง การส ารวจครั้งนี้เก็บข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม 4 ประการ คือ (1) ความต้องการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยของประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง ระดับมากที่สุด ร้อย
ละ 80.0 ระดับมาก ร้อยละ 20.0 ระดับปานกลาง ระดับน้อยและ
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (2) ความต้องการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาไทยของประชาชนชาวจังหวัดพระตะบอง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
(2.1) ความสามารถการฟัง ระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.0 ระดับมาก 
ร้อยละ 15.0 ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ร้อย
ละ 0.0, (2.2) ความสามารถการพูด ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.0 
ระดับมาก ร้อยละ 10.0 ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 0.0, (2.3) ความสามารถการอ่าน ระดับมากที่สุด ร้อย
ละ 45.0 ระดับมาก ร้อยละ 20.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.0 
ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (2.4) ความสามารถการ
เขียน ระดับมากที่สุด ร้อยละ 35.0 ระดับมาก ร้อยละ 30.0 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 20.0 ระดับน้อย ร้อยละ 15.0 และระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 0.0, (3) ความต้องการศึกษาต่อภาษาไทยของ
ประชาชนชาวจังหวัดพระตะบองแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (3.1) ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 25.0 ระดับมาก ร้อยละ 30.0 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.0 ระดับน้อย ร้อยละ 10.0 และระดับ
น้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (3.2) ระดับมัธยมศึกษา ระดับมากท่ีสุด ร้อย
ละ 60.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.0 
ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0, (3.3) ระดับอุดมศึกษา 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 65.0 ระดับมาก ร้อยละ 30.0 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 5.0 ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0,(3.4) 
ระดับอื่นๆ (การอบรม วุฒิบัตร) ระดับมากที่สุดร้อยละ 95.0 ระดับ
มาก ร้อยละ 5.0 ระดับ ปานกลาง ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.0 และ (4) วัตถุประสงค์การศึกษาภาษาไทยของประชาชน
ชาวจังหวัดพระตะบอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (4.1) การประกอบ
อาชีพ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.0 ระดับมาก ร้อยละ 15.0 ระดับ
ปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0 (4.2) 
การศึกษา ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70.0 ระดับมาก ร้อยละ 30.0 
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.0 (4.3) 
อื่นๆ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80.0 ระดับมาก ร้อยละ 20.0 ระดับ
ปานกลาง ระดับน้อยและระดับน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.0 
 
4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 การส ารวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย 
ของสถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อภิปราย
ผลตามข้อค าถามและสมุติฐานของการวิจัย ดังน้ี 
4.1 ข้อค าถามการวิจัย  

ผู้วิจัยตั้งข้อค าถามการวิจัยไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
4.1.1 สถานประกอบการต้องการบัณฑิตทางภาษาไทยที่มี
คุณลักษณะแบบใด 

สถานประกอบการต้องการบัณฑิตทางภาษาไทยที่มีคุณลักษณะ 
ดังนี ้

(1) คุณลักษณะทางด้านความรู้ทางภาษาไทยสถานประกอบการ
ต้องการผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเป็นส าคัญ รายละเอียดทาง
ภาษาไทยด้านหลักภาษาไทย ไวยากรณ์ภาษาไทย วรรณกรรมไทย 
มีความต้องการในระดับรอง และควรมีความรู้ เกี่ยวกับศิลปะ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยประกอบด้วย 

(2) คุณลักษณะด้านสื่อสารภาษาไทย สถานประกอบการ
ต้องการผู้มีความสามารถการสื่อสารได้ดี ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน และควรมีความสามารถเพื่อปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะ
ด้าน เช่น การพูดเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย การน าเสนองาน พิธีกร 
วิทยากร 

(3) คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต สถานประกอบการต้อการผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
รอบคอบ    

 
 

4.1.2 สถานประกอบการต้องการบัณฑิตทางภาษาไทยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับใด 
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สถานประกอบการต้องการบัณฑิตทางภาษาไทยที่มีคุณวุฒิ
พื้นฐานทางการสื่อสาร เน้นความสามารถและทักษะทางการสื่อสาร  
ไม่จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย อาจ
เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร  
4.1.3 ประชาชนชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษาภาษาไทยหรือไม่ 

ประชาชนชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษาภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
สื่อสารตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเป็นระดับอย่างต่อเนื่อง 
4.1.4 ประชาชนชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษาภาษาไทยในระดับ
ใด  

ประชาชนชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย หากมีความรู้
ความสามารถและทักษะทางภาษาไทยจะเป็นการเปิดโอกาสใน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว และการพักผ่อน
ด้านความบันเทิงทั้งภาพยนตร์ ละคร เพลง ของประเทศไทย   
4.1.5 หลักสูตรภาษาไทยควรมีโครงสร้างหลักสูตรอย่างไรตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

หลักสูตรภาษาไทยควรมีโครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และมุ่งส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน เช่น นักแปล ล่าม มัคคุเทศน์ 
เป็นต้น 
4.2 สมมุติฐานการวิจัย  

ผู้ วิ จั ยตั้ งข้ อ สมมุ ติ ฐาน การวิ จั ย ไว้  2  ข้ อ  คื อ  1 ) สถาน
ประกอบการต้องการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาไทยที่สามารถ
สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีความรู้ในศาสตร์
แขนงอื่นที่นอกเหนือจากศาสตร์ทางภาษา และต้องการบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้  ขยัน อดทน มีน้ าใจ และมี
ความคิดสร้างสรรค์  และ 2) ชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษา
ภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น  

ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
สถานประกอบการต้องการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาไทยที่ มี
สามารถทางการสื่อสารภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน โดยมีความต้องการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนความรู้
ทางภาษาไทย หลักภาษาไทย วรรณกรรมไทย ศิลปะ วัฒนธรรม 
เป็นระดับรอง นอกจากนั้นสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ขยัน อดทน มีน้ าใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ และชาวกัมพูชามีความสนใจศึกษาภาษาไทยตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา
ภาษาไทยในหลักสูตรระยะสั้น มีความต้องการในระดับมากท่ีสุด ค่า
เฉลี่ยน 4.95 

 
 
 
 

5. บทสรุป (Conclusion and Recommendations) 
5.1 บทสรุป 

 การส ารวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย
ของสถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย
ที่สถานประกอบการประเทศกัมพูชาต้องการ และความต้องการ
ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างตามตารางประมาณค่าของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcic 
and Morgan, 1970 : 607-610) 

ก าหนดพื้นท่ีส ารวจตามข้อมูลเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ใช้
แบบสอบถามจ านวน 120 ชุด เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ 
จ านวน 20 ชุด และประชาชนชาวกัมพูชา จ านวน 100 ชุด 

หลังจากได้รวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบจ านวน
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ข้อมูลตอนที่ 2 เกี่ยวกับความ
ต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการและความ
ต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยของประชาชนชาวกัมพูชา 
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และหาค่าเฉลี่ย  

ก าหนดสรุปผลค่าเฉลี่ย 5 ระดับ คือ 1) ค่าเฉลี่ย 4.51 – 
5.00 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับมากที่สุด 2) ค่าเฉลี่ย 
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับมาก  3) ค่าเฉลี่ย 
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับปานกลาง 4) 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับน้อย 5) 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความต้องการในระดับน้อย
ที่สุด 

สรุปผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย
ของสถานประกอบการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล สรุปได้ว่า  1) ความต้องการ
บุคลากรผู้ที่สื่อสารภาษาไทยได้ (บางทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
มีความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15, 2) ความต้องการผู้ที่มี
ค วาม รู้ ท า งภ าษ าไท ย  (ห ลั ก ภ าษ าไท ย  วร รณ ก รรม ไท ย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย) มีความต้องการ ระดับมากที่สุด ระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.35, 3) ความต้องการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา
เพิ่มเติมด้านภาษาไทย มีความต้องการ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45, 4) 
ความต้องการบุคลากรผู้ส าเร็จปริญญาตรีทางภาษาไทย มีความ
ต้องการ ระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ย  2.95, 5) ความต้องการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ มีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ทางภาษาไทยด้านการสื่อสารภาษาไทย มีความ
ต้องการ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.70, และมีความต้องการบุคลากร
ที่มีทักษะทางภาษาไทย ความสามารถการพูด มีความต้องการ 
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90 

 
ส าหรับผลการส ารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

ของประชาชนจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา วิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลข้อมูล สรุปได้ว่า 1) ความต้องการพัฒนาทักษะทาง
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ภาษาไทยของประชาชนจังหวัดพระตะบอง มีความต้องการ ระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80, 2) ความต้องการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาไทยของประชาชนจังหวัดพระตะบอง ความสามารถการพูด มี
ความต้องการ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.90, 3) ความต้องการศึกษา
ต่อภาษาไทยของประชาชนจังหวัดพระตะบอง ระดับอื่นๆ (การ
อบรม วุฒิบัตร) มีความต้องการ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.95, 4)
วัตถุประสงค์การศึกษาภาษาไทยของประชาชนจังหวัดพระตะบอง 
การประกอบอาชีพ มีความต้องการ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.85 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรศึกษาความต้องการบัณฑิตทางภาษาและการ
สื่อสารของสถานประกอบการที่ตั้งในภูมิภาคต่างๆ และน ามา
เปรียบเทียบหลักการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างและพัฒนา
รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 

5.2.2 ควรศึกษาความต้องการการเข้าศึกษาหลักสูตรทาง
ภาษาไทยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อทราบ
ปริมาณผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5.2.3 ควรศึกษาความต้องการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาและการสื่อสารภาษาไทยในประเทศไทยและในประเทศ
กัมพูชา เพื่อทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยน าไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มใด และ
ความนิยมในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ประเทศของตนเองหรือ
ในประเทศเจ้าของภาษา 

5.2.4 ควรน าผลการวิจัยนี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ก าหนดเนื้อหารายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาไทยในต่างประเทศ 

5.2.5 ควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้แรงงาน และ
แนวคิดปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติ
มากกว่าภาคทฤษฎี 
 
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 งานวิจัยนี้ ได้ การสนับสนุนจาก ส่ วนให้ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเทศไทย และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
พระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประทศกัมพูชา 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย ที่ ให้ความอนุ เคราะห์
ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการท าแบบสอบถาม และ
ด าเนินการวิจัย 
 การวิ จั ย ส า เร็ จ ได้ ด้ วยค วามอนุ เค ร าะห์ จ ากการตอบ
แบบสอบถามและตอบค าถามสัมภาษณ์ ของสถานประกอบการ 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวจังหวัดพระตะบอง ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

The Results of the Activities of WorkPoint Broadcast Television to encourage 
Experiential Learning for General Education Students.  
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บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิช าภาษา 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านประสบการณ์ และ 3) ด้านความ
บันเทิง และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์  เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ : ผลการจัดกิจกรรม, สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์, การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และความพึงพอใจ 
 

Abstract 
              This study investigated the results of the activities of WorkPoint broadcast television to encourage experiential 
learning for General Education students. Sample of this study are the 153 students enrolled in information technology 
course in the first semester of academic year 2018, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. 
selected by simple random sampling. This research was conducted through a questionnaire. Data analysis included these 
statistics–percentage, means, and standard deviation. The results showed that the result of  the results of the activities 
of WorkPoint broadcast television to encourage experiential learning for General Education students had 3 facets: 1) 
knowledge 2) experience and 3) entertainment, satisfaction with the results of the activities of WorkPoint broadcast 
television to encourage experiential learning for General Education students overall satisfaction the highest.  
Keywords: The results of activities, WorkPoint broadcast television, Experiential learning and Satisfaction 
 
 

1. บทน า 
 โลกในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคที่ความรู้และข้อมูลข่าวสารมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดเครื่องมือที่หลากหลายในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงบันเทิง การ
พัฒนาเครื่องมือการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว ส่งผลให้เยาวชนท่ีอยู่ในวัย
ศึกษาเล่าเรียนเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตและการเรียนในแต่ละ
วัน ซึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนในยุคก่อนอย่างมาก[13]  การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนในประเทศ ให้เข้มแข็งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตาม

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตัวผู้เรียน หากการศึกษายังหลงติด
อยู่กับสิ่งเดิมที่เคยใช้ได้ผลในยุคเก่า ย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่สอดคล้องกับโลกท่ีเป็นจริงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะ
ยิ่งเข้มข้นข้ึน  ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
และ ทักษะชีวิตและการท างาน [13] ดังนั้นการเตรียมคนเพื่อให้
สามารถเรียนรู้และด าเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทุกฝ่ายปรับตัวให้ได้อย่างเหมาะสม 
 สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ (WorkPoint TV) เป็นช่องโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัลในประเทศไทย ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ รูปแบบรายการทั่วไป ประเภทความคมชัดมาตรฐาน และ
ออกอากาศคู่ขนานแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ ผ่านเครือข่ายโทรทัศน์
เคเบิล และระบบโทรทัศน์ดาวเทียม ปัจจุบันด าเนินการโดย บริษัท 
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ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ซึ่งอยู่ในเครือเวิร์คพอยท์ ช่องเวิร์คพอยท์ 
เริ่มทดลองออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันที่  26 
กันยายน พ.ศ. 2554 และมีการก าหนดผังรายการอย่างเป็นทางการ 
ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม ปีเดียวกัน เดิมก าหนดยุติระยะทดลอ ง
ออกอากาศ และเริ่มออกอากาศเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากอาคารปฏิบัติการของ บมจ.เวิร์คพอยท์  ใน
จังหวัดปทุมธานี ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงเลื่อนก าหนดการ
ดังกล่าว เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ มอบหมายให้ บจก.ไทย 
บรอดคาสติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทลูก เข้าร่วมประมูลช่องรายการกับ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัล ในประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง และภาพคมชัด
ปกติ ผลปรากฏว่า บจก.ไทย บรอดคาสติ้ง ผ่านการประมูลใน
ประเภทภาพคมชัดปกติ  หมายเลขช่อง 23 โดยเริ่มทดลอง
ออกอากาศภาคพื้นดิน ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
โดยได้มีรายการต่างๆ ที่มีสาระความรู้และบันเทิง ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับชมทั่วประเทศ [8] 
 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาวิชาพื้นฐานบังคับ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต โดยทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้การจัดการเรียนการสอนลักษณะบูรณาการศาสตร์ ด้วยการ
ผสมผสานเนื้อหาวิชา 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่ อสาร กลุ่ มวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  กลุ่ มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 
11 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริม
การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน เช่นเดียวกับในวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นวิชาบูรณาการ 3 ศาสตร์ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่ ง เน้นการใช้เทคโนโลยี ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 
และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ [9] โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project based Learning) [3] เป็ นแนวทาง เลื อกหนึ่ งที่ ก า ร
อุดมศึกษาน ามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน เริ่มจากการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในยุคของแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และเลือกสรรให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง [12] รวมไปถึงความสามารถที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี เพื่อให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์และสถานการณ์จริง 
รู้เท่าทันสื่อ และมีจิตอาสา โดยมีอาจารย์สอนเป็นทีม ลดการสอน
แบบบรรยาย เพิ่มเวลาการเรียนรู้ [6] [7] ตลอดจนการน าเสนอ
ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผลลัพธ์
ทางการเรียนรู้ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป คือ นักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนวิชาศึกษาทั่วไปครบหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตและมีความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์[14] 

 ตามที่กล่าวมาข้างต้น  คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบีติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้
จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ใน
รายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์ และน าประโยชน์ที่ ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของ
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
   

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
       3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดศึกษาทั่วไป 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 643 คน จาก 4 หมู่เรียน 5 
คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน ได้จากการสุ่มแบบ
ง่าย 
    3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนการ
ประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert Scale) [5] โดยก าหนดช่วงเป็น 5 
ระดับชั้น คือ ระดับมากท่ีสุด  ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย 
และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ หลังจากนั้นน าไปหาคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Item Objective Congruence) หา ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อมั่ น ข อ ง
แบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach  ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.79  จึงน าไปใช้งาน 

        3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากผู้เช่ียวชาญด าเนินการประเมินความเช่ือมั่นและนักศึกษา

ด าเนินการตอบแบบสอบถาม กิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของ

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียบร้อยแล้ว และน าไป

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
        การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์

เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับ

นักศึกษาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี ้

       1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์

เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับ
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นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน

ความรู้  ด้านประสบการณ์ และด้านความบันเทิง 
       1.1 ด้านความรู้  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อรายการของสถานีโทรทัศน์ โดย
ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ 
พร้อมท้ังอธิบายขั้นตอนการท างาน  

 
ภาพที่ 1 ห้องผลิตสื่อ และตัดต่อรายการของสถานีโทรทัศน์เวิร์ค

พอยท ์
    1.2 ด้านประสบการณ์  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองท า
ด้วยตนเอง ซักถามข้อสงสัย วิธีการแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในการผลิตสื่อ 
 

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ณ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท ์
      1.3 ด้านความบันเทิง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม
รายการ “แฟนพันธุ์แท้” การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการสร้าง
ความบันเทิงให้กับคนดู และสาระส าคัญของรายการ  

ภาพที่ 3 นักศึกษาเข้าชมขั้นตอนการผลิตรายการ “แฟนพันธุ์แท”้ 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการ

ผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  153 คน  
     1) เพศ  ชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 
หญิง  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 

    
ภาพที่ 4 กราฟแสดงจ านวนนักศกึษาแยกตามเพศ 

            
               2) ช้ันปี  ปีที่ 2 จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12  
ปีท่ี 3  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงจ านวนนักศกึษาแยกตามช้ันปี  
 

        3) คณะ  คณะครุศาสตร์ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.99 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.15 คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 
17.65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.95 และคณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.26 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงจ านวนนักศกึษาแยกตามคณะ 

 

         2.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชา

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

......................................................................................................................................................................................................................................
183ภาคโปสเตอร์



 

ศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 4 ด้าน โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) ดังนี้  

ระดับ  แปลผล 

4.50 - 5.00  มากที่สุด  

3.50 - 4.49   มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 น้อย 

1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาใน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายการ Mean  S.D. การแปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน การอบรม 
2. ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลัง การอบรม 
ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 
2. ความสามารถในการ
อธิบายเนื้อหากิจกรรม 
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรม 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหา
ของกิจกรรม 
ด้านสถานที/่เวลา 
1. สถานท่ีมีความเหมาะสม 
เดินทางสะดวก 
2. ความทันสมัยของอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
3. ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม 
ด้านการใช้ประโยชน ์
1. สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและปฏิบตัิงานได ้

 
3.47 

 
4.53 

 
 

4.78 
 

4.55 
 

4.51 
 

4.67 
 
 

4.43 
 

4.66 
 

4.45 
 
 

4.52 
 
 

4.39 

 
0.54
  
0.61
  

 
0.57
  
0.68
  
0.59
  
0.53
  

 
0.64
  
0.82
  
0.58
  
  
0.70 
   
 
0.68 

 
ปานกลาง 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 

2. สามารถน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร/่ถ่ายทอดได้            
               รวม 

 
4.57 

 
0.72 

 
มากที่สุด 

        จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึ กษาต่ อการจั ดกิ จกรรมศึ กษาดู ง านการผลิตสื่ อของ
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก (Mean=4.57 S.D. = 0.72) อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษามีความรู้โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.47 S.D. = 0.54) ส่วนหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม นักศึกษามีความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(Mean=4.53 S.D. = 0.61) ด้านวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.78 S.D. = 0.57) รองลงมา 
คือ ความครบถ้วนของเนื้อหาของกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(Mean=4.67 S.D. = 0.53) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา อยู่
ในระดับมากที่สุด (Mean=4.55 S.D. = 0.68) และ การเช่ือมโยง
เนื้อหาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.51 S.D. = 
0.59) ตามล าดับ ด้านสถานที่/เวลา ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.66 S.D. = 0.82) 
รองลงมา ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(Mean=4.45 S.D. = 0.58)  และ สถานท่ีมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก อยู่ในระดับมาก (Mean=4.43 S.D. = 0.58)  ด้านการใช้
ประโยชน์ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.52 S.D. = 0.70) 
รองลงมา  และ สามารถน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ใน
ระดับมาก (Mean=4.39 S.D. = 0.68)           
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
         การวิจัยผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของ

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะชีวิต เรียนรู้จากสถานการณ์จริง [11] 

และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผลการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี ประกอบด้วย 

3 ด้าน คือ ด้านความรู้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อรายการของสถานีโทรทัศน์ โดย

ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ 

พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการท างาน  ด้านประสบการณ์ นักศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองท าด้วยตนเอง ซักถามข้อสงสัย วิธีการ

แก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการผลิตสื่อ และด้านความ
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บันเทิง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมรายการ “แฟนพันธุ์แท้” 

การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการสร้างความบันเทิงให้กับคนดู และ

สาระส าคัญของรายการ ส าหรับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส าหรับนักศึกษาใน

รายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 

และ นันทิตา[4] ได้ศึกษาผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.) พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส าหรับเหตุผลที่กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกมาเยี่ยมชม คือ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการ

ศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์และประสบการณ์จากการมา

เยี่ยมชมในเรื่องกระบวนการท างานสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมของสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านขั้นตอน

ของกิจกรรม ด้านการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่

ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนของ

กิจกรรม และด้านการให้บริการ ตามล าดับ กล่าวคือ ด้านสถานท่ีอยู่

ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.14 โดยพึงพอใจในประเด็นสตูดิโอและ

ห้องปฏิบัติการการออกอากาศ มีการออกแบบมีความทันสมัยและ

ดึงดูดความสนใจ ด้านขั้นตอนของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ที่

ค่าเฉลี่ย 4.13 โดยพึงพอใจประเด็นความน่าสนใจในแต่ละจุดที่เข้า

เยี่ยมชม ได้แก่ สตูดิโอ 3 การออกอากาศสดรายการคุยข่าวสิบโมง 

ห้องตัดต่อ ห้องส่งสัญญาณห้องควบคุมการออกอากาศ และ ด้าน

การให้บริการอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 โดยพึงพอใจในเรื่อง

เจ้าหน้าท่ีดูแลคณะเยี่ยมชมมีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นที่น่าเชื่อถือ มีมนุษย์

สัมพันธ์ดี และมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ ตามล าดับ รูปแบบการ

สร้างกิจกรรมเยี่ยมชมที่ดีควรมีการเพิ่มกิจกรรมให้คณะเยี่ยมชม

แบ่งกลุ่ม ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวจริง ทดลองใช้กล้องส าหรับการ

ถ่ายท ารายการ ซึ่งในการท ากิจกรรมดังกล่าวจะต้องใช้เวลามากขึ้น 

ผู้วิจัยเห็นว่าควรปรับวิธีการพาเยี่ยมชมจากเดิมที่เป็นการพาชมการ

ท างานเพียงอย่างเดียว ควรปรับเพิ่มให้ผู้เยี่ยมชมได้มีโอกาสได้

ทดลองใช้อุปกรณ์การผลิตสื่อ การใช้โปรแกรมจ าลองการตัดต่อได้

อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถที่จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริงไปต่อยอดในการเรียนได้  
 
6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

        1.  ควรจั ดกิ จกรรมการศึ กษาดู ง านการผลิตสื่ อตาม

สถานีโทรทัศน์อื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเห็นข้อเปรียบเทียบ และ

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  

        2. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานควรอยู่ในระยะเวลาปกติ หลีก

เหลี่ยงการอัดรายการที่มีเวลานานจนเกินไป ท าให้นักศึกษาไม่

สะดวกในการเดินทาง  

        3. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม ควรเพิ่มด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เข้าไป

ศึกษาดูงาน น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณงานวิชาศึกษาทั่วไป ในการส่งเสริมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสนับสนุน
ทุนวิจัย 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้  
ในรายวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี  

Study of learning achievement using teaching techniques of Constructivism  
in Mathematics for Technologist course 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์
ความรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี  จ านวน 32 คน ด้วยวิธีการสุ่มเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย เทคนิคการสอนแบบการสร้าง
องค์ความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนโดยการใช้เทคนิคการ
สอนแบบการสร้างองค์ความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.87 และหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
20.96 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบการ
สร้างองค์ความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : การศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิ, การสร้างองค์ความรู้ 
 

Abstract 
This research aims to 1) To study achievement by using teaching techniques of constructionism in mathematics 

for technologist course. 2) To evaluate the students' satisfaction toward the use of constructionism in the course of 
mathematics for technologist. The sample is Multimedia Technology Students, Information Technology Faculty, Thepsatri 
Rajabhat University. The sample has 3 2  students enrolled in the mathematics for technologist course with random 
Method. The instruments used in the study included constructionism model and a satisfaction assessment form for 
teaching techniques of constructionism. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. The 
research found that 1) The comparison of achievement scores of students studying by using the constructionism the 
average before studying equal to 11.87 and after studying equal to 20.96 which is higher than before studying with 
statistical significance at the level of 0.05. The result of the satisfaction assessment of the learners on the constructionism 
at the highest level. 
Keywords : study, achievement, constructionism 
 
 

1. บทน า 
รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี (วท 6004413) เป็น

วิชาที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียทุกคนต้องเรียน ซึ่ง
เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับวิชาทางคณิคศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหา 
ระบบฐานของจ านวน ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ตรรกศาสตร์ เซต 
ฟังก์ช่ัน ล าดับ และผลบวก การใช้เหตุผลคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูล
ลีน การประยุกต์พีชคณิตแบบบูลลีนและการนับ  

จากการสอบถามและทดสอบความรู้ของผู้เรียน พบว่านักศึกษา
ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
และเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ไม่เท่าเทียมกันและขาดทักษะความรู้ 

การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  และจากการศึกษาเทคนิคการ
เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนคือวิธีการเรียนการสอนแบบการสร้างองค์
ความรู้ (Constructivism) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้และคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน
ด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ผู้สอนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนตามโอกาสที่เหมาะสม(ต้องคอย สังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา)  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางของ
ทฤษฎี Constructionism โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

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

......................................................................................................................................................................................................................................
187ภาคโปสเตอร์



 

ตนเอง เป็นผู้จุดประกายความคิดและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนรับฟังและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ก าาลังใจแก่ ผู้เรียนที่จะเรียนรู้เพื่อประจักษ์แก่ใจด้วย
ตนเอง ช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนส่งเสริมและน าทาง ให้ผู้เรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อผู้เรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   

จากสภาพปญัหาดังกล่าวท าให้ผู้วจิัยได้ท าการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาคณติศาสตรส์ าหรับนักเทคโนโลยี (วท 6004413) 
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสรา้งองค์ความรู้ (Constructivism) 
ให้นักศึกษาได้เกดิทักษะกระบวนการเรยีนรู้เพิ่มมากขึ้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
2.1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้าง 
      องค์ความรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี 
2.2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ 
      สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสรา้งองค์ความรู้ ในรายวิชา 
      คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี 
  
3. วิธีการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมี เดีย  ช้ันปีที่  2  หมู่ เรี ยน 
601244401 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี (วท 6004413) จ านวน 
32 คน ด้วยวิธีการสุ่มเจาะจง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เนื้อหารายวิชาที่น ามาสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้าง
องค์ความรู้(Constructivism) ประกอบด้วย ระบบฐานของจ านวน 
ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ตรรกศาสตร์ เซต ฟังก์ช่ัน การใช้เหตุผล
คณิตศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน 
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการสอนแบบ
การสร้างองค์ความรู้  
3.3 กระบวนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ 
3.3.1 ผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยควบคุม
กระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้และคอย
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น   
3.3.2 ผู้สอนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียนตามโอกาสที่เหมาะสม(ต้องคอย สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา)   
3.3.3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี 
Constructionism โดยเน้นให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นผู้จุดประกายความคิดและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริม
ให้ก าลังใจแก่ ผู้เรียนที่จะเรียนรู้เพื่อประจักษ์แก่ใจด้วยตนเอง ช่วย
เช่ือมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจน

ส่งเสริมและน าทาง ให้ผู้เรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อผู้เรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
3.3.4 แบบประเมินการใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
3.4.1 ศึกษาแผนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนัก
เทคโนโลยี   
3.4.2 สร้างแบบทดสอบที่โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของการวัดและประเมินผลให้เหลือ 30 ข้อ 
3.4.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ โดยหาค่า IOC ก าหนดคะแนนความคิดเห็น 
3.4.4 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีได้ท าไว้ก่อนเรียน 
3.4.5 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.4.6 ใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) ในรายวิชาคณติศาสตรส์ าหรับนักเทคโนโลย ี
3.4.7 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
3.4.8 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบการ
สร้างองค์ความรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี 
3.5 สร้างเคร่ืองมือ 
3.5.1 ศึกษาแผนการเรยีนการสอนของรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลย ี
3.5.2 สร้างแบบทดสอบก่อน -หลงัเรียน 
3.5.3 การหาประสิทธิภาพขอบแบบสอบถาม 
3.5.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่ใช้
เทคนิคการสอนแบบการสร้างองคค์วามรู ้
3.6 การรวมรวมข้อมูล  

 การจัดเก็บข้อมูลผลทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และผล
ประเมินความพึงพอใจต่อเทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) ของนักศึกษาจ านวน 32 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ท่ีเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะหค์วามเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาคา่ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   2. การวิเคราะหร์ะดับความยาก (Level of difficulty : P) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index : r) ของแบบทดสอบ  
  3. การวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
(Reliability)  
  4. การวิเคราะหค์วามแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test  
  5. การวิเคราะหด์้วยสถิติพื้นฐาน เช่น ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ ในรายวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับ
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นักเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาก่อน 

และหลังเรียนแตกต่างกันโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  11.87 
และหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 20.96  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

 
4. ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) 

 
 
 
            
 

              * ค่า
นัยส าคญัที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เรียนใน

รายวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) แตกต่างกันโดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 11.87 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.96 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 
4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบ
การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
ตารางที่ 2 เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 20 62.5 
หญิง 12 37.5 
รวม 32 100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรยีนที่เรียนมีเพศชายจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.5 และเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
ตารางที่ 3 ช่วงอาย ุ

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
16-20 ปี 2 6.25 
21-25 ปี 30 93.75 

รวม 32 100 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรยีนมีช่วงอายุ 16-20 ปี มีจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25  และช่วงอายุ 21-25 ปี มีจ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.75  

 
เกณฑ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

เรียนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการตรวจให้
คะแนนใช้เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2545 : 103)  

น าคะแนนที่ไดม้าแปลความหมาย โดยน าไปเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมาย ดังนี้  

4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ  
3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด  

 
ตารางที่ 4 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. ขั้นตอนชัดเจนล าดับจากง่ายไปยาก 4.59 0.49 มากที่สุด 

2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรยีนการสอน  4.68 0.53 มากที่สุด 

3. วิธีการสอนเหมาะกับเนื้อหา 4.71 0.52 มากที่สุด 

4. นักศึกษามีทักษะการค านวณเต็มศกัยภาพและเกิดการเรยีนรู้ 4.84 0.36 มากที่สุด 

5. นักศึกษาได้รบัความรูจ้ากการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 4.81 0.53 มากที่สุด 

6. นักศึกษาได้รบัการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 4.65 0.65 มากที่สุด 

7. นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการค านวณได้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 4.59 0.55 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ 4.50 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.67 0.53 มากที่สุด 
        

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D.      t-test 
ก่อนเรียน 32 30 11.87    3.85 16.676* 
หลังเรียน 32 30 20.96    4.41 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
เทคนิคการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ที่
ค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล  
ผลจากการวิจัย มีประเด็น 2 ประการคือ 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เรียนในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการ
สร้างองค์ความรู้ (Constructivism) แตกต่างกันโดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 11.87 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.96 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของทิศนา 
แขมมณี (2547 : 219-221) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอน คือ 
สภาพลักษณะของการเรียนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับ
การจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลัก โดยประกอบด้วยกระบวนการ
หรือ ขั้นตอนในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยสภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามทฤษฎี 
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับให้มีประสิทธิภาพ  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบการ
สร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานภาพรวมของการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรน า เทคนิ คการสอนแบบการสร้ า งองค์ ค วามรู้  
(Constructivism) กับรายวิชาอื่น ๆ  

2. ในการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการสร้างองค์
ความรู้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ครบในด้านการ
ค านวณเพิ่มขึ้น  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่องการใช้งาน Photoshop พื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนละหลังด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ านวน 20 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐาน 2) แบบประเมินคุณภาพ 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าทดสอบที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.28 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร,์ คอมพิวเตอร์แบบมลัตมิีเดยี, การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐาน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop multimedia computer assisted in basic of photoshop for 

Mathayom 3 at Woradit Wtthayaprasuit School 2) compare student achievement before and after learning with 
multimedia computer assisted and 3) study the satisfaction of students learning with multimedia computer assisted. The 
target group used in the research was 20 Mathayom 3 students of Woradit Witthayaprasuit School. The research tool 
comprised 1) multimedia computer assisted in basic of photoshop 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) multimedia computer assisted had the overall quality at a high level 
with a mean of 4.28 and a standard deviation of 0.70 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 multimedia computer 
assisted at a high level with a mean of 4.46 and a standard deviation of 0.55. 
Keywords : Computer Assisted, Computer Multimedia, Basic of Photoshop 
 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับจ าเป็นต้อง
อาศัยสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการพัฒนาเติบโตอย่าง
รวดเร็วและได้กลายมาเป็นเครื่องมือช้ินส าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเรียนการสอน การฝึกอบรมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ [1] การ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญท าให้ระบบการศึกษา ใน
ระบบโรงเรียนจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทไปอย่างรวดเร็วการเรียน
การสอนมิได้มีเฉพาะแต่ในห้องเรียนและอยู่ภายใต้การก ากับของครู

เท่านั้น ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
การเรียนตามความต้องการของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน [2] 
 คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาก และยังมีข้อ
ได้เปรียบเหนือสื่ออ่ืน ๆ ด้วยกันหลายประการ เช่นสามารถถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียนได้ใกล้เคียงกับการเรียนในห้องเรียนโดยคอมพิวเตอร์
จะน าเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหน้าบนจอคอมพิวเตอร์ และผู้เรียน
สามารถท ากิจกรรมโต้ตอบกับบทเรียน ได้รับข้อมูลย้อนกลับ และ
สามารถตรวจค าตอบด้วยตนเอง [3] มัลติมีเดียเป็นสื่อส าคัญอย่าง
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หนึ่งเพราะเหตุว่าผู้ เรียนสามารถเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
ตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้นทันทีตัวสื่อที่
น าเสนอก็มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิ่ง
เหล่านี้ต่างเป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่ส าคัญ [4] บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งในการ
เปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง 
 สภาพปัญหาของโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง พบว่านักเรียนบางส่วนเรียนไม่ทันเพื่อนในห้อง  
ท าให้ครูผู้สอนต้องสอนซ้ า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
จึงท าให้เสียเวลาในการสอนเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop 
เบื้องต้น ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ เนื่องจากสื่อการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นที่มีทั้งข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองและสามารถทบทวนซ้ าไดบ้อ่ยครัง้ 
ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนกว่าเดิม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง เรื่องการ
ใ ช้ ง าน โปรแกรม  Photoshop พื้ น ฐานส าหรั บนั ก เ รี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3   
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เพื่อการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียทีพ่ัฒนาขึ้น  
 
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 3 โรงเรียนเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ คัดเลือกโดย
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 20 คน 
3.1.2 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop 
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
Photoshop พื้นฐาน 
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเรื่องที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  
3.2.4 แบบประเมินคุณภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเรื่องที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (rating scale) 
3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Photoshop พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.1 การวางแผน โดยจะก าหนดปัญหาและค านึงถึงการเรียนรู้ของ
นักเรียนในช้ันเรียนเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น จึงได้จัดท าบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเกิดความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน 
3.3.2 การวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จาก
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสัดส่วนของเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งในการบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากข้อความ รูปภาพ และ
เสียงจากเนื้อหาและการวิเคราะห์นักเรียนโดยผู้วิจัยท าการศึกษา
สังเกตข้อมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับความรู้
ความเข้าใจพ้ืนฐาน ความสนใจต่อการเรียนรู้ที่มีต่อบทเรียน 
3.3.3 การออกแบบการจัดท าจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะจัดท าโครงร่างสื่อในรูปแบบ
ของภาพสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
3.3.4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6และ Adobe Illustrator CS6 โดยก าหนดความ
ละเอียดของหน้าจอในการแสดงผลที่ขนาด 800 × 600 พิกเซล โดย
แสดงภาพหน้าจอดังรูปที่ 1-6 
 

 
รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่บทเรียน 
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รูปที ่2 หน้าเลือกบทเรียน 

 

 
รูปที่ 3 หนา้แสดงเนื้อหา 

 

 
รูปที ่4 หน้าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 

 
รูปที ่5 หน้าแบบทดสอบ 

 

 
รูปที่ 6 หน้าสรุปคะแนน 

 
 

3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1) ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น 
 2) ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ( IOC) ซึ่งจะทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 3) ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมี เดียเรื่อง  โดยให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบข้อค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 
3.3.6 การน าไปใช้และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ โดยจัดการเรียน
การสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ในขั้นน ามีการทดสอบความรู้
ก่อนเรียนเพื่อดูความรู้เบื้องต้นของนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Photoshopเบื้องต้น ขั้นการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ (1) ช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและขั้นตอนการทดลอง (2) ผู้วิจัย
อธิบายพร้อมสาธิตวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นให้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง (3) ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ (4) ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคลผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น เรื่องการสืบค้นข้อมูล 
จนครบทุกหัวข้อ (5) เมื่อนักเรียนทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการสืบค้นข้อมูล ครบตามเวลาที่
ก าหนดให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนทันทีจ านวน 20 ข้อ (6) ให้
นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น   
  2) ส ารวจความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ย ดังน้ี [5] 
 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 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ โดย
ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
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4.1 ผลการการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดีย  
 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.28, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณารายด้านของข้อ
ค าถาม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือด้านภาพแลตัวอักษร
อยู่ ในระดับมาก (x=̅ 4.42 , S.D.= 0.79) และรองลงมา การมี
ปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.33, S.D.= 0.78) และ
สุดท้ายด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากมีค่า (x ̅= 4.08, S.D.= 0.51) 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
คะแนน n คะแนนเต็ม x ̅ S.D. t P 
ก่อนเรียน 20 20 7.45 1.87 11.96

* 
0.oo 

หลังเรียน 20 20 12.25 2.46 
*p < .05 t(.05,df. 19) t = 1.72 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนน้อยกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 
 
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัล ติมี เ ดีย เ ร่ือง การใช้ งานโปรแกรม 
Photoshop เบ้ืองต้น แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
 
 จากตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
Photoshop เบื้องต้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46, S.D. = 
0.55) เมื่อพิจารณาล าดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
กิจกรรมช่วยสร้างความรู้ในการอ่านได้ดีอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 

(x̅ = 4.70, S.D. = 0.47) รองลงมาคือช่วยสร้างพื้นฐานความรู้เรื่อง 
ค าศัพท์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. = 0.50) และหัวข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมในการน าเสนออยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.30, S.D. = 0.73)  
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้  
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมี เดีย พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ให้ความเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากผู้วิจัยมีการด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน และได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เช่ียวชาญ ที่เน้นการให้สิ่งเร้าผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นภาพ 
เสียง กราฟิกเพื่อสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ และสวยงาม
มากกว่าข้อความหรือหนังสือ จึงท าให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ประภาช วิธรรมมงคล และ
สมหญิง เจริญจิตกกรม [5] ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องอาหารถิ่นปลาหม่ า พบว่า การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและเสียงประกอบการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ในการเรียนและการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์มีประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์

รายการประเมิน x̅ S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.08 0.51 มาก 
ด้านภาพและตัวอักษร 4.42 0.79 มาก 
การมีปฏิสัมพันธ์ใบทเรียน 4.33 0.78 มาก 
ภาพรวมการประเมิน 4.28 0.70 มาก 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับ 
1. ความชัดเจนถูกต้องของเนื้อหา 4.35 0.59 มาก 
2. ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

4.40 0.60 มาก 

3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ  4.35 0.49 มาก 
4. ความสอดคล้องแบบทดสอบกับ
บทเรียน 

4.40 0.50 มาก 

5. ความเหมาะสมในการน าเสนอ
เหมาะสม    

4.30 0.73 มาก 

6 .  ค ว าม เหมาะสมของขนาด 
รูปแบบ และสี 

4.40 0.50 มาก 

7. ภาษาที่ใช้ ถูกต้องเหมาะสมกับ
บทเรียน 

4.55 0.51 มาก
ที่สุด 

8. ความเหมาะสมในการเช่ือมโยง
ภาพและข้อความ 

4.55 0.51 มาก 

9. ช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ เรื่อง 
ค าศัพท์ 

4.60 0.50 มาก
ที่สุด 

10. กิจกรรมช่วยสร้างความรู้ในการ
อ่านได้ดี  

4.70 0.47 มาก
ที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.46 0.55 มาก 
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แบบมัลติมีเดียจากผู้เ ช่ียวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมากและยัง
สอดคล้องกับ อัญชลี สารนา [6] ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมี เดีย เรื่ อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศมีคณภาพอยู่ในระดับมากและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียมีความ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้เรียน สามารถน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องการ
ใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นได้ หากมีการน าเสนออย่างมี
ระบบจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่าย และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับ ยลดา กุมารสิทธิ์  และอัจฉรีย์  
พิมพิมูล [7]  ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ ทวี ไวยมิตรา และนวลศรี ช านาญกิจ [8] ที่ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเส้นขนาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น พบว่า 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
สามารถตอบสนองต่อการท ากิจกรรม และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตัวนักเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกชอบ ประทับใจ และพึงพอใจส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมี เดียไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับอนุวัฒน์ เจริญสุข, กฤธยากาญจน์  
โตพิทักษ์ และอานันท์ นิรมล [9] ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และยังสอดคล้องกับ บุญรัตน์ คึมยะราช, ประยูร บุญใช้ 
และนิติธาร ชูทรัพย์ [10] ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนมี
ค่าอยู่ในระดับมากเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
6.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการเรียนและผู้เรียน
ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มขึ้น 

6.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
ประกอบด้วยภาพกราฟิกท้ังภาพน่ิงและเคลื่อนไหว เลือกใช้โทนสีให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกทั้งการใช้เสียงดนตรีทั้งเสียงบรรยาย
เสียงบรรเลงควรให้ดังฟังชัด และเร้าความสนใจผู้เรียนด้วย 
6.3 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อน า
ผลการศึกษาไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6.4 ครูควรให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ในขณะเรียน  และแก้ปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นการ เรี ยนด้ วย
คอมพิวเตอร์ 
 
7. เอกสารอ้างอิง  
[1] นรินทร์ อินทรี , “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 

เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6,” 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่5, ฉบับที่ 2, หน้า 63-74, 
2556. 

[2] กนกอร พานอิน, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1,” สาขาหลักสูตรและการสอน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี, 2556. 

[3] สิทธิชัย  ไตรโยธี, ประยูร บุญใช้ และนิติธาร ชูทรัพย์, “การ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เรื่ อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1,” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 3,  
ฉบับท่ี 1, หน้า 57-64, 2556. 

[4] ภคพร สารรักษา , “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักการท างาน
เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5  โ ร ง เ รี ยนวั ดศรี สุ ด า ร าม ,”วารสารวิ ชากา รVeridian  
E-Journal. ปีท่ี 6, ฉบับท่ี 2, หน้า 151-166, 2556.  

[5] ประภาช วิธรรมมงคล และสมหญิง เจริญจิตกกรม, “การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องอาหารถิ่นปลาหม า ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนแม่ประจักษ์ สุพรรณบุรี,” วารสาร
ศิลปกรณศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 219–227, 
2557. 

[6] อัญชลี สารนา, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ,” วารสารออนไลน์
นวัตกรรมการศึกษา. ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 2, หน้า 1-10, 2556. 

[7] ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย์ พิมพิมูล, “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2,” วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยลงกรณ์ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 12, ฉบับท่ี 1, หน้า 129-136, 2560. 

[8] ทวี  ไวยมิตรา  และนวลศรี  ช านาญกิจ ,“การพัฒนาบท
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเส้นขนาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ปีที่ 2,”วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. ปีท่ี 7, ฉบับท่ี19, หน้า69–84, 2555. 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
195ภาคโปสเตอร์



 

[9] อนุวัฒน์ เจริญสุข, กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์  และอานันท์   
นิรมล, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การ
สื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 
4,” วารสารครุพิบูล. ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 2, หน้า 219-233, 2561. 

[10] บุญรัตน์ คึมยะราช, ประยูร บุญใช้ และนิติธาร ชูทรัพย์, “การ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนมัลติ มี เ ดี ย  วิ ชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5,” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 3, 
ฉบับท่ี 1, หน้า 100-107, 2556.   

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

......................................................................................................................................................................................................................................
196ภาคโปสเตอร์



 

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสงักัดองค์การบรหิารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา,              

2) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา, 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา, 4) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสามอันดับแรก คือ ด้านการจูงใจ รองลงมา คือ ด้านภาวะ
ผู้น า และด้านโครงสร้าง และการจัดองค์กร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้ายคือ ด้านทรัพยากร 2) การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสามอันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมเครือข่าย รองลงมา 
คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ ด้านวิชาการ 3) ปัจจัยการบริหารกับ
การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.719)   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 4) ปัจจัยการบริหาร ส่งผลต่อคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านท่ีมีอ านาจพยากรณ์ คือ ด้านทรัพยากร ด้านภาวะผู้น า ด้านการติดต่อสื่อสารและ                      
การประสานงาน ด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร และ ด้านการจูงใจ ร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 93.50 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´y = 1.018X5+ .580X4 + .044X3 + -.631X1 + -.034 X2  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร, การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the level of administrative factors of children development center under sub-district 
administrative organization in Chachoengsao province; 2) the level of operation according to the standard of the children development 
center; 3) the relationship between administrative factors and operation according to the standard of the children development center;            
4) the administrative factors affecting operation according to the standard of the children development center. The samples were 186 
teacher of children development center under sub-district administrative organization in Chachoengsao province in the academic year of 
2561. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation, 
Pearson product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research results were as follows: 1) the 
level of administrative factors of children development center under sub-district administrative organization in Chachoengsao province, as a 
whole and each aspect, was at a high level ranking by mean scores from high to low: motivation, leadership, structure and organization 
management, and resources. 2) the level of operation according to the standard of the children development center, as a whole and each 
aspect, was at a high level ranking by mean scores from high to low: participation and network promotion, buildings, environment, and 
security, personnel, and academic aspect. 3) the relationship between administrative factors and operation according to the standard of the 
children development center was a high positive correlation (rxy = .719) with the statistical significance of .05 which is consistent with the 
hypothesis set. 4) the administrative factors affecting operation according to the standard of the children development center were 
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resources, leadership, communication and cooperation, structure and organization management, and motivation. It could be concurrently 
used to predict the operation according to the standard of the children development center at 93.50% with the statistical significance of 
.05. The predictive equation could be written in form of standard scores as Z´y = 1.018X5+ .580X4 + .044X3 + -.631X1 + -.034 X2 .  

 
Keywords: Administrative factors, Operation according to the standard of children development center, Sub-district administrative 
organization 
 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2553 มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม            
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและมาตรา 7 กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง[1] 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ ช่วยพัฒนาเด็กได้อย่าง
เหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปีซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นในพัฒนาการทุกๆ
ด้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
พัฒนาการช่วงนี้จึงมีความส าคัญมากต่อการวางรากฐานของเด็กให้
เจริญเติบโตไปอย่างมีคุณภาพอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้[2] 
 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือการจัด
การศึกษาให้กับเด็ก เพราะเป็นสถานศึกษาอันดับแรกที่เด็กได้เข้ารับการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา           
ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมตามวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปีจะเป็นช่วงอายุที่สามารถพัฒนา
ความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาได้เต็มที่หากไม่ได้
รับการส่งเสริมให้พัฒนาในช่วงนี้อาจจะมีผลให้การพัฒนาการด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างเช่ืองช้าซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต[2] ดังนั้น         
สิ่งส าคัญในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ไป
ในทิศทางใดก็คือ แนวทางการบริหารของผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีแนวทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างกัน
ไป ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งก็ประสบปัญหาในด้านการบริหารจัด
การศึกษาดังที่ นภัสสร  สว่างโคตร [3] กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวนมากยังมีปัญหาการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา บุคลากรด้านการบริหารการศึกษาไม่เพียงพอ ผู้บริหารขาด
วิสัยทัศน์และขาดคุณลักษณะ ขาดการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล
การศึกษา ขาดความชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร 

ขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ อันเนื่องมาจากมีขั้นตอนมาก
และซับซ้อนแนวนโยบายการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ชัดเจนขาดการ
เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การ
บริหารงานขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาอัน
เนื่องมาจากการบริหารงานนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีวาระ
การบริหารงานคราวละ 4 ปี  ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีภารกิจหน้าที่ต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้ เป็นไปตาม                 
ที่กฎหมายก าหนดแต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมายังคงมีปัญหา คือ ยังไม่ได้
ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบ
แนวทางที่ถูกต้องชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาแก่ท้องถิ่นจากหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง จึงเป็นปัญหาที่ท้องถิ่น จะรับผิดชอบการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดได้โดยสมบูรณ์ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สังคมและประเทศชาติพึงประสงค์ ในด้านนโยบายมีการกระจาย
อ านาจให้ครูรับผิดชอบงานอื่น  ๆซึ่งไม่ใช่การเรียนการสอนท าให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูลดลง จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพผู้ ได้รับมอบหมายงานมีการ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรมีความต้องการ ความคาดหวัง
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าขาดประสิทธิภาพ และ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีการบริหารจัดการไม่
สมบูรณ์หลายด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านประสิทธิภาพใน
การจัดให้มีครูหรือผู้ดูแลเด็กอย่างเพียงพอ ด้านประสิทธิภาพในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย ขาดการก าหนด
นโยบาย ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้  เป็นผลจากการ
บริหารงานของผู้บริหารจากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล [4] 
 จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ                
ที่จะศึกษาถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และปัจจัยการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบใดที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา              
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแนวทาง           
ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงาน               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐาน   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปในอนาคต  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร ส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1) การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยการบริหารจากการสังเคราะห์จากแนวความคิดของ 
สเตียร์[5]; ลิเคิร์ท [6];ภารดี อนันต์นาวี [7]; จันทรานี สงวนนาม [8];อริยา          
คงเพียรภาค [9]; วราภรณ์ ช่วยแก้ว [10]; สุจิตรา จันทร์สิริรักษ์ [11]            
โดยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นปัจจัยการบริหารที่สอดคล้องกันจึงน ามา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย ปัจจัยการบริหาร 5 ปัจจัย ได้แก่ 
(1) ด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร (2) ด้านภาวะผู้น า (3) ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน (4) ด้านการจูงใจ (5) ด้านทรัพยากร  
 2) การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยศึกษาการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น[2] ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษามาตรฐานการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
บุคลากร (2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (3) ด้าน
วิชาการ และ (4) ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมเครือข่าย 
 3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2561 จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 208 แห่ง จาก 11 อ าเภอ จ านวน 362 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 
186 คน  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างจากตารางเครซี่และมอร์แกน [12] เทียบบัญญัติไตรยางค์จ าแนก
ตามอ าเภอ จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 แบบสอบถามปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทราและการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา              
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การด ารงต าแหน่ง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนยพ์ัฒนาเดก็
เล็กเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทดลองใช้ (try out)  
ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว ้  
  2) บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
  3) น าหนังสือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบอ านวยความสะดวก         
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดต่อไป 
  4) การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง ส าหรับ
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ผู้วิจัยจัดเก็บเอง ที่อยู่ไกลผู้วิจัยจัดส่งทางไปรษณีย์โดย
จัดซองติดแสตมป์แนบไปองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 76 แห่ง 
แบบสอบถามจ านวน 186 ชุด 
  5) การรวบรวมแบบสอบถามผูว้ิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเองหลังจาก
ส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
  6) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 4.4 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากแบบสอบถามด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ด้วยวิธี Stepwise 
 

5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปรากฏผลดังตาราง 1 
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

n = 186 
X  S.D. ระดับ อันดับ

ที ่
1. ด้านโครงสร้างและการจดัองค์กร 4.01 .70 มาก 3 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

n = 186 

ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

X  S.D. ระดับ อันดับ
ที ่

2. ด้านภาวะผู้น า 4.05 .69 มาก 2 
3. ด้านการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงาน 

3.99 .68 มาก 4 

4. ด้านการจูงใจ 4.09 .68 มาก 1 
5. ด้านทรัพยากร 3.89 .73 มาก 5 
เฉลี่ยรวม 4.01 .68 มาก  
จากตาราง 1 พบว่าปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.01) โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสาม
อันดับแรก คือ ด้านการจูงใจ (X = 4.09) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า ( X = 
4.05) และด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร (X = 4.01) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในล าดับสุดท้ายคือ ด้านทรัพยากร (X = 3.89) 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปรากฏผลดัง
ตาราง 2 
  ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายด้าน 
 

 

การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

 

n = 186 
X  S.D. ระดับ อันดับ

ที ่
1. ด้านบุคลากร 3.96 .65 มาก 3 
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ 
    ความปลอดภัย 

4.00 .62 มาก 2 

3. ด้านวิชาการ 3.92 .61 มาก 4 
4. ด้านการมีส่วนร่วมและการส่งเสริม 
    เครือข่าย 

4.09 .54 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.99 .60 มาก  
 พบว่าการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.99) โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากสามอันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมเครือข่าย          

( X = 4.09) รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่  สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ( X = 4.00) และด้านบุคลากร ( X = 3.96) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในล าดับสุดท้ายคือ ด้านวิชาการ ( X = 3.92) 
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ
การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ * P ≤ .05 
 

 จากตาราง 3 ปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา                   
มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับมาก (rxy= .719) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม 
ตัวแปร    b S.E.b  Beta      t   sig 
ด้านทรัพยากร (X5) .838 .051 1.018 16.439 .000 

ด้านการจูงใจ (X4) .506 .094 .580 5.375 .000 

ด้านการตดิต่อสื่อสารและ
การประสานงาน (X3) 

.039 .103 .044 .382 .000 

ด้านโครงสร้างและการจัด
องค์กร (X1) 

-.536 .106 -.631 -5.037 .000 

ด้านภาวะผู้น า (X2) -.029 .126 -.034 -.232 .000 

ค่าคงที่ (a) = .775      
R = .967,  R2 = .935,  S.E.b =.15546,  F= 518.351,  P = .000 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ * P ≤ .05 
 

 จากตาราง 4 ปัจจัยการบริหารสามารถพยากรณ์การด าเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ 5 องค์ประกอบ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .967 โดยมีค่าประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ .935 หมายถึง องค์ประกอบของปัจจัย
การบริหาร สามารถพยากรณ์การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 93.50  
 กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .838, .506, .039, -.029 และ -
.536 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน           
เท่ากับ 1.018, .580, .044, -.631, -.034 ตามล าดับ และมีค่าคงที่ของ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .775 โดยเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้ 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 

X1 1.00       

X2 .746* 1.00      

X3 .784* .727* 1.00     

X4 .700* .780* .779* 1.00    

X5 .740* .707* .748* .758* 1.00   

X .783* .781* .777* .751* .760* 1.00  

Y .760* .703* .767* .792* .735* .719* 1.00 
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 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
 y  ́= a + bx 
 y´= .775 + .838X5+ .506X4 + .039X3 + -..029X1 + -.536X2 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  
 Z´y = .1.018X5+ .580X4 + .044X3 + -.631X1 + -.034 X2 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 1) ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสามอันดับแรก              
คือ ด้านการจูงใจ รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าและด้านโครงสร้างและการ
จัดองค์กร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้ายคือ ด้านทรัพยากร 
 2) การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสามอันดับ
แรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมเครือข่าย รองลงมา คือ                
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากร             
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้ายคือด้านวิชาการ 
 3) ปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับมาก (rxy=.719) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 4. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็ กเล็กขององค์ การบริหารส่วนต าบล ในจั งหวัดฉะเชิงเทรา คื อ              
ด้านทรัพยากร ด้านการจูงใจ ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 93.50 
 

7. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา            
มีประเด็นส าคัญสามารถอธิปรายได้ดังนี้ 
 1) ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ สุดรัก[13], สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณภัทร ตันศรี[14], ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีนโยบาย โครงการ และกิจกรรม
ที่มีการด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย  ๆ               
ทาง ให้บรรลุผลถ้าปราศจากความมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินงานเกี่ยวกับ
การให้การศึกษาแก่เยาวชนและผู้สนใจในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์และการจัดการเพื่อ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนให้
มีคุณภาพและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 2) การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรุณา ภู่มะลิ[15] และงานวิจัยของสุนัน 
ขันทะสิทธ์ิ[16] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสสร สว่างโคตร[3] ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้มีการยึดหลักการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาเป็น
ส าคัญ คือ ภาคนโยบาย เป็นหน้าที่หลักของส่วนกลางในการก าหนด

นโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา การวัด
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคปฏิบัติ เป็นหน้าที่หลักของท้องถิ่น โดยให้
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในท้องถิ่น ให้
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการยึดหลักการกระจายอ านาจ ในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการเองโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  มีการก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ท้ องถิ่ นประสานงานอย่ างใกล้ ชิ ดภายใต้ การก ากั บดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการศึกษาท้องถิ่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้รวมถึงการส่งเสริมวิทยฐานะ
ของพนักงานครูท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับข้าราชการครู[2] 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับมาก (rxy= .719) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ 
สุดรัก[13] สอดคล้องกับงานวิจัยของ แดน ศรีชนะวัฒน์ [17] ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายกรอบการด าเนินงาน แนวทาง
ในการจัดองค์กร โครงสร้างในการบริหารงานที่เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึง
การแบ่งงานการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการที่
จะท าให้ โครงสร้ างและการบริหารงานขององค์ กรเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดระเบียบค าสั่ง การส่งเสริมการด าเนินงาน การใช้
เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้องค์กรได้ด าเนินงานไปอย่างมีคุณภาพ 
โดยที่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการปฏิบั ติ งานตามต าแหน่ ง มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                           
มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย สม่ าเสมอ มีการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสานเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน/
พัสดุ  มีความรับผิดชอบงานที่ ได้ รับมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน สิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ท า
ให้ส่งผลให้องค์กรได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 4) ปัจจัยการบริหารส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่                
ด้านทรัพยากร ด้านการจูงใจ ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
ด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร ด้านภาวะผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรุณา ภู่มะลิ [15], ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
กรอบการด าเนินงาน แนวทางในการจัดองค์กร โครงสร้างในการบริหารงาน
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ที่เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในการที่จะท าให้โครงสร้างและการบริหารงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดระเบียบค าสั่ง การส่งเสริม
การด าเนินงาน การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้องค์กรได้
ด าเนินงานไปอย่างมีคุณภาพ 
 

8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1) ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านอื่นๆ  
 2) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา ปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทราและ เขตการศึกษาอื่น  ๆ 
 3) ควรศึกษาปัจจัยการบริหารในเชิงคุณภาพ เชน จากหลักฐาน                    
ที่ปรากฏชัดเจน การสังเกต การสัมภาษณการสนทนากลุม เพื่อใหได                    
ขอมูลจากสภาพจริง ที่มีความเที่ยงตรง และเช่ือมั่นไดมากยิ่งขึ้น 
 4) ควรศึกษาองค์ประกอบอื่น  ๆที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อื่น  ๆ
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ศึกษาความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสารของครูสอนภาษาจีนที่มีพื้นเพภาษาต่างกัน 
A study of usage ability in language and communication  

of Chinese language teacher in different background 
 

อรุณโรจน์ สอนเถื่อน1 และ สุธรรม สอนเถื่อน2 
 

1บริษัท ไทย ฟินเทค จ ำกัด 6/10 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  
2โรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ สังกัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  กรุงเทพมหำนคร 

1Email : aroonroj.s@aliyun.com  ;  2Email : suthamsonthurn@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยเรื่อง ศึกษำสภำพด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของครูสอนภำษำจีนที่มีพื้นเพด้ำนภำษำที่ต่ำงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ

คุณสมบัติเด่นด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของครูสอนภำษำจีนที่มีพื้นเพด้ำนภำษำที่ต่ำงกัน เพื่อหำคุณสมบัติเด่นและด้อยที่แตกต่ำงกัน กลุ่ ม
ตัวอย่ำงเป็นโรงเรียนสังกัด สพม. 2 จ ำนวน 16 โรงเรียน จ ำแนกเป็นครูสอนภำษำจีนจ ำนวน 32 คนแบ่งเป็น 4 พื้นเพ ได้แก่ ชำวไทยแท้, ชำว
ไทยเช้ือสำยจีน, ชำวจีนที่พูดไทยได้ และชำวจีนพูดไทยไม่ได้ และนักเรียนระดับ ม.ปลำย จ ำนวน 640 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำม, 
แบบสัมภำษณ์ และแบบส ำรวจกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน  ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ ค่ำเฉลี่ย (x̅ ) ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมคิดเห็นว่ำครูชำวจีนท่ีพูดไทยได้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรมำกที่สุด ควำมคิดเห็นของครูทั้ง 4 พื้นเพ พบว่ำ 
ครูชำวไทยเชื้อสำยจีนมีควำมมั่นใจในตนเองมีควำมโดดเด่นด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรมำกที่สุด และครูชำวจีนที่พูดไทยได้จะตอบสนองควำม
ต้องกำรและพัฒนำกำรด้ำนภำษำจีนและกำรสื่อสำรขั้นพื้นฐำนให้กับนักเรียนได้มำกท่ีสุด พื้นเพของครูที่เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำจีนในประเทศไทย ควรเป็นครูชำวจีนที่พูดไทยได้และครูชำวไทยเชื้อสำยจีน ด้วยเหตุผล 5 ประกำร คือ 1)มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำไทยและจีน 2)สำมำรถใช้ภำษำไทยและจีนได้อย่ำงคล่องแคล่ว 3)สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในห้องเรียนได้อย่ำงไม่มีอุปสรรค 4)สำมำรถ
สร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรใช้ภำษำจีนให้กับนักเรียนได้ และ 5)สำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีนให้แก่นักเรียนได้  
ค าส าคัญ : พื้นเพภำษำ, ครูสอนภำษำจีน, ศึกษำเปรียบเทียบกำรสอน 
 

Abstract 
This article is a research study regarding the different language backgrounds of Chinese Language teachers in 

secondary schools located in the second district of Bangkok. This particular study aims to explore the advantages of 
languages communication skills focusing on 16 schools with 32 Chinese teachers who have been categorized into four 
backgrounds: Authentic Thais, Thai-Chinese descent, Chinese who speak fluent Thai and Chinese who cannot speak 
Thai, accompanied by 640 students in senior high schools. Tools used in this research are questionnaires, interviews and 
teaching surveys. The study of statistics is used as an average (x). The results are most students’ remark that Chinese 
Language teachers who speak fluent Thai are the most advantageous in terms of language and communication skills 
and Thai-Chinese descent are confident in themselves as they are the most advantageous in languages communication 
skills. Both types of Chinese language teachers are able to meet the requirements and developments of Chinese skills 
which could be disseminated to students as much as possible. Therefore, the results heavily suggest that the most 
suitable type of teachers with Chinese language teaching in Thailand are Chinese teachers who speak fluent Thai and 
are Thai-Chinese descent. For five reasons, 1) Have substantial knowledge of Thai and Chinese proficiency. 2) Fluent in 
Thai and Chinese. 3) Able to convey the knowledge and messages inside the classroom to the students without any 
linguistic barriers. 4) It is entirely possible to create a Chinese language environment for Thai students and 5) Able to 
develop Chinese communication skills for students. 
Keywords: Language backgrounds, Teaching Chinese Language Teachers, Communication and Language skills 
 
1. บทน า 

เนื่องจำกกระแสจีนนิยม(Chinese popular) มีแนวโน้มมำกขึ้น 
จึงท ำให้จ ำนวนคนเรียนภำษำจีนทั่วโลกมีมำกว่ำ 40 ล้ำนคน จ ำนวน 
109 ประเทศที่เปิดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ในประเทศไทยก็

ได้รับอิทธิพลกระแสจีนนิยมเช่นกัน ในปี พ.ศ.2561 มีโรงเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำและประถมศึกษำของไทยที่จัดกำรเรียกำรสอน
ภำษำจีนทั้งหมดมำกกว่ำ 3,000 โรงเรียน จำกจ ำนวนนักเรียนที่
เลือกเรียนภำษำจีนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อจ ำนวนครูสอน
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ภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้นด้วย ปัจจุบันครูสอนภำษำจีนในไทยสำมำรถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ครูชำวไทยแท้และครูชำวจีน (Lin Tai 
Rong, 2015) ส ำหรับในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ำรวจโรงเรียนใน
สังกัด สพม.2 พบว่ำ สำมำรถแบ่งประเภทของครูสอนภำษำจีนได้ 4 
พื้นเพ คือ 1)ครูชำวจีนที่พูดไทยได้ 2)ครูชำวจีนที่พูดไทยไม่ได้ 3)ครู
ชำวไทยเช้ือสำยจีน 4)ครูชำวไทยแท้ ถึงแม้ว่ำจ ำนวนครูสอน
ภำษำจีนในไทยจะมำกขึ้น และโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เปิดกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำจีนก็มำกขึ้นตำมไปด้วย ซึ่งแนวโน้มน่ำจะส่งผล
ให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำทักษะภำษำจีนได้ดีขึ้น แต่กลับพบว่ำ
นักเรียนยังมีปัญหำด้ำนกำรเรียนภำษำจีน บำงส่วนยังมีผลกำรเรียน
ไม่ได้ตำมเกณฑ์ จำกปัญหำข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ท ำกำรส ำรวจ พบว่ำ 
กำรเรียนภำษำจีนนั้น ครูสอนภำษำจีนเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรเรียนภำษำจีนให้แก่นักเรียนรวมทั้งควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของครูสอนภำษำจีนก็เป็นส่วนส ำคัญใน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำจีนแก่นักเรียนด้วย แต่เนื่องจำกพื้นเพ
และควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำที่ต่ำงกันของครูสอนภำษำจีน จึงท ำ
ให้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรต่ำงกันไปด้วย ซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบให้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
ของของครูต่ำงกันด้วย  Zhi You (2016) กล่ำวว่ำ ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศนั้น จะ
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มควำมสนใจในกำรเรียนของนักเรียน 
แ ล ะ  Liu Fu Ping (2013)  ก ล่ ำ ว ว่ ำ  ค รู ส อ น ภ ำ ษ ำ จี น ที่ มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรที่ดี จะท ำให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำบรื่น บรรยำกำศกำรเรียนจะดีขึ้น สำมำรถสร้ำงแรง
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดีขึ้น เพื่อ
เสนอข้อคิดเห็นต่อกำรพัฒนำด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรให้แก่ครูสอน
ภำษำจีนในโรงเรียนในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ทั้งยังแก้ปัญหำด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรด้วย 
ผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรถของ
ครูสอนภำษำจีนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2   

1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
          1.1.1 เพื่อศึกษำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร
ของครูสอนภำษำจีนที่มีพื้นเพที่ต่ำงกันของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
          1.1.2 เพื่อศึกษำคุณสมบัติเด่นด้ำนภำษำและกำรสื่อกำร
ของครูสอนภำษำจจีนที่มีพื้นเพที่ต่ำงกันของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

    1.1.3 เพื่อเสนอมำตรกำรกำรแก้ปัญหำด้ำนภำษำและกำร
สื่อสำรที่พบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูสอนภำษำจีนที่มีพื้น
เพที่ต่ำงกันของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 

 
2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ประชากร เป็นโรงเรียนสังกัด สพม.2 จ ำนวน 52 โรงเรียน 
มีครูสอนภำษำจีนจ ำนวน 161 คน แบ่งเป็นครูชำวไทยจ ำนวน 92 

คน และครูชำวจีนจ ำนวน 69 คน และจ ำนวนนักเรียนที่ เรียน
ภำษำจีนกับครูทั้งหมดดังกล่ำว 

2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
          2.2 1 ผู้วิจัยเจำะจงเลือกโรงเรยีนเพื่อให้ไดจ้ ำนวนครคูรบทัง้ 
4 พื้นเพ พื้นเพละ 8 คน รวมเป็น 16 โรงเรียน  
          2.2.2 นักเรียนที่เรียนภำษำจีนในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ที่เรียนกับครูสอนภำษำจีน
จ ำแนกตำมพื้นเพทั้งหมด 32 คน รวมนักเรียนจ ำนวน 640 คน (ครู 
1 คน/นักเรียน 20 คน)  
          2.2.3 ครูสอนภำษำจีนแบ่งตำมพื้นเพและควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ จ ำนวน 4 พื้นเพ รวม 32 คน จ ำแนกเป็นครูชำวจีนพูดไทยได้ 
8 คน ครูชำวจีนพูดไทยไม่ได้ 8 คน ครูชำวไทยเช้ือสำยจีน 8 คน 
และครูชำวไทยแท้ 8 คน  
 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.1.1 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของครูสอนภำษำจีนต่อ
สภำพทั่วไปในกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนของตนเอง ประกอบด้วย 3 
ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำจีนและไทยของครูสอน
ภำษำจีน จ ำนวน 5 ข้อ, ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของครู
สอนภำษำจีน จ ำนวน 4 ข้อ, ด้ำนกำรเปรียบเทียบในด้ำนอ่ืนๆกับครู
ต่ำงพ้ืนเพ จ ำนวน 3 ข้อ 
       แบบสอบภำมควำมเห็นของนักเรียนต่อสภำพทั่วไป
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูสอนภำษำจีน ประกอบด้วย 3 
ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำจีนและไทยของครูสอน
ภำษำจีน จ ำนวน 5 ข้อ, ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของครู
สอนภำษำจีน จ ำนวน 4 ข้อ, ด้ำนกำรเปรียบเทียบในด้ำนอื่นๆของ
ครูที่มีพื้นเพต่ำงกัน จ ำนวน 3 ข้อ 
          3.1.2 แบบสัมภำษณ์ครูสอนภำษำจีนในไทย จ ำนวน 15 ข้อ 
แบบสัมภำษณ์นักเรียนไทย จ ำนวน 21 ข้อ  
          3.1.3 แบบส ำรวจกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำและกำร
สื่อสำรของครูสอนภำษำจีน เพื่อกำรแบ่งพื้นเพของครูสอนภำษำจีน 
จ ำนวน 10 ข้อ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
          3.2.1 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นครู
จ ำนวน 32 ฉบับ และสอบถำมนักเรียนจ ำนวน 640 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนครบสมบูรณ์ทุกฉบับ 
          3.2.2 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภำษณ์ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ด้วย
ตนเองกับครูจ ำนวน 32 คน และสุ่มเลือกสัมภำษณ์นักเรียนที่เรียน
กับครูผู้สอนภำษำจีนครบทุกพ้ืนเพ 
          3.2.3 ผู้วิจัยใช้แบบส ำรวจกำรเรียนกำรสอน เพื่อกำร
จ ำแนกครูสอนภำษำจีนออกเป็น 4 พื้นเพ 
          3.2.4 ผู้วิจัยขออนุญำตครูผู้สอนเพื่อนั่งสังเกตกำรสอน และ
บันทึกพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับแบบสอบถำมและ
แบบบสัมภำษณ์ ภำยในห้องเรียนในระหว่ำงกำรสอนของครูผู้สอน
ครบทั้ง 32 คน 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่ำเฉลี่ย (X̅)  
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ควำมสำมำรถครูสอนภำษำจีนชำวไทยเช้ือสำยจีน และครู

สอนภำษำจีนชำวจีนที่พูดไทยได้มีข้อเด่นในด้ำนภำษำและกำร
สื่อสำรในระดับใกล้เคียงกัน  

4.2 คุณสมบัติเด่นดำ้นภำษำและกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับสภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ในปั จจุบันของโรงเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพม.2 ครูชำวไทยเช้ือสำยจีน และครู
สอนภำษำจีนชำวจีนที่พูดไทยได้มีข้อเด่นที่คล้ำยกัน คือ สำมำรถ
สื่อสำรกับนักเรียนโดยใช้ภำษำจีนและไทยได้อย่ำงคล่องแคล่ว, 
สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรใช้ภำษำจีนให้แก่นักเรียนท ำให้
นักเรียนพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีนได้รวดเร็ว, เข้ำใจและ
สนใจวัฒนธรรมของจีนและไทยซึ่งสำมำรถน ำมำถ่ำยทอดให้แก่
นักเรียนได้เรียนรู้, ไม่มีปัญหำด้ำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ทั้ง
ยังสำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ดีทั้งในเรื่องของกำรเรียนภำษำจีนและใน
เรื่องส่วนตัว 

4.3 มำตรกำรและกำรแก้ปัญหำดำ้นภำษำและกำรสือ่สำรของครู
สอนภำษำจีนโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ในกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
ให้มีประสิทธิภำพได้นั้น สิ่งส ำคัญคือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
นักเรียนได้อย่ำงเต็มที่ไม่มีอุปสรรค และนักเรียนสำมำรถเรียนรู้อย่ำง
เข้ำใจ ดังนั้นกำรที่ครูสอนภำษำจีนพื้นเพที่ต่ำงกัน อำจส่งผลให้ครู
แต่ละพื้นเพต่ำงก็มีข้อเด่นและข้อด้อยที่ต่ำงกันด้วย แต่สิ่งที่ส ำคัญ
กว่ำนั้นคือกำรที่สำมำรถน ำข้อดีของครูแต่ละพื้นเพมำใช้เพื่อเป็น
แนวทำงให้ในกำรพัฒนำคุณสมบัติของครูสอนภำษำจีน โดยยึดตำม
สภำพควำมเป็นจริงในกำรจัดกำรเรียนได้อย่ำงเหมำะสม จึงจะ
สำมำรถเป็นอีกหนทำงหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภำพของกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตสพม.2 ได้ 

ส ำหรับข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหำในด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน พบว่ำ 1) ปัญหำด้ำนกำร
สื่อสำรระหว่ำงครูและนักเรียน 2) ปัญหำด้ำนครูสอนภำษำจีนชำว
ไทยที่ยังขำดทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีน 3) ปัญหำด้ำนกำรออก
เสียงภำษำจีนที่ไม่เป็นมำตรฐำนของครูสอนภำษำจีนชำวไทย 4) 
ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงครูสอนภำษำจีนชำวจีนที่พูดไทยไม่ได้
กับนักเรียนไทย 5) ปัญหำด้ำนกำรออกเสียงภำษำไทยที่ไม่เป็น
มำตรฐำนของครูสอนภำษำจีนชำวจีน   6) ปัญหำด้ำนครูสอน
ภำษำจีนไม่สำมำรถควบคุมช้ันเรียนได้ 7) ปัญหำด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงครูสอนภำษำจีนและนักเรียน แม้ว่ำประเทศไทยนั้นได้ออก
มำตรกำรเพื่อยกระดับกำรศึกษำภำษำจีนในไทยแล้ว แต่ในควำม
เป็นจริงก็ยังมีปัญหำเหล่ำนี้เกิดขึ้นอยู่และยังคงไม่ได้มีกำรออก
มำตรกำรกำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้ใหเ้หมำะสม 
 
5. อภิปรายผล 

จำกผลกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำ นักเรียนมีควำมคิดเห็นว่ำครูสอน
ภำษำจีนที่เป็นชำวจีนที่พูดไทยได้นั้น มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้ำน
ภำษำและกำรสื่อสำรมำกที่สุด ในขณะที่ควำมคิดเห็นของครูสอน
ภำษำจีนทั้ง 4 พื้นเพ กลับพบว่ำ ครูสอนภำษำจีนชำวไทยเช้ือสำย

จีนมีควำมมั่นใจว่ำตนเองมีควำมโดดเด่นด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร
มำกที่สุด แสดงให้ เห็นว่ำ ครูสอนภำษำจีนชำวจีนที่พูดไทยได้
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรขั้นพื้นฐำนให้แก่
นักเรียนได้มำก ทั้งยังสำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีน
ให้แก่นักเรียนได้ดีด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน ำคุณสมบัติเด่นของครูสอน
ภำษำจีนชำวจีนที่พูดไทยได้มำเขียนเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญที่ครูสอน
ภำษำจีนในโรงเรียนสังกัด สพม.2 พึงมี ได้แก่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำไทยและจีน สำมำรถใช้ภำษำไทยและจีนได้อย่ำง
คล่องแคล่ว สำมำรถถ่ำยทอยควำมรู้ในห้องเรียนได้อย่ำงไม่มี
อุปสรรค สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรใช้ภำษำจีนให้แก่
นักเรียนได้ และสำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีนให้แก่
นักเรียนได้  ในขณะเดียวกันจำกผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของครู
สอนภำษำจีนและนักเรียนด้วยกำรสอบถำม สัมภำษณ์และสังเกต
กำรสอน พบว่ำ ครูชำวไทยเช้ือสำยจีนมีคะแนนเฉลี่ยสูงและมี
คุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นกัน โดยพบว่ำ ครูสอนภำษำจีนชำวไทยเชื้อ
สำยจีน มีควำมคิดเห็นว่ำ เนื่องจำกตนเองเรียนจบภำษำจีนมำ
โดยตรง และบำงคนก็เคยไปศึกษำที่ประเทศจีนมำ จึงท ำให้ตนมี
ควำมรู้ด้ำนภำษำจีนท่ีดี ทั้งยังไม่มีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีน ใน
ขณะเดียวกันก็สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยกับนักเรียนไทยได้อย่ำง
รำบรื่น ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและจีนนั้นเนื่องจำกตนเองอยู่ใน
ครอบครัวชำวจีน จึงค่อนข้ำงมีควำมคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและควำม
เชื่อของชำวจีน รวมกับที่ตนอำศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เกิดจึงท ำ
ให้คุ้นเคยวัฒนธรรมไทยเป็นอย่ำงดี ท ำให้มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมทั้ง
สองประเทศอย่ำงลึกซึ้ ง จำกกำรมีคุณสมบัติ เด่นของครูสอน
ภำษำจีนทั้ง 2 พื้นเพนี้มำศึกษำ ผู้วิจัย พบว่ำ ต่ำงก็มีคุณสมบัติด้ำน
ภำษำและกำรสื่อสำรที่ไม่ต่ำงกันมำก และล้วนเป็นคุณสมบัติที่ตรง
ตำมสภำพควำมต้องกำรของนักเรียนและสภำพกำรเรียนกำรสอนใน
ปัจจุบันของโรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพม.2 จึงได้น ำมำเสนอเป็น
คุณสมบัติด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรที่ส ำคัญที่ครูสอนภำษำจีนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพม.2 พึงมี 
 
6. บทสรุป 

6.1 คุณสมบัติที่จ ำเป็นด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของครูสอน
ภ ำษ ำจี น ใน โรงเรี ย น มั ธยมศึ กษ ำใน  เขตสพ ม .2 ได้ แก่  มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนและภำษำไทย, เข้ำใจวัฒนธรรมของไทย
และจีน, สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่นักเรียนได้, พัฒนำด้ำน
ทักษะกำรพูดภำษำจีนให้กับนักเรียน และกำรออกเสียงภำษำไทย
และจีนได้อย่ำงเป็นมำตรฐำน  

6.2 คุณสมบัติที่จ ำเป็นในกำรคัดเลือกครูผู้สอนภำษำจีน ได้แก่ 
ใช้ภำษำจีนและไทยได้อย่ำงคล่องแคล่ว, มีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
สอนภำษำจีน, ใช้สื่อมัลติมิเดียในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน, จัดสรร
ครูสอนภำษำจีนที่เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงของนักเรียน  

6.3 กำรพัฒนำครูสอนภำษำจีน ได้แก่ ครูสอนภำษำจีนควร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรของตนเองอยู่ เสมอ และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครูสอนภำษำจีน 
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ตารางที่ 1 ควำมคิดเห็นของครูพื้นเพต่ำงกันท่ีมีต่อควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนและภำษำไทยของตนเอง 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยตามประเภทของครู 

ค่าเฉลี่ยรวม 
พื้นเพที่ 1 พื้นเพที่ 2 พื้นเพที่ 3 พื้นเพที่ 4 

1. ท่ำนคิดว่ำตนเองชอบและเข้ำใจภำษำและ  
วัฒนธรรมของไทยเป็นอย่ำงดี   

4.50 3.38 4.88 4.50 4.32 

  2.ท่ำนคิดว่ำตนเองชอบและเข้ำใจภำษำและ 
วัฒนธรรมของจีนเป็นอย่ำงดี  

4.75 4.25 4.38 4.13 4.38  

3.ท่ำนคิดว่ำตนเองไม่มีปัญหำด้ำนกำรออก
เสียงภำษำไทย 

3.00 2.13 4.25 4.5 3.47 

4. ท่ำนคิดว่ำตนเองสำมำรถออกเสียง
ภำษำจีนได้อย่ำงเป็นมำตรฐำน 

4.25 4.75 3.88 3.63 4.13 

5. ท่ำนคิดว่ำตนเองและนักเรียนไม่มีปัญหำ
ด้ำนวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 

4.09 3.59 4.30 4.19 4.04 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.12 3.62 4.34 4.19 4.07 

 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ครูสอนภำษำจีนในไทยมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยและภำษำจีนของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยครูพื้นเพที่ 3 
ชำวไทยเช้ือสำยจีน มีควำมเชื่อมั่นตนเองมำกที่สุด อยู่ในระดับดีมำก  
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ตารางที่ 2 ควำมคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ีต่อควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนและภำษำไทยของครสูอนภำษำจีน 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยตามประเภทของครู 

ค่าเฉลี่ยรวม 
พื้นเพที่ 1 พื้นเพที่ 2 พื้นเพที่ 3 พื้นเพที่ 4 

1. นักเรียนคิดว่ำครูสนใจและเข้ำใจภำษำและ  
วัฒนธรรมของไทยเป็นอย่ำงดี   

4.02 3.60 4.09 4.26 3.99 

 2.นักเรียนคิดว่ำครูสนใจและเข้ำใจภำษำและ  
วัฒนธรรมของจีนเป็นอย่ำงดี   

4.59 4.48 4.11 4.15 4.33 

3.นักเรียนคิดว่ำครูไม่มีปัญหำด้ำนกำรออก
เสียงภำษำไทย  

3.44 2.76 3.87 4.22 3.57 

4.นักเรียนคิดว่ำครูสำมำรถออกเสียงภำษำจีน
ได้อย่ำงเป็นมำตรฐำน 

4.64 4.49 4.07 4.18 4.35 

5.นักเรียนคิดว่ำครูและนักเรียนไม่มีปัญหำ
ด้ำนวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 

3.91 3.74 3.87 4.18 3.93 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.12 3.81 4.00 4.20 4.03 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักเรียนที่เรียนภำษำจีนมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทยและภำษำจีนของครูสอนภำษำจีนโดยรวมอยู่ในระดับดี โดย
นักเรียนเช่ือมั่นต่อครูพื้นเพที่ 4 ครูชำวไทยแท้มำกที่สุด อยู่ในระดับดี  
 
ตารางที่ 3 ควำมคิดเห็นของครูพื้นเพต่ำงกันท่ีมีต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของตนเอง 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยตามประเภทของครู 

ค่าเฉลี่ยรวม 
พื้นเพที่ 1 พื้นเพที่ 2 พื้นเพที่ 3 พื้นเพที่ 4 

1. ท่ำนคิดว่ำตนเองไม่มีอุปสรรคด้ำนกำร
สื่อสำรกับนักเรียน 

4.50 2.50 4.13 4.25 3.85 

 2.ท่ำนคิดว่ำตนเองสำมำรถใช้ภำษำไทยใน
กำรอธิบำยบทเรียนได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

4.38 2.50 4.00 4.25 3.78 

3.ท่ำนคิดว่ำท่ำนสำมำรถให้ค ำปรึกษำและ
แนะน ำแก่นักเรียนได้ 

4.63 3.50 4.50 4.38 4.25 

 4.ท่ำนคิดว่ำตนเองสำมำรถสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรใช้ภำษำจีนให้แก่
นักเรียนได้ 

4.13 4.38 4.00 4.25 4.19 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.41 3.22 4.16 4.28 4.02 

 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ครูสอนภำษำจีนในไทยมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยครูพื้นเพที่ 1 ชำวจีนที่พูด
ไทยได้ มีควำมเชื่อมั่นในตนเองมำกที่สุด อยู่ในระดับดีมำก  
 
ตารางที่ 4 ควำมคิดเห็นของนักเรยีนที่มีต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรสือ่สำรของครสูอนภำษำจีน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยตามประเภทของครู 

ค่าเฉลี่ยรวม 
พื้นเพที่ 1 พื้นเพที่ 2 พื้นเพที่ 3 พื้นเพที่ 4 

1. นักเรียนคิดว่ำระหว่ำงครูและนักเรียนไม่มี
อุปสรรคด้ำนกำรสื่อสำร 

3.91 3.13 3.89 3.79 3.68 

 2.นักเรียนคิดว่ำครูสำมำรถใช้ภำษำไทยและ
จีนในกำรอธิบำยบทเรียนได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

4.13 3.58 4.01 3.96 3.92 

3.นักเรียนคิดว่ำครูสำมำรถให้ค ำปรึกษำและ
แนะน ำแก่นักเรียนได้ 

4.08 3.31 4.13 4.06 3.90 

 4.นักเรียนคิดว่ำครูสำมำรถสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรใช้ภำษำจีนให้แก่
นักเรียนได้ 

4.12 4.20 4.11 4.09 4.13 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.06 3.56 4.04 3.98 3.91 

 
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ นักเรียนมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของครสูอนภำษำจีนโดยรวม อยู่ในระดบัดี โดย

นักเรียนมีควำมเช่ือมั่นต่อครูพื้นเพที่ 1 ชำวจีนท่ีพูดไทยได้มำกท่ีสดุ อยู่ในระดับดี  
 

ตารางที่ 5 ควำมคิดเห็นของครูพื้นเพต่ำงกันท่ีมีต่อควำมสำมำรถด้ำนอ่ืนๆ ของตนเองและของครูต่ำงพื้นเพ 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยตามประเภทของครู 

ค่าเฉลี่ยรวม 
พื้นเพที่ 1 พื้นเพที่ 2 พื้นเพที่ 3 พื้นเพที่ 4 

1. ท่ำนคิดว่ำครูสอนภำษำจีนชำวจีนท่ีพูดไทย
ไม่ได้มักจะพบปัญหำในกำรสื่อสำรกับ
นักเรียนไทย 

4.88 4.13 3.75 4.25 4.25 

 2.ท่ำนคิดว่ำท่ำนและครูสอนภำษำจีนชำว
ไทยส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหำด้ำนกำรออก
เสียงภำษำจีนให้เป็นมำตรฐำน 

3.00 2.75 3.88 3.63 3.32 

3.ท่ำนคิดว่ำครูสอนภำษำจีนชำวไทยสำมำรถ
สื่อสำรกับนักเรียนไทยได้ดีกว่ำครูสอน
ภำษำจีนชำวจีน 

3.13 3.63 4.13 3.88 3.69 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.67 3.50 3.92 3.92 3.75 

 
 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ครูสอนภำษำจีนในไทยมีควำมคิดเห็นว่ำ ครูสอนภำษำจีนถ้ำพูดไทยไม่ได้จะพบปัญหำในกำรสื่อสำรกับนักเรียนไทยมำกที่สุด อยู่ใน
ระดับดีมำก 
 
ตารางที่ 6 ควำมคิดเห็นของนักเรยีนที่มีต่อควำมสำมำรถด้ำนอ่ืนๆ ของครูสอนภำษำจีน 
 

รายการ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน 

1. นักเรียนคิดว่ำครูสอนภำษำจีนชำวจีนท่ีพูดไทยไม่ได้มักจะพบปัญหำในกำร
สื่อสำรกับนักเรียนไทย 

3.17 

2.นักเรียนคิดว่ำครูสอนภำษำจีนชำวไทยส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหำด้ำนกำร
ออกเสียงภำษำจีนให้เป็นมำตรฐำน 

3.98 

3.นักเรียนคิดว่ำครูสอนภำษำจีนชำวไทยสำมำรถสื่อสำรกับนักเรียนไทยได้
ดีกว่ำครูสอนภำษำจีนชำวจีน 

3.93 

ค่ำเฉลี่ยรวม  3.69 
 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักเรียนไทยที่เรียนภำษำจีนมีควำมคิดเห็นวำ่ ครูสอนภำษำจีนที่เป็นชำวไทยส่วนใหญจ่ะมีปัญหำด้ำนกำรออกเสียงภำษำจีนให้เป็น
มำตรฐำนมำกที่สุด อยู่ในระดับมำก  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้า  2) เพื่อศึกษาการ
ปรับตัวรองรับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว  และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับน้้า 5 จังหวัด จ้านวน 1,200 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและมีแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์สามารถ
น้ามาวิเคราะห์ได้ 1,155 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ  ในเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดสนทนากลุ่มและวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
45.7 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 และร้อยละ 29.3 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ท้าให้ต้องมีการปรับตัวในการ
ด้าเนินชีวิตทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการวิถีชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมต่างๆ   แต่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังด้าเนินชีวิตตามปกติ โดยมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง  ตัวแปรส้าคัญในการอธิบายความสามารถใน
การปรับตัวของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้า ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต  ความฉลาดทางอารมณ์  ความเข้มแข็งของครอบครัว  ความ
เข้มแข็งในการมองโลก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความเช่ืออ้านาจในตน  การได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวสาร  การได้รับความช่วยเหลือด้านการ
ดูแลสุขภาพ จ้านวนสมาชิกในครอบครัวที่สามารถหารายได้ และ การมีต้าแหน่งทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว โดยตัวแปรเหล่านี้สามารถ
ร่วมกันอธิบายความสามารถในการปรับตัวของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้าได้ ร้อยละ 77.44  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับความเสี่ ยง   
ต่อการเกิดภาวะน้้าท่วม และมีการเตรียมความพรอ้มเพิ่มขึ้นท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ครั้งต่อไป               
ค้าส้าคัญ : การปรับตัว, ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม,  ความสามารถในการปรับตัว, เขตพื้นท่ีรับน้้า 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1 )  to study the perceived risk of flooding of people in flood- prone areas.   

2) to study the adaptation to support risks in order to ensure stability for themselves and their families and 3) to study 
factors related to adaptability of people.  The sample consisted of 1 , 2 00  family heads or representatives who lived in 
flood- prone areas in 5  provinces, which were obtained by multi- stage sampling.  The quantitative data were collected 
using structured interview and the 1,150 complete interview copies were used for analysis. Statistics, such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D. )  and multiple regression analysis were used.  For collecting qualitative data, 
using group discussion and analyzed by content analysis. The results showed that 45.7% of the sample group had been 
greatly affected by the flooding in 2011 and 29.3% were affected quite a lot. Causing the need to adjust to life in terms 
of residence, occupation, lifestyle management, acknowledgment of news and various preparations.  Most of them still 
live a normal life with the adaptability at moderate level. The Important variables in describing the adaptability of people 
in the flood- prone areas consists of future orientation, emotional intelligence, family strength, Sense of Coherence, 
achievement motivation, Internal locus of control, receiving help in the news, receive health care assistance, the number 
of family members that can earn and having a social position of the family members. These variables could explain the 
adaptability of people in flood- prone areas of 77 . 4 4  percent.  Most of the samples accepted the risk of flooding and 
increased preparation for the next incident.                                            
Keywords : Adaptation,  Flood risk,  Adaptability,  Flood-prone Areas 
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1. บทน้า  
     ความจ้าเป็นของการบริหารจัดการน้้าในภาพรวม ของประเทศ 
ในช่วงฤดูน้้าหลาก ในปี พ.ศ.2555 รัฐบาลจึงจัดให้มีเขตพื้นที่รับน้้า
ไว้รองรับ โดยมอบหมายให้กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์   
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า(กยน.) จัดหาพื้นที่  
เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรวมทั้งสิ้นจ้านวน 3.7 ล้านไร่ บริเวณลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัด[1] แต่
วิธีการนี้ไม่ได้ท้าให้ความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยของประชาชนลด
น้อยลง  ในทางตรงข้ามอาจเป็นการน้าประชาชนส่วนหนึ่งเข้าสู่
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงข้ึนและมีความเปราะบางมากขึ้น  โดยที่
ประชาชนเหล่านั้นไม่สามารถสร้างทางเลือกส้าหรับตนเองได้มากนัก  
กล่าวได้ว่าต้องอยู่ในสภาพจ้ายอมในการแบกรับปัญหา จากการ
บริหารจัดการน้้าของภาครัฐแทนพื้นที่อื่น ซึ่งอาจไม่ใช่การรับน้้า     
ที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติแต่เป็นการรับน้้าด้วยเหตุผลที่ต่าง
ออกไป เช่น จากเหตุผลทางการเมืองในพื้นท่ี จากการบริหารจัดการ
น้้าที่ผิดพลาดของรัฐ จากการปกป้องคุ้มครองเขตเมืองและเขต
เศรษฐกิจและอาจรับน้้าในปริมาณที่มากหรือเกิดภาวะท่วมขังเป็น
เวลานานเกินกว่าที่จะด้ารงชีพอยู่ ในพื้นที่ได้  รวมทั้งยังอาจมี
ผลกระทบต่างๆ ตามมา เช่น การลดลงของมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์
ที่ต่อเนื่อง ราคาการประเมินหลักทรัพย์ลดลง ความขัดแย้งระหว่าง 
ผู้ เ ช่าที่ดินและสินทรัพย์กับเจ้าของกรรมสิทธิ์จากการใช้สิทธิ์         
ขอรับค่าชดเชยจากรัฐ  เป็นต้น  
    การผันน้้าเข้าสู่พื้นที่รับน้้าจึงเป็นประโยชน์ส้าหรับประชาชน 
กลุ่มหนึ่ง แต่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ของประชาชน
อีกกลุ่มหนึ่ง จนเป็นผลให้เสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom 
from Fear) และเสรีภาพจากความต้องการ (Freedom from 
Want) ลดลงหรือมีขีดจ้ากัด[2] ประกอบกับกระบวนการสร้าง    
การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ด้าเนินการให้สมบูรณ์ และ
ไม่ได้มีกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
นโยบายการจัดพื้นที่ รับน้้ าจึ ง เป็นนโยบายสาธารณะที่ยั งมี         
ความคลุมเครือและประชาชนไม่มีสิทธิ์ เลือก แม้ทราบดีว่ามี       
ความเสี่ยงต่ออันตราย  
    การหาหนทางเพื่อรับมือกับภาวะน้้าท่วมหรือปรับเปลี่ยนวิถี    
การด้าเนินชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ให้ได้ จึงเป็นโจทย์ชีวิต   
ข้อใหญ่ส้าหรับประชาชนและชุมชนในพื้นที่รับน้้า คุณลักษณะหนึ่ง 
ที่มีความจ้าเป็นมากในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือ ความสามารถในการ
ปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดความยากล้าบาก ซึ่งจะช่วยให้บุคคล ผ่านพ้นปัญหา
อุปสรรค และด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข    
    จากความเป็นมาและความส้าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม และ
ความสามารถในการปรับตัวหรือฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์
วิกฤต รวมทั้งสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัย หรือตัวแปรใดบ้างที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการปรับตัวของ
ครอบครัวที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับน้้า  
 
  

2. ขอบเขตการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องการปรับตัวต่อความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมและ
ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับน้้า   
ซึ่งเป็นไปตามการก้าหนดเขตพื้นที่รับน้้าของรัฐบาล ในเขตลุ่มน้้า
ภาคเหนือตอนล่าง และลุ่มน้้าเจ้าพระยา ซึ่งมีทั้งประเภทพื้นที่
เกษตรกรรมในเขตของโครงการชลประทานของกรมชลประทาน  
ประเภทพื้นที่แก้มลิงแม่น้้า ประเภทพื้นที่ทางน้้าหลากหรือฟลัดเวย์   
ประเภทพ้ืนท่ีพักน้้าช่ัวคราว และประเภทพื้นที่ลุ่มต่้า  
 
3. วิธีการวิจัย  
 ด้าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเ ชิงปริมาณและ         
เชิงคุณภาพ(quantitative and qualitative research methods) 
ประกอบกัน เพื่อการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม 
การปรับตัว และความสามารถในการปรับตัวของครอบต่อการ
ประกาศเขตพื้นที่รับน้้า โดยรวบรวมและวิเคราะห์ศักยภาพของ
แนวทางที่ครอบครัวน้ามาใช้ หรือเ ง่ือนไขที่ท้าให้ประชาชน            
มีทางเลือกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากปัญหาน้้าท่วม ส้าหรับ
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้านั้น  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของ  
ตัวแปรความเข้มแข็งของครอบครัว สภาพทางจิตวิทยาของหัวหน้า
ครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพทางสังคมของ
ครอบครัว กับความสามารถในการปรับตัวของประชาชน 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวหรือ
ผู้แทนในเขตพื้นท่ีรับน้้า 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ 
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม  สุ่มเลือกแบบหลายขั้นตอน
มาจังหวัดละ 2  อ้าเภอ อ้าเภอละ 2 ต้าบล  รวมเป็นต้าบลพื้นที่
ตัวอย่าง 20 ต้าบล สุ่มเลือกครอบครัวมาเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเชิงปริมาณต้าบลละ 60 ครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัว
หรือผู้แทนเป็นหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 1,200 คน และใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการด้าเนินชีวิต       
เพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมส้าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ  
อ้าเภอละ 1 กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน   
 
4. ผลการวิจัย (Result) 
 4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์และน้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์จ้านวน 1,155 ฉบับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่(ร้อยละ 
65.5) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.7 มีสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณา
ตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 มีมากที่สุด
(ร้อยละ 38.4) รองลงมา อายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ22.4) และ 
อายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 18.8) เมื่อพิจารณาสถานภาพใน
ครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่(ร้อยละ 63.7)เป็นหัวหน้า
ครอบครัว รองลงมาเป็นคู่สมรสของหัวหน้าครอบครัว(ร้อยละ 24.0) 
และเป็นบุตรหลาน(ร้อยละ 8.8) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
51.2)จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือจบการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ร้อยละ 10.3) และจบระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 8.1) ลักษณะครอบครัวของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่(ร้อยละ 67.7)เป็นครอบครัวเดี่ยว โดยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.9)เป็นครอบครัวที่สมาชิกทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ รายได้หลักของครอบครัวส่วนใหญ่(ร้อยละ 75.2)มาจากหัวหน้า
ครอบครัวและคู่สมรส มีเพียงร้อยละ 13.0 ที่แหล่งรายได้หลัก      
มาจากบุตรหลาน ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
83.2) ไม่มีสมาชิกที่มีต้าแหน่งทางสังคม ส้าหรับครอบครัวที่มีสมาชิก
มีต้าแหน่งทางสังคม พบว่า ร้อยละ 5.0 มีสมาชิกเป็นเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 3.4 มีสมาชิกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ1.6 มีสมาชิก
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภา
เทศบาล(สท.) ร้อยละ 3.3 มีสมาชิกเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ในช่วง 1 
ปีท่ีผ่านมาครอบครัวเหล่านี้  ร้อยละ 47.9 ได้รับความช่วยเหลือด้าน
การดูแลสุขภาพ ร้อยละ 44.6 ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล
ข่าวสาร ร้อยละ 42.3 ได้รับความช่วยเหลือด้านก้าลังใจ และร้อยละ 
38.6 ได้รับความช่วยเหลือด้านสิ่งของเครื่องใช้  
      
 4.1.2 การปรับตัวรองรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์น้้าท่วม
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 
 จากเหตุการณ์น้้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่า ครอบครัวของ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.7 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วม
อย่างมาก รองลงมา ร้อยละ 29.3 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และ
ส่วนท่ีเหลือ ร้อยละ 11.4 ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 
     ส้าหรับการปรับตัวของประชาชนจากเหตุการณ์น้้าท่วมปี พ.ศ. 
2554 พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงด้าเนินชีวิตตามปกติ  โดยมี
ครอบครัวร้อยละ 27.6 ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านท่ีอยู่อาศัย  ร้อยละ 
16.6 มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ ร้อยละ 12.4 มีการ
เปลี่ยนแปลงการด้าเนินวิถีชีวิต  และร้อยละ 11.6 มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการเดินทางและสุขภาพ   
 1) การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ   
 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ เช่น ในกลุ่มอาชีพ
การเกษตร ครอบครัวร้อยละ16.5 มีการเลื่อนระยะเวลาในการ
เพาะปลูกประจ้าปี ร้อยละ 5.0 มีการท้าคันดินป้องกันน้้าในพื้นที่
การเกษตร และร้อยละ 4.2 มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชหรือชนิดพืช
ที่ปลูก  ในส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมี
ครอบครัวเพียงเล็กน้อยที่ เปลี่ยนสถานที่ประกอบช่ัวคราว หรือ      
ท้าอาชีพเสริมควบคู่กับการท้าธุรกิจเดิม ส้าหรับกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างภาครัฐหรือเอกชน มีครอบครัวไม่เกิน ร้อยละ 
2.7 ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น หยุดด้าเนินการช่ัวคราวหรือลาออก 
หรือมีการท้าอาชีพเสริม เป็นต้น 
 2) การเปลี่ยนแปลงด้านท่ีอยู่อาศัย   
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบถึงกับต้องมีการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย   ส้าหรับครอบครัวที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ร้อยละ 36.3 มีการปรับปรุงสภาพภายในบ้าน
หลังเดิม  รองลงมา ร้อยละ 23.0 มีการดัดแปลงสภาพบ้านบางส่วน  
ร้อยละ 13.8 มีการดีดยกบ้านให้สูงขึ้น  ร้อยละ 13.3 มีการจัดหา  
สิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ซื้อเรือ  ร้อยละ9.3 เตรียมพร้อมที่จะ

ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบน ร้อยละ 8.0 มีการถมที่บริเวณบ้านให้สูงขึ้น และ
ร้อยละ 3.9 สร้างบ้านใหม่บนที่ดินแปลงเดิม/บริเวณเดิม  
 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการวิถีชีวิต 
 ในด้านการบริหารจัดการวิถีชีวิต พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน
บางครอบครัว เช่น ร้อยละ 16.0 มีการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร/
วิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับภาวะน้้าท่วม ร้อยละ 9.9  
การจัดหาที่อยู่รองรับกรณีที่ต้องย้ายออกจากที่เดิม และร้อยละ 6.3 
มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุและเด็กไปพักอาศัยอยู่ที่อื่น
ช่ัวคราว หากเกิดกรณีน้้าท่วม      
 4) การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสาร การเดินทางและสุขภาพ
 ในด้านข้อมูลข่าวสาร การเดินทางและสุขภาพ เพื่อรองรับความ
เสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม พบว่า  ครอบครัวร้อยละ 22.8 มีการ
เปลี่ยนแปลงการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 17.7 มีความตระหนัก
ถึงอันตราย/ผลกระทบของการเกิดน้้าท่วม  ร้อยละ 12.1 เห็นว่า    
มีการพัฒนาถนนหนทาง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และร้อยละ 9.2    
เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน       
   5) การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมประเพณีและคุณธรรมใน
ชุมชน        
 ในด้านวัฒนธรรมประเพณีและคุณธรรมในชุมชน พบว่า 
ครอบครัวร้อยละ 7.9 เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยการเลื่อน ลด 
งด เว้น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมบางอย่างที่เคยมีมา ร้อยละ 1.8 
เห็นว่ามีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ซบเซา หรือสูญหายไป
ให้กลับมา  ร้อยละ 1.3 เห็นว่าความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
การช่วยเหลือกันของคนในชุมชนลดลง และร้อยละ 1.2 เห็นว่าเกิด
การเอารัดเอาเปรียบ/ ความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชนเด่นชัดขึ้น
 6)  การเตรียมตัวพร้อมเผชิญเหตุน้้าท่วม  
 ในด้านการเตรียมเผชิญเหตุน้้าท่วมเพื่อรองรับความเสี่ยงจาก
ภาวะน้้าท่วมในปีต่อไป พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่(ร้อยละ 58.9)    
มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดหาเรือ ซื้อ/ซ่อมเรือให้ใช้การได้ ร้อยละ 
25.0 มีการเตรียมเครื่องสูบน้้า เครื่องป๊ัมน้้า และร้อยละ16.1 เห็นว่า
มีการจัดตั้งหรือวางระบบช่วยเหลือกันเองภายในหมู่บ้าน  
 
 4.1 .3 ความสามารถในการปรับตัว  ภายหลั งที่พบกับ
เหตุการณ์วิกฤต      
 ผลการวิ เคราะห์  พบว่าความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้า  อยู่ ในระดับปานกลาง (x̅=2.99       
S.D. = .474)  
 
 4.1.4 ลักษณะของหัวหน้าครอบครัวตามตัวแปรส้าคัญที่ใช้ใน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัว
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นที่
รับน้้า มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีลักษณะมุ่ง
อนาคต มีความเช่ืออ้านาจในตน และมีความเข้มแข็งในการมองโลก 
อยู่ในระดับปานกลาง  
 ในด้านความเข้มแข็งของครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขต
พื้นที่รับน้้า มีระดับความเข้มแข็งของครอบครัวด้านสัมพันธภาพและ
ด้านการท้าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง        
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มีความสามารถในการพึ่งตนเองค่อนข้างดี มีทุนทางสั งคมสูง 
สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวในภาวะยากล้าบากได้
ค่อนข้างดี  
 
 4.1.5 ผลการวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการปรับตัวของประชาชน    
 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise พบว่า มีตัวแปร
ที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการอธิบายความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้าอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ α = .01 
จ้านวน 10 ตัวแปร ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต (FUOR)    
ความฉลาดทางอารมณ์ (EMQU) ความเข้มแข็งของครัวเรือน (SOH) 
ความเข้มแข็งในการมองโลก (SOC) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ACH) 
ความเช่ืออ้านาจในตน (LOC) ได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวสาร 
(INF) ได้รับความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ(HEAL) จ้านวน
สมาชิกในครอบครัวที่สามารถหารายได้ (FAM) และมีสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีต้าแหน่งทางสังคม (POS) โดยตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการ
ปรับตัวของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้าได้ประมาน ร้อยละ 77.44
 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับน้้าในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

y ́ = 12.563 + .082 (FUOR) + .163 (EMQU) + .108 (SOH)
  + .112 (SOC) + .167(ACH) + .151(LOC) + 2.15 (INF)
  – 1.689 (HEAL) – .251 (FAM) + .896(POS) 

และเขียนในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
    Z  ́  =  .105  Z_FOUR +.196  Z_EMQU + . 266  Z_SOH 
  +  . 1 7 1  Z_SOC +  . 1 2 5  Z_ACH +  . 1 0 0  Z_LOC 
  +  . 1 1 4  Z_INF  -  . 0 9 0  Z_HEAL -  . 0 3 8  Z_FAM  
  + .038 Z_POS 
  
 4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของการสนทนากลุ่มของประชาชนผู้อยู่
อาศัยในเขตพื้นที่รับน้้า 5 จังหวัดๆละ 2 กลุ่ม รวม 10 กลุ่ม โดยใช้
ประเด็นและแนวทางร่วมกัน เกี่ยวกับเหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
การปรับตัวของประชาชน ได้ข้อสรุปยืนยันความเสียหายและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 เป็นบริเวณกว้าง 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล โดยธนาคารโลกได้ประเมิน
ความเสียหายของอุทกภัยในครั้งน้ีไว้ถึง 1.44 ล้านล้านบาท[3] 
 ในด้านการรับรู้ความเสี่ยง พบว่าประชาชนที่อยู่ในเขตน้้าท่วม
ซ้้าซากและเป็นพื้นที่รับน้้าตามธรรมชาติต่างยอมรับว่าพื้นที่อาศัย
และท้ามาหากินของตนนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม เพราะ
ธรรมชาติของพื้นท่ีเป็นที่ลุ่มเมื่อเทียบกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น พื้นท่ีใน
เขตอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต้องรองรับน้้าจากแม่น้้ายม
ที่เอ่อล้นและไหลผ่านพื้นที่ลาดชันของจังหวัดสุโขทัยหลายอ้าเภอ
ก่อนไหลเข้าสู่อ้าเภอบางระก้า และเริ่มท่วมในพ้ืนที่อ้าเภอบางระก้า 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้น 
  “...พื้นที่ของเราต่้ากว่าที่อ่ืน น้้าก็เลยไหล 
  มารวมกันท่ีนี่ ไม่มีทางเลี่ยง...” 

  “...เราไม่มีที่ท่ีอื่น ก็ต้องยอมรับและเรียนรู้ 
  ที่จะอยู่กับมัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น...” 
 
 ในหลายพื้นที่ที่ เกิดภาวะน้้าท่วมทุกปีและปีละหลายเดือน 
ชาวบ้านเคยเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ปรับตัวกันไปให้อยู่กับน้้าได้ 
และมีแนวทางในการพึ่งพาตนเอง เช่น การประกอบอาชีพจับสัตว์น้้า 
น้าไปแปรรูปและจ้าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ 
  “... น้้ามาก็ต้องหากินกับน้้า จับปูจับปลาไป แถวนี้
  ไม่กลัวท่ีจะต้องอดตาย เพราะพื้นท่ีน้้าท่วมเป็น 
  พื้นที่ท่ีมีปลาชุกชุม...”      
 

   

อุปกรณ์จับปลาของชาวตา้บลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 บางครอบครัวอาจประกอบอาชีพเสริมเป็นการชั่วคราว เช่น การ
ปลูกผักของชาวบางระก้า การร้อยมาลัยของชาวอ้าเภอเก้าเลี้ยว 
เป็นต้น บางพื้นที่มีการก้าหนดปฏิทินร่วมกันกับทางราชการ ในการ
ก้าหนดฤดูกาลเพาะปลูกหรือก้าหนดช่วงเวลาในการรับน้้าเข้าพื้นที่ 
มีการเลื่อนเวลาและประสานงานกันระหว่างราชการกับประชาชน 
หรือออกไปหางานท้านอกพ้ืนท่ีช่ัวคราว   
   

   
การร้อยมาลัยเป็นอาชีพเสริมในเขตอ้าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ 

    
 บางครอบครัวมีการเปลี่ยนอาชีพช่ัวคราว/เปลี่ยนท้าเลการท้ามา
หากิน หรือการประกอบอาชีพ เช่น อาจต้องมาเลี้ยงหมูกันบนถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน คนที่เคยค้าขายก็อาจใช้เรือเป็นเครื่องมือในการ
ค้าขายประเภทสินค้าอาหารและของใช้ มีอาชีพเรือขายกับข้าว    
เรือรับจ้างเข้าไปส่งในเขตชมุชนที่ไม่เคยใช้เรือเกิดขึ้น 
  
 แต่กระนั้นการก้าหนดพื้นที่รับน้้าในปีต่อๆไปของทางรัฐบาล     
ก็อาจท้าให้บางพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงแต่เดิม กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง    
ไปด้วย เช่น พื้นที่บางส่วนของอ้าเภอบ้านหมี่ ซึ่งติดต่อกับพ้ืนท่ีรับน้้า
อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นต้น จากสิ่งที่ประชาชนเคยรับรู้      
อาจกลายเป็น“สิ่งที่ประชาชนต้องประสบจริง” ซึ่งจะเป็นความ
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ยากล้าบากอย่างมาก ส้าหรับผู้ที่ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้       
ในรอบหลายสิบปี เนื่องจากไม่ได้เตรียมความพร้อม ไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอด ไม่มีเครื่องมืออ้านวยความสะดวก และ
ขาดแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ท้าให้เกิดความเสียหาย  
ทั้งด้านทรัพย์สิน ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจ   
    จะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะน้้าท่วมไม่ใช่ปัญหาของทุกพื้นที่ เพราะ
หลายพื้นที่ เป็นไปตามธรรมชาติของสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นยอมรับ 
พร้อมที่จะเรียนรู้และอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้ว แต่จะเป็นปัญหา         
กับประชาชนในพ้ืนท่ีใหม่ท่ีถูกก้าหนดอยู่ในเขตรับน้้าต่อไป   
 หลังน้้าลดรัฐได้ก้าหนดอนุมัติการชดเชยความเสียหายให้กับ     
ผู้ประสบอุทกภัย แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างในแง่ความไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากอัตราชดเชยต่อไร่ส้าหรับนาข้าวและพืชสวนที่เสียหาย
แตกต่างกัน แม้แต่การชดเชยความเสียหายที่อยู่อาศัยก็ถูกมองว่า  
ไม่เป็นธรรมเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการประเมินความเสียหาย   
ไม่ชัดเจน รวมไปถึงการได้รับการชดเชยที่ล่าช้า  นอกจากนี้ ภาครัฐ    
มีโครงการป้องกันปัญหาน้้าท่วมยังแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น 
การท้าแนวคันกั้นน้้าริมคลองส่งน้้า การขยายทางยกระดับถนน การ
ขุดลอกแม่น้้าล้าคลอง การท้าคันดินปิดล้อมพื้นท่ี การปรับปรุงคลอง
ระบายน้้า ซ่อมแซมประตูระบายน้้า ติดตั้งสถานีสูบน้้า เป็นต้น     
แต่โครงการเหล่านี้ก็อาจจะน้าไปสู่ปัญหาใหม่ให้ชาวบ้านกังวล คือ
แนวกั้นหรือคันปิดล้อมพื้นที่นั้น เป็นการป้องกันพื้นที่หนึ่งแต่จะให้
อีกพื้นที่หนึ่งเผชิญความเดือดร้อน หากเกิดเหตุการณ์น้้าท่วม      
ครั้งต่อไปหรือไม่ ก็ท้าให้เสี่ยงต่อการอยู่ในพ้ืนท่ีรับน้้าอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้้า   
 ส้าหรับแนวทางบริหารจัดการกับปัญหาน้้าท่วม จากการสนทนา
กลุ่มสรุปได้ว่าการจัดการกับปัญหาน้้าท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 
แนวทาง คือการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดท้าเขื่อน   
ฝายกั้นน้้า ขุดลอกคูคลอง กับอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับสภาพ  
การด้าเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพของน้้าที่เหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ เช่น การสร้างบ้านใต้ถุนสูง ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทย
แต่โบราณหรือดีดยกบ้าน/อาคารให้สูงขึ้น ฤดูน้้าหลากให้น้้าสามารถ
ไหลผ่านได้หรือในฤดูน้้าแล้งก็สามารถใช้ประโยชน์อ่ืนได้ เป็นต้น 
 
  

  
สภาพโรงเรียนวัดหนองปลาดุก ต้าบลบางลี่ อ้าเภอทา่วุ้ง  

  จังหวัดลพบุรี หลังน้้าทว่มปี 2554  

 
บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รับน้า้เขตอ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และ อา้เภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี

5. อภิปรายผล (Discussion) 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับน้้าย่อมรับรู้ได้ถึงความเสี่ยง
จากอุทกภัย แต่เป็นความเสี่ยงท่ีตนเองไม่ได้ก้าหนด เพราะการจัดให้
เป็นพื้นที่รับน้้านั้นถูกก้าหนดโดยทางราชการ ที่ขาดกระบวนการ
สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยอาจมีเพียงการประชุมช้ีแจง     
แจ้ งข่ าวในที่ปร ะ ชุมก้ านันผู้ ใหญ่บ้ าน  ซึ่ งก็ ไม่ ใ ช่วิ ธีการที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่จะต้องรับ    
ความเสี่ยง ทางออกที่น่าจะเป็นการดีคือให้มีการวางแผนร่วมกัน   
ในการบริหารจัดการน้้า ให้สอดคล้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของ
ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีผลเสีย โอกาสและ
ผลประโยชน์ชัดเจนท่ีเขาจะได้รับจากการก้าหนดให้พ้ืนท่ีของเขาเปน็
เขตรับน้้า  รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวก
ปลอดภัยมากข้ึน ดังค้ากล่าวของชาวบ้านท่านหนึ่งที่ว่า 
  “ถ้าจะให้น้้าท่วมบ้านเรานาน ๆทุกปี ก็ควรมา 
  ท้าถนนหนทางให้เราเดินทางได้สะดวก ไม่ใช่ 
  ให้เราต้องพายเรือเป็นช่ัวโมงไปหาจุดที่น้้าไม่ท่วม” 
 
 แม้แต่ โครงการบริหารจัดการน้้ าที่ทางราชการวางแผน
ด้าเนินการภายหลังน้้าท่วมก็อาจแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน เช่น  
การท้าแนวกั้นหรือคันปิดล้อมพื้นที่ท้าให้พื้นที่รับน้้าส่วนหนึ่งถูกบีบ
ให้แคบลง อาจท้าให้ระดับน้้าในพื้นที่ดังกล่าวสูงขึ้นและมีแรงดันน้้า
เพิ่มขึ้น จนท้าให้เกิดการพังทลายของคันกั้นน้้าในจุดที่ไม่แข็งแรงได้ 
ดังที่เคยเกิดขึ้นในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ และที่ประตูระบายน้้า  
บางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเกิดที่จังหวัด
สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้  
 ส้าหรับผลกระทบจากภาวะน้้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร แท้จริงแล้ว
มิได้เกิดเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือพ้ืนทีที่น้้าท่วมขังเท่าน้ัน กลุ่มผู้มี
อาชีพอื่น เช่น ผู้ค้าเร่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย เนื่องจากไม่สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้ ท้าให้ขาดรายได้แตไ่ม่ได้รับการชดเชยเรื่อง
การประกอบอาชีพ ในกรณีของน้้าท่วมย่านอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ท้าให้โรงงานต้องลดก้าลัง
การผลิตหรือหยุดกิจการช่ัวคราว เป็นผลให้ลูกจ้างแรงงานซึ่งเป็น
ลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่อยู่ต่างจังหวัดพลอยได้รับความล้าบาก     
ไปด้วย เป็นการซ้้าเติมปัญหาของครอบครัวยิ่งขึ้นและกระจายไป
หลายจังหวัด ทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่น้้าท่วมโดยตรง  
 ส้าหรับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าความสามารถในการ
ปรับตัวของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับน้้ามีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการอธิบายความสามารถดังกล่าว 
จ้านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต(FUOR) ความฉลาด
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ทางอารมณ์(EMQU) ความเข้มแข็งของครัวเรือน(SOH) ความ
เข้มแข็งในการมองโลก(SOC) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(ACH) ความเช่ือ
อ้านาจในตน(LOC) การได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวสาร(INF) การ
ได้รับความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ(HEAL) จ้านวนสมาชิกที่
สามารถหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว(FAM) และมีสมาชิกครัวเรือนที่
มีต้าแหน่งทางสังคม(POS) นั้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาและวิธีคิดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว และชิราวุธ ปุณณวิช[4] 
ทีไ่ด้ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ แรงสนับสนุน
ทางสังคม การเผชิญปัญหา และพฤติกรรมการปรับตัว  จากการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบข้ันตอน พบว่าความฉลาด ทางอารมณ์ 
การเผชิญปัญหา และแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันท้านาย
พฤติกรรมการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 49นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ของธวัลกร อินอุตร[5] ที่พบว่าการ
เห็นคุณค่าในตน และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปร
ส้าคัญในการอธิบายการปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในต้าบลแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิพัชร ฤทธิแผลง[6] ที่พบว่า
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อ
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
6. บทสรุป (Conclusion) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์
น้้าท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2554  ท้าให้ต้องมีการปรับตัวในการด้าเนินชีวิต
ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการวิถีชีวิต 
การรับรู้ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมต่างๆ  แต่ส่วนใหญ่
ด้าเนินชีวิตตามปกติ โดยมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตัวแปรส้าคัญในการอธิบายความสามารถในการปรับตัว
ของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้้า ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต 
ความฉลาดทางอารมณ์   ความเข้มแข็งของครอบครัว ความเข้มแข็ง
ในการมองโลก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ้านาจในตน การได้รับ
ความช่วยเหลือด้านข่าวสาร  การได้รับความช่วยเหลือด้านการดูแล
ด้านสุขภาพ  จ้านวนสมาชิกในครอบครัวที่สามารถหารายได้ และ 
การมีต้าแหน่งทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว โดยตัวแปรเหล่านี้
สามารถร่วมกันอธิบายความสามารถในการปรับตัวของประชาชนใน
เขตพื้นที่รับน้้าได้ ร้อยละ 77.44 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับ
ความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้้าท่วมและมีการเตรียมความพร้อม
เพิ่มขึ้นท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ครั้งต่อไป   
    จากการลงพื้นที่ส้ารวจข้อมูลและจากการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า
การปรับตัวเพื่อรองรับปัญหาน้้าท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เช่น จัดท้าเขื่อน ฝายกั้นน้้า ขุดลอก  
คูคลอง กับอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับสภาพการด้าเนินชีวิต        
ให้สอดคล้องกับสภาพของน้้า ที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เช่น 
การสร้างบ้าน หรือดีดยกบ้าน/อาคารให้สูงขึ้น เป็นต้น  

 จากข้อสรุปดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาในพื้นที่รับน้้าควรจัดกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้ประชาชน 
มีความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้น มีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้้าและ
หาประโยชน์จากการอยู่กับน้้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตน้้าท่วม
ซ้้าซาก ซึ่งชาวบ้านยังขาดประสบการณ์ และขาดแนวทางในการ
พึ่งพาตนเอง  นอกจากนี้ควรด้าเนินการจัดตั้ งเครือข่ายภาค
ประชาชนขึ้นในท้องถิ่นในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและช่วยเหลือ
กันเองได้อย่างทันท่วงที มีการฝึกหรือทดสอบความพร้อมด้านต่างๆ 
ในการเผชิญความเสี่ยงจากอุทกภัย จัดให้มีระบบความช่วยเหลือ
กันเองของประชาชน การสร้างความรู้สึกทีดีในการช่วยเหลือและ
ร่วมมือกัน มีการฝึกปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งมีการช่วยเหลือชดเชยที่
เหมาะสมครอบคลุม เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการสื่อสารสู่ชุมชน 
ท้องถิ่น รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชน 
สื่อมวลชน และประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 45 คน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการสื่อสารสู่ชุมชน ท้องถิ่น  ใน 5 
ประเด็น ประกอบด้วย 1. การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของชุมชนและท้องถิ่น พบว่า มหาวิทยาลัยควรผลิตสื่อ 2 รูปแบบ คือ สื่อ
หลักและสื่อพิเศษ  1.1 สื่อหลักจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Facebook , IG , Instragram , Application line 1.2 สื่อพิเศษ ประกอบด้วย การใช้สื่อบุคคลผ่านการลงพื้นที่
เพื่อท ากิจกรรมและการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา การจัดส่งจดหมายข่าวสารถึงบ้าน การจัดท าป้ายอักษรวิ่งบริเวณแยก
สะพานลอย การพบปะและการปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ การติดตั้งป้ายบิลบอร์ด 2.สาร หรือ ข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ พบว่า 
มหาวิทยาลัยต้องมีการน าเสนอข้อมูลทีม่ีการก าหนด วัน เวลาและสถานท่ีให้ชัดเจน ส าหรับสาระ หรือ เนื้อหาท่ีน าเสนอจะต้องชัดเจน กระชับ 
สั้น ได้ใจความ เข้าใจง่าย  และต้องมีประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น  รูปแบบการผลิตสื่อควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อความ/เนื้อหา ภาพที่สื่อ
ความหมายได้รอบด้าน ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว มีเนื้อหาและรูปแบบน่าสนใจ 3. ช่องทางการสื่อสาร (สื่อ) พบว่า มหาวิทยาลัย
ควรผลิตช่องทางการสื่อสาร (สื่อ) หลากหลายรูปแบบ ตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย 4.ข้อจ ากัดต่อการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
พบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และการปรากฏข่าวสารในสื่อหลกัค่อนข้างน้อย  ในขณะที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ผลิต
ช่องทางการสื่อสารได้ตรงตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน ส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย 
นอกจากนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาของการรับรู้ของประชาชนที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้การเปิดรับสื่อต่างกัน  เช่น ชาวบ้านทั่วไปรับฟังเสียง
ตามสายของชุมชน และแต่ละชุมชนไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น และ 5. การได้รับผลประโยชน์จากการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ประชาชน พบว่า ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยที่มีการน าเสนอมีประโยชน์มาก กล่าวคือ กรณีที่มีการประกาศเปิดรับ นักเรียน นักศึกษา จะท า
ให้ได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว หรือการจัดกิจกรรม  การประกวด การแข่งขัน ประชาชนสามารถเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยได้   
      

Abstract 
  The objective of this research is to study the guidelines of developing public relations media of Phuket 
Rajabhat University for communication to local communities. The research tools are in-depth interviews and the group 
chat. The main contributors are community leaders, the media and the people who live in the city, Phuket Province. 
There are 45 people in content analysis. 
 The study indicated that guidelines of the development of public relations media of Phuket Rajabhat 
University for communication to local communities in 5 issues. They are; 1. communication for access and awareness of 
community and local information. It was found that the university should produce 2 forms of media, namely, major 
media and special media. 1.1 main media from central and local areas consist of television media, radio broadcast 
media, newspapers and online media such as the university website, Facebook, IG, Instragram and Application line 1.2 
Special media consists of using personal media through space for activities and academic services of professors and 
students, home delivery newsletters, preparation of sign letters running at the intersection bridge, meeting and 
interacting with people who live in the same area and billboard installation 2. Substance or information used in public 
relations found that the university must present information that has a clear date, time and location for the content 
must be clear, concise, short-lived, easy to understand and useful to local communities. Media production patterns 
should be considered about text / content. The images should convey meaning in a comprehensive way, timely 
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manner and interesting content and patterns. 3. Communication channels (media) found that universities should 
produce a variety of communication channels (media) according to the differences of the target group 4. Restrictions on 
the receipt of public information found that the university did not present information continuously and the presence 
of news in the main media is relatively low. While the university did not produce communication channels in 
accordance with the media exposure behavior of the people. In addition, there are restrictions on the time of different 
public perceptions which make the media exposure different, such as the general villagers listening to the voice of the 
community. Each community cannot access the internet system. 5. Receiving benefits from dissemination of 
information to the public found that the university information that is presented very useful. That is the case of the 
announcement of the opening of the student, it will make the news of the movement or organizing the competition 
contest and people can join the university. 
 
 

1. บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือท่ีเรียกว่า “ไอที”อิทธิพลไอทีสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ สร้าง
เง่ือนไขและแรงกดดันต่อการด าเนินงานและเข้าสู่โลกของการ
แข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นโอกาสเดียวที่องค์กรจะสามารถ
ด ารงอยู่ได้ นั่นคือ จะต้องปรับตัว พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างศักยภาพให้กับองค์กรในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้มีกลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิผลการ
แข่งขันให้ประสบความส าเร็จ 3 ประการ 1. การสามารถตามทัน
เครื่องมือการสื่อสารชนิดต่างๆ ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยี  2.การ
เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพราะทุกอย่าง
เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของการสื่อสารสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเข้าถึง
แบบลงลึก 3. ต้องเข้าใจถึงความรู้และระบบการสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่
ในสังคม  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่างๆ ท าให้ “มิติของ
การสื่อสาร” เปลี่ยนไปจากวงแคบสู่วงกว้าง  และด้วยประสิทธิผล
ของ ไอ ที จึงเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้เงื่อนไข  “การสื่อสาร
ของกิจการ” อันยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและสื่อสารน าเอา 
“จุด เด่นและภาพลักษณ์ ” ของกิจการไปถึงกลุ่ มลูกค้ าและ
สาธารณชนที่อยู่ภายนอก  ซึ่ งเป็นสิ่ งที่ส าคัญต่ออนาคตและ
ความส าเร็จของบริษัทยุคใหม่โดยตรง (ธงชัย สันติวงษ์และชนาธิป 
สันติวงษ์, 2554.)  

ส าหรับความส าคัญของการสื่อสารนั้ นมีนักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญหลายท่านต่างมีมุมมองสอดคล้องกัน เช่น  (สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์. 2546 : 21) กล่าวว่า การสื่อสารก่อให้เกิดการขัดเกลา
ทางสังคมใหม่ โดยเฉพาะสื่อมวลชน (Mass Communications) 
สมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นสื่อหรือตัวน าความรู้ ความคิดข่าวสารเกี่ยวกับ
ชีวิตสังคมสมัยใหม่ แพร่กระจายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปทั่วสังคมตาม
ช่องทางต่างๆ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ฯลฯ ด้าน (ธีรารักษ์ โพธิ
สุวรรณ: 2554) เห็นว่า โลกของการสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัดด้านข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งหลั่งไหลผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ หรือ 
สื่อ (Channel) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล จนถึงระดับมวลชน ด้วยมุ่งหมายในการ
เข้าถึง สร้างความรู้ สร้างความคิด น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในที่สุด 

สื่อประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในกระบวนการประชาสัมพันธ์ 
และเปรียบเสมือนหัวใจในการด าเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน 
เพราะสื่อเป็นตัวกลางในการน าเสนอและถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ไปสู่
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย หากขาดสื่อที่ใช้ในการสื่อสารแล้ว เปรียบ
ได้กับคนตาบอดหูหนวก ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องรู้จักคุณลักษณะ
ของสื่อเพื่อจะได้ใช้สื่อย่างมีประสิทธิผล เพื่อจะท าให้องค์กรเป็นที่
รู้จักของสาธารณชน  (อรุณรัตน์ ชินวรณ์. สื่อประชาสัมพันธ์. 2553, 
หน้ า  1) ให้ ค วาม เห็ น ว่ า  การสื่ อส ารนั้ น มี อ งค์ ป ระกอบ  4 
องค์ประกอบหลัก คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร กระทั่งผู้รับ
สาร  ทุกองค์ประกอบจ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์ และพิจารณาเพื่อ
สร้างคุณภาพทางการสื่อสารที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับองค์กร  เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ เพื่อสร้างสื่อให้เข้าถึงผู้รับสาร นักทฤษฏีด้านการสื่อสาร 
เดวิด เค. เบอร์โล กล่าวว่า สื่อหรือช่องทาง (Channel) คือตัวกลาง
ในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้รับสารหรือกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
ซึ่งสื่อหรือช่องทางการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารอาจจะใช้เพียงสื่อเดียว
หรือสื่อหลายชนิดผสมสานกันก็ได้ เรียกว่า สื่อผสม (multi-Media) 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการสื่อสารนั้นๆ เช่นเดียวกับ แฮโรลด์ 
ดี.ลาสส์เวลล์ กล่าวว่า ช่องทางข่าวสาร (Channel) ควรเลือกสื่อ
หรือช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมายและทุกสถานการณ์ของการสื่อสาร เช่นเดียวกับ (กาญจนา 
แก้วเทพ. 2552, หน้า 11)  การรู้จักเอกลักษณ์และธรรมชาติของสื่อ
เป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับผู้ที่ จะวิ เคราะห์สื่อ  หรือการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวผลผลิตสื่อกับการรับรู้ของผู้รับสาร 
นอกจากนี้  (กิติมา สุรสนธิ .2548,หน้า 171-181,)  เห็นว่า การ
สื่อสารจ าเป็นต้องมีการวิจัยเชิงอนาคต เนื่องจากสามารถน าผล
การศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารให้มีประสิทธิผล 
โดยเฉพาะการสื่อสารด้ านองค์ประกอบของการสื่อสารทั้ง 5 
องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสารและ
ประการสุดท้ายที่จ าเป็นต้องศึกษาวิจัยคือ ผลของการสื่อสารที่
เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร หรือ การวิเคราะห์ผลการสื่อสาร (Effect 
Analysis) 

จากที่ กล่ าวมาข้ างต้น  มหาวิทยาลัยราชภั ฏภู เก็ ต         
ต้องแข่งขันท่ามกลางความเจริญเติบโตอย่างรอบด้าน ด้วยความโดด
เด่นและอยู่ในจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ส าคัญของฝั่งอันดามัน รวมถึง
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวทางชายฝั่งทะเลอันดามันที่
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
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และเติบโตอย่างยั่งยืน ประการส าคัญคือ มหาวิทยาลัยต้องประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ภารกิจดังกล่าวนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน
บุคคลในสังคม อย่างน้อยที่สุดการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ได้รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่ อมุ่ งสู่การยอมรับ การให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความศรัทธาและใช้บริการมหาวิทยาลัย เป็น
เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการแข่งขันของ
สถาบั นทางสั งคมที่ ค่ อนข้างสู ง  เพื่ อหาช่องทางการเข้ าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งระดับ สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต้องการกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษา นอกจากการสร้าง
คุณภาพการศึกษาแล้ว การประชาสัมพันธ์เพื่อน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เป็นองค์ประกอบส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ดังนั้นมหาวิทยาลัย ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ให้ เข้าถึงชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น  ผู้วิจัยจึงต้องการจะศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารสู่
ชุมชน ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าพาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อจะได้น าผลจาก
การศึกษา สู่การวางแนวทางการปฏิบัติงานด้านการใช้สื่อให้มี
ประสิทธิผล ตรงจุด และตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ผลของการศึกษาวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่ อศึ กษ าแนวทางการพัฒ นาสื่ อป ระชาสั มพั น ธ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการสื่อสารสู่ชุมชน ท้องถิ่น 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และ
ประชาชน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 45 คน ได้มาจาก
การแนะน าของผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ต่อบุคคลอื่น หรือเรียกว่า 
Snow Ball Sampling Technique 
    
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนา
กลุ่ม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 
1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการสื่อสารสู่
ชุมชน ท้องถิ่น เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-answer structured interview) และแบบสนทนากลุ่ ม 
(Focus group) ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยมีประเด็น
ค าถาม 5 ประเด็นหลัก  โดยได้น าแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนา

กลุ่มที่สร้างขึ้นใหผู้้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) และคัดเลือกข้อประเด็นค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item-objective congruence index: IOC) 
0.5 ขึ้นไป  หลังจากได้รับการพิจารณาตรวจสอบและให้ค าแนะน า
แล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่มไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 
5. ผลการวิจัย 
   จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต  เพื่ อการสื่ อสารสู่ ชุมชน ท้องถิ่น 

ผลการวิจัย ดังน้ี 
   ผลการศึกษา ประเด็น การสื่อสารให้เข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย  พบว่า กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดท าสื่อหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้เข้าถึงสาธารณชนทุกพื้นที่ คือ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งวิทยุคลื่นหลัก 
และวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ทางช่องหลัก ช่อง  7 ช่อง 3 ช่อง 11 
ช่อง 9 หรือช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ 
Facebook ที่ สามารถโต้ตอบข้อสงสัยในข้อมูลข่ าวสารของ
มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และชุมชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ป้ายไฟวิ่งหรือป้าย 
LED บริเวณแยกต่างๆ ของถนนสายหลัก การใช้ Social media   
การจัดส่งเอกสาร ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวให้ถึงบ้าน 

ผลการศึกษา  ประ เด็ น  สาร ห รือ  ข้ อมู ล  ในการ
ประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องการให้มีการน าเสนอ
ข้อมูลทีม่ีการก าหนด วัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ส่วนสาระ หรือ 
เนื้อหาของข้อมูลที่จะน าเสนอจะต้องชัดเจน กระชับ สั้นและได้
ใจความ เข้ าใจ ง่ายได้  และจะต้องมีประโยชน์ต่อประชาชน 
นอกจากนั้นการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ ควรค านึงถึง ข้อความ/เนื้อหา 
ภาพ ที่สื่อความหมายที่รอบด้าน ครอบคลุม เช่น โปสเตอร์หรือป้าย
ขนาดใหญ่  ต้องการให้สื่อความหมายสั้นๆ กะทัดรัด อ่านแล้ว
สามารถเข้าใจง่าย และถ้ามีการน าเสนอสีสันที่น่าสนใจจะท าให้
สะดุดตาและท าให้ประชาชนสนใจที่จะอ่านมากขึ้น ข่าวสารจะต้อง
ทันต่อเหตุการณ์  รวดเร็ว เนื้อหาน่าสนใจ ไม่ต้องลงรายละเอียดมาก 
มีรูปแบบน่าสนใจ   

ผลการศึกษา ประเด็น ช่องทางการสื่อสาร พบว่า กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องการให้มหาวิทยาลัยควรผลิตช่องทางการสื่อสาร 
(สื่อ)หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่
แตกต่างกัน เช่น กรณีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ควรจะมีการผลิต
ช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ 
(Social media) เช่น อินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ หรือการจัดส่ง
เอกสารถึงตัวนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ หรือ โปร์ชัวร์/วารสาร กรณี
องค์กรหน่วยงานภายนอก ควรมีการเข้าไปแนะแนวโดยบุคคลจาก
มหาวิทยาลัย หรือกรณีเป็นประชาชนหรือมวลชน/สาธารณชนท่ัวไป 
ควรมีการใช้สื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม 
รวดเร็ว ซึ่งจะท าให้การสื่อสารที่จ าเพาะเจาะจง สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึ้น กรณีที่เป็นกลุ่มคนวัยท างานซึ่งลักษณะ
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การท างานที่แตกต่าง เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด จะนิยมฟัง
วิทยุกระจายเสียงของตลาด การอ่านป้ายประกาศหน้าตลาด ถ้าเป็น
พนักงานในสถานประกอบการจะใช้ Social media ในชุมชนมีการ
กระจายเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชนซึ่งสามารถ
กระจายเสียงได้ทั่วชุมชน หรือการรับฟังโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสร้างสื่อที่มีความหลากหลายต่อการ
เข้าถึงของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน เนื่องจากสื่อปัจจุบันทั้งสื่อออนไลน์ 
ป้ายไวนิล/ป้ายโฆษณา วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สามารถ
เสริมสร้างการรับรู้ และมีผลต่อความคิดเห็น และการตัดสินใจของ
คนค่อนข้างมา ยิ่งสาธารณชนพบเห็นมากก็จะยิ่งเข้าถึงมหาวิทยาลัย
ได้ การสร้างรายการทีวีให้นักศึกษาได้โชว์ผลงานและเป็นแรงดึงดูด
ใจให้บุคคลอื่น มีพนักงานให้ค าปรึกษาทางโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ผลิต
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น หรือการบอกปากต่อปาก 
มหาวิทยาลัยควรใช้สื่อทางโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่นช่อง 11 ให้มากขึ้น 
เพื่อประชาชนจะรับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัย ประเด็น ข้อจ ากัดต่อการรับข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน  พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก ให้ความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และ
การปรากฏข่าวสารในสื่อหลักค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่สามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย กรณี ข้อจ ากัดของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับสื่อหลากหลายช่องทาง 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยไม่ผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อการรับทราบ
ข่าวสารตามความต้องการของประชาชน  ประชาชนก็ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา ซึ่งลักษณะของวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเวลาของแต่
ละบุคคลที่จะเปิดรับข่าวสารจึงแตกต่าง การเข้าถึงข่าวสารผ่าน
รูปแบบสื่อก็ต่างกัน  เช่น ชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น  
  ผลการวิจัย ประเด็น การได้รับผลประโยชน์จากการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
พบว่า กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลัก ให้ ความ เห็ นว่ า  ข้ อมู ลข่ าวสาร
มหาวิทยาลัยที่มีการน าเสนอมีประโยชน์มาก กล่าวคือ กรณีที่มีการ
ประกาศเปิดรับ นักเรียน นักศึกษา จะท าให้ได้ทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหว หรือการจัดกิจกรรม  การประกวด การแข่งขัน 
ประชาชนสามารถเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ เช่น วันเด็กแห่งชาติ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  ผลการวิจัย ประเด็น การผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สามารถให้ประชาชนได้รับทราบ  พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต้องการให้มหาวิทยาลัย ผลิตสื่อให้ครอบคลุมทุกสื่อและเข้าถึงทุก
กลุ่มคนในสังคมที่ เปิดรับ ทั้งสื่อหลักและสื่อพิเศษต่างๆ สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ป้าย
ประกาศ นิตยสาร โปร์ชัวร์ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อินเตอร์เน็ต      
สื่อออนไลน์ทุกช่องทางFacebook/IG/INSTRAGRAM Application 
line สื่อการเรียนการสอน/สือ่การเรยีนรู้ การติดตั้งป้ายไวนิลโฆษณา
ประชาสั มพั น ธ์ห ลายๆ  จุ ด  ในจั งห วัดภู เก็ ตและใกล้ เคี ย ง           
เปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยส าหรับผู้สนใจ การจัดส่งวารสารโดย

บริการถึงบ้านนักศึกษาเพื่อได้รู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย สื่อบุคคล
ซึ่งจะบอกปากต่อปาก ควรใช้โทรทัศน์ส่วนท้องถิ่น ก าหนดเวลาให้
แน่นอน หรือสื่อทางหนังสือพิมพ์ประจ าจังหวัดคือหนังสือพิมพ์เสียง
ใต้ ก าหนดหน้าหนังสือพิมพ์หน้านั้นๆ ให้ตลอด  ประชาชนคง
ติดตามได้ตลอดทุกๆ วัน วิทยากรแนะน า น านักเรียนนักศึกษามา
น าเสนอเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีการออกบูท กระจายเสียง  ป้าย
อักษรไฟว่ิงบนสะพานลอย การปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่   
 
6. การอภิปรายผล  
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการสื่อสารสู่ชุมชน ท้องถิ่น  พบว่า  
แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5 
ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาการสื่อสารให้เข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย ด้านการน าเสนอ 
สาร หรือ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ด้านช่องทางการสื่อสาร (สื่อ) 
ด้านข้อจ ากัดต่อการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อประชาชน 
และด้านการได้รับผลประโยชน์จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ วรอร เมฆสวัสด์ิ 
(2552)  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับ
กองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2552  
พบว่า กลยุทธ์การสื่อสาร สามารถแบ่งกลยุทธ์ที่ ใช้ได้ เป็น 2 
ประเภทคือ (1) กลยุทธ์การสื่อสารการใช้สื่อประสม (2) กลยุทธ์การ
สื่อสารหลายระดับ และผลการวิจัยในส่วนของการรับรู้ข่าวสาร 
ทัศนคติ การยอมรับกองทุนฯ พบว่า (1) การรับรู้ข่าวสารฯ จากสื่อ
บุคคล หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน และสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของ
ชุมชนมาบตาพุด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนฯ จากสื่อบุคคล หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการยอมรับของชุมชนมาบตาพุด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ธิดา ทานตะวัน (2552) ศึกษาการรณรงค์ทางการสื่อสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่า กลยุทธ์
การสื่อสารคือ การใช้สื่อผสมผสาน ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 
สื่อมวลชน และสื่ออินเตอร์เน็ต โดยรูปแบบสารที่ใช้มีลักษณะเน้นย้ า 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โน้มน้าวใจ น่าเชื่อถือ เร้าอารมณ์ สร้าง
ความฉงน กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เข้าใจง่าย และน าเสนอ
ข้อมูลหลายด้าน สื่อหลักที่ใช้คือ สื่อบุคคล และกลุ่มเป้าหมายเป็น
คนในชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น   

นอกจากนี้  ปิ ย รัตน์  วงศ์ทองเหลือ  (2544)  ศึกษา
ประสิทธิผลการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่ งแวดล้อมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า ประสิทธิผลสื่อที่ใช้อยู่ไม่ประสบผลดังนั้นต้อง
ยกเลิกการใช้สื่อที่ประสบปัญหา และน าวงเงินไปเพิ่มเติมการใช้สื่อ
ในประเภทอื่น จะเห็นได้ว่าแผนงานการรณรงค์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ยังคงมีประสิทธิผลค่อนข้างน้อย การใช้
สื่อรณรงค์ พบว่า ความถี่ ความครอบคลุม ความต่อเนื่องการใช้สื่อ
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ยังมีน้อยและไม่สม่ าเสมอ รวมถึงการเลือกใช้สื่อกับเป้าหมายของ
การสื่อสาร พบการใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจมากกว่าการ
สร้างจิตส านึ ก  หรือ  ความตระหนั ก ซึ่ งยั งไม่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์ รูปแบบสารที่ใช้ในการรณรงค์ พบ
การเลือกใช้ในลักษณะการเน้นย้ ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบ
สารเร้าความกลัว ส าหรับรูปแบบสารที่มีความซับซ้อน  ไม่มีการ
เลือกใช้รูปแบบสารประเภทนี้ในการรณรงค์ทุกโครงการ ในขณะที่ 
พรพิมล สงกระสัน (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์  และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  พบว่า กระบวนการ
สื่อสารในการอนุรักษ์ตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย (1) 
ผู้ส่งสาร ได้แก่ สมาคมชาวเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานราชการต่างๆ (2) สาร ได้แก่ เน้นในเรื่องประโยชน์ของ
ตาลโตนดและช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของตาลโตนด  เชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตาลโตนด การให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ ตามมา  (3) สื่อ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อมวลชนในท้องถิ่น สื่อบุคคลในท้องถิ่น สื่อ
เฉพาะกิจในท้องถิ่น  และสื่ออิน เทอร์ เน็ต (4)ผู้ รับสาร ได้แก่ 
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป กลยุทธ์การสื่อสารในการอนุรักษ์ตาลโตนดใน
จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้  (1) กลยุทธ์ด้านสาร ได้แก่ กลยุทธ์การ
ช้ีให้เห็นประโยชน์ กลยุทธ์ดึงความสนใจและท าให้เกิดความอยากรู้ 
และกลยุทธ์การสร้างความน่าเช่ือถือ (2) กลยุทธ์ด้านสื่อ ได้แก่ กล
ยุทธ์การใช้สื่อให้ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  กลยุทธ์การใช้บุคคลที่
น่าเชื่อถือ กลยุทธ์การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง กลยุทธ์การใช้สื่อกิจกรรม 
และกลยุทธ์การใช้เครือข่ายการสื่อสาร (3) กลยุทธ์ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
กลยุทธ์การสื่อสารด้วยความจริงใจ และกลยุทธ์การสร้างความรู้สึก
รักและหวงแหน พร้อมกันนี้  อุบลศรี รัตนภพ  (2554) ศึกษา
แนวทางการพัฒนารูปแบบสื่อใหม่ส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นใน
กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบสื่อใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการมองเห็นในกลุ่มเจเนอ
เรช่ันวายคือการปรับรูปแบบการน าเสนอให้เรียบง่าย  มีค าอธิบาย
รูปภาพประกอบ มีเสียงประกอบ แต่ต้องไม่เป็นการเล่นเสียงแบบ
อัตโนมัติ เพราะจะกระทบต่อโปรแกรมอ่านหน้าจอ กล่าวคือเสียงที่
เล่นอัตโนมัติจะรบกวนเนื้อหาที่โปรแกรมอ่านหน้าจอก าลังอ่าน 
นอกจากน้ีควรพัฒนาโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดียิ่งข้ึนและติดตัง้ทั่วถึง
ขึ้น แต่ก่อนที่จะพัฒนารูปแบบ สื่อใหม่ตามแนวทางดังกล่าว  สิ่ง
ส าคัญที่สุดคือทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งการตระหนักนี้จะเป็นแรงผลักดันให้
เกิดการพัฒนารูปแบบสื่อใหม่ เพื่อผู้พิการทางการมองเห็นได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา ยังพบว่า การสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการเข้าถึงและการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นนั้น ผู้น าชุมชนหรือประชาชน ยังคง
ต้องการให้มีการสื่อสารที่เป็นสื่อบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้สามารถ

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และการใช้สื่อกิจกรรมของอาจารย์และ
นักศึกษาที่เข้าไปด าเนินการจะต้องสนองความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ซึ่งการลงพื้นที่ไปท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนจะท าให้ชุมชน
จดจ า มีความใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนมากยิ่งข้ึน   

    
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาวิจัย สภาพ ปัญหา และการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพัน ธ์ทั้ งภ ายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย  โดย
ท าการศึกษาที่มีความควบคุมถึงความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐาน
เป็น เบื้ องต้น  เช่น  คน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และอื่นๆ 
ประกอบด้วย  ทั้งนี้หากมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นพ้ืนฐานเหล่านี้ 
จะสามารถพิจารณาได้ว่า ควรมีขยายขอบเขตการด าเนินงานให้เกิด
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือควรปรับปรุง แก้ไข หรือ
จัดหาทรัพยากรต่างๆ ให้พอเพียงกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน ตลอดจนการให้การยอมรับในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการท ากิจกรรมและการบริการ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่
กว้างและขยายกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาไปสู่ระดับจังหวัด
ครอบคลุมในภาค 

5 . เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร ใ ช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในบริบทท่ีใกล้เคียงเชิงพื้นที่  
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รูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมภายในวัดโดยใช้หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาและทฤษฏ ี7 เสาหลัก 

The Model of forest and environment  
preservation in the monastery  

by applying Buddha-Dhamma and  
Seven theory principles  
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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำวิจัยเรื่องรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมภำยในวัดโดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
และทฤษฏี 7 เสำหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ
เถรวำท (2) ศึกษำบทบำทพระสงฆ์กับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภำค (3) น ำเสนอรูปแบบกำรอนุรักษ์          
ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมภำยในวัดโดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและทฤษฏี 7 เสำหลักของพระครูปลัดสมหมำย     
อตฺถสิทฺโธ,ดร.เจ้ำอำวำสวัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรศึกษำวิจัย           
ในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 35 
รูป/คน จ ำแนกเป็น พระสงฆ์วัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด  จ ำนวน 5 รูป 
และประชำกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30 คน ซึ่งได้มำแบบเจำะจง (Purposive 
sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์  วิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรเชิงเนื้อหำ (Content 
Analysis) และวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงพรรณนำ (Descriptive method) ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมในพระวินัยปิฎก เล่มที่ 2 พบว่ำ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ำมภิกษุ
ตัดต้นไม้ท ำลำยป่ำ ฆ่ำหรือเบียดเบียนสัตว์ ขุดดิน ถ่ำยอุจจำระ ปัสสำวะ บ้วนน้ ำลำยใส่ต้นไม้หรือทิ้งสิ่งสกปรกลงใน
แม่น้ ำล ำธำรและที่สำธำรณะ ในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 9 พบว่ำ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ำมกำรบูชำยัญด้วยกำรฆ่ำ
สัตว์ เน้นกำรบูชำด้วยเนยใส เนยข้น นมเปรี้ยว น้ ำมัน น้ ำผึ้ง และน้ ำอ้อย ในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 พบว่ำ พระพุทธ
องค์ทรงสรรเสริญกำรปลูกป่ำและกำรรักษำต้นน้ ำล ำธำรว่ำเป็นบุญกุศลทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
 บทบำทของพระสงฆ์กับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภำค โดยภำพรวม พบว่ำ พระสงฆ์กลุ่มนัก
คิดทุกรูป ปฏิบัติได้สอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลัก ครบทุกด้ำน  ส่วนพระสงฆ์กลุ่มนักวิจัย พระสงฆ์กลุ่มนักต่อสู้              
และพระสงฆ์กลุ่มนักประสำน โดยภำพรวม พบว่ำ ทุกรูปปฏิบัติได้สอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลักได้เพียง 4 ด้ำน   
 รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมภำยในวัดโดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและทฤษฏี 7 เสำ
หลักของพระครูปลัดสมหมำย อตฺถสิทฺโธ,ดร.เจ้ำอำวำสวัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่ำ ท่ำนปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลัก ได้ครบทุกด้ำน ส ำหรับหลักธรรมที่ท่ำนได้น ำมำ
เทศนำอบรมสั่งสอน ได้แก่ หลักศรัทธำ จำคะ อรรถะประโยชน์ กตัญญูกตเวที สำมัคคีธรรม กำรพึ่งตนเอง ศีล ควำม
รับผิดชอบ เมตตำ-อหิงสำ สันโดษ และหลักอิทัปปัจจยตำ 
 ค าส าคัญ:  รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม,หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ,ทฤษฏี 7 เสำหลัก  
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Abstract 
 The article aims 1) to study Model of forest and environment preservation in Theravada 
Buddhist text 2) to study the Buddhist Monks over the regions of Thailand who plays their role to in 
forest and environment preservation 3) to present the Model of forest and environment in the 
monastery by applying Buddha-Dhamma and Seven theory principles of Phrakhrupalad sommai 
Atthasiddo (Dr.) the abbot of watpachaturaphakpiman,Huachang sub-district, Chaturaphakpiman 
district Roi-Et province 
  This study was Qualitative Research. Key informant  include target population 35 people 
classified as the Buddhist Monks watpachaturaphakpiman,Huachang sub-district, Chaturaphakpiman 
district Roi-Et province to collect 5 samples, population that involved in Forest and environmental 
conservation activities form was used to collect 30 samples acquired Purposive sampling. The 
research instrument was a questionnaire and the interview. This study was both documents and field 

study by Content Analysis and Descriptive method It was found that The Model of forest and 
environment preservation that related to Viniya Pitaka Buddhist scripture,Vol.2 it was found that can 
be seen from Buddha’s command in destroying the forest and killing animals, digging, defecate, 
littering, on plants as well as throwing any junk into the river, canal at the public zone. The Model of 
forest and environment preservation that related to Sutta Pitaka Vol.9 the Buddha’s command it not 
support to perform the sacrifice but have permitted to perform by using those material viz: Ghee, 
butter, oil, honey, and sugar cane juice.The Model of forest and environment preservation that 
related to Suttata Pitaka Vol.15 Lord Buddha encouraged the planting, river preservation those 
activities are merit and charity from day till night.   
 The Role of Buddhist Monks that that related to Seven theory principles there were 16 
Buddhist Monks the result of this study it was found that the Thinker group can run their duties all. 
However, the researcher group, fighter group and the last one the cooperator group. It was found that 
all of them can done their activities that related to seven theory principles only 4 aspects. 
 The Model of forest and environment preservation in the monastery by applying Buddha-
Dhamma and Seven theory principles of Phrakhrupalad sommai Atthasiddo (Dr.) the abbot of 
watpachaturaphakpiman, Huachang sub-district, Chaturaphakpiman district Roi-Et province the 
researcher used field study, deeply interviewing, It reveals that they can do their activities that 
related cover of seven theory principles. However the Buddha’s doctrine that used for sermon, 
practicing, cultivating the self-conscious mind in order realizing the value of forest and environment 
preservation such as, Suddha, Jakha, Atthaprayoch, Katanyukatavedhita (gratitude), Samakkiyadham, 
self-surveillance,Sila, responsibility, Metta (Loving kindness), Suntuthi, and Itappanyata.  
 Keywords: The Model of forest and environment preservation, Buddha-Dhamma, seven 
pillars principle theory  
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1. บทน า 
 กำรศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม
ในพระไตรปิฎก ล้วนมีควำมส ำคัญต่อทรัพยำกร 
ธรรมชำติ แล ะสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด เจน 
พระพุทธเจ้ำทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เป็นบุคคลตัวอย่ำงที่
ดีแก่สังคมมีกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยเกื้อกูลต่อ
ธรรมชำติอันเป็นเหมือนเวทีส ำหรับฝึกกำยและวำจำให้
เรียบร้อยดีงำม พระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขำบทไว้ใน
พระวินัยปิฎกเล่มที่2[1] พระสุตตันตปิฎกเล่มที่9[2] และ
เล่มที่15[3] ให้มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เพรำะถ้ำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภำพดี ย่อมส่งผลต่อจิตใจให้ดีไปด้วย
อันจะช่วยให้กำรปฏิบัติธรรมบรรลุเป้ำหมำยเร็วยิ่งขึ้น 
ฉะนั้นพระวินัยแต่ละสิกขำบท จึงมีควำมเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ถึงแม้ว่ำพระพุทธเจ้ำได้บัญญัติพระวินัยนี้ขึ้นเพื่อ
ใช้ปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกำลก็ตำมแต่ก็สำมำรถ
น ำมำใช้กับสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี 
 จำกหลักกำรและควำมส ำคัญ ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมี
ควำมสนใจที่ศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อมที่ปรำกฏในคัมภีร์พระพุทธศำสนำทั้ ง
โดยตรงเป็นต้นว่ำกำรไม่ท ำลำยป่ำไม้ทุกประเภทซึ่งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรห้ำมพรำกของเขียวหรือต้นไม้ 
เป็นต้นและโดยอ้อมได้แก่กำรอยู่ในป่ำแบบ พึ่งพำอำศัย
โดยอำศัยป่ำเป็นสถำน ที่สัปปำยะในกำรปฏิบัติธรรม 
ศึกษำ บทบำทของพระสงฆ์กับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภำค จ ำนวน 16 รูปว่ำปฏิบัติ
สอดคล้องกับทฤษฏี 7 เสำหลักหรือไม่ หรือมีข้อปฏิบัติ
ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละด้ำนอย่ำงไร  และศึกษำ
รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมภำยในวัดโดย
ใช้หลักธรรมทำงพระพุทธ ศำสนำและทฤษฏี 7 หลัก
ของพระครูปลัดสมหมำย อตฺถสิทฺโธ,ดร. เจ้ำอำวำสวัด
ป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตร
พิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่ำมีวิธีด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
แล้วน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรค้นพบมำเป็นแนวทำงใน
กำรแก้ไขหรือช่วยบรรเทำปัญหำป่ำไม้ถูกท ำลำย 
ปัญหำควำมขำดแคลนทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อเป็นเหตุจูงใจ
ให้พระสงฆ์ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำร่วมกับ
หน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้องกับกำรอนุ รักษ์ ป่ ำไม้ และ
สิ่งแวดล้อมให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมี
ควำมอุดมสมบูรณ์คงอยู่คู่ประเทศชำติต่อไป 
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย  
 2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำจำกพระวินัยปิฎก 
เล่มที่ 2 มหำวิภังค์ โกสิยสิกขำบท ปฐวีขณนสิกขำบท 
ภูตคำมสิกขำบท สัปปำณกสิกขำบท สัญจิจจสิกขำบท
และเสขิยวัตรสิกขำบท พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 9 ทีฆ
นิกำย  สีลขันธวรรค กูฏทันตสูตรและเล่มที่  15           
สังยุตตนิกำย สคำถวรรค วนโรปนสูตร ส่วนเนื้อหำด้ำน
วิทยำกำรสมัยใหม่ ศึกษำจำกทฤษฎี 7 เสำหลัก[4] ได้แก่ 
1) กำรรวมกลุ่มคน 2) กำรบริหำรจัดกำรป่ำ 3) กำร
จัดระบบนิเวศ 4) ผลผลิตที่ ได้จำกกำรอนุรักษ์ป่ำ            
5) กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 6) กำรด ำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อกำรอนุรักษ์ป่ำ และ 7) กำรสืบ
ทอดหรือกำรส่งไม้ต่อจำกรุ่นสู่รุ่น 
 2.2 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูลเชิงเอกสำร ผู้วิจัยได้
ศึกษำจำกคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ หนังสือ ต ำรำและ
เอกสำรอื่นๆ และสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-debt 
Interview) จำกประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จ ำแนกเป็น 
พระสงฆ์วัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอ
จตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 5 รูป และ
ประชำกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30 คน รวมสัมภำษณ์บุคคลทั้งสิ้น
จ ำนวน 35 รูป/คน 
 2.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  ได้แก่ วัดป่ำจตุรพักตร
พิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
 2.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 8 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 
ถึงวันท่ี 30 ตุลำคม 2562 

3.ระเบียบวิธีวิจัย  
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  เป็นกำรวิจัย เชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) แ ล ะ วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ 
(Quantitative Research)   
 กำรวิจัยเชิงคุณภำพภำคสนำม (Field study) 
ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ สั ม ภ ำษ ณ์ ข้ อ มู ล เ ชิ งลึ ก  ( In-debt 
interview) จำกพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งได้มำ
โดยวิธีกำรสุ่มแบบง่ำย (Random sampling)  
 กำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative Research)             
มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี ้
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม 
และแบบสัมภำษณ์  
 3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือ ได้แก่ ศึกษำหลักกำรและ
แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมใน
พระไตรปิฎกแล้วก ำหนดจุดมุ่ งหมำยในกำรสร้ำง
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แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์   เพื่อสอบถำมถึง
รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมภำยในวัดและ
น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม 
และแบบสัมภำษณ์   
 3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ศึกษำสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อย
ละ (Percentage) แล้วน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบ
ควำมเรียง วิเครำะห์ประเมินผลด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) โดยแปลควำมหมำยตำมเกณฑ์เฉลี่ย  
 ข้อมูลเชิงปริมำณจำกเอกสำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 
(Content Analysis)  
 ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์วิเครำะห์เชิง
พรรณนำ (Descriptive method) 

4. สรุปผลการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่องรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ ำย ใน วั ด โด ย ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม ท ำ ง
พระพุทธศำสนำและทฤษฏี 7 เสำหลัก มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ   (1) ศึ กษ ำรูป แบ บ กำรอนุ รั กษ์ ป่ ำ ไม้ แล ะ
สิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท (2) ศึกษำ
บทบำทพระสงฆ์กับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม
ทั่วทุกภูมิภำค (3) น ำเสนอรูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้
และสิ่ งแวดล้อมภำยในวัด โดยใช้หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำและทฤษฏี 7 เสำหลักของพระครูปลัด
สมหมำย อตฺถสิทฺโธ,ดร.เจ้ำอำวำสวัดป่ำจตุรพักตร
พิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัด
ร้อยเอ็ด  กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) โดยกำรศึกษำจำกเอกสำร
และภำคสนำม ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ประชำกร
กลุ่ ม เป้ ำหมำย  จ ำนวน 35 รูป /คน  จ ำแนกเป็ น 
พระสงฆ์วัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอ
จตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 5 รูป และ
ประชำกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ 
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30 คน ซึ่ งได้มำแบบเจำะจง 
(Purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม 
แบบสัมภำษณ์และแบบประเมิน วิเครำะห์ข้อมูลจำก
เอกสำรเชิงเนื้อหำ (Content Analysis) และวิเครำะห์
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงพรรณนำ (Descriptive 
method) ผู้วิจัยสำมำรถน ำผลกำรวิจัยมำสรุปได้
ตำมล ำดับ ดังนี ้
 4.1 รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมใน
พระวินัยปิฎกเล่มที่ 2 พบว่ำ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ

ห้ำมภิกษุตัดต้นไม้ท ำลำยป่ำ ฆ่ำหรือเบียดเบียนสัตว์ ขุด
ดิน ถ่ำยอุจจำระ ปัสสำวะ บ้วนน้ ำลำยใส่ต้นไม้หรือทิ้ง
สิ่งสกปรกลงในแม่น้ ำล ำธำรและที่สำธำรณะ ในพระ
สุตตันตปิฎก เล่มที่ 9 พบว่ำ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ
ห้ำมกำรบูชำยัญด้วยกำรฆ่ำสัตว์  เน้นกำรบูชำด้วยเนย
ใส เนยข้น นมเปรี้ยว น้ ำมัน น้ ำผึ้ง และน้ ำอ้อย ในพระ
สุตตันตปิฎก เล่มที่  15 พบว่ำ พระพุทธองค์ทรง
สรรเสริญกำรปลูกป่ำและกำรรักษำต้นน้ ำล ำธำรว่ำเป็น
บุญกุศลทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
 4.2 บทบำทของพระสงฆ์กับกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภำค โดยภำพรวมพบว่ำ พระสงฆ์
กลุ่มนักคิดทุกรูปปฏิบัติได้สอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำ
หลัก  ส่วนพระสงฆ์กลุ่มนักวิจัย พระสงฆ์กลุ่มนักต่อสู้
และพระสงฆ์กลุ่มนักประสำน  โดยภำพรวมพบว่ำ 
พระสงฆ์ทุกรูปสำมำรถปฏิบัติสอด คล้องกับทฤษฎี 7 
เสำหลักได้เพียง 4 ด้ำน   
 4.3 รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่ งแวดล้อม
ภำยในวัดโดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและ
ทฤษฏี 7 หลักของพระครูปลัดสมหมำย อตฺถสิทฺโธ,ดร.
เจ้ำอำวำสวัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง อ ำเภอ
จตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่ำ ท่ำนสำมำรถ
ปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลักได้ครบทุกด้ำน 
ส่วนหลักธรรมที่ท่ำนได้น ำมำเทศนำอบรมสั่งสอน ได้แก่ 
หลักศรัทธำ จำคะ อรรถะประโยชน์ กตัญญูกตเวที 
สำมัคคี พึ่งตนเอง ศีล ควำมรับผิดชอบ เมตตำ-อหิงสำ 
สันโดษ และหลักอิทัปปัจจยตำ 

5. อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้น ำประเด็นที่ได้ค้นพบมำอภิปรำยผล ดังนี้ 
 5.1 รูปแบบในพระไตรปิฎกล้วนมีควำมส ำคัญต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเห็นได้ชัดเจน 
พระพุทธเจ้ำทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เป็นบุคคลตัวอย่ำง 
ที่ดีแก่สังคมมีกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยเกื้อกูลต่อ
ธรรมชำติอันเป็นเหมือนเวทีส ำหรับฝึกกำยและวำจำให้
เรียบร้อยดีงำม สอดคล้องกับคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ
คือ พระวินัยปิฎกภำษำไทย  ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย เล่มที่ 2 พระสุตตันตปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เล่มที่ 9 และเล่มที่ 15 ทั้งนี้
อำจเป็นเพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขำบทไวใ้ห้มี
ควำมสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ถ้ำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภำพดี
ย่อมส่งผลต่อจิตใจให้ดีไปด้วยอันจะช่วยให้กำรปฏิบัติ
ธรรมบรรลุเป้ำหมำยเร็วยิ่งข้ึน 
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 5.2 ในกำรศึกษำบทบำทของพระสงฆ์กับกำร
อนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมทั่วทุกภูมิภำค จ ำแนกโดย
ภำพรวม  พบว่ำ  พระสงฆ์ กลุ่ มนั กคิ ด  ปฏิ บั ติ ได้
สอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลัก ครบทั้ง 7 ด้ำน คือ (1) 
ด้ำนกำรรวมกลุ่มคน (2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำ            
(3) ด้ำนกำรจัดกำรระบบนิเวศ  (4) ด้ำนผลผลิตที่ได้
จำกกำรอนุรักษ์ป่ำ (5) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน (6) ด้ำนกำรด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อกำร
อนุรักษ์ป่ำไม้ และ (7) ด้ำนกำรสืบทอดหรือกำรส่งไม้
ต่อจำกรุ่นสู่รุ่น ตำมล ำดับ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
เสรี สวัสดิ์เอื้อ[5] ที่ว่ำพระสงฆ์เป็นผู้น ำด้ำนจิตวิญญำณ 
อีกทั้งยังเป็นที่เคำรพเช่ือถืออย่ำงยิ่งของประชำชน            
จึงเป็นที่ยอมรับได้ ง่ำย ส่วนพระสงฆ์กลุ่มนักวิจัย 
พระสงฆ์กลุ่มนักต่อสู้ และพระสงฆ์กลุ่มนักประสำน 
โดยภำพรวม พบว่ำทุกรูปปฏิบัติได้เพียง 4 เสำหลัก คือ 
(1) ด้ำนกำรรวมกลุ่มคน (2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำ 
(3) ด้ำนผลผลิตที่ได้จำกกำรอนุรักษ์ป่ำ (4) ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ขำดด้ำนกำรจัดกำรระบบ
นิเวศ ด้ำนกำรด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อกำร
อนุรักษ์ป่ำ และกำรสืบทอดหรือกำรส่งไม้ต่อจำกรุ่นสู่
รุ่นตำมล ำดับ  ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำพระสงฆ์บำงรูปไม่
มีแนวคิดเรื่องคนอยู่กับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูล หำกคนไม่
เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของป่ำแล้ว ป่ำจะถูกคน
ท ำลำยลงมำกกว่ำนี้และป่ำก็ไม่สำมำรถปรับสมดุล
ขึ้นมำเองตำมธรรมชำติได้ พระสงฆ์บำงรูปมีควำมตั้งใจ
อย่ำงแน่วแน่ในอันท่ีจะเพิ่มพ้ืนท่ีป่ำท่ีถูกท ำลำยจนเสื่อม
โทรมให้กลับคืนมำเร็วเกินไป และอุปนิสัยของพระสงฆ์
บำงรูปต้องกำรปลูกป่ำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้
เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริงโดยไม่ต้องรอเวลำ 
สอดคล้องกับอำนันท์ ปันยำรชุน[6] ทีว่่ำพระสงฆ์นักวิจัย
บำงรูป ต้องใช้ระยะเวลำในกำรทดลองปฏิบัติเพื่อให้ได้
ค ำตอบที่ชัดเจนพระสงฆ์นักต่อสู้แต่ละรูปไม่ค ำนึงถึง
เรื่องที่จะปฏิบัติในส่วนน้ันๆ เพรำะปัญหำที่เกิดขึ้นไม่ได้
เอื้อให้ท่ำนสนใจอย่ำงอื่น นอกจำกกำรยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งจนเป็นเหตุให้พระสงฆ์บำงรูปได้ถูก
กฎหมำยบ้ำนเมืองลงโทษ ส ำหรับพระสงฆ์กลุ่มนัก
ประสำน ท่ำนต้องกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเพื่อไม่ให้
ลุกลำมไปมำกกว่ำที่เป็นอยู่ ดังนั้นกำรท ำงำนต้องอำศัย
กำรเจรจำเพื่อหำข้อยุติให้ได้โดยเร็วที่สุดเป็นเป้ำหมำย
ส ำหรับกำรท ำงำนในระยะแรก            เมื่อปัญหำเริ่ม
คลี่คลำยไปในทำงที่ดีค่อยมำร่วมกันคิดวำงแผนท ำใน
เรื่องดังกล่ำวในระยะยำวต่อไป 
 5.3 รูปแบบกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่ งแวดล้อม
ภำยในวัดโดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและ

ทฤษฏี7เสำหลักของพระครูปลัดสมหมำย อตฺถสิทฺโธ,
ดร.เจ้ำอำวำสวัดป่ำจตุรพักตรพิมำน ต ำบลหัวช้ำง 
อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่ำท่ำน
ปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎี 7 เสำหลัก ได้ครบทุกด้ำน 
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำท่ำนมีอุปนิสัยในกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติ  กำรได้เรียนรู้แล้วลงมือท ำจริง ส่วนหลัก 
ธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ท่ำนได้น ำมำเทศนำสั่งสอน
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้พระสงฆ์และประชำชนได้
เห็นคุณค่ำป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมว่ำมีควำมส ำคัญต่อ
ระบบนิเวศเป็นอย่ำงมำกทั้งด้ำนกำรรักษำอุณหภูมิของ
โลก กำรรักษำปริมำณน้ ำฝน ท ำให้เกิดต้นน้ ำล ำธำรและ
กระแส น้ ำไหลตำมปกติ ช่วยท ำให้ดินอุดมสมบูรณ์ 
ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน ท ำให้สำมำรถกักเก็บ
น้ ำไว้ได้  ทั้งยังช่วยให้อำกำศชุ่มช้ืน สอดคล้องกับงำน 
วิจัยของเสรี สวัสดิ์เอื้อ[7] ที่ว่ำ ป่ำไม้ช่วยท ำให้เกิดพืช
พันธุ์ไม้อื่นและสัตว์ป่ำ เพรำะป่ำไม้เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชำติ กำรรักษำป่ำไม้นั้นถึงแม้ว่ำเรำจะมีมำตรกำร
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น
จำรีตประเพณี ควำมเช่ือทำงสังคม กฎหมำยและข้อ
ห้ำมต่ำงๆ ก็ตำม แต่ถ้ำคนไม่ปฏิบัติตำม กฎเหล่ำนั้นก็
ไร้ควำมหมำย 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรอนุรักษ์ ป่ ำไม้ และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ ำย ใน วั ด โด ย ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม ท ำ ง
พระพุทธศำสนำและทฤษฎี 7 เสำหลัก ผู้วิจัยได้พบ
ประเด็นที่น่ำสนใจควรแก่กำรศึกษำค้นคว้ำ จึงมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 6.1 พระสงฆ์  เป็ นผู้ น ำด้ ำนจิ ตวิญ ญ ำณ ของ
ประชำชน อีกทั้งยังเป็นที่เคำรพเช่ือถืออย่ำงยิ่งของ
ประชำชน จึงเป็นที่ยอมรับได้ ง่ำยต่อบทบำทของ
พระสงฆ์ ดังนั้น พระสงฆ์ควรสร้ำงบทบำทให้กับชุมชน
ในด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 6.1.1 ควรเป็นผู้ช้ีน ำและปลูกจิตส ำนึกประชำชนให้
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้  
 6 .1.2  ไม่ ค วรท ำล ำยป่ ำ ไม้ ทุ กป ระ เภ ทซึ่ งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรห้ำมพรำกของเขียวหรือต้นไม้ 
เป็นต้น  
 6.1.3 ควรอยู่ในป่ำแบบพึ่งพำอำศัยโดยอำศัยป่ำ
เป็นสถำนท่ีสัปปำยะในกำรปฏิบัติธรรม  
 6.1.4 ควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม ในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น 
วันเข้ำพรรษำ วันแม่แห่งชำติ และวันพ่อแห่งชำติ             
เป็นต้น  
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 6.1.5 ใช้วัดเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
เช่น กิจกรรมธุดงค์ธรรมยำตรำ กิจกรรมห้องเรียน
ธรรมชำติ กิจกรรมกำรปลูกสวนป่ำสมุนไพร กิจกรรม
กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่ำ กิจกรรมกำรคืนผืนป่ำให้
แผ่นดิน กิจกรรมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสืบ
ชะตำแม่น้ ำ และกิจกรรมกำรบวชต้นไม้  
 6.2 ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย ได้ใช้ประโยชน์จำกป่ำ           
ในชุมชนของตนในรูปอำหำรจ ำพวกเห็ด พืชผักและผลไม้มำ
หลำยช่ัวอำยุคนแล้ว ดังนั้นต้องสร้ำงควำมตระหนัก
ร่วมกันดังนี ้ 
 6.2.1 ต้องเรียนรู้ เข้ำใจ และมีจิตส ำนึกว่ำทุกคน           
มีส่วนในกำรร่วมรับผิดชอบ ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ           
ในชุมชนของตนและของประเทศ  
 6.2.2 ต้องช่วยกันคุ้มครอง ดูแลรักษำป่ำไม้ไม่ให้ถูก
ท ำลำยไปมำกกว่ำนี้  
 6.2.3 ควรสร้ำงกฎ ระเบียบ กติกำในกำรดูแลรักษำป่ำ
ในเขตชุมชนข้ึนเอง มีกำรแบ่งหน้ำที่ เพื่อช่วยกันดูแล
รับผิดชอบ  
 6.2.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในเรื่องงำน
อนุรักษ์ป่ำไม้ร่วมกัน 
 6.2.5 ต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรปกป้องรักษำผืนป่ำ
เพื่อเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติจะได้
มีป่ำไม้สืบทอดไปจนถึงลูกหลำน 
 6.3 หน่วยงำนของรัฐและองค์กรอื่นๆ กฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรกรมป่ำไม้ก ำหนดให้กรมป่ำไม้มีภำรกิจ
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษำ 
ส่งเสริมท ำนุบ ำรุง และกำรอื่นๆ เกี่ยวกับป่ำให้เป็นไป
ตำมระเบียบและกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องด้วยกลยุทธ์
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของประชำชนเป็นหลักเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน ดังนั้น  กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ท รัพยำกรป่ ำ ไม้ และสั ต ว์ป่ ำ  หน่ วย งำนของรั ฐ               
ควรด ำเนินกำรดังนี้  
 

 6.3.1 ควรเร่งให้มีกำรปลูกป่ำเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับ 
กำรป้องกันกำรลักลอบบุกรุกท ำลำยป่ำไม้และสัตว์ป่ำ  
 6.3.2 ควรเร่งส ำรวจและจัดท ำแนวเขตกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรป่ำแบบกลุ่ม
ป่ำ ป่ำชุมชน 
 6.3.3 ควรให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วน
ร่วม และให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท ำให้คนมี
ภำรกิจดูแลป่ำให้มีควำมยั่ งยืน  โดยกำรปรับปรุง
กฎหมำยป่ำไม้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
 6.3.4 ควรสร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมรำยได้จำกกำร
อนุรักษ์ป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริเพิ่มควำมชุ่มช้ืนของ
ป่ำโดยฝำยต้นน้ ำล ำธำรเพื่อป้องกันไฟป่ำ  
 6.3.5 ควรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรชีวภำพจำกป่ำและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำง
เป็นธรรม รวมทั้งน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  
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บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยเรื่องการพัฒนาเสียงของการเล่นเครื่องลมทองเหลืองให้มีคุณภาพของนักศึกษา รายวิชา ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง                       
(ดน 2107303) และ ปฏิบัติรวมวงดนตรี (ดน 2107205) โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวัดผลจากการทดลองใช้แบบฝึก ตามเกณ ฑ์ที่
ก าหนด 70/70 มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทดลองและหลังทดลอง และศึกษาความพึงพอใจต่อผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก อาร์
บาน (Arban Book) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบว่า การน าแบบฝึกอาร์บาน( Arban Book) เข้ามาใช้ทดสอบในครั้งนี้ มีค่าประสิทธิภาพ 75.12/81.58 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด และท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจท าให้นักศึกษาที่ได้ใช้แบบฝึก ได้มีคุณภาพเสียงท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากท่ีได้ใช้แบบฝึกนี้ 
ค าส าคัญ : แบบฝึกอาร์บาน, กาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop Brass skill and Large ensemble skills for the music education 
undergraduate students of Thepsatri Rajabhat University through Arban method book with efficiency based on 70/70 and 
to study the satisfaction of the learners in brass player. The populations of this research consisted of brass player in first 
year and third year music education undergraduate student of thepsatri Rajabhat University, In years 1/2018 and choose 
31 people . The research found that the Arban Method Book module averaged 75.12/81.58, which was higher than the 
standard. In addition, the learner satisfied towards and has good tone quality after practice this book.  
Keywords : Arban  Practices, Developing learning Achievement   
 
 

1. บทน า 
 การบรรเลงดนตรีให้มีอรรถรสนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือนักดนตรี
นักดนตรีต้องเข้าใจลักษณะการสื่อสาร ผ่านเครื่องดนตรี ที่จะสื่อ
อารมณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของนักดนตรีออกไปให้ผู้ฟังในรูปแบบต่าง 
ๆ โดยผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ซึ่งในการบรรเลงดนตรีใน
รูปแบบของเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument) จะไม่สามารถ
สร้างเสียงขึ้นได้โดยการดีด เหมือนเครื่องดนตรีอื่น ๆ เช่น เปียโน 
กลอง และ กีต้าร์ แต่จะสร้างเสียงโดยการเป่าลมเข้าไปในเครื่อง โดย
การสั่นสะเทือนของริมฝีปาก จึงท าให้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม
ทองเหลือง จะมีความยากในการควบคุมเสียง และเมื่อบรรเลงนัก
ดนตรีจะต้องใช้การควบคุมลมในการไล่ระดับเสียงต่าง ๆ ให้มีความ
ไพเราะ นักดนตรีจะต้องใช้ลมทั้งแรงและเบา ขึ้นอยู่กับการการเล่น
ในแต่ละตัวโน้ต [4] และสิ่งที่ส าคัญควบคู่ไปกับการบรรเลงดนตรี คือ 
คุณภาพของเสียง นักดนตรีแต่ละคนจะมีโทนเสียง ที่เป็นเอกลักษณ์

ของตนเอง ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพเสียงที่ดีทุกคน [1] 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี จึงมองเห็นถึงการ
พัฒนาทักษะทางด้านการบรรเลงดนตรีของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
เทียบเท่าระดับสากล โดยทางผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษา เพื่อสังเกตการ
พัฒนาเรื่องคุณภาพเสียง มา 2 กลุ่ม ได้แก่ วิ ชา ปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลือง (ดน 2107303) และ ปฏิบัติรวมวงดนตรี (ดน 2107205) 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยมุ่งเน้นไปที่การ
บรรเลงเป็นหลัก 
 วิธีการพัฒนาความสามรถของผู้เรียนนั้นจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีความ
เข้าใจในการบรรเลงก่อนว่า จะต้องน าเสนอโทนเสียงท่ีมีคุณภาพเป็น
อันดับแรก เมื่อได้โทนเสียงที่ดีแล้วก็จะสามารถบรรเลงโน้ตในความ
ยากระดับต่าง ๆ ให้ฟังดูแล้วสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้
จะช่วยให้นักศึกษา สามารถ มองเห็นถึงการพัฒนาทางด้านโทนเสียง
ของตัวนักศึกษาได้ชัดเจน [7] ในแต่ละอาทิตย์ ท่ียังคงมีการฝึกฝนไป
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ในทิศทางที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ จะท าให้การบรรเลงของนักศึกษาเกิด
การพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ กล่าวได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรของผู้เรียนที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนราย วิชา ปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลือง (ดน 2107303) และ ปฏิบัติรวมวงดนตรี (ดน 2107205) 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ สามารถ แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการทางด้านเสียงในการใช้แบบฝึก เพื่อทดลองกับ ผู้เรียนที่ใช้
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ซึ่งแบบฝึกที่ทางผู้วิจัยได้
เลือกมาใช้ในการทดลองนี้ คือแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี จ าเป็น
ที่ต้องให้ความส าคัญทางด้านการบรรเลงให้ดี และมีคุณภาพ 
เหมาะสมที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ
เพื่อที่จะไปพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปได้ 
[5] แบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) เป็นแบบฝึกที่ได้รับการเช่ือถือ
มากที่สุดในปัจจุบัน ท าให้ผู้ฝึกนั้นได้พัฒนาตนเองไปในด้านต่าง ๆ 
ของการบรรเลงเครื่องดนตรีทองเหลือง ซึ่งในแต่ละการฝึกนั้นจะเริ่ม
ฝึกจากง่ายไปจนถึงยาก จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ แยกแยะ และ
สามารถ วิเคราะห์ได้ว่าในแต่ละหัวข้อในแบบฝึก สามารถน ามา
พัฒนาในเรื่องใดบ้าง หัวข้อในแต่ละข้อของแบบฝึก อาร์บาน (Arban 
Book) จะประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ Slurring Or Legato 
Playing, Scales, Ornaments, Tonguing แ ล ะ  The Art of 
Phrasing ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพเสียงของผู้
ฝึกได้อย่างชัดเจน ส าหรับปัญหาที่มักจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
พัฒนาเสียงของการบรรเลงได้ดีนั้นเกิดขึ้นจาก การไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
ในเรื่องคุณภาพของเสียง แต่เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ที่ การบรรเลง
เพลงในแต่ละครั้งและเสร็จสิ้นไป โดยไม่ได้ก าหนดระดับคุณภาพของ
การบรรเลงนั้น ๆ จึงท าให้ผลงานท่ีบรรเลงออกไปในรายวิชานั้น ๆ มี
คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพ
เสียง [6] เมื่อผู้เรียนได้เริ่มฝึกตามหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น โทนเสียง
ในการบรรเลงจะบอกว่าผู้เรียนสามารถ ออกเสียงในการบรรเลงแต่
ละครั้งได้ชัดเจนมากข้ึน เมื่อผู้เรียนลากเสียงตัวโน้ตในอัตราจังหวะที่
ยาวขึ้น โทนเสียงจะฟังแล้วมีความสะอาดโปร่งใสไพเราะมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด และแบบฝึกนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
แยกแยะ ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนได้รวมทั้ง
รู้จักขั้นตอนการฝึกซ้อมในรูปแบบที่ท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นการน าวิธีแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) เข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและเกิดการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ [5] 
 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
รายวิชาที่ผู้วิจัยเลือกใช้ จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มรายวิชาบังคับที่ผู้ฝึก
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านบรรเลง ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของรายวิชาและสภาพปัญหาของผู้ฝึก ขณะเดียวกัน

ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 
มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ 
ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนและสามารถน าไปบรรเลงเพื่อประกอบอาชีพต่อไป 
 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึก ทักษะการออกเสียง แบบอาร์บาน (Arban 
Book) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยก าหนดประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 70/70 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้วยแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 
 
1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกโดยแบบฝึกทักษะการออกเสียงแบบ 
อาร์บาน (Arban book) หลังการฝึกจะสามารถบรรเลงเสียงได้ดีขึ้น
มากกว่าก่อนฝึก 
 2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียง
แบบ อาร์บาน (Arban Book) มีความพึงพอใจสูงหลักจากทดสอบ
แบบฝึกเสร็จทุกขั้นตอน 
 
 
2. วิธิด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ช้ันปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่ลงทะเบียนรานวิชา ปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลือง (ดน 2107303) และ ปฏิบัติรวมวงดนตรี (ดน 2107205) 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน โดยที่แต่ละ
คนไม่ได้มีความบกพร่องด้านโสตประสาท 
 
2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 จ านวน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. แผนการสอนโดยใช้แบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 
ประกอบไปด้วยหลายด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างเสียงที่มีคุณภาพ ด้าน
การควบคุมเสียงให้อยู่ในระดับความดัง ในระดับความเบา ของตัว
โน้ตต่าง ๆ ได้ดี และด้านการบรรเลง จ านวน 16 แผน 48 ช่ัวโมง 
 2. แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะการออกเสียงแบบ อาร์บาน 
(Arban Book) จ านวน 3 ด้านได้แก่ ด้านการสร้างเสียงให้มีคุณภาพ 
5 ข้อ ด้านการควบคุมเสียง 5 ข้อ และด้านการบรรเลง 5 ข้อ รวม
ทั้งหมด 15 ข้อ 
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 3.  แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา ต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
2.4 ขั้นตอนการวิจัย 
 1.  แจ้งนักศึกษาในคาบเรียนแรกเพื่อซักซ้อมท าความเข้าใจใน
การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการออกเสียงอาร์บาน (Arban Book) 
หลังจากนั้นให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.  ผู้สอนด าเนินการสอนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้เวลา 
13.00-17.00 น. โดยหลังการฝึกแต่ละครั้งผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบ
ฝึกทักษะหลังเรียนแล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้ 
 3.  หลังจากด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ แบบฝึก
ทักษะการออกเสียงอาร์บาน (Arban Book) เสร็จสิ้นแล้วท าการ
ทดสอบหลังเรียน แล้วน าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) 
ให้นักศึกษาทุกคนท า 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Research Results) 
 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะการออกเสียงอาร์
บาน (Arban Book) น ามาค านวนหาค่า E1/E2 
 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) น ามา
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย (Research Results) 
 1.  ผลการพัฒนาแบบฝึก ทักษะการออกเสียง แบบอาร์บาน 
(Arban Book) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
ระหว่างเรียน

(E1)  

คะแนนหลัง
เรียน(E2) 

E1/E2 

(n) คะแนนเต็ม/   
คะแนนที่ได้ 

คะแนน
เต็ม/   

คะแนนที่ได้ 
31 70/2329 30/2529  75.12/81.58 

 
จากตาราง 1 พบว่าผู้ เรียนได้มีคะแนนที่ ได้จากการ

ประเมินระหว่างเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.12 และผู้เรียน
สามารถท าคะแนนจากการประเมิณหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
81.58 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า แบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) มี
ประสิทธิภาพ (E1,E2) เท่ากับ 75.12/81.58 สูงกว่าเกณฑที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ 70/70  
 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการ
จัดการ เรี ยนการสอนด้วยแบบฝึก  อาร์บาน (Arban Book) 
ปรากฏผลดังนี้ 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกอาร์บาน (Arban Book) 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลความ 

1 แบบฝึกนี้ควรแก่การเรยีนรู ้ 4.67 0.47 มากที่สุด 
2 การเรยีนด้วยแบบฝึกนี้ช่วยให้มีการขยันในการฝึกซ้อมมากขึ้น 4.67 0.47 มากที่สุด 

3 แบบฝึกนี้ช่วยให้มีการทักษะในการบรรเลงที่ดีขึ้น  4.51 0.50 มากที่สุด 

4 การเรยีนในแบบฝึกนี้ช่วยให้ฉันอยากเล่นเครื่องลมทองเหลืองอีก  4.61 0.49 มากที่สุด 

5 เนื้อหาแบบฝึกมคีวามเหมาะสม 4.70 0.46 มากที่สุด 

6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีใ่ช้สอน 4.58 0.50 มากที่สุด 

7 กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 4.64 0.48 มากที่สุด 

8 แบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสม 4.45 0.50 มาก 

9 แบบฝึกมีปรมิาณที่เพียงพอต่อเวลาที่ก าหนด 4.58 0.50 มากที่สุด 

10 ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เขา้ใจง่าย 4.58 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.48 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก                
อาร์บาน (Arbun book) คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 โดยรวมแล้วมีผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับ มากที่สุด ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาแบบฝึกมีความเหมาะสม (�̅� = 4.70 
S.D. = 0.46) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ที่ มากที่สุด รองลงมา
เป็นในเรื่อง แบบฝึกนี้ควรแก่การเรียนรู้ และ การเรียนด้วยแบบฝึกนี้
ช่วยให้มีการขยันในการฝึกซ้อมมากขึ้น ส่วนค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ แบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสม (�̅� = 4.45 S.D. = 0.50) 
คิดเป็นความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
   
5. อภิปรายผลวิจัย (Research Discussion) 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกอาร์บาน (Arban Book) 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
มีค่าประสิทธิภาพที่ 84.78/89.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ก าหนดไว้  70/70 ทั้ งนี้การที่แบบฝึกอาร์บาน (Arban Book) 
ดังกล่าวมีคะแนน เป็นไปในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้ฝึกได้รับ
การฝึกทักษะที่เป็นไปตามขั้นตอน เริ่มจากการแนะน าหนังสือ แบบ
ฝึกอาร์บาน (Arban book)  ว่าในหนังสือได้มีค าแนะน าประกอบให้
ผู้ฝึกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีภาพประกอบที่ ชัดเจน ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจง่ายมากขึ้น ในด้านเนื้อหา ได้มีการเรียงล าดับท่ีเริ่มจากง่ายไป
จนถึงยาก จึงท าให้ผู้เรียนได้เริ่มขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายและ
พัฒนาไปจนถึงการบรรเลงที่ยากขึ้นตามล าดับ ซึ่งการฝึกนั้นจะ
ค านึงถึงความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการบรรเลง และใช้วิธีการ
ฝึกฝนซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่มั่นคง นอกจากนั้น แบบฝึก อาร์
บาน (Arban Book) ยังถูกยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน เครื่องเป่าลม
ทองเหลือ (Brass Instrument) ทั่วโลกว่า เป็นแบบฝึกที่สามารถ 
พัฒนาผู้เรียนแล้วเห็นผลได้ชัดเจน จึงท าให้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [2] ที่ได้น าแบบฝึก อาร์บาน (Arban Book) เข้ามาใช้ในการพัฒ
ทักษะในการบรรเลง โดยเริ่มจาก แบบฝึกที่ง่าย ไปจนถึง แบบฝึกที่
ยากขึ้นและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเวลาอันจ ากัด ปัจจัยเหล่านี้
จึงท าให้แบบฝึกอาร์บาน (Arban Book) เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ สาเหตุที่ผู้เรียนสามารถท าคะแนนในเรื่องการ Long 
Tone ได้มากท่ีสุดในบรรดาหัวข้อท้ังหมด เนื่องมาจากแบบฝึกหัวข้อ
นี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ที่ใช้ระยะเวลาในการบรรเลงโน้ต ตัวเดิมนาน 
ๆ จึงท าให้ผู้ฝึกในขณะที่บรรเลงสามารถได้ยินถึงสาเหตุในการที่เสียง
ของผู้เรียนยังไม่นิ่ง ยังไม่ชัดเจน ผู้เรียนจึงสามารถ ปรับปรุง และ
คิดถึงเสียงต่อไปว่าจะมีการเตรียมตัวในการเล่นอย่างไร จึงท าให้
สามารถท าคะแนนออกมาได้ดี ซึ่งในการให้ความส าคัญของเสียงจะ
ช่วยท าให้ผู้ที่ได้รับฟัง สามารถเข้าถึงความไรเพราะต่าง ๆ ท่ีบทเพลง
ต้องการจะสื่อถึงผู้ฟัง ในแบบฝึกต่าง ๆ ที่น ามาทดลองนั้น สิ่งที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ฝึกอย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือ ความเหนื่อย ความน่าเบื่อ 
ที่จะเกิดขึ้นส าหรับผู้ฝึก จึงท าให้ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกในแบบกลุ่ม ได้มี
เพื่อน ๆ รอบข้างฝึกไปด้วยกัน จะท าให้มีความอกทนมากกว่า ผู้ฝึกท่ี
จะต้องฝึกคนเดียว เพราะบางทีอาจจะเกิดอาการที่จะท าให้เบื่อใน

แบบฝึกและไม่ท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะอย่างที่ควรจะ
เป็นไปตามผลที่ต้องการ   
 2. ในส่วนของผลคะแนนจากการสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก อาร์บาน 
(Arban Book) ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่า ผู้ฝึกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกเป็นอย่างมาก เพราะ ผู้ฝึกได้เข้าใจถึงการพัฒนา
ความสามารถ และ เรียนรู้ในการฝึกด้วยตอเองได้ จึงท าให้ผลที่
ออกมาหลังจากการฝึกมีความพึงพอใจต่อผู้ฝึกอย่างชัดเจน และ
เนื่องจากการตอบค าถามแบบปลายเปิดจึงท าให้ผู้เรียนได้สามารถ
แสดงความคิดให้ได้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เรื่องการเพิ่มระยะเวลาของการฝึกออกไปจะยิ่งอาจจะช่วยเห็นผลที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังจะช่วยให้ทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถน า ไปต่อยอดทางด้านการศึกษาได้ในอนาคต 
 
6. ข้อเสนอการวิจัย (Research Suggestion) 
 1. ควรให้เวลาในการปรับตัวของ นักศึกษา กับ แบบฝึก อาร์บาน 
(Arban Book) เนื่องจากส าหรับ ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกในรูปแบบนี้
มาก่อน ก็จะไม่สามารถเข้าใจถึง เป้าหมายในการพัฒนาได้ชัดเจน 
และอาจจะท าให้ผู้ฝึกรู้สึกต่อต้านกับการฝึกในรูปแบบนี้ 
 2. ครูผู้สอนไม่ควรที่จะใช้แบบฝึกในการ ฝึกสอนแทนในทุก ๆ 
อย่าง แต่ควรที่จะท าหน้าที่ในการแนะน า แนวทางและขั้นตอนใน
การพัฒนา ตามล าดับขั้นตอน ผู้สอนควรติดตามพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และควยให้ก าลังใจผู้ฝึกเผื่อให้เกิด
ก าลังใจในการฝึกฝนต่อไป 
 3. ผู้สอนควรจะบอกคะแนนผู้เรียนให้ได้ทราบในทุก ๆ ครั้ง
เพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของผู้เรียน รวมทั้งผู้สอนควร
ช้ีแจงจุดบกพร่องเพื่อท่ีจะน า ไปปรับปรุงแก้ไข 
 4. ควรมีการท าความเข้าใจว่าผู้ฝึกแต่ละคนความสามารถในการ
พัฒนาทักษะไม่เท่ากัน จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยตรวจดูว่า แบบฝึกบาง
ข้ออาจจะเหมาะสมกับผู้ฝึก บางข้อ อาจจะยังไม่เหมาะสม 
 5. ควรมีการน างานวิจัยไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะสามารถน ามาปรับ
ใช้กับกลุ่มการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ รวมไปถึงในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
จากนั้นน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อไป 
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องค์ประกอบของเพลงคือ กลุ่มท านองขึ้น กลุ่มลูกโยน กลุ่มเนื้อเพลง กลุ่มท านองเชื่อมระหว่างลูกโยน และกลุ่มท านองจบ โดยผู้ที่จะท าการสืบ
ทอดได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง และมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่สมควรได้รับการถ่ายทอด  
 เพลงเดี่ยวจะเข้กราวใน สามช้ัน ทางครูแสวงนี้ มีลักษณะการประดิษฐ์ทางเดี่ยวที่แตกต่างจากรูปแบบที่มีอยู่ เนื่องจากครูมีความ   
สามรถท่ีจะบรรเลงได้ทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ โดยในเพลงกราวในนี้ได้มีการสอดแทรกเทคนิคพิเศษส าหรับการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน รวมจ านวน 9 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การดีดสะบัดสามเสียงจากสายลวดมายังสายทุ้มขึ้นมาสายเอก แบบที่ 2 การดีดสะบัด      
สองเสียง แบบที่ 3 การดีดสะเดาะ แบบท่ี 4 การดีดขยี้ แบบท่ี 5 การดีดตบสาย แบบท่ี 6 การดีดรูดสาย แบบท่ี 7 การดีดด าเนินท านองสาย
ลวดสลับกับสายเอก แบบที่ 8 สายเอกสลับกับสายลวดและการดีดลากเสียงผ่าน แบบที่ 9 การดีดรัวรูดสายประกอบกับการดีดทิงนอย ซึ่งถือ
ว่าเป็นความพิเศษในการบรรเลงเพลงนี้ โดยใช้กลวิธีต่างๆ และมีการเพิ่มกลวิธีของการเดี่ยวจะเข้ขึ้น บรรเลงได้อย่างแยบยลเพื่อใช้ในการ
เปลี่ยนกลุ่มเสียงหน่ึงไปอีกกลุ่มเสียงหน่ึง ซึ่งทางเดี่ยวทางนี้ได้ถ่ายทอดไว้กับครูระวีวรรณ ทับทิมศรี เป็นครูจะเข้ที่มีช่ือเสียงในปัจจุบัน  
ค าส าคัญ : เดี่ยวจะเข้, เพลงกราวใน สามช้ัน 
 

Abstract 
The research has found that Kru Raveewan Tubtimsri learns jakhay with Kru Sawang Aphaisawong, He teach 

thaimusic and singing at The College of Dramatic Arts. Then he resigned to work as he work a finance officer for the 
tobacco factory until his death. He play skillfully stringed instruments specially jakhay which is a fame for Thai classical 
music. He invented of krawnai sam shan for jakhay solo. The melodies of the Krawnai are in the form of passing over,  it 
was invented to create a strange melody from the original to show skill by using various special tactics create for krawnai 
sam shan. Kru Sawang broadcast krawnai sam shan song with Kru Raveewan. Which is an advanced single song. The 
composition of the song is melody group namely the melody of the passing over, the melody of passing over group, the 
melody between of passing over group and the melody ends. By who can be inherited must be high ability and who 
have appropriate maturity that deserves to be transferred.This krawnai sam shan song for jakhay solo by Kru Sawang 
which was invented Different from existing models because he can play string orchestra and pipat orchestra. This krawnai 
sam shan song intervene the characteristic techniques for soloing completely.There are 9 special characteristic as follows 
Firstly, the ring plectrum has to play quickly alternate three strings. Secondly, the melodies are played together two 
sound. Thirdly, striking the strings quickly to repeatrdly. Fourthly, the technique are played by quickly the ring plectrum 
together with the sound made by the strings in doublets per one musical note and accompaniment strings to create 
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melodies. Fifthly is simultaneous striking the two types of the strings. Sixth, the ring plectrum draw string. Seventh is play 
the melodies in the alternate of strings. Eighth, the ring plectrum aiternate between two strings and the strumming string. 
The ninth technique draw string alternate picking in the Ting Noy stlye which is characteristic of this song. By using as the 
technical accompaniment of the Jakhay solo in order to it vary between major scale group. This krawnai sam shan song 
for jakhay solo was broadcasted with Kru Raveewan Tubtimsri that she is famous at present. 
Keywords : jakhay solo, krawnai sam shan song 
 

บทน า 
 วิชาการทางด้านดนตรีไทยถูกสร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายไม่ว่า
จะเป็นบทเพลง กลวิธีในการบรรเลง จึงเกิดวิวัฒนาการทางด้าน
ดนตรีไทยขึ้นเป็นล าดับในเรื่องของประเภทของบทเพลง รูปแบบวง
ดนตรี เครื่องดนตรี จึงสามารถแบ่งประเภทของการเกิดเสียงเครื่อง
ดนตรี ได้แก่ ดีด สี ตี เป่า และการขับร้อง แสดงให้เห็นว่าดนตรีไทย
นั้นเป็นสมบัติอันล้ าค่า ส่งผลให้เกิดความสุนทรียะงดงามวิจิตรจาก
เสียงเพลงท่ีเปล่งออกมาเต็มไปด้วยคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ อันเป็น
ศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงความสวยงาม ความไพเราะ
อันทรงคุณค่าของดนตรีไทยแสดงถึงแก่นแท้ของคุณค่าของดนตรี ไม่
ว่าเครื่องดนตรีนั้นจะเป็นวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย หรือวงมโหรีล้วน
ต้องใช้ความสามัคคีบรรเลงไปพร้อม ๆ กันทั้งวง ในแต่ละเครื่องมือ
บรรเลงตามหน้าที่ลักษณะเฉพาะของตนให้กลมกลืนและพร้อม
เพรียงกัน เมื่อแยกเครื่องดนตรีออกเป็นแต่ละเครื่องมือ เราจะเรียก
การบรรเลงว่า การบรรเลงเดี่ยว โดยการด าเนินท านองของเครื่อง
ดนตรีชนิดนั้นผู้บรรเลงจะต้องมีความแม่นย า ในการใช้เทคนิคพิเศษ
ส าหรับไว้อวดทางได้อย่างคล่องแคล่วให้ตรงตามที่ครูได้สร้างสรรค์
ขึ้น 

ลักษณะของเพลงเดี่ยวโดยส่วนใหญ่เพลงเดี่ยวมักจะเป็นเพลง 3 
ช้ันมากกว่า เพราะมีท านองยาวพอสามารถปรับปรุงเป็นเพลงเดี่ยวที่
ส าแดงคุณสมบัติและทักษะของนักดนตรีได้ การเรียนเพลงเดี่ยวนั้น
ถือว่าเป็นเพลงในล าดับสุดท้ายของการเรียนดนตรีไทย ส่วนใหญ่ครู
ผู้ใหญ่จะทราบว่าจะถ่ายทอดเพลงเดี่ยวแบบใดให้เหมาะสมกับลูก
ศิษย์ตามทักษะความสามารถรวมถึงบุคลิกภาพของลูกศิษย์มีการ
วางรากฐานของเพลงเดี่ยวเอาไว้จากเพลงง่าย เช่น เพลงหกบท ลม
พัดชายเขา และนกขมิ้นไปสู่เพลงเดี่ยวระดับกลาง เช่น เพลงแขก
มอญ สารถี ลาวแพน พญาโศก จนกระทั่งเพลงเดี่ยวขั้นสูงอย่างเพลง
เชิดนอก ทยอยเดี่ยว และกราวใน นักดนตรีไทยที่มีทักษะการ
บรรเลงอย่างดีแล้ว ส่วนใหญ่จะสามารถแต่งเพลงเดี่ยวส าหรับตนเอง
ได้ (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 2550 : 21) ในการบรรเลงเดี่ยวนั้นจะใช้
เครื่องดนตรีที่ด าเนินท านอง เช่น ระนาด ฆ้องวง ซอ จะเข้ บรรเลง
เครื่องเดียว มีเครื่องประกอบจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง โทน-
ร ามะนา สองหน้า หรือกลองแขก เพลงที่นิยมน ามาประดิษฐ์เป็น
เพลงเดี่ยวนั้นส่วนใหญ่เป็นเพลงในอัตราจังหวะสามช้ันหรือเพลงเถา
ที่เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ และหน้าทับสองไม้ เช่น เพลง
ทะแย เพลงนกขมิ้น เพลงพญาโศก เพลงแขกมอญ เพลงสารถี เพลง
ลาวแพน เพลงทยอยเดี่ยว ฯลฯ แต่ก็มีการน าเอาเพลงหน้าพาทย์มา 
 
 
ประดิษฐ์เป็นเพลงเดี่ยวด้วยเช่นกัน คือ เพลงเชิดนอก และเพลง
กราวใน 

เพลงกราวใน เป็นบทเพลงที่จัดอยู่ในประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้
ส าหรับประกอบการแสดงประกอบอากัปกิริยาการยกทัพของฝ่าย
ยักษ์ เพลงมีลักษณะแสดงถึงความสง่างาม ความองอาจ ฮึกเหิมและ
ความยิ่งใหญ่ของฝ่ายยักษ์ แต่เดิมครูทางด้านดนตรีไทยได้ประพันธ์
ไว้ในอัตราสองช้ันเป็นทางบรรเลงธรรมดารวมอยู่ในเพลงชุดโหมโรง
เย็น โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเทศน์ ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้แต่ง 
ต่อมาครูเพลงได้น าเพลงกราวในดังกล่าวข้างต้นมาประดิษฐ์เป็นทาง
พิเศษขึ้นส าหรับเป็นทางเดี่ยวเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและปี่
พาทย์ โดยใช้เทคนิคของการบรรเลงอย่างครบครันตามกระบวนการ
ของการบรรเลงเพลงเดี่ยว อีกทั้งยังมีการตกแต่งท านองโดยการยืด
ขยายจากอัตราสองช้ันให้เป็นอัตราจังหวะสามชั้นและตัดทอนลงเป็น
ช้ันเดียวครบเป็นเดี่ยวทั้งเถา เพลงเดี่ยวกราวในนี้นับว่าเป็นยอดใน
การเดี่ยว เพราะประการแรกมีเสียงครบ 7 เสียง เป็นเพลงที่มีโยน
หลายโยน แต่ละโยนลงเสียงลูกตกไม่ซ้ ากันเลย ถ้าจะเทียบก็เท่ากับ
นกซึ่งมีโยนเป็นปีกทั้งสองข้าง และมีเนื้อเพลงเป็นตัวนกอยู่ตรงกลาง 
เริ่มด้วยลูกข้ึนต้นซึ่งสง่าผ่าเผยสมกับกิริยาการเดินของยักษ์ แล้วออก
โยนที่หนึ่งซึ่งตกเสียง “โด” แล้วออกโยนท่ีสองซึ่งตกเสียง “เร” เมื่อ
จบโยนทั้งสองนี้แล้วจึงออกเนื้อกราวในสองเที่ยว พอจบเนื้อก็ออก
โยนท่ีสามซี่งเป็นเสียง “ซี” แล้วออกโยนที่สี่เป็นเสียง “มี” ออกโยน
ที่ห้าเป็นเสียง “ลา” โยนสุดท้ายเป็นเสียง “ฟา” แล้วจึงจบด้วยเสียง 
“โด” ตามเดิม ลูกโยนแต่ละชุดนั้นตกเสียงต่างๆกัน เปิดโอกาสให้ผู้
เดี่ยวใช้ทางพิเศษได้อย่างเต็มที่ การฟังเพลงเดี่ยวกราวในนั้นต้องฟัง
ที่โยน เพื่อว่าแต่ละโยนนั้นผู้เดี่ยวใช้ทางที่ไพเราะหรือโลดโผนสมกับ
ลักษณะเพลงกราวในหรือไม่ เมื่อถึงตอนออกเนื้อสองเที่ยวนั้น ต้อง
ดัดแปลงไม่ให้แต่ละเที่ยวซ้ ากัน และต้องให้สลับซับซ้อนให้สมกับลูก
โยนที่บรรเลงมา ถ้าใครบังเอิญบรรเลงตอนเนื้อนี้ขาดไปก็ต้องปรับ
เป็นแพ้ เพราะเนื้อเพลงกราวในที่แท้อยู่ตรงนี้ ส่วนลูกโยนนั้นเท่ากับ
เป็น “น้ า” ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (อุทิศ นาคสวัสดิ์,2530: 52) 
เพลงกราวในนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงเดี่ยวสูงสุด ทั้งนี้เพราะเป็นแหล่ง
รวมศิลปะการประพันธ์เพลงไว้ครบทุกรูปแบบ ทั้งยังเป็นที่รวม
เทคนิคการบรรเลงของแต่ละเครื่องดนตรี ไว้อย่างครบครัน 
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสาย ได้แก่ จะเข้ เป็นต้น   
จะเข้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีเสียงไพเราะและมีวิธีการ
บรรเลง เม็ดพราย และการประดิษฐ์ท านองในการบรรเลงอย่างวิจิตร
พิสดาร ท าให้เสียงจะเข้มีความไพเราะ เพลงเดี่ยวที่นิยมบรรเลงด้วย
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จะเข้มีหลายเพลง เช่น เพลงมุล่ง เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ 
เพลงจีนแส เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา เพลงลาว
แพน เพลงสุดสงวน เพลงนกขมิ้น เพลงสารถี เพลงพญาโศก เพลง
แขกมอญ เพลงทยอยเดี่ยว และเพลงกราวใน ถือเป็นเพลงเดี่ยวที่
ต้องใช้ศักยภาพของผู้เล่น โดยส่วนใหญ่เพลงเดี่ยวกราวในทางจะเข้
หรือซอกับขิมที่เครื่องสายบรรเลงเดี่ยวกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น
อัตราจังหวะสองช้ันมีหลายทาง เช่น ทางครูระตี วิเศษสุรการ ทาง
ครูนิภา อภัยวงศ์ และทางครูทองดี สุจริตกุล ทางของครูชุ่ม กมล
วาทิน แต่พบว่าครูแสวง ได้ท าทางเดี่ยวกราวในจะเข้สามช้ันขึ้น ซึ่ง
ขยายจากสองชั้นที่แต่งไว้เดิม โดยมีเทคนิค ความไพเราะ ที่โดดเด่น
มากอีกทางหนึ่ง  
 เพลงเดี่ยวจะเข้กราวใน สามช้ัน ทางครูแสวงนี้ ยังไม่มีผู้ศึกษา
วิเคราะห์ทางวิชาการ จึงอาจท าให้บทเพลงนี้สูญสิ้นไปตามกาลเวลา 
อีกทั้งทางของครูแสวงนี้มีลักษณะการประดิษฐ์ทางเดี่ยวที่แตกต่าง
จากรูปแบบที่มีอยู่ เนื่องจากครูมีความสามรถที่จะบรรเลงได้ทั้ง
เครื่องสายและปี่พาทย์ โดยในเพลงกราวในนี้ได้มีการสอดแทรก
เทคนิคพิเศษส าหรับการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ไว้ได้อย่างครบถ้วน เช่น 
การดีดสะบัดสามเสียงจากสาวลวดมายังสายทุ้มขึ้นมาสายเอก การ
ดีดสะบัดสองเสียง การดีดสะเดาะ การดีดขยี้ การดีดตบสาย การดีด
รูดสาย การดีดด าเนินท านองสายลวดสลับกับสายเอก สายเอกสลับ
กับสายลวดและการดีดลากเสียงผ่าน ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษในการ
บรรเลงเพลงนี้ โดยใช้กลวิธีต่างๆ และมีการเพิ่มกลวิธีของการเดี่ยว
จะเข้ขึ้น บรรเลงได้อย่างแยบยลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงหนึ่ง
ไปอีกกลุ่มเสียงหนึ่ง ซึ่งทางเดี่ยวทางนี้ได้ถ่ายทอดไว้กับครูระวีวรรณ 
ทับทิมศรี เป็นครูจะเข้ท่ีมีชื่อเสียงในปัจจุบัน  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความความ
สนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องวิเคราะห์เดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สามช้ัน 
ทางครูแสวง อภัยวงศ์ กรณีศึกษาครูระวีวรรณ ทับทิมศรี เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ เผยแพร่ ไม่ให้สูญหายไปตามกลเวลา และเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาการแปรท านองจะเข้และเทคนิคการบรรเลง
เดี่ยวจะเข้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาเทคนิคของเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สามช้ัน ทางครู
แสวง อภัยวงศ์ กรณีศึกษาครูระวีวรรณ ทับทิมศรี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิเคราะห์ ได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
เน้นการวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาเทคนิคของเดี่ยวจะเข้
เพลงกราวใน สามชั้น ทางครูแสวง อภัยวงศ์ กรณีศึกษาครูระวีวรรณ 
ทับทิมศรี ท่ีได้ถ่ายทอดให้ผู้วิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เทคนิคการเดี่ยวจะเข้
เพลงกราวใน สามช้ัน ทางครูแสวง อภัยวงศ์ กรณีศึกษา ครูระ
วีวรรณ ทับทิมศรี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ข้ันรวบรวมข้อมูล 
 1.1 รวบรวม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องทฤษฎีดนตรีไทยและที่เกี่ยวข้องกับครูแสวง อภัยวงศ์ 
 1.2 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการเดี่ยวจะเข้
เพลงกราวในสามช้ันที่บรรเลงโดยครูแสวง อภัยวงศ์ จากผู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดโดยตรง คือ ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี 
2. ข้ันศึกษาข้อมูล 
 2.1 น าข้อมูลทางการศึกษาจากข้อ 1.1 ทั้งหมดมาล าดับ
เนื้อหาสาระและจัดเป็นหมวดหมู่ตามความส าคัญ พร้อมกับเรียง
ขั้นตอนให้เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.1 คัดลอกทางเดี่ยวจะเข้ เพลงกราวในสาม
ช้ันทางครูแสวง อภัยวงศ์ ที่บรรเลงโดย ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี มา
ถอดท านองและบันทึกเป็นโน้ตไทย 
  2.1.2 น าท านองทางเดี่ยวจะเข้เพลงกราวในสาม
ช้ันทางครูแสวง อภัยวงศ์ ที่บรรเลงโดย ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี มา
ศึกษาตามหลักทฤษฎีการประพันธ์เพลงไทย 
 2.2 ศึกษาท านองทางเดี่ยวจะเข้เพลงกราวในสามช้ัน ที่ได้
บันทึกไว้มาวิเคราะห์ 
3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์เทคนิคการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวในสามช้ัน 
ทางครูแสวง อภัยวงศ์ 
4. ข้ันสรุป 
 4.1 เรียบเรียงจัดท าบทสรุปผลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย  
 เพลงเดี่ยวกราวในนี้เป็นเพลงขั้นสูงในการเดี่ยว เพราะ
เพลงมีเสียงครบ 7 เสียง เป็นเพลงที่มีโยนหลายโยน แต่ละโยนลง
เสียงลูกตกที่แตกต่างกัน ส่วนองค์ประกอบของเพลงเดี่ยวกราวใน
สามชั้นทางจะเข้ของครูแสวง อภัยวงศ์ พบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มท านอง
ส าคัญคือกลุ่มท านองลูกโยนและกลุ่มท านองเนื้อเพลง ในการ
ประพันธ์ทางเดี่ยวเพลงกราวในนั้น ผู้ประพันธ์ได้น าเพลงกราวใน
อัตราจังหวะสองช้ัน มาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยว ขยายขึ้นเป็นอัตรา
จังหวะสามชั้น จะเห็นรูปแบบได้ชัดเจนว่าในลูกโยนแต่ละโยนรวมถึง
เนื้อเพลงอาจมีท านองอื่นๆ สอดแทรกอยู่ด้วย มีลักษณะ ดังนี ้
 
 
 

ลูกโยนที่ 1  เสียง ท ี
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ท านองเชื่อม 
ลูกโยนที่ 2  เสียง โด 

เนื้อเพลงกราวใน 
ลูกโยนที่ 3  เสียง ลา 

ท านองเชื่อม 
ลูกโยนที่ 4  เสียง เร 

ท านองเชื่อม 
ลูกโยนที่ 5  เสียง ซอล 

ท านองเชื่อม 
ลูกโยนที่ 6  เสียง ม ี

ท านองเชื่อม 
ลูกโยนที่ 7  ลูกจบ 

 
 ในการประดิษฐ์ทางเดี่ยวกราวในสามช้ันทางจะเข้ของครู
แสวง มีการใช้เทคนิคการเดี่ยวจะเข้หลากหายรูปแบบ โดยความ
พิเศษในการบรรเลงเพลงนี้ ใช้กลวิธีต่างๆ และมีการเพิ่มกลวิธีของ
การเดี่ยวจะเข้ขึ้น บรรเลงได้อย่างแยบยลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนกลุ่ม
เสียงหนึ่งไปอีกกลุ่มเสียงหนึ่ง พบการใช้เทคนิคการเดี่ยวจะเข้ 
จ านวนทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ดังนี้
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แบบท่ี 1 การดีดสะบัดสามเสียงจากสายลวดมายังสายทุ้มขึ้นมาสาย เอก 
        
   ร ด ท ด ร  ม ร ด  ร ม  ฟํม ร  ม ฟ ํ ซ ฟํม  ฟํซ  ฟํม ร ด  
ลซฟ ซล ทลซ ลท ด ทล ทด       

 
ลซฟ ดฟ ซลทด  ร ด ฟํม  ร ด ทซ ลซลฟ ซลซล ทด ทฟ ซลทด  
        
        

 
 เป็นการดีดสะบัดสามเสียงโดยใช้สายลวดในสามห้องแรก ดีดสะบัดสามเสียงขึ้นมายังสายทุ้มในห้องที่ 4 ติดต่อกันจนกระทั่งถึง
ห้องที่ 8  
 
แบบท่ี 2 การดีดสะบัดสองเสียง  

รฟร ฟ ร   ทรฟซ รฟร  ฟ ซ ฟ ท ททท   ดรฟซ ด ร ม  ร  ด    ร ด ทซ ด ทลซฟ ท 
        
        

 
 เป็นการดีดสะบัดสองเสียงระหว่างเสียง เร กับเสียง ฟา ในห้องที่ 1 กับห้องที่ 3  
 
แบบท่ี 3 การดีดสะเดาะ 
        
        
ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท ฟฟฟ ฟท 

 
 เป็นการดีดสะเดาะย้ าเสียง ฟา ติดต่อกันในห้องที่ 1 จนกระทั่งห้องที่ 8 
 
แบบท่ี 4 การดีดขยี้  
ฟ ร รรร  ดรฟซ  ลซฟซ ล ท ททท ดซลทด ลทด  ร ทด ร ม ด ร ม  ด ร ม ฟํม ร ด ม  ร ด ทร ด ทด ท 

        
        

 
 เป็นการดีดขยี้โดยการเพิ่มโน้ต ใน 4 ห้องหลัง 

 
แบบท่ี 5 การดีดตบสาย  

ด         ซ ด          ม ด          ซ - ด         ด ด          ร ด         ม ด        ฟ ด        ซ 
        
    ดซ      ดม       ดซ        ด       ดร      ดม     ดฟ     ดซ 

 
 เป็นการดีดตบสายโดยการดีดเปิดสายเปล่าที่สายแรก แล้วดีดเปิดสายเปล่าสายที่สามคือสายลวด แล้วกดเสียงโน้ตตัวต่อไปท่ีสาย
ลวดแล้วย้ าเสียงโน้ตนั้นท่ีสายแรกหรือสายเอกในแต่ละห้องเพลง 
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แบบท่ี 6 การดีดรูดสาย  
ด           - ฟ ํ ด        - ด  ด           - ด ด          - ด  
        
      ทด ร    ม ฟ ํ       ซ ฟํม   ร ด        ทลซ    ฟด      ฟซล   ทด  

 
 เป็นการดีดรูดสายโดยการดีดที่สายที่สามหรือสายลวดเป็นดีดโน้ตที่เรียนเสียงติดต่อกัน 
 
แบบท่ี 7 การดีดด าเนินท านองสายลวดสลับกับสายเอก  

ด      ลด ล ด       ลด ล ดร ฟํร  ดด ร ด  ดลด ล ดซลซ 
        
     ลด ล ด      ลด ล  ด     

 
 เป็นการดีดสลับกันระหว่างสายแรกหรือสายเอกกับสายที่สามหรือสายลวด ในห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 4 

 
แบบท่ี 8 สายเอกสลับกับสายลวดและการดีดลากเสียงผ่าน 
ตัวอยา่งที่ 1 

- - - ร ด ท        - ท        - ท - ด  - ร  - - - - - - - - - - - - - - - ท 
        
 - ท - ท      

ตัวอยา่งที่ 2 
- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - -   
       - - - ท 
        

 
 เป็นการดีดสายแรกหรือสายเอกในห้องที่ 1 สลับกับการดีดสายลวดหรือการดีดแบบทิงนอย ในห้องที่ 2 กับห้องที่ 3 หลังจากนั้น
เป็นการดีดลากเสียงในห้องที่ 8 ตัวอย่างที่ 1 ติดต่อกันมายังตัวอย่างที่ 2 
 
แบบท่ี 9 การดีดรัวรูดสายประกอบกับการดีดทิงนอย 

- ด       ด  - ด        ด  ด          - ด  - ด        ด  - ด        ด  ด           - ด 
        
      ด        ด       ฟซล  ทด        ด        ด         ทลซ    ฟด 

 
 เป็นการดีดสายลวดสลับกับสายเอกที่เรียกว่าการดีดทิงนอย ในห้องที่ 1 กับห้องที่ 2 แล้วดีดรูดสายลวดในห้องที่ 3 กับห้องที่ 4 
ส่วนในห้องที่ 5 กับห้องที่ 6  เป็นการดีดสายลวดสลับกับสายเอกท่ีเรียกว่าการดีดทิงนอยเช่นกัน ห้องที่ 7 กับห้องที่ 8 เป็นการดีดรูดสายลวด
แบบเรียงเสียง  
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บทสรุป 
 เพลงเดี่ยวจะเข้กราวใน สามช้ันนี้ เป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูง 
โดยมีองค์ประกอบของเพลงคือ กลุ่มท านองขึ้น กลุ่มลูกโยน กลุ่ม
เนื้อเพลง กลุ่มท านองเช่ือมระหว่างลูกโยน และกลุ่มท านองจบ โดย
ผู้ที่จะท าการสืบทอดได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง และมีวุฒิ
ภาวะเหมาะสมที่สมควรได้รับการถ่ายทอด ครูแสวง อภัยวงศ์ เป็น
นักดนตรีที่มีช่ือเสียงท่านหนึ่ง ครูท่านสอนดนตรี และขับร้องของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร แล้วจึงลาออกมาท างานเป็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโรงงานยาสูบ จนถึงแก่กรรม ครูแสวงช านาญ
ในการเล่นเครื่องสายโดยเฉพาะการดีดจะเข้ ฝีมือจะเข้ของท่านได้รับ
ความนิยมและยกย่องว่าเป็นฝีมือช้ันครู  ครูแสวงได้ประดิษฐ์เดี่ยว
จะเข้เพลงกราวใน สามชั้น โดยขยายมาจากอัตราจังหวะสองช้ัน ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะส่วนที่เป็นท านองลูกโยนเพราะประดิษฐ์ท านอง
สอดแทรกให้แปลกออกไปจากเดิม เพื่อเป็นการแสดงฝีมือโดยการใช้
เทคนิคการต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นท านองเดี่ยวจะเข้ ซึ่งครูแสวงได้
ถ่ายทอดเพลงกราวใน สามชั้น ให้กับครูระวีวรรณ ทับทิมศรี ไว้ 
 เพลงเดี่ยวจะเข้กราวใน สามช้ัน ทางครูแสวงนี้ มีลักษณะ
การประดิษฐ์ทางเดี่ยวที่แตกต่างจากรูปแบบที่มีอยู่ เนื่องจากครูมี
ความสามรถที่จะบรรเลงได้ทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ โดยในเพลง
กราวในนี้ได้มีการสอดแทรกเทคนิคพิเศษส าหรับการบรรเลงเดี่ยว
จะเข้ไว้ได้อย่างครบถ้วน  รวมจ านวน 9 รูปแบบ ได้แก่ แบบท่ี 1 การ
ดีดสะบัดสามเสียงจากสายลวดมายังสายทุ้มขึ้นมาสายเอก แบบที่ 2 
การดีดสะบัดสองเสียง แบบท่ี 3 การดีดสะเดาะ แบบท่ี 4 การดีดขยี้ 
แบบที่ 5 การดีดตบสาย แบบที่ 6 การดีดรูดสาย แบบที่ 7 การดีด
ด าเนินท านองสายลวดสลับกับสายเอก แบบที่ 8 สายเอกสลับกับ
สายลวดและการดีดลากเสียงผ่าน แบบที่ 9 การดีดรัวรูดสาย
ประกอบกับการดีดทิงนอย ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษในการบรรเลง
เพลงนี้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการเดี่ยวจะเข้ที่มีความหลากหลาย 
บรรเลงได้อย่างแยบยลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงหนึ่งไปอีกกลุ่ม
เสียงหนึ่ง ซึ่งทางเดี่ยวทางนี้ได้ถ่ายทอดไว้กับครูระวีวรรณ ทับทิมศรี 
เป็นครูจะเข้ท่ีมีชื่อเสียงในปัจจุบัน  
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การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจ าขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งทีม่ีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้อง 
Comparison of the Effect of Enhancing Working Memory and Emotional Self 
Regulation in Lower Secondary School Students Between Listening to Thai 

Country Music With and Without Lyric 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องและไม่มเีนื้อร้องตอ่ความจ าขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วย
ตนเองของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 60 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลกูทุ่งที่มีเนื้อร้อง จ านวน 20 คน กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มเีนื้อร้อง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้ฟังเพลง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการฟังเพลงไทยลูกทุ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบทดสอบ Corsi Block และ
แบบสอบถาม Emotional Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยปรากฏว่า ระยะหลังการทดลอง กลุ่มฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง และกลุ่มฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องจากการท ากิจกรรมทดสอบความจ าขณะคิด และค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะก่อนการทดลอง (p< .05) นอกจากนี้ยังพบว่า ระยะหลังทดลอง กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องจากการท า
กิจกรรมทดสอบความจ าขณะคิด สูงกว่ากลุ่มที่ไดฟ้ังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไมม่ีเนื้อร้อง (p< .01) และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฟังเพลง (p< .05) อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องและกลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ฟังเพลง (p< .05) สรุปได้ว่า การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง สามารถเพิ่มได้ทั้งความจ าขณะคิด และการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
ค าส าคัญ : ความจ าขณะคิด, การควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง, เพลงไทยลูกทุ่ง 
 

Abstract 
 The objective of this research was to investigate the effect of listening to Thai country music with and without lyrics on 
working memory and emotional self regulation of lower secondary school students. The sample were sixty lower secondary school 
students from Nang Rong School, Buriram Province. They were divided into three groups including Thai country music with lyrics 
group (n=20), Thai country music without lyrics group (n=20), and a control group (n=20) who received no listening material. The 
research instruments were Thai country music program, corsi block task, and emotional regulation questionnaire for children and 
adolescents (ERQ-CA). Data were analyzed by using t-tests and one-way ANOVA. It was found that after the experiment, the 
Thai country music with lyrics and the Thai country music without lyrics groups exhibited a significant increase in correct 
scores on the working memory and average scores of emotional-self regulation when compared to the before-
experiment condition (p< .05). In addition, after the experiment, the Thai country music with lyrics group exhibited a 
significant increase in correct scores on the working memory when compared to the Thai country music without lyrics 
(p< .01) and control groups (p< .05). However, the Thai country music with lyrics and the Thai country music without 
lyrics groups exhibited a significant increase in average scores of emotional self regulation when compared to those of 
the control group (p< .05). It can be concluded that the Thai country music with lyric listening can enhance 
working memory and emotional self regulation in lower secondary school students. 
Keywords : Working memory, Emotional self regulation, Thai country music 
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1. บทน า (Introduction) 
วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิตมนุษย์ มีความอยากรู้อยากลองต้องการความเป็นอิสระ
และมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นอารมณ์นั้นถือเป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ 
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการตัดสนิใจ ซึ่งสามารถท า
ให้มนุษย์มีชีวิตชีวาและมีความรู้สึกแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังนั้น
นักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นศึกษาการเกิดอารมณ์
และผลของอารมณ์ เพื่อน าผลการศึกษาไปบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ 
โดยผลการศึกษาปรากฏว่า อารมณ์มีความสัมพันธ์กันสมองส่วน          
อะมิกดาลา ในระบบลิมบิก ซึ่งตอบสนองต่ออารมณ์กลัว และกระตุ้นการ
ตอบสนองและพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ โดยผ่าน    
ไฮโปทาลามัส แต่การควบคุมอะมิกดาลาอยู่ที่พรีฟรอนทอล คอร์เท็กซ์ 
ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการให้บุคคลมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสม [1] อารมณ์ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย
เมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่พร้อมต่อการเรียนรู้จะสามารถเรียนได้ดี
และมีความมุ่ งมั่นเพื่ อไปยังเป้ าหมายที่ต้องการได้  ซึ่ งอารมณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น เช่น หงุดหงิด เครียด โกรธ อาจท าให้เกิดอารมณ์
ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งอารมณ์ทางด้านลบเหล่านี้ อาจจะท าให้เกิด
พฤติกรรมเกเร ต่อต้าน และก้าวร้าว ส่งผลต่อการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตได้  ดังนั้น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง ในวัยรุ่น
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  

นอกจากนี้ อี กสิ่ งหนึ่ งที่ ส าคัญต่ อวัยรุ่ น คื อ การเพิ่ ม
ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Ability) อันได้แก่  ความจ า 
(Memory) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้เก็บรักษาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการมีปฏิสมัพันธ์กับโลกภายนอก [2] ซึ่งส่งผลให้บุคคลสามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ในอดีต เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ
คาดการณ์ไปยังอนาคตได้ [3] โดยหนึ่งในความจ าที่มีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ในวัยเรียนคือ ความจ าขณะคิด (Working Memory: WM) ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการท าหน้าที่ของสมองหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การเข้าใจภาษา การวางแผน และการด าเนินการเกี่ยวกับ
มิติสัมพันธ์ [4] โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในวัยเรียนนักเรียน
ที่มีความจุของหน่วยความจ าขณะคิดน้อย จะพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนต่ า โดยจากการศึกษาของ Alloway, Gathercole, Willis, and 
Adams [5] พบว่า ความจ าขณะคิดเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการศึกษาใน
ระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย โดยสามารถคาดการณ์ได้ว่า 
นักเรียนที่มีความจ าขณะคิดสูง จะประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่า
เรียน ทั้งในด้านภาษาและการค านวณ [6] ซึ่งความจ าขณะคิด เช่ือมโยง
กับหน้าที่การบรหิารจัดการสมองขั้นสูง (Executive Functions: EF) เป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมและการ
เตรียมพร้อมของบุคคลที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
แก้ปัญหาโดยเลือกวิธีการหรือการตอบสนองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
ก าลังเผชิญ  
 โดยจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย พบว่า ความจ าขณะ
คิด และการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองในช่วงวัยรุ่น สามารถเพิ่มได้ด้วย
การฟังดนตรี จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฟังดนตรีที่พึงพอใจ 

สามารถช่วยกระตุ้นการท างานของระบบประสาท ในการหลั่งสาร         
โดปามีน ในสมองส่วนลิมบิก ซึ่งเป็นสมองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความจ า
ความใส่ใจ หน้าที่การจัดการสมอง และการแสดงออกทางอารมณ์ [7-8]  
ดังในงานวิจัยล่าสุดของคมพล พันธ์ยาง, สุชาดา กรเพชรปาณี และ
ยุทธนา จันทะขิน [9] ได้พัฒนาโปรแกรมฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่พึงพอใจ 
และศึกษาผลของโปรแกรมฟังเพลงที่พัฒนาขึ้นต่อความจ าขณะคิดใน
ผู้สูงอายุ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าขณะท ากิจกรรมทดสอบ
ความจ าขณะคิด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่พึงพอใจ 
สามารถเพิ่มความจ าขณะคิดในผู้สูงอายุได้ โดยเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นบท
เพลงที่ มีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่
เป็นแบบแผน เป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและ
วัฒนธรรมไทย [10] มีถ้อยค า เนื้อความของเพลงไทยลูกทุ่ง ล้วนท า
ให้ผู้ฟังเกิดความคิดจินตนาการ เกิดภาพในใจตามค าประพันธ์นั้น ๆ 
ลักษณะโดดเด่นในการก่อเกิดความคิดจินตนาการ หรือเกิดความคิด
แปลกใหม่ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นสื่อส่งเสริมสร้างพลังในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ [11] นอกจากนี้ยังพบว่า การฟังเพลง สามารถช่วยให้
วัยรุ่นสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น [12] ซึ่งการฟังดนตรี
สามารถลดความเครียด และช่วยควบคุมการเกิดอารมณ์ จะช่วยป้องกัน
โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ ส่งผลท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น [13] และยังมีงานวิจัยพบว่า การควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองมี
ความสัมพันธ์กับความจ าขณะคิด โดยผลการวิจัยปรากฏว่า บุคคลใดที่มี
กลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองได้ดี จะมีความจ าขณะคิดสูง 
[14]  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าการฟังดนตรี เพื่อเพิ่มความจ าขณะคิด
และการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมเพลงไทยลูกทุ่งของ
คมพล พันธ์ยาง และคณะ [9] ซึ่งจะท าการเปรียบเทียบผลเพิ่มความจ า
ขณะคิดและการควบคุมอารมณด์้วยตนเองของนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้อง ทั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของช่วงวัยรุ่นต่อไป 
  
2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์ 
1. ประชากร 
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 
12 ห้องเรียน รวม 521 คน (ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนางรอง 
ปีการศึกษา 2560: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย 
     2.1 ตัวแปรต้น มี 1 ตัวแปร ได้แก่ การฟังเพลง แบ่งออกเปน็         
 2.1.1 การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มเีนื้อร้อง 
 2.1.2 การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มเีนือ้ร้อง 
     2.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ได้แก ่
 2.2.1 ความจ าขณะคิด (Working Memory) 
 2.2.2 การควบคุมอารมณ์ ด้ วยตนเอง (Emotional Self 
regulation) 
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3. วิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and Methods) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 60 คน 
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่
มีเนื้อร้อง กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง และกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ฟังเพลง กลุ่มละ 20 คน  
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ 2-Factor Pretest and Posttest Control 
Group Design [15] 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. เคร่ืองมือที่ใช้คัดกรองกลุ่มตัวอย่างได้แก่ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลการทดสอบการได้ยิน แบบประเมินสายตาระยะสั้น
และแบบคัดกรองตาบอดสีเบื้องต้น อิชิฮะระ 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการฟังเพลง
ไทยลูกทุ่งของ คมพล พันธ์ยาง และคณะ [9] ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ และผ่านการประเมินความพึงพอใจส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว มีท้ังหมด 6 เพลง ใช้เวลาในการฟัง
เพลงต่อเนื่อง 20.29นาที 
     3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
 3.1 ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอรP์sychology Experiment 
Building Language (PEBL) Psychologocal Test Batteryโดยใช้
แบบทดสอบย่อย Corsi Block [16] ในการวัดความจ าขณะคดิ 
  3.2 แบบสอบถาม Emotional Regulation 
Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA) [17] 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม -
3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นห้องเรียน
ดนตรี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ห้อง ห้องละ 30 คน ห้องที่ 1 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง และห้องที่ 2 เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่มท ากิจกรรมทดสอบทดสอบความจ าขณะคิดและการ
ควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองก่อนการทดลองด้วยโปรแกรม Corsi 
Block ในการวัดความจ าขณะคิด และแบบสอบถามการควบคุม
อารมณ์ด้วยตนเองกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท ากิจกรรมการฟังเพลง ใน
กลุ่มทดลองที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง และกลุ่มทดลองที่ได้
ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้องครั้งละ 20.29 นาทีต่อวัน วันละ 1 
ครั้ง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วันเมื่อฝึกครบให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
ท ากิจกรรมทดสอบความจ าขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วย
ตนเองหลังการทดลองอีกครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรยีบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบทดสอบทแีละ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 

 
4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิดและ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง ก่อนกับหลังการฟัง
เพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง ด้วยสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็นอิสระต่อกันแสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิด และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองก่อนกับหลังการ 
ทดลองในกลุ่มฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง 

 

 จากตารางที่ 1 ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลังการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะ
คิด และค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนการ
ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิดและ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนกับหลังการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง 
ด้วยสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิดและ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง ก่อนกับหลังการ
ทดลองในกลุ่มฟังเพลงไทยลูกทุ่งทีไ่ม่มีเนื้อร้อง 
 

คะแนน n Mean SD df t p 
ความจ าขณะคิด 

ก่อนฟังเพลง 20 40.60 11.54 19 6.10* <.05 
หลังฟังเพลง 20 60.50 19.27    

การควบคุมอารมณ ์
     ดว้ยตนเอง 
ก่อนฟังเพลง 20 34.75 8.57 19 5.32* <.05 

หลังฟังเพลง 20 44.85 2.72    

 

 จากตารางที่ 2 ผลวิจัยปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หลังการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความจ าขณะคิดและค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองสูง

คะแนน n Mean SD df t p 
ความจ าขณะคิด 
ก่อนฟังเพลง 

 
20 

 
44.70 

 
13.12 

 
19 

 
9.46* 

 
<.05 

หลังฟังเพลง 20 79.15 17.12    
การควบคุมอารมณ์

ด้วยตนเอง 
ก่อนฟังเพลง 
หลังฟังเพลง 

 
 
20 
20 

 
 

34.55 
44.95 

 
 

6.48 
3.03 

 
 
19 

 
 

9.84* 

 
 

<.05 
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กว่าก่อนการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิดและ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มฟังเพลงไทย
ลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง กับกลุ่มฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง และกับ
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฟังเพลงโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว แสดงดังตารางที่ 3-6  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิด ระยะ
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม 
 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิด ระยะหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม 
 
 

*p<.05, **p<.01 
 
 จากตารางที่ 3-4 ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิด
ระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ค่าความต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนความจ าขณะคิด ระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มด้วยวิธี 
Fisher’s LSD แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อ
ร้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิด สูงกว่ากลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทย
ลูกทุ่งที่ ไม่มี เนื้อร้อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อรอ้งมีค่าเฉลีย่คะแนน
ความจ าขณะคิด สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฟังเพลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อ
ร้อง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความจ าขณะคิดไม่แตกต่างกันจากกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ฟังเพลง  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์
ด้วยตนเองระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม 

 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองระยะหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่ม 

     *p<.05 
 

 จากตารางที่  5-6 ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุม
อารมณ์ด้วยตนเองระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ค่า
ความต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง ระยะ
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Fisher’s LSD แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุม
อารมณ์ด้วยตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ ไม่ ได้ฟังเพลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มี
เนื้อร้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ ไม่ ได้ฟั งเพลงอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 
นอกจากนี้กลุ่มที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องและกลุ่มที่ได้ฟัง
เพลงไทยลูกทุ่งที่ไม่มีเนื้อร้อง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความการควบคุม
อารมณ์ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผล (Discussion) 
 การฟังเพลงที่มีความพึงพอใจ สามารถเพิ่มความจ าขณะคิดได้ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการฟังเพลงที่พึงพอใจ สามารถกระตุ้นการหลั่งของสาร
สื่อประสาทต่าง ๆ เช่น โดปามีน อะเซติลโคลีน และนอร์อิพิเนปฟินส์ ที่
ส่งผลต่อสมองในส่วนระบบลิมบิก และสมองส่วนพรีฟรอนทอล         
คอร์เท็กซ์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้และความจ า ท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นบริเวณจุดประสานประสาทบริเวณสมองส่วนพรีฟรอนทอล คอร์
เท็กซ์ และเกิดการเพิ่มขึ้นของการสร้างเซลล์ประสาท (Neurogenesis) 
ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ที่เกี่ยวข้องกับความจ าขณะคิด [18] โดยการ
ฟังเพลงที่มีเนื้อร้องนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความจ าได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simmons-Stern et al. [19] ได้ใช้เพลงที่มี
เนื้อร้องในการช่วยบ าบัดผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 
คน ได้รับการฟังเพลงทั้งสิ้น 80 เพลง และมีความดังของเสียงต่ าสุด 60-
65 เดซิเบล และสูงสุด 80-85 เดซิเบล ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 

Effect SS df MS F p 
Between 
Groups 

1888.23 2 944.12 65.67* <.05 

Within 
Groups 

819.50 57 14.38   

Total 2702.73 59    

Effect SS df MS F p 
Between 
Groups 

3856.30 2 1928.25 4.63* <.05 

Within 
Groups 

23734.55 57 416.40   

Total 27590.85 59    

กลุ่ม Mean มีเนื้อร้อง ไม่มเีนื้อร้อง ควบคุม 
มีเนื้อร้อง 
ไม่มเีนื้อร้อง 
ควบคุม 

79.15 
60.50 
64.50 

- 18.65** 
- 

14.65* 
4.00 

 

กลุ่ม Mean มีเนื้อร้อง ไม่มเีนื้อร้อง ควบคุม 
มีเนื้อร้อง 
ไม่มเีนื้อร้อง 

44.95 
44.85 

- 0.10 
- 

11.95* 
11.85* 

ควบคุม 33.00   - 
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มีคะแนนความจ าจากแบบทดสอบ Recognition Memory Task เพิ่มขึ้น
โดยผลของการฟังเพลงท าให้เกิดการเข้ารหัส (Encoding) โดยเป็นการรับ
และรวบรวมข้อมูลทางด้านภาษาและยังมีงานวิจัยของอัญชนา จุลศิริ 
และคณะ [20] ทีส่รุปว่า การฟังเพลงที่มีความพึงพอใจ สามารถเพิ่ม
ความจ าขณะคิดในผู้สูงอายุได้ 
 นอกจากนี้ดนตรีสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Uhlig et al. [10] ที่ ได้ท าการส ารวจ     
นักดนตรีบ าบัดที่ใช้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง การร้องเพลงชนิด
ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ด้วยตนเองในวัยรุ่น ผลการวิจัยปรากฏว่า ดนตรีสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
การแสดงออกของอารมณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า การฟังดนตรีสามารถ
ลดความเครียด และช่วยควบคุมการเกิดอารมณ์ ซึ่งจะช่วยป้องกัน
โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ ส่งผลท าให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเมื่อฟังดนตรี สมองบริเวณลิมบิคและพาราลิมบิค
จะถูกกระตุ้น ส่งผลท าให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ [21] โดย
เพลง มีประสิทธิภาพในการถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์
ใน งานวิจั ยต่ าง ๆ  ยกตั วอย่ างในงานวิจั ยของ Eerola and 
Vuoskoski [22] ที่ได้ท าการรวบรวมงานวิจัย ที่อธิบายถึง วิธีการ
วิจัย สิ่งเร้า และทฤษฎีของอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดนตรีที่
ส่งผลต่ออารมณ์  นอกจากนี้  ในงานวิจัยของ Saarikkallio and 
Erkkila [23] ที่ แสดงให้ เห็นว่า เพลง เหมาะสมในการใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมอารมณ์ในวัยรุ่นได้ 
 
6. บทสรุป (Conclusion) 
 จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง ด้วย
ระยะเวลา 20.29 นาทีต่อวัน วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน
ต่อเนื่องกันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มได้ทั้งความจ าขณะคิดและการ
ควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการจัดการขยะมูลฝอย
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) 
เป็นเครื่องมือหลักในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเปรียบเทียบปริมาณขยะในครัวเรือนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นแกนน าชุมชนและ
ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 25 ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและ SD ส่วนสถิติอนุมาน คือ paired t-test และ Wilcoxon Signed Ranks Test ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมและปริมาณขยะก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการและปริมาณขยะ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณขยะทั่วไปมีค่าเฉลี่ยน  าหนักลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และปริมาณขยะริไซเคิลมีค่าเฉลี่ยน  าหนักเพิ่มขึ น ส่วนคะแนนความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมการ
จัดการขยะก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรกตตาม เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของ
ระดับ คะแนนความรู้และทัศนคติ โดยแยกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับต่ า พบว่าสัดส่วนของระดับความรู้ และทัศนคติระดับสูงมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ น สรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม A-I-C การจัดการขยะ  
 

Abstract 
 The participatory action research was conducted in Mai-Pat-Ta-Na-Tai village, Nongpako sub-district, Doi Luang 
district, Chiang Rai by using Appreciation Influence Control (AIC) process to main tools. The objective of this research was 
to evaluate the effect of community participation in knowledge, attitude, and practices of solid waste management in 
the community.  Including, promoted to develop waste separation and management, knowledge, attitude and practice, 
amount of solid waste before and after activity measurement. The purposive sampling was used to select 25 stakeholders 
and a representative household sample size.  Descriptive statistics were frequency, percentage, mean and standard 
deviation, paired t-test and Wilcoxon Signed Ranks Test was used to evaluate the effect. The study found that the average 
weight of general waste was decreased by statistic significant at p-value 0.05 and increased the average weight of recycled 
waste. Moreover, knowledge, attitude, and practices score before and after activity was not differenced by significantly at 
p- value 0. 05.  However, the proportion of knowledge and attitude level by divided into high and low, found that high 
knowledge and attitude levels were increased compared to based line.  So, community participation had an effect to 
decrease of general waste and increase the amount of recycled waste.  
Keyword: Knowledge attitude and practices, Participatory Action Research, A-I-C, solid waste management 
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1. บทน า 
 ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญที่เกิดขึ นจาก
น  ามือมนุษย์ กรมควบคุมมลพิษได้กล่าวถึงขยะมูลฝอย ดังนี  “ขยะ
มูลฝอย” คือ ขยะจ าพวกเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือ
สิ่งอื่นใดที่เกตบกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ
และคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน[1]   
 สถานการณ์ขยะปัจจุบันพบว่าท่ัวโลกสามารถผลิตขยะมูลฝอยได้
ปริมาณ 2.01 พันล้านตันหรือคิดต่อคนเฉลี่ย 0.74 กิโลกรัมต่อวัน 
และยังคงเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมถึง 0.54 
กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็น 16% ของประชากรทั งหมด และคาดว่าปริมาณ
ขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ นจากเดิมเป็น 3.40 พันล้านตันในปี พ.ศ. 2593 
ซึ่งเพ่ิมขึ นเป็น 2 เท่าของการเติบโตของประชากรทั งหมดในช่วงเวลา
เดียวกัน นอกจากนี ยังคงพบการก าจัดขยะอย่างผิดวิธีถึง 33% ของ
ปริมาณขยะทั งหมด[2]  
  ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นทั่วประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน 
เพิ่มขึ นร้อยละ 1.26 จากปีพ.ศ. 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ นของ
ประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภค ของ
ประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน
ในปีพ.ศ. 2560 ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ลดลงจาก 
1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปีพ.ศ. 2559เป็น 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ น เป็นขยะมู ลฝอย ที่ เกิดขึ น ใน
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.88 ล้านตัน (ร้อยละ 18) และในพื นที่ 
76 จังหวัด ประมาณ 22.52 ล้านตัน (ร้อยละ 82) [3]  และจากการ
ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ที่ด าเนินไม่ถูกต้อง พบว่า มีขยะมูลฝอยที่ตกค้างเพื่อรอก าจัด หรือ
บ าบัดอย่างถูกต้องประมาณ 5.34 ล้านตัน[4]  
  จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสนใจหลายแห่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนับ
หมื่นล้านต่อปี และมีสังคมเมืองที่มีการขยายตัวสูงตามจ านวนที่
ประชากรเพิ่มขึ น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั ง
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มสูงขึ น ท าให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ น ซึ่งควรได้รับการแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เมื่อ
พิจารณาถึงสถานการณ์ขยะ พบว่าในปีพ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงรายมี
ปริมาณขยะ 401,671.9 ตัน และมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ย 0.3 ตัน/
คน/ปี ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับสองของภาคเหนือตอนบน นอกจากนี 
พบว่าเชียงรายมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 88 แห่งแต่มีเพียง 
21 แห่งเท่านั นท่ีก าจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดการขยะด้วยวิธี
ที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดขยะตกค้างในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ นจากปี
พ.ศ. 2558 2,951.5 ตัน[6]   
 บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ 10 เป็นหนึ่งในสังกัดต าบลหนองป่าก่อ 
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

ระหว่างภูเขา มีพื นที่ 1,161 ไร่ หรือ 1.7576 ตารางกิโลเมตร โดย
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ[7] 
ที่ประสบปัญหากับการจัดการขยะในชุมชนเนื่องจากขาดการ
สนับสนุนจากทางท้องถิ่น และขาดการจัดการขยะในครัวเรือน ส่งผล
ให้ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้น าขยะไปก าจัดอย่างผิดวิธี เช่น การเผา 
จนส่งผลกระทบต่อทั งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน   
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ 
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นจากกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนการทดสอบความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการและน าไปสู่กิจกรรม
การสนทนาเชิงสร้างสรรค์ หรือการจัดท าเวทีประชาคมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมที่ดีต่อการ
จัดการขยะ และให้ ชุมชนมีส่ วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั งใช้เป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการขยะในต าบลหนองป่าก่อต่อไป 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 ศึกษาผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และเปรียบเทียบปริมาณขยะในครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโครงการและ
หลังเข้าร่วมโครงการ ของชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่า
ก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
2.3 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research:  PAR)  โ ดย ใ ช้กระบวนการ
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วางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) เป็นเครื่องมือหลัก ในชุมชนบ้านใหม่
พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
ในช่วงเวลา 22 เมษายน 2562 – 12 พฤษภาคม 2562 
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครัวเรือนในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่า
ก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จ านวน 120 ครัวเรือน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ แกนน าชุมชนและประชาชนท่ีเป็นตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 25 ครัวเรือน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยใช้เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี  
เกณฑ์การคัดเลือกเข้า 
1.อาศัยอยู่ในพื นที่หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ 
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
2.เป็นผู้แทนครัวเรือน 
3.สามารถตัดสินใจได้เอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีขึ นไป 
4.เป็นผู้ที่ ไม่มีความบกพร่องในด้านการรับรู้  สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยเข้าใจ และมีทักษะการอ่าน และการเขียนในระดับอ่าน
ออก เขียนได้ 
5.เข้าร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสมัครใจและยินดีให้ความร่วมมือ
ระหว่างด าเนินการวิจัย 
เกณฑ์การคัดเลือกออก (Exclusion criteria) 
1.ขอถอนตัวออกจากกิจกรรม 
2.ไม่สามารถด าเนินตามโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ 
2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เกตบรวบรวมข้อมูลในครั งประกอบด้วย
เครื่องมือเชิงปริมาณ และเครื่องมือเชิงคุณภาพ ดังนี  
เครื่องมือท่ีใช้เกตบข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 
1.แบบบันทึกประเภทและปริมาณขยะมูลฝอย โดยบันทึกปริมาณ
ขยะเป็นกิโลกรัม 
2.แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน หมู่ 10 บ้านใหม่
พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย”ซึ่ง
ประยุกต์จากแบบสอบถามความรู้ ของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) 
เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[8] แบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม , ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน , 
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน, พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และความคิดเหตนเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
เครื่องมือท่ีใช้เกตบข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
1.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 
2.การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนรวมถึงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พร้อมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้การสังเกตโดยตรงจาก
พฤติกรรมการทิ งขยะ และการจัดการขยะในชุมชน รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน 
4.แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้กระบวนการ A-
I-C ในการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
5.การบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการ A-I-C ในการร่วมกันหาแนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
6. กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) โดยแกนน าชุมชนและ
ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 25 ครัวเรือน รับฟังและ
ชี แจง รายละเอียดประเดตนกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
(AIC) 6 ประเดตนค าถาม เพื่อท าความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและ
ร่วมกันเสนอความคิดเหตน ตามประเดตน AIC แต่ละคนเขียนใส่
แผ่นกระดาษ เพื่อน าเสนอประเดตนปัญหาการขยะในชุมชน และ
ความต้องการแก้ปัญหาในอนาคต และสรุปประเดตนปัญหาที่ได้จาก
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และร่วมกันสรุปแผนกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 
7. กิจกรรมแทรกแซง คือ การส ารวจปัญหาด้านการจัดการขยะของ
ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนโดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่อไปนี  คือร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข และ เกิดโครงการหรือ
แผนงานจากกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี ยังมี
กิจกรรมการช่ังขยะตามบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ ส ารวจ 3 ครั งคือ
ช่วงก่อนการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการและหลังเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อสะท้อนผลทางพฤติกรรมการจัดการขยะ และการ
คัดแยกขยะในชุมชน 
2.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยการประมวลผลทางสถิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเรตจรูป SPSS Statistics 20 
โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามในการจัดการขยะในครัวเรือน สถิติที่ ใช้ ได้แก่  
ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด าเนินการโดย วิเคราะห์ข้อค าถามที่
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามถูกและผิด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด าเนินการโดย 
วิเคราะห์ข้อค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน ด้วยค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการด าเนินการให้ความรู้ 
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และเปรียบเทียบปริมาณขยะก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม สถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ Paired t-test และ Wilcoxon Signed Ranks Test 
3.การเกตบรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการ A-I-C ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้วยแบบบันทึกผลการประชุม แล้ววิเคราะห์เนื อหา
ออกมาในรูปแบบการบรรยาย, การบันทึกวิดีโอการประชุม และ
ภาพถ่าย ซึ่งผ่านการขออนุญาตและความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
ประชุม 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
บ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย จากตัวแทนครัวเรือนจ านวน 25 ครัวเรือน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.00 อายุส่วนใหญ่มากกว่า 
60 ปี ร้อยละ 52.00 รองลงมาคืออายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 
32.00, อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 12.00 และอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อย
ละ 4.00 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 81.00 
รองลงมา ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 14.30 และระดับ
อนุปริญญา หรือปวช ร้อยละ 4.70 ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ร้อยละ 62.50 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ร้อยละ 52.20 
รองลงมา ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง ร้อยละ 30.40 พ่อค้าแม่ค้า 
ร้อยละ 8.70 และข้าราชการ ร้อยละ 8.70 รายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 91.30 และจ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วน
ใหญ่มีจ านวน 1-4 คน ร้อยละ 66.70 ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 11 44.00 
     หญิง 14 56.00 
อายุ   
     น้อยกว่า 30 ป ี 1 4.00 
     41 – 50 ป ี 3 12.00 
     51 – 60 ปี 8 32.00 
     มากกว่า 60 ปี 13 52.00 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศกึษา 17 81.00 
     มัธยมศึกษา 7 14.30 
     อนุปริญญา หรือ ปวช 1 4.70 
สถานะภาพทางครอบครัว   
     หวัหน้าครอบครัว 16 62.50 
     สมาชกิในครอบครัว 9 37.50 
อาชีพ   
     ขา้ราชการ 2 8.70 
     เกษตรกร 12 52.20 
     พอ่ค้าแม่ค้า 2 8.70 
     ลูกจ้าง 9 30.40 
   

 
รายได ้
     น้อยกว่า 10,000 บาท 17 81.00 
     10,000 – 15,000 บาท 7 14.30 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
     1 – 4 คน 14 66.70 
     5 – 6 คน 8 28.60 
     มากกว่า 6 คน 3 4.80 

 
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอย
ทั งหมด และแยกประเภทก่อนและหลังจากการด าเนินการตาม
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ 
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่าน  าหนักเฉลี่ยขยะรวม
ทั งหมด ขยะทั่วไป และขยะย่อยสลายได้มีปริมาณที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ค่า p value น้อยกว่า 0.05 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน  าหนักขยะรวมทุกประเภทและ
ขยะย่อยสลายได้ก่อนและหลังการด าเนินการ 

ประเภทขยะ n X S.D. df t 
P 

value 
ขยะรวม
ทุก
ประเภท 

ก่อน 25 22.08 18.99 24 3.83 0.001* 
หลัง 25 6.12 8.43    

ขยะย่อย
สลายได ้

ก่อน 25 15.47 16.40 24 3.07 0.005* 
หลัง 25 4.52 7.58    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p value น้อยกว่า 0.05 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน  าหนักขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตรายก่อนและหลังการด าเนินการ 
ประเภทขยะ Wilcoxon Signed 

Ranks Test 
Sig.(2-tailed) 

ขยะทั่วไป -3.515 <0.001* 
ขยะรีไซเคิล -1.289 0.197 
ขยะอันตราย -1.342 0.180 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p value น้อยกว่า 0.05 
ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยน  าหนักขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบน  าหนักเฉลี่ยขยะรี
ไซเคิลก่อนและหลังการด าเนินงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ น และ
น  าหนักเฉลี่ยขยะอันตรายมีค่าเฉลี่ยที่ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ปริมาณน  าหนักเฉลี่ยของขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย
ก่อนและหลังการด าเนินงาน 
 ขยะรีไซเคิล 

(กิโลกรัม) 
ขยะอันตราย 

(กิโลกรัม) 
ก่อนด าเนินการ 3.82 0.23 
หลังด าเนินการ 4.52 0.07 
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การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการด าเนินงาน 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p value 
น้อยกว่า 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 5 แต่เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของ
ระดับ คะแนนความรู้และทัศนคติ โดยแยกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูง
และระดับต่ า พบว่าสัดส่วนของระดับความรู้ และสัดส่วนของระดับ
ทัศนคติระดับสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น ดังแสดงในตารางที่ 6  
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการก าจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการ
ด าเนินงาน 
 

n X S.D. df t 
P 

value 

ความรู ้
ก่อน 25 10.80 1.15 24 -1.96 0.061 

หลัง 25 11.40 1.08    

ทัศนคติ 
ก่อน 25 53.36 5.80 24 -0.27 0.792 

หลัง 25 53.68 4.27    

พฤติกรรม 
ก่อน 25 47.56 4.99 24 1.86 0.075 

หลัง 25 44.52 6.24    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p value น้อยกว่า 0.05 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
ความรู้และทัศนคติของบุคคลก่อนและหลังการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ 
ความรู้  
n(%) 

ทัศนคติ  
n(%) 

ความรู้ 
n(%) 

ทัศนคต ิ
n(%) 

ระดับต่ า 11(44.00) 11(44.00) 6(24.00) 8(32.00) 
ระดับสูง 14(56.00) 14(56.00) 19(76.00) 17(68.00) 

นอกจากนี เมื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการก าจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการ
ด าเนินงาน พบว่า ด้านความรู้หลังด าเนินการผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากขึ น ในด้านขยะเปียกหมายถึงเศษอาหาร เศษผัก 
เปลือกผลไม้, ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก คือ เศษแก้วและเศษโลหะ , 
การก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย ควรมีการคัดแยกประเภทเพื่อ
สะดวกในการก าจัดหรือท าลาย และการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝงั
กลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้น  าใต้ดินเกิดมลพิษ ร้อยละ 100.00 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 7  
ตารางที่ 7 ร้อยละความรู้ที่เพ่ิมขึ นหลังการด าเนินการ 
ความรู้ในการจัดการ
ขยะมลูฝอย 

ก่อนด าเนินการ
(%) 

หลังด าเนินการ
(%) 

ขยะเปียกหมายถึงเศษ
อาหาร เศษผัก เปลือก
ผลไม ้

96 
 
 

84 

100 
 
 

100 ขยะที่ย่อยสลายได้
ยาก คือ เศษแก้วและ
เศษโลหะ 

การก าจัดหรือท าลาย
ขยะมูลฝอย ควรมีการ
คัดแยกประเภทเพื่อ
สะดวกในการก าจัด
หรือท าลาย 

84 100 

การก าจัดขยะมูลฝอย
โดยการฝังกลบ ถ้าท า
ไม่ถูกวิธีจะท าให้น  าใต้
ดินเกิดมลพิษ 

88 100 

 
ด้านทัศนคติหลังด าเนินการผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติระดับเหตน
ด้วยอย่างยิ่งเพิ่มมากขึ น ในด้านเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค 
จ าเป็นต้องรวบรวมไว้และใส่ภาชนะที่ปิดฝามิดชิด ร้อยละ 56.00 
รองลงมามีทัศนคติระดับเหตนด้วยเพิ่มมากขึ นในด้าน การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ท าได้โดยการแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใหม่
ออกจากขยะมูลฝอยอื่น ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ภาชนะ
พลาสติกที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรแยกเกตบไว้ขายกับผู้รับซื อของเก่า, ร้อย
ละ 40.00 และแบตเตอรี่รถยนต์ถ่านไฟฉาย ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้ว ไม่สามารถทิ งรวมกับขยะอื่นๆ ได้ ร้อยละ 32.00 ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 8 และตารางที่ 9 
ตารางที่ 8 ร้อยละทัศนคติในระดับเหตนด้วยอย่างยิ่งที่เพิ่มขึ นหลัง
การด าเนินการ 
ทัศนคติในการจัดการ
ขยะมลูฝอย 

ก่อนด าเนินการ
(%) 

หลังด าเนินการ
(%) 

เศษอาหารที่เหลือจาก
ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าเป็นต้องรวบรวมไว้
และใส่ภาชนะที่ปิดฝา
มิดชิด 

40 
 
 
 

56 
 
 
 

ตารางที่ 9 ร้อยละทัศนคติในระดับเหตนด้วยที่ เพิ่มขึ นหลังการ
ด าเนินการ 
ทัศนคติในการจัดการ
ขยะมลูฝอย 

ก่อนด าเนินการ
(%) 

หลังด าเนินการ
(%) 

การลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ท าไดโ้ดยการแยก
ขยะมูลฝอยที่สามารถน า
กลับมาใหม่ออกจาก
ขยะมูลฝอยอื่น 

40 
 
 
 

48 
 
 
 

ภาชนะพลาสติกที่ไม่ใช้
งานแล้ว ควรแยกเกตบไว้
ขายกับผู้รับซื อของเก่า 

32 40 

แบตเตอรีร่ถยนต์
ถ่านไฟฉาย ที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว ไม่

20 32 
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สามารถทิ งรวมกับขยะ
อื่นๆ ได ้

ด้านพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหลังด าเนินการผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติประจ าทุกวันเพิ่มมากขึ น ในด้านการ
คัดแยกขยะมูลฝอย คือ ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ งลงถังขยะ 
ร้อยละ 88.00 รองลงมาคือ ท่านเกตบหลอดไฟท่ีใช้แล้วใส่ถุงปิดมิดชิด 
จากนั นแยกทิ งจากขยะประเภทอื่น ร้อยละ 64.00 และท่านใช้
ภาชนะส่วนตัวรองรับและคัดแยกมูลฝอยให้กับส่วนรวม ร้อยละ 
56.00 ตามล าดับ ด้านการเกตบรวบรวมขยะมูลฝอยมีระดับ
พฤติกรรมที่เพิ่มขึ น คือท่านเกตบรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วท าการคัด
แยกก่อนน าไปก าจัด ร้อยละ 52.00 ส่วนด้านการก าจัดขยะมูลฝอย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน
ลดลงในด้าน ท่านก าจัดเศษไม้เศษกระดาษ โดยการเผากลางแจ้ง 
ร้อยละ 12.00 และ ท่านเผาถุงพลาสติกหรือวัสดุที่ท าจากพลาสติก
บริเวณบ้านหรือพื นทางการเกษตร ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 10 
ตารางที่ 9 ร้อยละพฤติกรรมในระดับปฏิบัติประจ าทุกหลังการ
ด าเนินการ 
ทัศนคติในการจัดการ
ขยะมลูฝอย 

ก่อนด าเนินการ
(%) 

หลังด าเนินการ
(%) 

ท่านคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ งลงถังขยะ 

               64 
 

88 

ท่านเกตบหลอดไฟที่ ใ ช้
แ ล้ ว ใ ส่ ถุ ง ปิ ด มิ ด ชิ ด 
จากนั นแยกทิ งจากขยะ
ประเภทอ่ืน 

               40 56 

ท่านใช้ภาชนะส่วนตัว
รองรับและคัดแยกมูล
ฝอยให้กับส่วนรวม 

              12 56 

ท่านเกตบรวบรวมขยะมูล
ฝอยแล้วท าการคัดแยก
ก่อนน าไปก าจัด 

                28 52 

ท่านก าจัดเศษไม้ เศษ
กระดาษ โดยการเผา
กลางแจ้ง 

16.7 12 

ท่านเผาถุงพลาสติกหรือ
วัสดุที่ท าจากพลาสติก
บริเวณบา้นหรือพื นทาง
การเกษตร 

              16 4 

 
นอกจากนี หลังจากด าเนินการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดย
ใช้กระบวนการ A-I-C พบว่าชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการคิด
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการแก้ไขปัญหา จนเกิดการจัดตั งกลุ่ม
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนขึ นในชุมชน และยังร่วมกันคิดและหา
แนวทางจัดซื อเครื่องอัดขยะพลาสติกเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ

จัดการขยะอย่างถูกวิธีสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการซื อขาย
ขยะ 

4. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
พัฒนาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย จากตัวแทนครัวเรือนจ านวน 25 ครัวเรือน พบว่าผลการ
ด าเนินโครงการก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมเพื่อประเมิน
ปริมาณขยะในครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการ ชี ให้เหตนว่าน  าหนัก
เฉลี่ยของขยะรวมทั งหมด ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายได้ และขยะ
อันตราย มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง และค่าเฉลี่ยน  าหนักของขยะรีไซเคิล มี่
ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ น ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการวัดปริมาณขยะ
อย่างต่อเนื่องในแต่ละครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ A-I-C ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกระตุ้นและรับรู้ผลการปฏิบัติในการแยก
ขยะที่เพิ่มขึ น จะเหตนได้จากปริมาณน  าหนักเฉลี่ยของขยะที่ไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ลดลง และปริมาณน  าหนักเฉลี่ยของ
ขยะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ น แสดงให้เหตนถึงการลงมือ
ปฏิบัติจริงในการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ งของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุทธิ์ บุญโท(2559) ที่พบว่าปริมาณขยะ
มูลฝอยภายหลังการใช้หลักการจัดการขยะ 5R มีปริมาณลดลงจาก
การวัดทั งหมด 3 ครั ง เนื่องจากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 5 Rs ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการ
แปรรูปขยะต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้จริง
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง[8] 
จากการด าเนินโครงการก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้กระบวนการ A-I-C มีจ านวนตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 25 ครัวเรือน ผลการเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ก่อน
และหลังการด าเนินการพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่น้อยเกินไป 
ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมที่จ ากัด ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาของ Kumar R, Somrongthong R, Ahmed J.(2016) ที่
พบว่าหลังระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 18 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ [9] 
แต่เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของระดับ คะแนนความรู้และทัศนคติ โดย
แยกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับต่ า พบว่าสัดส่วนของระดับ
ความรู้ และสัดส่วนของระดับทัศนคติระดับสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น 
และการจัดตั งกลุ่มจัดการขยะมูลฝอยตลอดจนเกิดโครงการจัดซื อ
เครื่องอัดขยะพลาสติก เป็นผลมาจากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการแลกเปลี่ยนความคิดเหตน
ร่วมกันในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชน เป็นเครื่องชี ชัดว่า สื่อ
การเรียนรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการ A-I-C ที่ใช้มีความเหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมใน
ครั งนี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนัยนา เดชะ (2557) ที่ได้ศึกษา
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
ต าบลเลมตด อ าเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการน ากระบวนการ 
A-I-C (Appreciation-Influence-Control) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในพื นที่อย่างยั่งยืน พบว่า
ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วม
วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาจนก่อให้เกิดโครงการที่เป็น
รูปธรรมในต าบล คือกองทุนมูลฝอย ถือเป็นการสร้างรายได้และน า
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ น[10] 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีผลต่อ
การลดปริมาณขยะทั่วไปและเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น า
กลับไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ น รวมการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ A-I-C ที่
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประเดตน
ปัญหาของชุมชนในมุมมองของตนเอง ตลอดจนกิจกรรมกระตุ้นการ
ปฏิบัติจากการวัดปริมาณขยะตามบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการขยะ
มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ น รวมถึงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและ
ตระหนักต่อปัญหาขยะที่เกิดขึ น จนเกิดการจัดตั งกลุ่มการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และจัดท าโครงการจัดซื อเครื่องอัดขยะพลาสติก 
เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผู้เกี่ยวข้องควรมีการกระตุ้นและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการคืนข้อมูลให้ชุมชน และขยายไปยังครัวเรือนอื่น เพื่อให้
เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สามารถสานต่องานโดยจัดท า แผนปฏิบัติการ (Action 
plan) การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของของชุมชน โดยให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
ควรจะต้องศึกษาเพิ่ม เติมในเรื่ ององค์ประกอบขยะ( Waste 
composition) และการเกิดขยะ(Waste generation) ของหมู่บ้าน 
เพื่อน าไปประเมินในส่วนภาพรวมของหมู่บ้านต่อไป 
 
8. จริยธรรมวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี ผ่านการกระบวนการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
โครงการเลขท่ี REH-62126 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณอาจารย์ดร. ภัทรพล มากมี อาจารย์ที่ปรึกษา ท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบข้อบกพร่อง ชี แนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา และให้ก าลังใจในระหว่างการด าเนินงาน รวมถึงให้การ

สนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด และ ขอขอบพระคุณผู้น าชุมชนบ้าน
ใหม่พัฒนาใต้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองป่า
ก่อทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล บุคคลกร ในการมีส่วนร่วม 
รวมถึงทุนทรัพย์ และขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ 
ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการเกตบข้อมูล ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา หากมีข้อบกพร่องด้วยประการใดกลุ่ม
ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ 

 การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองของประเทศก าลังพัฒนา 
ในขณะที่องค์กรภาครัฐในระดับท้องถิ่นไม่สามารถจัดการกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นได้จึงส่งผลให้ขยะที่ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูก วิธี
กระจายอยู่ตามสถานที่สาธารณะในเขตชุมชน บ้านนาเจริญเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถปุระสงค์เพื่อส ารวจทางเลือกในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนเมษายน 
- พฤษภาคม 2562 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การวินิจฉัยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนด้วยเครื่องมือ 8 ช้ิน การส ารวจความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม การจัดการสนทนากลุ่มเพื่อระดม
สมอง วางแผนด าเนินการ ประเมินผลกิจกรรม ส่งคืนข้อมูลแก่ชุมชน และถอดบทเรียน ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และนักวิจัย ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน ผ่านแนวคิดการลดจ านวนขยะอินทรีย์โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ย การแยกประเภทขยะ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจ านวนขยะในชุมชนและหน่วยงานราชการลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20  หลังจากด าเนินกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดการขยะมูลฝอย และการท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ระดบัความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะของคนใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
 

Abstract 
Inefficient management and disposal of solid waste is an obvious cause of degradation of the environment in 

most cities of the developing world. Municipal corporations of the developing countries are not able to handle increasing 
quantities of waste, which results in uncollected waste on roads and in other public places. Na-Charoen Village has 
experienced problems in waste disposal and has sought ways of addressing these through alternative techniques, 
including recycling. This study explores alternative approaches to community participation and public partnership in solid 
waste management. The study was carried out from April-May 2019 through community participatory action research. 
This project includes; diagnosis solid waste management problems in community with 8 instruments and questionnaire 
survey, planning with focus group discussions, action taking with 3 activities, impact evaluation and reflection of lesson 
learned with villagers, village headman, village health volunteers, public health officers and researchers.  The community 
had learning process to manage the waste in their household and community. Composting organic waste, recyclable 
waste, hazardous waste, and general waste are reduced by at least 20 percent of the rubbish before the project starts.  
After education and reducing waste activities program providing in community, the knowledge and attitude about waste 
management were improved. Moreover, the community participation could significantly reduce quantities of organic solid 
waste for disposal.  
Keywords: Solid waste management, Community Participation, Action Research 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจึงเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมาก
ขึ้นก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้น เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย นับเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ 
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ที่น าโรคมาสู่คนและยังก่อให้เกิดความ
ร าคาญอีกด้วย [1]  

ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก ถึงแม้
จะมีเจ้าหน้าที่ คอยเก็บกวาดอยู่ก็ตาม แต่เพราะความมักง่าย ขาด
วินัย และการขาดจิตส านึกที่จะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีการทิ้ง
ขยะประเภทต่างๆอย่างไม่เป็นที่เป็นทาง จนกลายเป็นปัญหาส าคัญ
ล าดับต้นๆของสังคมในเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศในขณะนี้ จากการ
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งชุมชนทั่วประเทศ
พบว่า ปัจจุบันขยะทั่วประเทศนั้นมีจ านวน 1.4 ล้านตันต่อปี เฉลี่ย
วันละ 3.8 หมื่นตันต่อวัน และขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะมี
เพียงแค่ 3.1 พันตันต่อวัน หรือ ร้อยละ 30 ต่อวันเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 70 ที่ไม่ได้มีการจัดการและถูกปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง ซึ่งเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก [2] จึงต้องเร่งสร้างความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
จากแหล่งก าเนิดที่มีชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยด าเนินการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลที่เกิดจากจ านวนและปริมาณของ
ขยะมูลฝอย [3] 

ขณะเดียวกัน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย ประสบกับปัญหาปริมาณขยะในชุมชนที่มี
จ านวนมาก และประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการขยะโดยการเผา
ในที่โล่ง การทิ้งขยะอันตราย เช่น ขวดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร่วมกับ
ขยะทั่วไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวจัดเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญ การวิจัยช้ินนี้จึงเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและเรียนรู้กระบวนการจัดการ
ขยะเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิด
การจัดการขยะในชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดปรมิาณขยะ และสร้างเสรมิความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการขยะแบบมสี่วนร่วมของคนในชุมชนหมู่ 11 บ้านนาเจรญิ 
ต าบลแมเ่ปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน (Participatory Action Research) โดยใช้วงจร
ปฏิบัติของ เคมมิส และแมคทากกาท (Kemmis & Mc Taggart, 
1988 : 10) [5] โดยในหนึ่งวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1. Plan คือ การวิเคราะห์โครงข่ายปัญหา จุดแข็งจุดอ่อน 
และการวางแผนกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 2. Act คือ การลงมือปฏิบัติ หลังจากจบจากการวางแผน
จึงเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ขั้นตอนที่  3. 
Observe คือ ตรวจสอบผลการปฏิบัติทุกกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี 4. Reflect คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ ถอดบทเรียนจุด
ดีจุดด้อยปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ชุมชนได้เรียนรู้ จากนั้นจึงด าเนิน
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2 คือ ขั้นตอน Plan อีกครั้งโดยการน าผลจาก
วงรอบที่ 1มาวางแผนการปฏิบัติต่อไป โดยสามารถเขียนเป็นกรอบ
กระบวนการวิจัยตามภาพ ดังนี้ 
 

 
 
ลักษณะตัวอย่างหรือประชากรที่ท าการศึกษา 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิชาการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เปาผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ที่อาศัยอยู่ในบ้านนา
เจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 141 ครัวเรือน   

การเลือกตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการวิจัย (Inclusion criteria) ตัวแทนของครัวเรือนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยที่อาศัยบ้านนาเจริญ หมู่ที่  11 
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ครัวเรือนละ 1 
คน 

ขนาดตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากนักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เปา จ านวน  1  คน ผู้น าชุมชน
จ านวน   5   คน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม .) 
จ านวน  10  คน และประชาชนหมู่ 11 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 รูปแบบ 
 1. แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ
ใช่หรือไม่ใช่ในเรื่องความรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
และค าถามแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกในเรื่องความตระหนักของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนโดยการคัดแยกขยะครัวเรือน 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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2. แบบบันทึกการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยจะวัดน้ าหนัก
ปริมาณขยะทุก ๆ วันศุกร์ที่จุดทิ้งขยะของหมู่บ้านโดยแยกประเภท
ขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป 

3. แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลจากการ
ประชาคมและเพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
สนทนาโดยผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสนทนาจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่11 และผู้น าชุมชน 

 
การวิเคราะห์ทางสถิติ  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิ เคราะห์โดยการใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่  ค่ าร้ อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test เพื่อแสดงการ
เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนในการจัดการขยะ 
และน้ าหนักขยะในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับค่า 0.05  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยท าการวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content 
Analysis) สภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดการขยะในพื้นที่ และการ
ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่าง
ละเอียด  
5. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
51.9 อายุเฉลีย่อยู่ในช่วง 30-39 ปี ร้อยละ 36.0  ระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 86.0 อาชีพค้าขายร้อยละ 58.0 ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (จ านวน 50 คน) 

คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการ
จัดการขยะของคนในชุมชนเมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างก่อนการ
ด าเนินกิจกรรมและหลังด าเนินกิจกรรม พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างการทดสอบก่อนและ
หลังเรื่องความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน (จ านวน 50 คน) 

  * P-value  0.05  

น้ าหนักรวมของปริมาณขยะทั้งหมดในชุมชนและในหน่วยงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบระหว่างก่อนด าเนินกิจกรรมและหลัง
ด าเนินกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 พบว่า
ปริมาณขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 20.37 และปริมาณขยะใน
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่
เปา ลดลงร้อยละ 61.9 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ปริมาณขยะรวมต่อวันในชุมชนบ้านนาเจริญจ านวน 141 
ครัวเรือน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เปา ระหว่าง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562  

 

จ านวนเงินรวมทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ ที่
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการน าขยะในครัวเรือนที่สามารถขายได้มา
บริจาคและน าไปขายเพื่อน าเงินที่ได้จากการขายขยะไปสมทบทุน
สร้างห้องน้ าโรงเรียนบ้านสบเปา  ของชุมชนบ้านนาเจริญ ระหว่าง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 คือ 1,568 บาท ดังตารางที่ 4 

ลักษณะกลุ่มตัวอยา่ง 
จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 
     หญิง 

28 
22 

51.9 
40.7 

อายุ (ป)ี 
      20-29 
      30-39 
      40-49 
      50-59 
      >60 
ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรีขึ้นไป 
       

 
3 
18 
14 
8 
7 
 

43 
7 

 
6 
36 
28 
16 
14 
 

86 
14 

 
อาชีพ 
     เกษตรกรรม 
     ข้าราชการ 
      รับจ้าง 
      ค้าขาย 

 
12 
3 
6 
29 

 
24 
6 
12 
58 

 ก่อนด าเนิน
กิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย (SD) 

หลังด าเนิน
กิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย (SD) 

Pair T-
test 

P-
value 

ความรู้ 4.5 (1.4) 6.8 (0.4) 9.826 ≤0.001* 

ทัศนคติ 22.9 (1.2) 33.3 (1.2) 30.938 ≤0.001* 

การปฏิบัต ิ 6.4 (1.2) 8.8 (0.9) 13.825 ≤0.001* 

 น  าหนัก
รวม 
กก. 

ส่วนต่าง
น  าหนักขยะ
หน่วย กก. 
(ร้อยละ) 

ชุมชนบ้านนาเจริญ   
    ครั้งที่ 1  (12 เมษายน 2562) 243  - 
    ครั้งที2่  (26 เมษายน 2562) 198 -45(-18.51) 
    ครั้งที3่  (3 พฤษภาคม 2562) 193.5 -49.5(-20.37) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เปา 

    ครั้งที่ 1 (12 เมษายน 2562) 10.5 - 

    ครั้งที2่  (26 เมษายน 2562) 7.5 -3(-28.57) 

    ครั้งที3่  (3 พฤษภาคม 2562) 4 -6.5(-61.9) 
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ตารางที ่4 จ านวนเงินท่ีได้จากกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชนบ้านนาเจริญ
จ านวน 141 ครัวเรือน ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ภายหลังที่ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปริมาณขยะในชุมชนรวมถึงในหน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมคิด ยอดสาร และสุวรัฐ แลสันกลาง (2561) [4] ซึ่ ง
ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน พบว่า การที่ชุมชนร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
และมีการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสานึกในการลดขยะในครัวเรือน ท าให้
ปริมาณขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไปในชุมชน
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมานขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการ ด้านความรู้ และทัศนคติของคนในชุมชนภายหลังที่
ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งกานต์  
พลายแก้ว และประภัสสร อักษรพันธ์ (2561) [3] ซึ่งท าการศึกษาผล
ของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า  
ภายหลังการด าเนินการคนในชุมชนมีระดับความรู้และทัศนคติต่อ
การจัดการขยะที่เพิ่มมากข้ึน เพราะจุดเด่นของรูปแบบการจัดการ 
ขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วมท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ไม่
มีกลิ่นขยะรบกวน ลดปัญหาขยะตกค้าง ลดแหล่งน าเช้ือโรค อีกทั้ง
รูปแบบดังกล่าวยังสอดรับกับบริบทของชุมชน 
 
6.สรุปผลการศึกษาข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบภายหลังด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้ปริมาณขยะทั้งในชุมชนและหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความรู้
และทัศนคติของคนในชุมชนต่อการจัดการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ชุมชนยังน ารายได้ที่ได้จากกิจกรรมผ้าป่าขยะ ที่คนในชุมชนร่วมกัน
น าขยะภายในครัวเรือนที่สามารถขายได้มารวมกันเพื่อน าไปขายและ

น าเงินที่ได้จากการขายขยะไปบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้าง
ห้องน้ าให้กับโรงเรียนในชุมชน อีกท้ังภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
ชุมชนยังสานต่อและออกแบบกิจกรรมการจัดการขยะด้วยชุมชนเอง 
เช่น การร่วมกันจัดซื้อเครื่องบดขยะพลาสติก การจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ เพื่อให้การจัดการขยะครบวงจรยิ่งขึ้น ดังนั้น การจะท าให้
การจัดการขยะในชุมชนเกิดความยั่งยืนและชุมชนสามารถลุกขึ้นมา
เป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนั่น สิ่งส าคัญ คือ การให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหา ร่วมคิด ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ร่วมแก้ ร่วมสร้าง และร่วมเรียนรู้ 
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28×6=168 62×1.5=93 43×2=86 347 

ครั งที่2  (28 
เมษายน 2562) 

32×6=192 64×1.5=96 45×2=90 378 

ครั งที่3 (5 
พฤษภาคม 
2562) 

35×6=210 67×1.5=101 46×2=92 403 

ครั งที่4 (12 
พฤษภาคม 
2562) 

39×6=234 72×1.5=108 49×2=98 440 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
255ภาคโปสเตอร์



 

 
นโยบายสาธารณะเพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยายเหนือ  

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
PUBLIC POLICY FOR SOLID WASTE MANAGEMENT BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION 

IN YAY NUE VILLAGE, MUANG YAY SUB-DISTRICT, WIANG KAEN DISTRICT, CHIANG RAI 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการศึกษาชุมชน โดยให้สมาชิกในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหา ก าหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ ใน
รูปแบบของการส ารวจ และเชิงคุณภาพผ่านการจัดท าเวทีประชาคมโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ 2 บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ผ่านกระบวนการ A-I-C (Appreciation-Influence-Control) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
หมู่บ้านยายเหนือท่ีให้ความสนใจในการหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 91 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในระดับสูง และมีการจัดท านโยบายสาธารณะซึ่งเป็นที่ยอมรับและตกลงร่วมกันระหว่างผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างและประชาชน
ในหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ, การจัดการแบบมีส่วนร่วม, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR), ขยะมูลฝอย 

 
Abstract 

 The Participatory Action Research Study (PAR) was conducted to study the community which allowing 
members of the community participate in the surveying problems, defining problems, analyzing problems in the 
community, finding solutions to problems. This research collecting both quantitative data in the form of surveys, and 
qualitative data through the creation of a community forum using Appreciation-Influence-Control (A-I-C) process in Yay 
Nue village, Muang Yay Sub-district, Wiang Kaen District, Chiang Rai. The sample groups were selected by the purposive 
sampling, consisting of community leader, village health volunteers, head of other organizations, and the people who 
interesting in the total of 91 persons. The level of participation was analyzed by descriptive statistical analysis (e.g. 
frequency, percentage, mean, and standard deviation). The results showed that the participation level was in high level. 
Community public policy was regulated by villagers, sample groups and researchers, and the villagers were more likely 
to participate and accept the policy of solid waste management for solving the problems in the village. The policy was 
endorsed in municipal law.  
KEYWORDS: Public Policy, Participatory management, Participatory Action Research (PAR), Solid Waste 
 

1. บทน า 
 ผลจากวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของประชากร ท าให้เกิดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้
ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกและที่อยู่
อาศัยมากขึ้น ท าให้เกิดเศษสิ่งเหลือใช้ปริมาณมากขึ้น มีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผล
ต่อสุขภาพอนามัย[1][2] ขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในแต่ละวันเป็น

ตัวการส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะ
จ านวนมากแต่ ไม่ ส ามารถเก็บขนและก าจัดขยะได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ หรือจัดการขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ การก าจัดขยะ
ส่วนใหญ่ยังเป็นการกองขยะบนพื้น มีขยะเพียงส่วนน้อยที่ถูกน าไป
ก าจัดโดยวิธีการหมักท าปุ๋ยและเผาในเตาเผา[3] ปัจจุบันพบว่ายังไม่
มีการวางแผนในการจัดการขยะอย่างละเอียดรัดกุมเรื่องของขยะซึ่ง
เป็นปัญหาในการหาสถานที่ก าจัดรวมถึงวิธีการก าจัด และปัญหา
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ขยะยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ยังแก้ไขได้ยากของหลายประเทศและ
ของโลกอีกด้วย [1][3] ดั งนั้นขยะจึงเป็นสาเหตุ ให้ เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกองค์กร
เร่งให้การสนับสนุนส่งเสริมและแนะน า ให้ประชาชนรู้จักการใช้
ประโยชน์จากขยะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือ
การน าขยะมาใช้ใหม่ น าขยะบางประเภทไปขาย หรือน าขยะอินทรีย์
ประเภทเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้โดยเฉพาะน าไป
เลี้ยงสัตว์ หรือน าไปแปรสภาพเป็นปุ๋ย แต่จากการด าเนินงานที่ผ่าน
มา เศษอาหารที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือรับการ
จัดการอย่างถูกวิธี ท าให้เป็นภาระของเทศบาลที่จะต้องเก็บขนไปสู่
ระบบก าจัด ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก และหากปล่อย
ทิ้งไว้ ขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารเหล่านี้อาจเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น าโรคอีกด้วย 
 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
จุดสนใจหลายแห่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนับหมื่นล้านต่อปี 
สังคมเมืองที่มีการขยายตัวสูงตามจ านวนที่ประชากรเพิ่มขึ้น และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการ
บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ซึ่งควรได้รับการ
แก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ขยะ พบว่าใน
ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงรายมีปริมาณขยะ 401,671.9 ตัน และมี
อัตราการเกิดขยะเฉลี่ย 0.3 ตัน/คน/ปี ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับสอง
ของภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้พบว่าเชียงรายมีสถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน 88 แห่งแต่มีเพียง 21 แห่งเท่านั้นท่ีก าจัดขยะด้วยวิธีที่
ถูกต้อง ซึ่งการจัดการขยะด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดขยะตกค้าง
ในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 2,951.5 ตัน[1] 
 บ้านยายเหนือ หมู่ 2 เป็นหมู่บ้านในสังกัดต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลม่วงยาย หมู่บ้านยายเหนือประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่แยกขยะไม่
ถูกวิธี มีเพียงชาวบ้านส่วนน้อยที่จะน าขยะไปใช้ประโยชน์ต่อ จาก
การส ารวจชุมชนพบว่า ในชุมชนมีชมรมปุ๋ยหมักเพื่อกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนน าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ต่อ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่
ตระหนักท่ีจะท าตาม และทางเทศบาลต าบลม่วงมีมติหยุดให้บริการ
เก็บขยะโดยรถเก็บขยะและถังขยะของเทศบาลตั้ งแต่ เดือน
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้แต่ละหมู่บ้านต้องมี
มาตรการให้การแก้ไขปัญหาและจัดการขยะภายในชุมชนด้วยตนเอง 
และจากการวินิจฉัยชุมชนพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการแยกขยะ
และก าจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การน าขยะอันตราย เช่น ขวด
บรรจุสารเคมีทางการเกษตรไปเผาท าลายด้วยตัวเอง ซึ่งท าให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
2. ขอบเขตงานวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การก าหนดมาตรการก าจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านยายเหนือ และ

เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชนบ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย  
2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสร้างนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดมาตรการก าจัดขยะมูลฝอย 
ขั้นตอนท่ี 1 กระบวนการวางแผน (Plan) 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของประชากร สถานการณ์การ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และรวบรวมปัญหาขยะมูลฝอยจากการ
ส ารวจชุมชน อีกทั้งยังมีเตรียมการท ากระบวนการ A-I-C ในการ
ประชุมครั้งถัดไปอีกด้วย 
ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการด าเนินงาน (Act) 

1. กระบวนการวางแผน (Plan) 
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
และรวบรวมปัญหาขยะมูลฝอยจากการส ารวจชุมชน 
1.2 เตรียมการท ากระบวนการ A-I-C ในการประชุมครั้ง
ถัดไป 

2. กระบวนการด าเนินงาน (Act) 
2.1 ให้ความรู้ เรื่องการแยกขยะ และแจกแผ่นพับให้
ความรู้ 
2.2 รายงานข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย จากการส ารวจ 
2.3 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชนโดย
ใช้กระบวนการ A-I-C 
 

3. กระบวนการสังเกตการณ์ (Observe) 
3.1 สั งเกตุการคัดแยกขยะของคนในชุมชน โดย
อ าส าส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ป ระ จ า ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยผู้วิจัยไม่มีส่วนร่วม 
3.2 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม 
 

4. กระบวนการสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) 
4.1 คนส่วนใหญ่ในชุมชนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง แต่
ไม่ตระหนักในการคัดแยก 
4.2 ก าหนดนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหา โดย
ใช้กระบวนการ A-I-C 
 

ผู้วิจัย 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
257ภาคโปสเตอร์



 

 มีการให้ความรู้เรื่องการแยกขยะแก่คนในชุมชน โดยการแจก
แผ่นพับความรู้ และท าป้ายความรู้เกี่ยวกับวิธีแยกขยะที่ถูกต้องตาม
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หอประชุมประจ าหมู่บ้านยายเหนือ 
ตลาดสด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงยาย 
 มีการหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้วิจัย
และกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการ A-I-C และน า
มาตรการและแนวทางที่แก้ไขปัญหาที่ได้ไปเสนอต่อคนในชุมชน
ต่อไปในการประชาคมหมู่บ้านในครั้งหน้า 
A1: เข้าใจสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง (Reality) 

บ่อขยะเต็มและไมม่ีการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
A2: สร้างวิสยัทัศน์ สภาพที่คาดหวังในอนาคต (Ideal vision) 
 ชุมชนสามารถจดัการขยะได้ด้วยตวัเองและมีความยั่งยืน 
I1: คิดหากลวิธี (Solution design) 

 มีการสุม่ตรวจการจดัการขยะของแตล่ะครัวเรือนเดือนละ 
1 ครั้ง 

I2: จัดความส าคญั (Priority) 
 ความเป็นไปได้ในการจัดการแก้ไขปัญหา 
C1: วางแผนหาผูร้ับผดิชอบ (Responsibility) 

 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

 C2: จัดท าแผน/ กิจกรรม/ โครงการ (Action plan)  
 ก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน 

ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการสังเกตการณ์ (Observe)  
 มีการสังเกตการณ์คัดแยกขยะของคนในชุมชน โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยผู้วิจัยไม่มี
ส่วนร่วม และศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของหมู่บ้านยายเหนือ ต าบลม่วง
ยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ขั้นตอนท่ี 4 กระบวนการสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) 
 จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านยายเหนือในเรื่องการจัดการขยะมลู
ฝอยในชุมชน 
2.3 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR)[4] เป็นการศึกษาชุมชน 
โดยให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหา ก าหนด
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดย
มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการส ารวจ และเชิง
คุณภาพโดยการจัดท าเวทีประชาคมโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
หมู่  2 บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
(Appreciation-Influence-Control) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
2.4 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงหมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ 

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ านวน 672 คน 
และประกอบด้วย 280 ครัวเรือน 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
เช่น ประธานชมรมปุ๋ยหมัก และประธานกลุ่มสมุนไพร ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน (อสม.) และ
ประชาชนหมู่บ้านยายเหนือที่ให้ความสนใจในการหาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 91 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ดังน้ี 
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 
  1. บุคคลที่อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2. อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 6 เดือนข้ึนไป 
  3. เข้าร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสมัครใจ 
  4. เป็นผู้ที่ ไม่มีความบกพร่องในด้านการรับรู้สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยเข้าใจ และมีทักษะการอ่าน และการเขียนในระดับอ่าน
ออก เขียนได้ 
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 
  1. ผู้ที่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ 
  2. ผู้ที่ขอถอนตัวออกจากการศึกษา 
2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง
ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก ่

1. เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ เก็ บ ข้ อมู ล เชิ งป ริ ม าณ  ป ระกอบ ด้ วย 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของหมู่บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ซึ่งประยุกต์มาจาก แบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมในการจัดการมลูฝอยของประชาชนต าบลเลม็ด อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนัยนา เดชะ (2557)[5] แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  
 (1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน 
ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) และประชาชนหมู่บ้านยายเหนือ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีผ่านมา 
 (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้การสังเกต
โดยตรงจากพฤติกรรมการทิ้งขยะ การจัดการขยะในชุมชน รวมถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน 
 (3) แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้
กระบวนการ A-I-C 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามภาย
หลังจากได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงได้
น าเอาข้อมูลไปประมวลผลทางสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
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Statistics) โดยใช้โปรแกรม SPSS Statics 20 เพื่อหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
47 
44 

 
51.6 
48.4 

อาย ุ
≤ 20 ปี 
21 - 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 -50 ปี 
51 – 60 ปี 
> 60 ปี 

 
3 
1 
6 
23 
29 
29 

 
3.3 
1.1 
6.6 
25.3 
31.9 
31.9 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย 
หย่าร้าง 

 
8 
79 
3 
1 

 
8.8 
86.8 
3.3 
1.1 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปริญญาตรี 

 
67 
14 
7 
3 

 
73.6 
15.4 
7.7 
3.3 

อาชีพ 
เกษตรกรรม 
รับจ้างท่ัวไป 
พนักงานของบริษัทเอกชน/รัฐ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
65 
12 
3 
1 
15 

 
65.9 
13.2 
3.3 
1.1 
16.5 

รายได้ต่อเดือน 
≤ 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท  
15,001 – 20,000 บาท 
> 20,000 บาท 

 
86 
2 
1 
2 

 
94.5 
2.2 
1.1 
2.2 

สถานภาพในชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) 
สมาชิกในหมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน    

 
2 
21 
 

65 
1 
1 
1 

 
2.2 
23.1 

 
71.4 
1.1 
1.1 
1.1 

 

 ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 51.6 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 51 ปี สมรสแล้ว ร้อยละ 86.8 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือระดับต่ ากว่าหรือ ประถมศึกษาร้อยละ 
73.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 65.9 มีเงินเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 71.4 และสถานภาพในชุมชนของ
กลุ่มตัวอย่างคือชาวบ้าน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4  
ตารางที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วม �̅� S.D. แปรผล 
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

3.78 0.30 สูง 

การวางแผนแก้ไขปญัหา 3.38 0.90 สูง 
การด าเนินการแก้ไขปญัหา 4.05 0.85 สูง 
การรับผลประโยชน์ 4.55 0.78 สูงมาก 
การติดตามและประเมินผล 3.55 0.78 สูง 
 ตารางที่ 2 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับสูง
มากในเรื่องการรับผลประโยชน์ และมีระดับการมีส่วนร่วมสูง ใน
เรื่องการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา 
การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการควบคุมและประเมินผลการ
ด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของการศึกษามีความ
กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการมีส่วนร่วมจัดการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
 จากการสังเกตุของการคัดแยกขยะของคนในชุมชน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมูบ่้าน ผล
จากการลงส ารวจการแยกขยะของกลุ่มตัวอย่างหลังจากเข้าร่วมงาน
วิจัย พบว่า  ร้อยละ 42.65 ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแยกขยะได้ถูก
วิธี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงส ารวจครั้งแรก ร้อยละ 27.95 
 นโยบายสาธารณะเพื่อการก าจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านยาย
เหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มติจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน ท าให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะในชุมชน ได้แก่ 1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 2) มีการลงสุ่มตรวจการคัดแยกขยะ
ของคนในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 3) การปรับเงิน 100 บาท ในกรณีที่
พบว่าแยกขยะไม่ถูกต้องหรือไม่แยกขยะ 4) มีการจัดท าตารางการ
เดินรถเก็บขยะร่วมกับเทศบาลต าบลม่วงยาย และ 5) ห้ามน าขยะมา
กองไว้หน้าบ้านก่อนวันที่รถขยะมาเก็บ โดยมีการลงนามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในชุมชน 
 
4. อภิปรายผลและสรุปการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนในระดับมากของ
บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ้งกานต์ พลายแก้ว [6] เรื่อง ผลของ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต าบล
บ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ทิวา ประสุวรรณ
และคณะ [7] ศึกษาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
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ระยอง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะของ
ชุมชนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การจัดการขยะมูลฝอยในระดับเทศบาล
ต าบล สามารถจัดการได้ค่อนข้างดีและอาจจะเกิดผลส าเร็จได้
ค่อนข้างมาก เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
เขตเทศบาลต าบลอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ 
สมควร กาฬรัตน์[11] ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการมูลฝอยในชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร โดยใช้กระบวนการ    
A-I-C และพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองอยู่ในระดับต่ า จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้กระบวนการ A-I-C อาจจะไม่
เหมาะสมในระดับเขตเทศบาลเมือง 

จากผลการศึกษานี้ พบว่า ประชาชนบ้านม่วงยายเหนือมีระดับ
การมีส่วนร่วมในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนบ้านม่วงยาย
เหนือมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน ฉะนั้นการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม A-I-C ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้นตอนระดมความคิด วางแผนการแก้ไขปัญหา การด าเนินการ
แก้ไข และการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง ท าให้
ประชาชนบ้านม่วงยายเหนือได้ก าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน
และลงนามยอมรับนโยบายนี้ ท าให้เกิดความตระหนักในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องการศึกษาของ จรรยา  ปานพรม[8] ศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน : เทศบาล
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปิยวัฒน์ โพชะกะ [9] ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการมูลฝอยชุมชนของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสก
พระ อ าเภอพล จังหวัด ขอนแก่น และ กัญญา จาอ้าย[10] ศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยเพื่อกระตุ้นคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และ
คณะกรรมการหมู่บ้านลงส ารวจครัวเรือนในหมู่บ้าน พร้อมกับให้
ความรู้เกี่ยวการแยกขยะอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและเกิดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ชาวบ้านในหมู่บ้านยายเหนือ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ท่ีให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล  
ต ล อ ด จ น ให้ ค วาม ร่ ว ม มื อ ต ล อด ก ารท า ศึ ก ษ าวิ จั ย  แ ล ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วุฒิชัย นาชัยเวียง 
และอาจารย์ ดร. พีรดนย์ ศรีจันทร์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 

ตรวจสอบข้อบกพร่อง ช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหา รวมถึงให้การ
สนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด 
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การจัดการไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนบ้านถ ้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

Economical fruit management in Ban Tham Suea Community,  
Kaengkrachan District, Phetchaburi Province 
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บทคัดย่อ 

การจัดการไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนบ้านถ ้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้และปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญ พบว่า ไม้ผลเศรษฐกิจหลักที่มีการปลูกมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ โดยทุเรียนที่
ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง เงาะพันธุ์โรงเรียน ถ้าเป็นสวนดั งเดิม จะปลูกเป็นพืชเดี่ยว แต่ถ้าเป็นสวนใหม่ มีการปลูกแบบผสมผสาน โดย
ใช้ไม้ผลอายุสั นเป็นพืชแซม ได้แก่ กล้วยต่าง ๆ หรือไม้ที่ต้องการร่มเงา เช่น ลองกอง มังคุด การจ้าหน่ายผลผลิตจะจ้าหน่ายในสวน เน้น
จ้าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยวและพักโฮมสเตย์  ปัญหาส้าคัญที่เกษตรกรกังวล ได้แก่ การปลอมปนสินค้า
จากแหล่งอ่ืนและจ้าหน่ายในนามทุเรียนถ ้าเสือ และเงาะถ ้าเสือ 
ค้าส้าคัญ : ไม้ผลเศรษฐกิจ, การจัดการผลผลิต, ชุมชนบ้านถ ้าเสือ 
 

Abstract 
Economical fruit management in Ban Tham Suea Community, Kaengkrachan District, Phetchaburi Province was 

studied using questionnaires and in-depth interviews.  The data were collected from the members of Ban Tham Suea 
tree bank who had grown the important economical fruit.  The results showed that the main economical fruit that were 
grown as durian and rambutan, the varieties as Monthong and Rongrein.  The traditional orchard will be grown as the 
single crop.  But the new orchard will be grown as mix crops using the shorted season fruit crop for example banana 
inserted in the row of main plants or using the plants that need shading as longkong, mangosteen.  Products will be 
sold in the orchard, focus on the interest customers that most of them were the tourists who came to visiting and 
staying in homestays.  The important problem that the gardeners worries was the bingcontminated fruit from other 
places and sell in the name of Tham Suea durians , and Tham Suea rambutans. 
Keywords : Economical fruit, Product management, Ban Tham Suea Community 
 

1. บทน้า 
 ชุมชนบ้านถ ้าเสือ ตั งอยู่หมู่ที่ 3 ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่องเล่าขานถึงที่มาของช่ือบ้านถ ้าเสือเริ่ม
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2487 สภาพพื นที่บริเวณนี เป็นป่าดงดิบที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เมื่อถึงเวลาเย็น ผู้ที่อยู่ในป่า
จะต้องรีบขึ นไปนั่งห้างบนต้นไม้เพื่อพักและหลบภัยจากสัตว์ป่าดุร้าย 
เนื่องจากมีสัตว์จ้าพวก ช้างป่า ม้า เสือ กระทิง อาศัยอยู่ ต่อมาเมื่อมี
ชาวบ้านเริ่มเห็นว่าพื นที่แถวนี มีความอุดมสมบูรณ์  สามารถ
เพาะปลูกได้ จึงเริ่มถางป่าบางส่วนเพ่ือใช้เป็นพื นที่ท้าการเกษตรและ
ทีอ่ยู่อาศัย สัตว์ป่าน้อยใหญ่จึงเริ่มหลบเข้าไปอยูใ่นป่าบริเวณที่ลึกขึ น 
นอกจากนี ชาวบ้านยังไปพบเจอร่องรอยของเสือในถ ้าแถวนั น จึงท้า
ให้รู้ว่ามีเสืออาศัยอยู่จนกลายมาเป็นช่ือของบ้านถ ้าเสือจนถึงปัจจุบัน  
 ปัจจุบันบ้านถ ้าเสือเป็นชุมชนที่อยู่คู่กับป่าและผืนน ้าเพชรบุรี 
ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือท้าเกษตร ท้าไร่ ท้าสวน และมีโครงการที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือโครงการธนาคารต้นไม้ ชุมชนได้มีการ

รวมกลุ่มเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีสมาชิกเริ่มต้นท่ีขึ น
ทะเบียนสมาชิกและจ้านวนต้นไม้ 37 ราย พันธุ์ไม้ส้าคัญที่มีการขึ น
ทะเบียนที่มีมูลค่า ได้แก่ สัก มะฮอกกานี มะค่า พะยูง แดง คูน 
ตะเคียน ยางนา ชุมชนได้ร่วมมือกันจัดตั งธนาคารต้นไม้และปลูกไม้
เศรษฐกิจและไม้ป่าหายากเพื่อรักษาระบบนิเวศ ด้วยการแนะน้า
ส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
หลังจากนั นได้เริ่มให้มีการจัดการดูงานแบบพักในชุมชนขึ น จึงเป็น
จุดเริ่มของการจัดการท่องเที่ยวแบบบ้านพักโฮมสเตย์ของบ้านถ ้าเสือ  
นอกจากกิจกรรมโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ ้าเสือ เช่น การปลูก
ต้นไม้ตามโครงการธนาคารต้นไม้บ้านถ ้าเสือ  การเยี่ยมชมโครงการ
ช่ังหัวมันตามพระราชด้าริ  กิจกรรมร้าวงย้อนยุคที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเพชรบุรี  ล่องเรือยางชมแม่น ้าเพชร  ขึ นเขาพะเนินทุ่งชม
ทะเลหมอก เที่ยวน ้าตกป่าละอู  และล่องเรือเที่ยวเขื่อนแก่งกระจาน
แล้ว กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจและท้าให้หมู่บ้านถ ้าเสือเป็นที่
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รู้จักของนักท่องเที่ยว คือ การชมสวนและเลือกซื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น ผักอินทรีย์ ทุเรียน ผลไม้ตามฤดูกาล ทองม้วนน ้าตาลสด [1] ซึ่ง
ช่วงเทศกาลผลไม้ หมู่บ้านถ ้าเสือจะต้อนรับผู้คนจากหลากหลายเข้า
มาเลือกซื อและเก็บเกี่ยวผลไม้ปลอดสารบ้านถ ้าเสือด้วยตนเอง จน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดเพชรบุรี  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้าน
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของชุมชนบ้านถ ้าเสือ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกในพื นที่วนเกษตร
ชุมชนบ้านถ ้าเสือต่อไป 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 ท้ าการรวบรวมข้อมู ลและสัมภ าษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ น้ า ชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้าน) และเกษตรกรเป้าหมายที่เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 
และปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญของบ้านถ ้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 6 ราย  
 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนา 
พูดคุย และการสังเกตทั งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จาก
สมาชิกธนาคารต้นไม้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจของ
บ้านถ ้าเสือ ได้แก่ ทุเรียน และเงาะ เป็นหลัก)  
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 หมู่บ้านถ ้าเสือ หมู่ที่ 3 ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี มีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 626 ครัวเรือน จ้านวน
ครัวเรือนที่พักอาศัยจริง 126 ครัวเรือน จ้านวนประชากร 573 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 295 คน เพศหญิง 278 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในวัยรุ่น-วัยท้างาน โดยมีอายุต่้ากว่า 6 ปี จ้านวน 40 คน อายุ
ระหว่าง 6-14 ปี จ้านวน 63 คน อายุระหว่าง 15-60 ปี จ้านวน 470 
คน และอายุ 60 ปีขึ นไป จ้านวน 81 คน จากการสัมภาษณ์ข้อมูล
เชิงลึกจากผู้น้าชุมชน ได้แก่ คุณบุญเลิศ เต็มคอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
บ้านถ ้าเสือ เกี่ยวกับจ้านวนสมาชิกที่มีการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 
พบว่า มีจ้านวน 23 ราย ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง 
และไม้ผลขนาดเล็ก เช่น กล้วย มะนาว มะละกอ เนื่องจากพื นที่ไม่
กว้าง ท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน  จึงท้า
การสัมภาษณ์เกษตรกรเชิงลึก เพียง 6 ราย ที่พักอาศัยและมีสวนไม้
ผลอยู่ในพื นท่ีหมู่ที่ 3 บ้านถ ้าเสือ รายละเอียดการลงพื นที่ ดังรูปที่ 1 

1. นางสาวนุชนารถ ข้าทวี 
2. นายวิเชียร สวดโสม 
3. นายณรงค์ นานคงแนบ 
4. นายประชุม จีนเจนกิจ 
5. นายนิยม อยู่สุข 
6. นายกิตติพงษ์ อยู่สุข 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรที่คัดเลือก พบว่า มีเกษตรกรผู้ให้
สัมภาษณ์ ทั งหมด 6 ราย เป็นเพศหญิง 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 
16.67) เพศชาย 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.33) มีอายุเฉลี่ย 60+3.33 

ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 83.33 และจบ
การศึกษาระดับ ปวช. ร้อยละ 16.67 จ้านวนไม้ผลเศรษฐกิจที่ปลูก
มากที่สุด ได้แก่ ทุเรียน มีจ้านวนต้นระหว่าง 20 – 250 ต้น โดยปลูก
ไม่เกิน 25 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ เงาะ เป็นไม้ผลที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของหมู่บ้านถ ้าเสือ และไม้ผลเศรษฐกิจที่เริ่มมีการปลูกมากขึ น 
ได้แก่ ลองกอง และ มังคุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการส้ารวจพรรณ
ไม้พื นล่างท่ีเป็นไม้ผลเศรษฐกิจจากป่าชุมชนบ้านถ ้าเสือ พบว่า ไม้ผล
เศรษฐกิจที่พบมีจ้านวนต้นและจ้านวนแปลงปลูกมากที่สุด คือ 
ทุเรียน รองลงมาคือ เงาะ และลองกอง ตามล้าดับ [2] 
 

 
 
รูปที  1 การลงพื นที่สัมภาษณ์ผู้น้าชุมชนบ้านถ ้าเสือและเก็บรวบรวม
ข้อมูลการจัดการสวนไม้ผล 
 
 เกษตรกรทั งหมดมีที่ดินเป็นของตนเอง และส่วนใหญ่มีที่ดิน
ส้าหรับการปลูกไม้ผล น้อยกว่า 10 ไร่ เนื่องจากมีการแบ่งให้
ลู กหลานหรือ ได้ รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุ รุษ  แต่ มี
ประสบการณ์ในการปลูกไม้ผลมากกว่า 10 ปี โดยส่วนใหญ่ปลูกเป็น
ระบบผสมผสาน ใช้ไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน เงาะ เป็นพืชหลัก 
และแซมด้วยไม้ผลอายุสั น  เช่น กล้วยไข่  กล้วยหอม กล้วย
เล็บมือนาง มะนาว มะละกอ  หรือปลูกไม้ผลที่ต้องการร่มเงาแซมใน
สวนทุเรียน เช่น มังคุด ลองกอง และมีเกษตรกรบางราย ปลูกไม้ผล
เป็นพืชหลัก แล้วแซมด้วยไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ลีลาวดี ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์เริ่มต้นของกลุ่มสมาชิกธนาคารต้นไม้ ที่ปลูกไม้มีมูลค่า
เป็นพืชหลัก แล้วแซมด้วยไม้ดอกไม้ประดับส้าหรับขุดล้อมเพื่ อ
จ้าหน่ายในการจัดสวน 
 เกษตรกรปลูกไม้ผลโดยการใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการซื อทั งหมด 
ทุเรียนมีแหล่งพันธุ์จากแหล่งที่มีช่ือเสียง 2 แหล่ง คือ จังหวัดชุมพร
และจันทบุรี และพบว่ามีสวนทุเรียนเก่าแก่ของหมู่บ้านถ ้าเสือ ที่มี
ทุเรียนอายุมากกว่า 40 ปี ซื อต้นพันธุ์มาจากเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ โดยทุเรียนที่ปลูกใหม่จะใช้ระยะปลกู 5x5 เมตร ซึ่งเดิมจะ
ปลูกในระยะ 8x10 เมตร ส้าหรับต้นพันธุ์เงาะนั น ส่วนใหญ่ซื อมา
จากอ้าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสวนเงาะส่วนใหญ่เป็น
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เงาะที่มีอายุมาก และปลูกเป็นพืชเดี่ยว ปัจจุบันมีล้าต้นใหญ่ และมี
ใบร่วงปกคลุมพื นดิน ท้าให้ไม่ค่อยต้องก้าจัดวัชพืช ถ้าเป็นสวนปลูก
ใหม่ จะปลูกแซมไม้ผลอายุสั น เช่น กล้วย 
 การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผล ส้าหรับสวนทุเรียนและเงาะนั น เน้นที่
การจัดการสวนทุเรียนเป็นหลักเนื่องจากมีขั นตอนการจัดการในสวน
มากกว่าสวนเงาะ ได้แก่ การรดน ้า การใส่ปุ๋ย/ธาตุอาหารเสริม การ
ก้าจัดวัชพืช การท้าให้ออกดอก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจ้าหน่าย
ผลผลิต การตลาด ดังนี   
 การรดน ้า ส่วนใหญ่ใช้ระบบสปริงเกอร์ เน้นสังเกตหน้าดิน เมื่อ
หน้าดินแห้งจะท้าการให้น ้า โดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั ง ใช้น ้า
จากแม่น ้าเพชรบุรี การใส่ปุ๋ย/ธาตุอาหารเสริม  ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น มูลวัว และมีการให้ปุ๋ยสูตร
เสมอ (สูตร 15-15-15) เมื่อตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว และเมื่อติด
ผลขนาดเล็ก และรวมทั งมีการเสริมด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชกลุ่มออกซิน เพื่อให้มีขั วผลเหนียว ผลไม่หลุดร่วงง่าย การ
ก้าจัดวัชพืช ใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นหลัก มีหลากหลายรูปแบบ การ
ตัดหญ้าเอง จะท้าเดือนละครั ง ส่วนการจ้างตัดหญ้าหรือก้าจัดวัชพืช
โดยใช้เครื่องตัดหญ้าและน ้ามันเชื อเพลิงของเจ้าของสวน คิดค่าแรง
ในการตัดหญ้า 350 บาทต่อวัน ถ้าใช้เครื่องตัดหญ้าของผู้รับจ้าง 
น ้ามันของเจ้าของสวน คิดค่าแรงเป็นรายช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 60 บาท 
การท้าให้ออกดอก จะใส่ปุ๋ยเร่งดอก สูตร 8-24-24 หว่านบริเวณ
โคนต้น เฉลี่ยต้นละ 1 กิโลกรัม (ขึ นอยู่กับขนาดของต้น)  การเก็บ
เกี ยวผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจะใช้วิธีการดูขั วผล นับจ้านวน
วัน ประมาณ 120 วันหลังดอกบาน เนื่องจากส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์
หมอนทอง สังเกตหนาม รวมทั งการสังเกตว่ามีผลหลน่ในสวนหรือไม่ 
เมื่อเริ่มมีผลทุเรียนร่วงในสวน จึงเริ่มปีนขึ นไปเคาะผลบนต้น 
เกษตรกรบางรายใช้วิธีการเคาะด้วยไม้เคาะของแม่ค้า ส้าหรับการ
เก็บเกี่ยวทุเรียน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวเอง โดยทยอยขึ นไปตัด
เรื่อย ๆ เทคนิคส้าคัญคือก่อนการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะงดให้น ้ากับ
ต้นทุเรียนประมาณ 1 สัปดาห์  การจ้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วน
ใหญ่จ้าหน่ายทุเรียนที่สวน ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท มีการขาย
ส่งให้แม่ค้าน้าไปจ้าหน่ายในตัวเมืองเพชรบุรีบ้าง โดยขายส่ง 
กิโลกรัมละ 140-150 บาท แม่ค้าน้าไปจ้าหน่ายกิโลกรัมละ 180 
บาท ถ้าไปน้าไปจ้าหน่ายเองที่กรุงเทพฯ จะจ้าหน่ายกิโลกรัมละ 180 
บาท เช่นกัน ถ้าเป็นทุเรียนหล่น จ้าหน่ายที่สวน กิโลกรัมละ 120 -
130 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่บ่มทุเรียน แต่จะปล่อยให้สุกเอง 
และจะตัดทุเรียนจากต้น เมื่อมีผู้สั่งซื อ ถ้าผู้ซื อต้องการให้บ่มให้ จึง
จะใช้สารในกลุ่มเอทิลีนป้ายที่ขั วผลให้ 
 ส้าหรับเงาะโรงเรียน หรือที่เรียก “เงาะถ ้าเสือ” นั น มีลักษณะ
เด่น คือ ผลไม่ใหญ่มาก เนื อกรอบ ไม่แฉะ สามารถเก็บได้หลายวัน 
ในการใส่ปุ๋ยนั น เน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก การก้าจัดวัชพืช ถ้า
เป็นสวนเก่าท่ีต้นเงาะอายุมาก ไม่ค่อยต้องก้าจัดวัชพืช เนื่องจากมีร่ม
เงา ครึ ม และใบเงาะร่วงทับถม ท้าให้ไม่มีวัชพืช (รูปที่ 2ก) การเก็บ
เกี ยว ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวเอง โดยใช้บันไดไม้ไผ่พาดล้าต้น และตัด
แต่งผลใส่ตะกร้าพลาสติก (รูปที่ 2ข, 2ค) ไม่มีการจ้าหน่ายเป็นช่อ 
กรณีที่เก็บเกี่ยวผลเงาะไม่ทัน เนื่องจากผลผลิตมาก จะจ้างเก็บโดยมี
ค่าแรง 300 บาทต่อวัน ไม่มีการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว 

เนื่องจากในการเก็บเกี่ยว จะตัดกิ่งที่มีช่อผลลงมาด้วย จึงถือเป็นการ
ตัดแต่งไปในตัว มีบางสวนเริ่มน้าเงาะพันธุ์สีทองมาปลูกบ้าง 
เนื่องจากผิวสีเหลืองทอง สวยงาม ผลใหญ่ การจ้าหน่ายผลผลิต 
โดยทั่วไปจ้าหน่ายกิโลกรัมละ 25 บาท ถ้าแม่ค้ามาซื อ จะจ้าหน่าย 
ราคากิโลกรัมละ 20 บาท มีเพียงช่วงต้นฤดูกาลเท่านั น จะจ้าหน่าย
กิโลกรัมละ 40 บาท กรณีไม้ผลอื่น ๆ เช่น ลองกอง จ้าหน่ายที่สวน
กิโลกรัมละ 40 บาท มังคุด กิโลกรัมละ 50 บาท การตลาด ส้าหรับ
ตลาดของไม้ผลบ้านถ ้าเสือนั น เน้นจ้าหน่ายเองในพื นที่  (ในสวน)  
จากการบอกเล่าปากต่อปาก จากนักท่องเที่ยวท่ีมาพักโฮมสเตย์ จาก
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
 ปัญหาและอุปสรรคส้าคัญในการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของบ้านถ ้า
เสือ ในทุเรียน สวนที่มีอายุมาก พบว่ามีหนอนเจาะล้าต้น หนอน
เจาะผล แมลงวันทอง เชื อราไฟทอปเทอร่า (รูปท่ี 3) และสัตว์ศัตรูที่
ส้าคัญ ได้แก่ กระรอก ส้าหรับเงาะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรู พบ
เพียงค้างคาว และกระรอกเท่านั น ส้าหรับการป้องกันก้าจัดแมลง
ศัตรูนั น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เปิดสวนให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
สวนเพื่อเลือกซื อผลผลิตด้วยตนเอง จึงไม่นิยมใช้สารเคมีป้องกัน
ก้าจัดแมลง แต่กับดักล่อแมลงส้าหรับก้าจัดแมลงวันทอง เป็นแผ่น
ป้ายพลาสติกสีเหลือง และขวดบรรจุสารล่อแมลงวันทอง แขวนจุด
ต่าง ๆ ท่ัวแปลง รวมทั งในสวนเงาะจะใช้หลอดไฟสนามอัตโนมัติซึ่ง
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ (รูปที่ 2ง) ติดตั งให้ทั่วสวนเพื่อไล่
ค้างคาวในช่วงใกล้เก็บผลผลิตด้วย 
 

 
  รูปที  2 สภาพสวนเงาะที่มีใบร่วงทับถม (ก) การเก็บเกี่ยวเงาะของ
เกษตรกรบ้านถ ้าเสือ (ข-ค) และการติดตั งหลอดไฟสนามอัตโนมัติที่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ง) 
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รูปที  3 ต้นทุเรียนที่เป็นโรคโคนเน่าเกิดจากเชื อราไฟทอปเทอรา 
และยืนต้นตาย 
 
 ส้าหรับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเงาะ ถึง
สาเหตุที่ทุเรียนและเงาะถ ้าเสือมีลักษณะและคุณภาพที่แตกต่างจาก
การปลูกในพื นที่อื่น โดยทุเรียนมีลักษณะเนื อแห้ง แข็ง ไม่สุกงอม
ง่าย เกษตรกรส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากดินดี เป็นดิน
ตะกอนปนทราย และมีอินทรียวัตถุมาก สอดคล้องกับการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพของดินด้านสีดิน ลักษณะเนื อดิน ความ
หนาแน่นอนุภาคดิน ความหนาแน่นรวมของดิน ความพรุนของดิน 
และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากแปลงปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ใน
พื นที่บ้านถ ้าเสือ [3] และการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดินบริเวณ
ที่ปลูกไม้ผล 5 ชนิดในพื นที่วนเกษตรถ ้าเสือ ที่ระดับความลึก 0-30 
เซนติเมตร พบว่า ดินที่ปลูกทุเรียนและเงาะมีปริมาณไนโตรเจน
ทั งหมดในระดับสูงมาก ดินที่ปลูกทุเรียนมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในระดับสูงมาก และมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
ในระดับสูง และดินที่ปลูกเงาะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ในระดับสูง [4] จากปัจจัยดังกล่าวจึงท้าให้ผลทุเรียนและเงาะใน
พื นทีชุ่มชนบ้านถ ้าเสือมีคุณภาพที่ดี เป็นท่ีต้องการของตลาด 
 ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
บ้านถ ้าเสือ เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าแม้ เกษตรกรมีการจ้าหน่าย
ผลผลิตในราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อก้าหนด
ราคาให้เป็นมาตรฐาน ท้าให้มีราคาที่ไม่แน่นอน และมีการน้าทุเรียน
จากแหล่งปลูกอื่น ๆ มาจ้าหน่ายรวม ในนามของทุเรียนถ ้าเสือ 
(กรณีจ้าหน่ายนอกพื นที่) ซึ่งอาจท้าให้คุณภาพและความน่าเช่ือถือ
ของผลผลิตจากชุมชนบ้านถ ้าเสือลดลงได้ 
 
6. บทสรุป 
 ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญของบ้านถ ้าเสือ ได้แก่ ทุเรียน และเงาะ 
เกษตรกรเน้นการจัดการสวนแบบปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีป้องกัน
ก้าจัดแมลงและวัชพืช เน้นการท้าเอง และจ้าหน่ายเองในสวน เป็น
หลัก ส่วนไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกเป็นไม้แซม เช่น กล้วย มะนาว มะละกอ 
จะมีการน้าไปจ้าหน่ายนอกพื นที่ในตลาดท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยในสวน
ผลไม้เศรษฐกิจที่ส้าคัญตลอดทั งปี ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กิโลกรัม
ละ 140-150 บาท และเงาะโรงเรียน กิโลกรัมละ 20-25 บาท ส่วน
ไม้ผลอื่นๆ ราคาเป็นไปตามตลาด 
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้้าเสอื อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กรณีศึกษา:อัตราการคงอยู่
ของสัตว์ป่า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มจ้านวนหรือขยายพันธุ์ของสัตว์ในพ้ืนที่ของป่าชุมชนให้มากข้ึน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของจ้านวนสัตว์ในพื้นที่ชุมชน  โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) ผู้น้าชุมชนและการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ จ้านวน 94 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 61.70 มีอายุ 40-60 ปี ร้อยละ 47.90 
ศึกษาระดับประถมศึกษา 4/6 หรือเทียบเท่าร้อยละ 63.80 มีรายได้ต่อปี 30,000-50,000 บาท/ปี ร้อยละ 73.40 การอยู่อาศัยในชุมชนเฉลี่ย 
30.27 ปี และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ของสัตว์ในพื้นที่คือความสมบูรณ์ของป่าร้อยละ 95.60 ในขณะที่จ้านวนสัตว์ป่ามีจ้านวน
ลดลงร้อยละ 71.30 โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่ออัตราการคงอยู่ที่ลดลงคืออากาศร้อน ร้อยละ 53.20 และฝนไม่ตกตามฤดูกาลร้อยละ 
33.00 นอกจากนี้พบว่ามีการเกิดไฟไหม้ป่าร้อยละ 33.00 มีสาเหตุมาจากการบุกรุกถางป่าร้อยละ 51.10 มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม-
เมษายน) ของปี แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพียงร้อยละ 58.50 โดยวิธีการปลูกต้นไม้ร้อยละ 58.00 ใน
การนี้ชุมชนได้เกิดกิจกรรมใหม่ในการเพิ่มอัตราการคงอยู่ให้สูงขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) กับกลุ่มกรรมการป่าชุมชนคือการ
จัดท้าโป่งเทียมและการสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อเพ่ิมอัตราการรอดของสัตว์ป่าในพื้นที่ 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, กรณีศึกษา, อัตราการคงอยู่, สัตว์ป่า 
 

Abstract 
 Study of biodiversity of wildlife in Ban Tham Sua community forest area, Kaeng Krachan District, Petchaburi 
Province. Case study: Wildlife persistence rate. Objectives for to study ways to increase or increase the number of 
animals in the area of the community forest and to study factors affecting the persistence of the number of animals in 
the community area total of 94 people. The results showed that the majority of respondents were women, 61.70 
percent, aged between 40-60 years old, 47.90 percent had primary education 4/6 or the most equivalent, 63.80 
percent, with annual income of approximately 30,000-50,000 baht / year 73.40 percent. Residents in the community 
average 30.27 years and found that the factors that affect the survival rate of animals in the area is 95.60 percent forest 
integrity, while the number of wildlife has decreased by 71.30 percent. The effect on the rate of persistence is reduced 
by hot air 53.20 percent and rain does not fall by 33.00 percent. In addition, there is a forest fire 33.00 percent. Caused 
by the forest trespassing, 51.10%, usually during the dry season (January - April) of the year, however, community 
members have participated in the forest care only 58.50 percent by planting trees 58.00 percent. In this regard, the 
community has created new activities to increase the rate of persistence Increased from in-depth interviews (Focus 
groups) and community forestry committees, namely artificial salt lick creation and slow water dam construction to 
increase the survival rate of wildlife in the area. 
Keywords : Biodiversity, case studies, persistence rates, wildlife 
 
1. บทน้า 
 อ้าเภอแก่งกระจานมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2,500,478 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,562,799 ไร่ ซึ่งเป็นอ้าเภอที่มีพื้นที่
มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด 
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง โดย ทิศเหนือ ติดต่อ

กับอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอบ้านลาด
และอ้าเภอท่ ายาง  ทิ ศใต้  ติ ดต่อกับอ้ า เภอหั วหิน  (จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศ
พม่า) อ้าเภอแก่งกระจาน เป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มี
พื้นที่ทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าโดยส่วนใหญ่มีความหลากหลาย
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ทางธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศที่น่าศึกษาและเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และหมู่บ้านถ้้าเสือตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อ้าเภอแก่งกระจาน และเป็นหมู่บ้านที่มีการด้าเนินกิจกรรมแบบ   
วนเกษตรในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น
สมาชิกธนาคารต้นไม้ของ ธกส. มาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นโดยพบว่ามีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกจ้านวน 
37 ราย โดยที่สมาชิกในชุมชนมีการด้าเนินกิจกรรมในลักษณะที่มีวิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่นได้ แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในลักษณะต่างๆ เช่น 
ลักษณะในมิติด้านวิชาการ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลเชิงวิชาการและมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการชุมชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนหรือความ
เป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงการศึกษาส้ารวจสถานการณ์ความสมบูรณ์
ของหมู่บ้านถ้้าเสือให้ลึกมากขึ้น โดยเฉพาะป่าชุมชนที่มีศักยภาพให้
ประโยชน์ต่อชุมชนทางตรง ได้แก่ การให้ไม้ใช้สอย อาหาร สมุนไพร 
และของป่าอื่นๆ เช่น สีย้อมผ้า พลังงาน เป็นต้น ส้าหรับมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก ่การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป่า
ไม้ แหล่งต้นน้้าล้าธาร ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย เขตกันชน ป้องกันการ
พังทลายของดินลดความเสียหายจากอุทกภัย แหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า แหล่งพันธุกรรม แหล่งท่องเที่ยว และควบคุมอุณหภูมิของ
ชุมชนหรือของโลก ด้วยประโยชน์ของป่าชุมชนต่อชุมชนดังกล่าว จึง
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าขนาดของป่าชุมชนต้องมีขนาดหรือ
หน่วยพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างสม่้าเสมอและยั่งยืนในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
การเอื้อประโยชน์ ส้าคัญที่สุดคือป่าไม้ยังมีประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรค ภาวดี ทะไกรราช 
[2] 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ 
 วิจัยในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องจากเป็นการวิจัยต่อยอดจาก 3 ปีก่อนที่ท้าการส้ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชน จึง
ท้าการศึกษาต่อในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ของสัตว์
ป่าบางชนิด (เลียงผา) และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มจ้านวนหรือคง
จ้านวนสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว 
2.2 ของเขตการศึกษาด้านเนื้อหา 
   คณะผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาไว้ 2 ด้าน 
1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ของสัตว์ป่า ทั้งการส่งเสริม
การสนับสนุนและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน อัน
น้าไปสู่แผนกิจกรรมป่าชุมชน   และ 2) ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
จ้านวนหรือการรักษาจ้านวนสัตว์หรือการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าใน
พื้นที่ป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่มีการใช้ประโยชน์
จากป่ารวมกัน และให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นแผนของการ
พัฒนาป่าของหมู่บ้านถ้้าเสือ  
 
 

2.1 วัสดุอุปกรณ์ 
2.1.1 การท้าดินโป่ง 
 อุปกรณ์ส้าหรับการจัดท้าดินโป่ง ประกอบด้วยแร่ธาตุ จ้านวน 3
ก้อน ตีให้เป็นผงผสมกับเกลือสินเธาว์จ้านวน  โรยลงบนพ้ืนท่ีแปลงท่ี
เตรียมไว้ขนาด 2*1.5 เมตร จากนั้นท้าการคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
และใช้ใบไม้ปิดบนแปลงให้เรียบร้อย ป้องกันการขุดคุ้ยของสัตว์อื่น
2.1.2 การสร้างฝายชะลอน้้า 
 อุปกรณ์ส้าหรับการจัดท้าฝายชะลอน้้า ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 
ก้อนหิน กระสอบ ไม้ไผ่และเชือก เพราะท้าโครงสร้างของฝายก่อน
การโรยปูนซีเมนต์แล้วพรมน้้าให้เกิดการประสานและแข็งตัวของ
ปูนซีเมนต์เพื่อรักษาโครงสร้างของฝ่ายให้แข็งแรง 
2.2 วิธีการวิจัย 
 1) ใช้กระบวนการวิจัยเข้าปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
(participatory action research) โดยใช้เครื่องมือด้านวนศาสตร์
ชุมชน คือการประเมินสภาพป่าชุมชนอย่างง่าย (community 
forest assessment: CFA) และน้าข้อมูลการส้ารวจป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนทุกฤดูกาลของ
พื้นที่หมู่  3 บ้านถ้้าเสือ จากพื้นที่  4,371 ไร่  เพื่อมาวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ป่า สร้างความเข้าใจ จัดท้าชุดข้อมูลด้านป่า/
สัตว์ป่า วิเคราะห์การมีส่วนร่วม และจัดท้าแผนการจัดการป่า 
จนกระทั่งเกิดกรรมป่าชุมชนที่ชัดเจน โดยใช้แผนพัฒนาการจัดการ
ป่าร่วมกับชุมชน ดังรูปที่ 1 บันไดสู่พัฒนาแผนการจัดการป่าชุมชน
ด้าเนินการประเมินสภาพป่าชุมชนอย่างง่ายโดยผู้ใช้ประโยชน์จากปา่ 
และน้าข้อมูลที่ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) กับกรรมการ
ป่าชุมชน เพื่อเลือกประเด็นที่สามารถเพิ่มอัตราการรอดหรืออัตรา
การคงอยู่ของสัตว์ป่าตาม  
 2) ด้าเนินการส้ารวจบริเวณที่ต้องการจัดท้ากิจกรรมใหม่ของป่า 
(โป่งเทียมและฝายชะลอน้้า) โดยเฉพาะในจุดที่เป็นต้นก้าเนิดแหล่ง
น้้าเพื่อสร้างฝายชะลอน้้า แล้วท้าการลงต้าแหน่งเพ่ือท้ากิจกรรม 
 3) นัดหมายกับชุมชนในการมีส่วนร่วมและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
การจัดกิจกรรม (ดินโป่ง/ฝายชะลอน้้า) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าอันเป็น
แหล่งเศรษฐกิจท่ีส้าคัญในชุมชน และเป็นแหล่งผู้ผลิตจากธรรมชาติ 

       
    รูปที่ 1 การส้ารวจเส้นทางการสร้างกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชน 
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รูปที่ 2 ขั้นบันไดการพัฒนาป่าชุมชนบ้านถ้้าเสือ 
 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 
61.70 อายุอยู่ระหว่าง 40-60 ปี ร้อยละ 47.90 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 4/6 หรือเทียบเท่ามากท่ีสุดร้อยละ 63.80 มีรายได้ต่อ
ปีประมาณ 30,000-50,000 บาท/ปี ร้อยละ 73.40 อาชีพหลักคือ
การท้าไร่ร้อยละ 54.30 รายได้จากการประกอบหลักเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 35.10 และส่วนใหญ่ไม่
มีอาชีพเสริม กรณีที่มีอาชีพเสริมคือการท้าไร่ร้อยละ 9.60 มีรายได้
จากการประกอบอาชีพเสริมน้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน ร้อยละ 
54.30 หรือเฉลี่ยประมาณ 1,481.46 บาท/เดือน ส้าหรับการอยู่
อาศัยในชุมชนท่ีสามารถระบุได้คือมากกว่า 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 7.40 
และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.27 ปี ด้านปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ของ
สัตว์ป่าพบว่าป่ามีความสมบูรณ์ร้อยละ 95.60 แต่ทั้งนี้พบว่าจ้านวน
ประชากรของสัตว์ป่ามีจ้านวนลดลงร้อยละ 71.30 ซึ่งมีปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ที่ลดลงมากที่สุดคือสภาพ
อากาศร้อนร้อยละ 53.20 และฝนไม่ตกตามฤดูกาลร้อยละ 33.00 
นอกจากนี้พบว่ามีการเกิดไฟไหม้ป่าร้อยละ 33.00 ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการบุกรุกถางป่าร้อยละ 51.10 มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง (เดือน 
มกราคม-เมษายน) ของปี แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาป่าเพียงร้อยละ 58.50 โดยวิธีการปลูกต้นไม้
มากที่สุดร้อยละ 58.00 แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน
โดยชุมชนคืออันดับแรกคือการท้าเกษตรแบบวนเกษตรร้อยละ 
39.10  ด้านที่ปฏิบัติน้อยสุดคือก้าหนดช่วงเวลาการเข้าออกป่าและ
การรณณรงค์การงดบริโภคสัตว์ป่ามีเพียงร้อยละ 7.40 และ 21.30 
ตามล้าดับ ในการนี้ชุมชนได้เกิดกิจกรรมใหม่ในการเพิ่มอัตราการคง
อยู่ให้สูงขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) กับกรรมการ
ป่าชุมชนคือการจัดท้าดินโป่งและการสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อเพิ่ม
อัตราการรอดของสัตว์ป่าในพื้นที่ 
 

4. วิจารณ์และอภิปรายผล 
 จ้านวนสัตว์ป่าลดลงร้อยละ 71.30 เนื่องจากป่ามีการรบกวนถูก
ท้าลายทั้งไฟไหม้ บุกรุกแผ้วถาง บวกกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมเรื่องของ
อากาศร้อนมากและฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นผลอันต่อเนื่องในขณะที่
ป่ามีความสมบูรณ์ร้อยละ 95.60 ซึ่งขัดแย้งกับความจริงในเหตุผล
ของความหลากหลายทางธรรมชาติ Dasman, R. [4] กล่าวว่าสภาพ
ท้องที่ป่ามีป่าเพียงชนิดเดียวไม่หลากหลายซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
จ้านวนประชากรของสัตว์ป่า เพราะสภาพป่าที่มีความหลากหลาย
น้อยท้าให้สัตว์อยู่อาศัยและมีการกระจายตัวน้อยเช่นกัน เพราะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยควบคุม ได้แก่  ดิน ภูมิอากาศ ระดับความสูง 
แสงแดด ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ประชากรสัตว์ป่าขึ้นอยู่กับสภาพป่าที่
มีอยู่ มีแหล่งน้้า แหล่งอาหาร และไม่เข้าไปรบกวนโดยการแผ้วถาง
บุกรุก หรือเผาป่า ไม่ท้าลายธรรมชาติ ไม่ล่าสัตว์ และที่ส้าคัญต้อง
พยายามปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าเพิ่มเติม ท้าดินโป่ง จัดแหล่งให้มี
พอสมควร เช่นนี้ย่อมรักษาจ้านวนประชากรสัตว์ป่าให้อยู่อย่าง
ปลอดภัยและขยายฝูงเพิ่มเติมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์เทพ 
สุวรรณวารี และคณะ [1] ที่รายงานว่าปัจจัยด้านภูมิอากาศ และ
ปัจจัยด้านสังคมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหรือกฎระเบียบการใช้
พื้นที่ป่าที่มีผลต่อการรบกวนสัตว์ป่า เช่น การหาของป่า การเผาป่า 
การล่าสัตว์เป็นต้น งานวิจัยของ Kunihiko, T. and Shingo, M. [5] 
รายงานว่าช่วงเดือนเมษายน-กันยายน เป็นช่วงที่สัตว์ป่าตายมาก
ที่สุด ดังนั้นตัวดัชนีช้ีวัดนอกจากแผนการจัดการป่าหรือมาตรการ
ต่างๆ แล้วยังคงต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าด้วย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย [3] 

  
 
รูปที่ 3  ร้อยละของสถานการณจ์า้นวนสัตว์ป่าชุมชนบ้านถ้้าเสือ   
              

 
         รูปที่ 4 ร้อยละของสภาพป่าชุมชนบ้านถ้้าเสือ
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รูปที่ 5 ความร่วมระหว่างชุมชน ผูน้้า และนักศึกษา ในการท้าดินโปง่และฝายชะลอน้้าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านถ้้าเสือ 
 
ตารางที่ 1 วิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปา่ชุมชนของสมาชิกชุมชนบ้านถ้้าเสือ

 
ตารางที่ 2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่ออัตราการคงอยู่ของสัตว์ป่า 
ของสมาชิกชุมชนบ้านถ้้าเสือ 
 

 

 
รูปที่ 6 ร้อยละของวิธีการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนโดยชุมชน 
 
 
 
 
 

5. บทสรุป 
 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคงอยู่ของสัตว์ป่าในพื้นที่บ้านถ้้าเสือ 
อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศร้อน และปริมาณน้้าฝนน้อยในรอบปี ส่งผล
ให้มีอัตราการคงอยู่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ลดลงมากที่สุด และปัจจัย
ทางด้านสังคม ชาวบ้านขาดการศึกษาส่งผลให้ขาดความสมดุลของ
อาชีพกับรายได้ วิธีการจัดการทรัพยากรป่าโดยชุมชนในปัจจุบัน
มีการเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และเวลาในการเข้าออกป่า
เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าน้อยมาก แนวทางการการรักษาอัตราการคง
อยู่และการเพิ่มจ้านวนประชากรของสัตว์ป่าในพื้นที่บ้านถ้้าเสือ 
อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเพิ่มกิจกรรมจากแผนการ
จัดการทรัพยากรป่าชุมชนเดิมเพิ่มเติมการท้าดินโป่งและการสร้าง
ฝายชะลอน้้าในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บน้้าได้นานมากขึ้น  และมีแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตเรื่องของการเปิดป่าชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส้านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561  ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถให้จัดท้างานวิจัยได้ส้าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

The attitude of the public towards a new public administration : A Case Study of Tambon 
Administration Organization in napru. Phaprom district. Nakhon Sri Thammarat. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชน โดย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่ง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป ซึ่ง
ได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่อัตราส่วนร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล ส าหรับ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 ชุดที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี  L.S.D. ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 
อายุ การศึกษา มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ส่วนสถานภาพและอาชีพมีผลต่อทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ,การจัดการภาครัฐแนวใหม,่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพร ุ
  

Abstract 
The purpose of this study were 1) to study the attitude of the public towards the new administration of the 

Tambon Administration Organization in napru. Phaphom district. Nakhon Si Thammarat 2) to study the differences 
between the attitudes of the public towards the new administration of the Tambon Administration Organization in napru. 
Phaphom district The province with the general public. The sample used in this study. People in the service area of 
Tambon Administration Organization in napru. Phaphom district Nakhon Sri Thammarat. Use of Taro Yamane to quantify 
the size of the sample population. The sampling population areas. The instrument used in the research is open-ended 
and closed-ended questionnaire. For data analysis using statistical analysis packages. The use of descriptive statistics 
include percentage, frequency, mean, standard deviation. To measure the average and the distribution of information. 
The statistics used for the test is to compare the average 2 are independent. Analysis, ANOVA And test different pairs with 
LSD. The research found that The attitude of the people towards the government's new District Administrative Office in 
napru. Phaphom District, Nakhon Si Thammarat The overall aspects are moderate. The results of the study are gender, 
age, education, influence public attitudes toward public administration, new, different. Statistically significant at the 0.05 
level of professional status and influence public attitudes toward public administration is no different. 
Keyword: Attitude, new public management, Tambon Administration Organization in napru 
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บทน า 
  แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) หรือ เรียกว่า “การจัดการนิยม (Managerialism)” 
หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด  (Market-based 
Public Administration)” หรื อ  “รั ฐบาลแบบผู้ ป ระกอบการ 
(Entrepreneurial Government)” (Rueang Wit Ketsuwan, 
2002) เป็นแนวคิดทางการบริหารที่ถูกน ามาใช้ตั้งแต่ ช่วงปี 1980 
เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริหารภาครัฐมีความ
ท ัน ส ม ัย  (Wikipedia Encyclopedia ส ืบ ค ้น ใ น 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Puplic_ Management) 
เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันไม่อาจตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิม
นั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากจุกจิกหลาย
ขั้นตอนจนท าให้เกิดความล่าช้าของระบบราชการหรือที่เรียกว่า เรด
เทป (Red tape) ให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ
มากกว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระบบการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐที่ไม่เหมาะสม ระบบการจ้างงานจนเกษียณ การผูกขาดการ
ด าเนินงานที่ ไม่จ าเป็น  เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบันได้ จึงมีการเสนอแนวคิด/
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ แ น ว ใ ห ม่  (New Public 
Management) ที่ให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
บริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง ในลักษณะ จิ๋ว แจ๋ว 
กระจาย การบริหารงานบุคคลที่เน้นประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ความส าคัญกับตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงาน การลดภาระงานของ
ภาครัฐที่ไม่จ าเป็นโดยการให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ หรือการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การจ้างเหมาเอกชนให้ด าเนินงานใน
งานบางอย่างประเภท (Outsourcing) การเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งได้มีการน าแนวคิดนี้
ไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐในหลายประเทศทั่ว
โลก ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นโดยได้มีการน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาใช้ในหลายหน่วยงานของภาครัฐที่ส าคัญ อาทิส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ซึ่งได้เริ่มมีการปฏิรูป
การบริหารจัดการทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การใช้การบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management) หรือแม้แต่การตราและ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฯลฯ แต่ในส่วนของการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความชัดเจน
ในเรื่องของการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เท่าใด
นัก (Naphat Khlongsuepkhao, 2010 )  
 
อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบล) คือ  หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2538  (โกวิทย์  พวงงาม. 
2548 : 240) ซึ่งมีภารกิจในการจัดระบบบริการสาธารณะตาม
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานให้บริการ
ประชาชน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อก่อให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุม
ถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นตนเอง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 23,689 ไร่ หรือประมาณ 37.903 
ตารางกิโลเมตร มีประชาชนทั้งหมด 7,706 คน มีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในด้านการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดให้มีเครื่องใช้ดับเพลิง การ
รักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การ
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และการบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
      ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งผลการศึกษาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาและเพื่อทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ภ า ค รั ฐ แ น ว ใ ห ม่ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล น า พ รุ   
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2) เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กับลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใน
การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
272ภาคโปสเตอร์



 

 
1. แนวคิดและทฤษฎคีวามพึงพอใจ 
2. แนวคิดการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการและการประเมินผล 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 5. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยมรีายละเอียดดังต่อ ดังนี ้
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดังนี ้
 4.1.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.1.2 ขอบเขตทางด้านพื้นที่  ได้ท าการศึกษาในพื้นที่
หมู่บ้านใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 4.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชใน 5 ด้าน ได้แก ่

1) ด้ านการบริการที่ มี คุณภาพแก่ประชาชน 
หมายถึง ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และสร้าง

ความประทับใจให้กับประชาชนอันเป็นเสมือน
ลูกค้า การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน
และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

2) ด้านสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง 
บุคคลากรได้ รับการพัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานมากข้ึน  

3) ด้านความส าคัญกับผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
เน้นการวัดผลการท างานว่าประสบความส าเร็จ
มากน้อยแค่ไหน เช่น มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน , ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
KPIs , PMQA , HA 

4) ด้านปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 
หมายถึง วัฒนธรรมทางการท างาน ค่านิยม 
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันชุมชน ความรู้สึกผูกพันต่อ
พันธกิจ การท างานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ 
ร่วมประสานงานชุมชน ให้บริการด้วย มิตรไมตรี 
ปลูกฝังค่านิยม ยินดีและเต็มใจให้บริการ 

5) ด้านการเสริมสร้ างการใช้จ่ายงบประมาณ 
หมายถึง เสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ  
เน้นธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ  

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการ

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหมจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,706 คน ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างได้ 380 คน ด้วยวิธีของ Taro Yamane การสุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วน 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงพัฒนา โดย
ศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
แบบสอบถามนี้ได้ แบ่งออก เป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่า
น้ าหนักทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ที่มีต่องานด้านการบริการที่
มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้านสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้าน
ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงาน ด้านปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการท างาน ด้านการเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. เพศ 

2. อายุ  
3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 
 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.ด้านการบริการที่มีคณุภาพ
แก่ประชาชน 
2.ด้านสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร 
3.ด้านการใหค้วามส าคญักับ
ผลการปฏิบตัิงาน 
4.ด้านปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการ
ท างาน 
5.ด้านการเสรมิสร้างการใช้
จ่ายงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ ของประชาชน
ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ก าหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการ

เก็บแบบสอบถาม 
2) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้

แบบสอบถามกบักลุม่ตัวอย่างทั้งหมด 380  ชุด 
3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามก่อนท่ีจะน ามาประมวณผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์
จะคัดออกและท าการเก็บเพิ่มให้ครบตามจ านวน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
ส าเร็จรูป ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูปตาราง
พร้อมกับพรรณนาการประกอบ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ T-test เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 
ชุดที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples) ส่วนกรณีที่ตัวแปร
อิสระจ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไปจะใช้ค่าสถิติ F-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความ
แ ต ก ต่ า ง ร า ย คู่ ด้ ว ย วิ ธี ข อ ง  Fisher’s Least Significance 
Difference: L.S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ 

ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่สูงที่สุด ได้แก่ การบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน รองลงมา การ
ให้ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน และการเสริมสร้างการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด 
ได้แก่ หน่วยงานมีการสร้างค่านิยมให้พนักงานมีจิตใจที่เอื้อต่อการ
บริการที่ดี รองลงมา หน่วยงานมีการน าระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน
การบริการมาใช้ และหน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสาร มาใช้ในการบริการประชาชน 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี
ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด 

ได้แก่ หน่วยงานมีการสรรหาหรือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมา
ปฏิบัติงาน รองลงมาหน่วยงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดแทนบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และหน่วยงานมีการวาง
แผนการปรับปรุงหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการให้ความส าคัญกับผล
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูง
ที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา หน่วยงานมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของ
พนักงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานมีการแก้ปัญหา การแยกส่วน
ในการปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ  ด้ านการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐให้เช่ือมโยงกับการท างานและ
ทรัพยากรของหน่วยงาน และหน่วยงานมีการสนับสนุนกลไกลการ
ด าเนินการร่วมลงทนุกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการเสริมสร้างวินัยการใช้
จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูง
ที่สุด ได้แก่  หน่วยงานมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบในการใช้
งบประมาณ รองลงมา หน่วยงานมีการส่งเสริมและวางกลไกให้
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพและอาชีพทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ  ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ถึงแม้จะมี
ความรู้ และความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่การรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเรื่อง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
พรุ ประชาชนยังมีความเข้าใจระดับปานกลางและได้รับข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องนี้ยังไม่มากนัก และการให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การจัดท าบริการสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนา
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พรุในปัจจุบันสามารถด าเนินการเองได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้
เอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าบริการสาธารณะ จะท าให้ประชาชน
ต้องเสียค่าบริการแพงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชินวัฒน์ 
สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการของเทศบาลตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่: 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านฉาง ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการเทศบาลต าบลบ้านฉาง ตามการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่เทศบาล มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการบริการที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้าง
การบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ประชาชนบางส่วนยังมองว่าหน่วยงานยังจัดการบริการไม่ครอบคลุม
ในพื้นที่ เช่นการให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานควรเปิดเป็น
ศูนย์สารสนเทศประจ าต าบลเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการที่เป็นจุด
ศูนย์รวมในเขตพื้นที่ของหน่วยงาน และหน่วยงานควรออกบริการ
เคลื่อนที่ อบต. พบประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของโกวิทย์ นาเมืองรักษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ประเมินการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
เทศบาลต าบลก าแพง ด้านการสร้างการบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนมองว่าการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เป็นการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ โดยหน่วยงาน
นั่นมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลือ่น
ภารกิจของหน่วยงานโดยประชาชนยังมีมุมมองว่าหน่วยงานควรจะ
ส่งเสริมคนในพื้นที่เข้าไปท างานในองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รู้บริบท
ของชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและการส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และจัดการความรู้เชิงบูรณาการณ์ร่วมกัน ยังเป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่ส าคัญในมุมมองของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการเทศบาลตามการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านฉาง ผลการศึกษา 
พบว่า การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่เทศบาล ด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวธิกีาร
ท างาน มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 4. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนมีมุมมองว่าการให้ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงานน้ันเปน็
การการวางแผนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการ
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการเข้ากับ

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโกวิทย์ นาเมืองรักษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมิน
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
เทศบาลต าบลก าแพงโดยรวม ด้านการให้ความส าคัญกับผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 5.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งอาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนมีมุมมองว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
แข่งขันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ โดยประชาชนเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุนั่นมีความสามารถจัดการเองได้ ใน
ส่วนภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและ
ภาคเอกชน สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามา
แข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะ
ยาว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ
เทศบาลตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่: กรณีศึกษา เทศบาลต าบล
บ้านฉาง ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการจัดการเทศบาลต าบลบ้านฉาง ตามการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เทศบาล ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน มี
การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 6. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ด้านการเสริมสร้างวินัยการ
ใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งอาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนมีมุมมองว่าการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
การด าเนินการโดยบุคลากรตรวจสอบวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน มี เทคโนโลยีที่ ใ ช้ตรวจสอบวินัยการใ ช้จ่ าย
งบประมาณของหน่วยงาน โดยวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการ
จัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรมิตร เพ็ชรสิงห์ (2551) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนคติของ
พนักงานส่วนต าบลในอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า การปฏิบัติ
ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลในอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้าน
การเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 
 เพศ อายุ การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุแตกต่าง
กัน ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติและมุมมองในเรื่องของการเมือง
และการบริหารงานภาครัฐผู้หญิงและผู้ชายมักให้ความสนใจที่ไม่
เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบหรือ
สนใจในเรื่องของการเมืองและการบริหารงานภาครัฐเท่ากับความ
สนใจของผู้ชาย ในส่วนของอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี มีความสนใจและมีทัศนคติต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
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แนวใหม่ ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากวัยเยาว์ที่คนรุ่นนี้ส่วน
ใหญ่ให้ความสนในในเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆตามประสาของวัย
เสียมากกว่า ในส่วนของการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีการศึกษาต่ ากว่า
ระดับมัธยมหรือไม่ได้เรียน มีทัศนคติและให้ความสนใจต่อการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่อนข้างน้อย อันเนื่องมาจากกลุ่มคน
เหล่านี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีเวลาน้อยมากที่จะหันมา
สนใจหรือศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ส่วนสถานภาพและอาชีพทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ก็น่าจะเป็นผลมาจากปัจจุบัน
สังคมไทยได้เปิดกว้างในเรื่องสถานภาพของประชาชน ท าให้บุคคล
ต่างๆ ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
ในสังคม จึงท าให้สถานภาพไม่มีบทบาทต่อทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ในส่วนของอาชีพนั้นประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพรุ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและประมง การที่
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะที่เหมือนกัน 
โอกาสที่จะได้รับความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันจากกลุ่มอาชีพ
อื่นๆ จึงมีน้อยไปด้วย จึงท าให้อาชีพในที่นี้ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพรุ 
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการระดมและรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนท้ังภาคประชาชน เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดการ
ยอมรับ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มีแนวทางที่
หลากหลาย ดังนั้น การจะน าแนวทางใดมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานของท้องถิ่น ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ควรก าหนดให้ทุกแห่งใช้แนวทาง
เดียวกันโดยมิได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสม เพราะวิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ผลดีกับท้องถิ่นหนึ่ง แต่ไม่อาจ
รับประกันได้ว่าจะใช้ได้ดีกับอีกท้องถิ่นหนึ่ง ดังนั้ น จะต้องมี
การศึกษาและให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการที่เลือกแนวทางหรือวิธีการที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้แนวทาง
ที่เหมาะกับท้องถิ่นของตนได้ 
2. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนควรส่งเสริมในเรื่อง
ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เช่นการตั้งไลน์กลุ่มหรือ
การสร้างเพจประชาสัมพันธ์ 
3. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานควรมีการ
จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มากข้ึน 
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ด้านการให้ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงาน ควรที่จะมีการ

ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานย่อยใน
องค์กร 
5. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน  ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท างานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานเอกชนให้มากขึ้น 
6. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพรุ ด้านการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ ควรส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 537 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตประเมิน
ใน 4 มิติได้แก่ มิติด้านการท างาน มิติด้านส่วนตัว มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 โดยมิติด้านการงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มิติด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มิติด้านส่วนตัวค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมิติด้าน
เศรษฐกิจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ว่า ควรพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ของที่ท างาน ห้องพักส าหรับอาจารย์บางคณะคับแคบ ไม่มีพื้นที่ในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน, บุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study in The Satisfaction with quality of work life of Personal in Rambhai 
Barni Rajabhat University. The sample consisted of 537 persons. The instrument was the quality of work life questionnaire that 
consists of 4 dimensions such as work, personal, social life, and economy. The statistics used were percentage, mean and 
standard deviation. The results showed that the personals' Satisfaction with quality of work life was at a high level ( X  = 
3.84) . Both 4 dimensions were at a high level ; work ( X  = 3.89) , social life ( X  = 3.84) , personal        ( X  = 3.75)  and 
economy ( X  = 3.72). The results of the suggestions to develop quality of work life for Personal were  develop the work 
environment. There should be space for counseling.  
Keywords : The Quality of Work Life, Personel, Rambhai Barni Rajabhat University 
 

1. บทน า 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพิจารณาให้เป็น    
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดในองค์การต่างๆ ทั้งนี้
ความส า เร็ จขององค์ การหรือสภาพแวดล้อมการท า งานมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรมนุษย์บน
พื้นฐานของพฤติกรรมศาสตร์ โดยการท าให้บุคลากรในองค์การมี
ความสุขเป็นปัจจัยแสดงถึงสภาพการท างานที่ดีและประสิทธิภาพ
การท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ [1] มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ โดยที่ผ่านมามี
การสนับสนุนเงินเดือนและสวัสดิการตามที่ก าหนด สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การเลื่อนต าแหน่งหรือให้เงินตอบแทน เพราะเห็นว่า
บุคลากรเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมี
ความเจริญเติบโตและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ [2] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา 
 

ด้านคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การเหล่านี้ที่ผ่านมา
มีการศึกษาข้อมูลเพียงในส่วนของบุคลากรสายวิชาการเท่านั้น แต่
ส าหรับการศึกษาความพึงพอใจจากบุคลากรสายสนับสนุน หรือ
บุคลากรทั้งสองส่วนในภาพรวมยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน ประกอบ
กับการประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานดังกล่าว 
สอดคล้องกับการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อน าไปหาแนวทางในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ หรือสุขภาวะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูล และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานในประเด็นต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ 
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ท างานของบุคลากร  และศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2. ขอบเขตการวิจัย  
 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน   
4 มิติ ตามกรอบคุณภาพชีวิตการท างานของส านักงานคณะกรรมการ 
ข้ า ร า ชกา รพล เ รื อน  ( Quality of Work-life Framework) [3] 
ประกอบด้วย 
 2.1.1 มิติด้านการท างาน หมายถึง ทางกายภาพ การบริหารงาน 
และการบริหารทรัพยากรบุคล โดยมีรายละเอียดคือ 
  2.1.1.1 ทางกายภาพ ได้แก่ การมีสถานที่ท างานที่มี
สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์การท างานเหมาะสม 
  2.1.1.2 ทางการบริหารงาน ได้แก่ การบริหารที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม มีระบบการบริหารงานที่ดี มีการกระจายภาระงาน 
อย่างเหมาะสม มีการท างานแบบยืดหยุ่น มีข้อบังคับ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการท างาน 
  2.1.1.3 ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบคุณธรรม มีระบบก้าวหน้าที่ชัดเจน 
มีการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ บุคลากรได้ท างาน
ตรงตามความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับ
การยอมรับ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี 
 2.1.2 มิติด้านส่วนตัว หมายถึง บุคลากรมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  ไม่มี
ความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ  
 2.1.3 มิติด้านสังคม หมายถึง บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีทุก
ระดับ มีความผูกพันกับองค์กรมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
 2.1.4 มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จักการบริหาร
จัดการการเงิน 
 2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ปีงบประมาณ 2561 จ านวนท้ังสิ้น 537 คน โดยไม่รวม
บุคลากรจ้างช่ัวคราวตามโครงการ  
3. วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 817 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ค านวณขนาดกลุ่ มตั วอย่ า งของยามา เน่  (Yamane,1976) ที่
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวน 269 คน แต่เนื่องจากต้องการ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้วิจัยจึง
ค านวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมและได้จ านวนข้อมูลตอบกลับรวมทั้งสิ้น      
537 คน  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี โดยมปีระเด็นค าถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check– list) จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร      
 ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
การท างาน โดยสอบถามใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท างาน ด้าน
ส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) จ านวนทั้งสิ้น 15 ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด จ านวน  1 ข้อ 

เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดังนี ้[4]  
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สดุ  
คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย  
คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก  
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากทีสุ่ด  

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
และได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 537 ชุด ข้อมูลที่ได้มีความ
สมบูรณ์ จัดท ารหัสข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
ความถี่ และร้อยละ (%) และวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ (%) 

 
4. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบประเมินพบว่า 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.22 รองมาเป็นเพศชายร้อยละ 
37.78 มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 55.22 รองลงมาเป็น
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.76 อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 13.59 
และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 8.38 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด   ร้อย
ละ 53.53 รองมามีสถานภาพสมรสร้อยละ 49.94 สถานภาพหม้าย 
ร้อยละ 2.35 และสถานภาพหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 1.18 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.78 รองมาเป็นระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 33.78 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 13.44 

ประเภทการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน ร้อยละ 
51.33 รองมาเป็นสายวิชาการร้อยละ 48.67 ระดับเงินเดือนส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับ 20,001-30,000 บาท รองมาคือระดับ 30,001 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 23.03 ระดับ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 22.10 และระดับ
ต่ ากว่า 10 ,000 บาท ร้อยละ 0.38  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในองค์กรตั้ งแต่  6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 52.90 รองมา คือ
ระยะเวลา 4-6 ปี ร้อยละ 23.85 และระยะเวลา 1-3 ปี ร้อยละ 23.25 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

 

ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  SD ร้อยละ (%) 
มิติด้านการท างาน 
1. สถานท่ีท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย 

 
4.01 

 
0.75 

 
80.20 

2. สถานท่ีท างานมีอุปกรณ์การท างานเหมาะสม 3.77 0.82 75.40 
3.หน่วยงานมีระบบการบริหารงานที่ดีมีการกระจายภาระงานอย่างเหมาะสม 3.72 0.81 74.40 
4. หน่วยงานของท่านมีข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสามารถยืดหยุ่น 
หรือเอื้อต่อการท างาน 

3.92 0.74 78.40 

5. หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเปน็ธรรม 3.83 0.84 76.60 
6. ท่านได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาให้มีความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3.88 0.81 77.60 

7. ท่านได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ 4.05 0.71 81.00 
8. ท่านได้รับการยอมรับ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศร ี 3.98 0.75 79.60 

รวมคะแนนเฉลี่ยด้านการท างาน 3.89 0.59 77.80 
มิติด้านส่วนตัว 
9.ท่านมีความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน สามารถใช้เวลาในการ
ท างานและเวลาส่วนตัว ได้อย่างลงตัวเหมาะสม 

 
3.85 

 
0.80 

 
77.00 

10.ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีปราศจากความเครยีด 3.65 0.89 73.00 
รวมคะแนนเฉลี่ยด้านส่วนตัว 3.75 0.76 75.00 

มิติด้านสังคม 
11. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันทุกระดับ 

 
3.82 

 
0.81 

 
76.40 

12. บุคลากรมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 3.83 0.77 76.60 
13. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกันท้ังด้านนันทนาการ 
สาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน-
ภายนอก 

3.86 0.80 77.20 

รวมคะแนนเฉลี่ยด้านสังคม 3.84 0.70 76.80 
มิติด้านเศรษฐกิจ 
14.ท่านได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเหมาะสมกับความเป็นอยู่ทีด่ี
พอสมควร 

 
3.84 

 
0.79 

 
76.80 

15. ท่านได้รับสวสัดิการต่างๆ ที่เหมาะสม 3.59 0.9 71.80 
รวมคะแนนเฉลี่ย 3.72 0.79 74.40 

รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.84 0.58 76.80 
 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
การท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ร้อยละ 76.80 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจ าแนกรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกด้านเรียงตามมิติ ได้แก่ ด้านการท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 ร้อยละ 77.80 ด้านสังคมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ร้อยละ 76.80 
ด้านส่วนตัวค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ร้อยละ 75.00 และด้านเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ร้อยละ 74.40  
  

เมื่อพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจใน 5 อันดับแรก พบว่า  
การได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 
4.05 ร้อยละ 81.00 รองลงมาได้แก่ สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ร้อยละ 80.20 การได้รับ
การยอมรับ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ร้อยละ 
79.60 หน่วยงานของมีข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สามารถ
ยืดหยุ่น หรือเอื้อต่อการท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ร้อยละ 78.40 
และ การได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ร้อยละ 76.60 

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

......................................................................................................................................................................................................................................
279ภาคโปสเตอร์



 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
บุคลากรเสนอแนะว่า ควรพัฒนาสภาพแวดล้อม ของที่ท างาน ห้องพัก
ส าหรับอาจารย์บางคณะคับแคบ ไม่มีพื้นที่ในการให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม  
  
5. อภิปรายผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต การท างานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาภาพรวมของ
ความพึงพอใจใน 5 อันดับแรก พบว่า การได้ท างานตรงตามความรู้
ความสามารถมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.05 รองลงมาได้แก่ 
สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 การได้รับการยอมรับ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 หน่วยงานของมีข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สามารถ
ยืดหยุ่น หรือเอื้อต่อการท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ การได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นแรงจูงในการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ [5] ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าในงานเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของปัจจัยจูงใจที่ท าให้เกิดแรงจูงในในการท างาน
หากตนได้รับกาตอบสนองหรือเกิดความพึงพอใจในการท างานแล้ว
ย่อมท าให้การท างานมีประสิทธิภาพขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่าคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือประเด็นของ
การได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ซึ่ง
บุคลากรยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยการได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสมนี้อยู่ในมิติด้านเศรษฐกิจโดยมีประเด็นในด้าน
การได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยที่ผ่านมาของ อาภากร มินวงษ์ [2] ที่ท าการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งมี
ผลการวิจัยในลักษณะเดียวกันว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมนั้น อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมี
อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นแต่พนักงานยังคงได้รับเงินเดือนประจ า
และผลประโยชน์เกื้อกูลจากการท างานเท่าเดิม 
 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 6.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรในภาพรวมและรายด้าน ใน 4 มิติ โดย
ผลการวิจัยแสดงสรุปเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการ
น าเสนอภาพรวมเพียงมิติเดียวเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้มี
การศึกษาในตัวแปรอื่นจากข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ซึ่งอาจน ามาสู่
ข้อมูลวิจัยในเชิงลึก เพื่อได้ค าตอบที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นจึงควรน ามา
ศึกษาเพิ่มเติม 
 6.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยน าตัวแปร 
จากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติม และใช้สถิติการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้ได้
ข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม เช่น สถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันหรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวจะช่วยให้สถาบัน ทราบถึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจที่
แตกต่างในแต่ละกลุ่ม และมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนหรือ
เหมาะสมขึ้นตามแต่ละกลุ่ม  
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การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงกับคุณภาพการบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการ 
ด้านรังสีการแพทย์ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

An Investigation of Patient’s Expectations and Levels of Satisfaction of Radiology Services 
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บทคัดย่อ 

คุณภาพการบริการด้านรังสีการแพทย์มุ่งเน้นการบริการทีป่ลอดภัยและได้มาตรฐาน โรงพยาบาลทุกระดับจ าเป็นต้องให้ผู้รับบริการ
เช่ือมั่นว่าได้รับบริการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานงานวินิจฉัยที่ก าหนดไว้  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและคุณภาพการบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการด้านรังสีการแพทย์ในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มารับบริการด้านรังสีการแพทย์ในแผนกรังสีของโรงพยาบาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน 2562 จ านวน 385 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการที่เป็นจริงภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, SD = .539) และคุณภาพการบริการที่คาดหวัง

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23, SD = .519) เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงกับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง พบว่า
คุณภาพบริการที่เป็นจริงและคุณภาพการบริการที่คาดหวังทั้งรายด้านและภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 โดย
คุณภาพการบริการที่คาดหวังสูงกว่าคุณภาพการบริการที่เป็นจริง ซึ่งการให้บริการด้านรังสีการแพทย์ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
ควรให้ความส าคัญกับการตลาดที่เน้นความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, การบริการที่เป็นจริง, การบริการที่คาดหวัง, รังสีการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข 

 
Abstract 

 Service quality is considered an important factor in the standard of radiation screening services for every hospital 
and every level. This descriptive study was to compare between patients’ expectations and perceptions toward radiology 
service quality of Ministry of Public Health Hospital in Surat Thani Province. 385 customers received radiology service in radiation 
department of three hospitals in Surat Thani Province during March 2019 were samples. A tool in this study was questionnaire. 
Descriptive statistics and inferential statistics paired t- test were used to analyze data.  The findings showed the level of 

patients’ satisfaction of service quality was high ( x = 3.85, SD = .539) while patients’ expectation was highest level ( x = 
4.23, SD = .519). The difference of patients’ satisfaction of service quality and patients’ expectation in each section and 
overall were statistically significant at a level of 0. 01.  Score of the patients’  expectation was higher than patients’ 
satisfaction of service quality.  Providing services in government hospitals should focus on marketing for the government 
sector that emphasizes satisfaction to meet the needs of the clients about what people should receive from government 
services. 
Keywords : Service quality, Actual service, Expected service, Radiology medicine, Ministry of Public Health 
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1. บทน า (Introduction) 
 ปี พ.ศ. 2558 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวงสาธารธารณสุข ได้สร้างเกณฑ์และแนวทางการ
พัฒนางานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพัฒนาพัฒนางานด้านรังสีให้มีคุณภาพมีมาตรฐานอยู่ในระดับ
เดียวกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ ความปลอดภัย 
บริการรังสีวินิจฉัย และคุณภาพบริการ โดยในด้านคุณภาพการ
บริการนั้นเป็นส่วนเพิ่มเติมจากความปลอดภัยและมาตรฐานการ
บริการงานรังสีวินิจฉัย โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับบริการตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานงานวินิจฉัยที่ก าหนดไว้
ทั้งผู้รับบริการ และ/หรือญาติ ต้องได้รับค าแนะน าตามความจ าเป็น
อย่างเพียงพอจากผู้ให้บริการทั้งก่อนท าหัตถการและหลังท าหัตถการ 
ซึ่งการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้แพทย์
สามารถเห็นความผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีอื่นๆ       
แต่อย่างไรก็ตามการได้รับรังสีเอกซ์ที่มากเกินไปอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ ดังนัน้ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีต้องมีความรู้และทักษะในการ
จัดท่าการฉายรังสีอย่างถูกต้อง และต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับผู้ป่วยด้วยการน าระบบคุณภาพมา
ใช้ในการก ากับการปฏิบัติงาน [1]  
   คุณภาพการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการนั้นส่วนหนึ่งมาจากการ
บริการและการท าความเข้าใจกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ประกอบด้วย 5 
มิติหลัก ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ความ
เช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
(Responsiveness) การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) 
และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) [2]  
   โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่มีการ
ให้บริการด้านรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการด้านรังสีการแพทย์ถือได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยมาตรฐานของงานบริการด้านรังสีการแพทย์         
มีการศึกษาความพึงพอใจในโรงพยาบาลศรีนครินครินทร์ต่อการ
บริการด้านรังสีผู้อยู่ในระดับดี และมีระยะที่เหมาะสมต่อการรอรับ
บริการภายใน 1 ช่ัวโมง [3] โดยความพึงพอใจในการบริการจะส่งผล
ถึงความคาดหวังต่อการรับบริการของทั้งผู้ป่วยและญาติ   
   จากข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังสาขารังสีการแพทย์ โดย
สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าในปัจจุบันเกิดความขาดแคลนนักรังสีการแพทย์ 
มีนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานไม่ครบทุกโรงพยาบาล ซึ่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีบทบทส าคัญในการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน แต่ยังพบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยัง
ขาดแคลนนักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

โรงพยาบาลบางแห่งมีเพียงเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานคน
เดียว [4]  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิ เษก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีแผนการผลิตก าลังคนด้านสุขภาพหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในปีการศึกษา 2563      
มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ของผู้รับบริการด้าน
รังสีการแพทย์ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
มาตรฐานการบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในประเทศชาติต่อไป 
  

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการที่เป็นจริงกับคุณภาพการ  
บริการที่คาดหวังของผู้รับบริการด้านรังสีการแพทย์ในสถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงกับคุณภาพ
การบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการด้านรังสีการแพทย์ ในสถาน
บริการของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods)  
3.1 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  ไ ด้ แก่  ประชากร ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 813,852 คน [5] 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่มารับบริการ
ด้านรั งสีการแพทย์ในแผนกรังสี  ของโรงพยาบาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน 2562 จ านวน 385 คน จากสูตร
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณีที่ประชากรมี
จ านวนไม่แน่นอน (Infinite population) [6] 

โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Random Sampling) ดังนี ้

1) เลือกโรงพยาบาลศูนย์ (A) หรือโรงพยาบาลทั่วไป (S) ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 แห่ง เก็บตัวอย่าง
จ านวน 193 คน ซึ่ งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลศูนย์เพียงแห่งเดียว ผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลจากผู้ รับบริการด้ านรั งสีการแพทย์ของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 
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2) เลือกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) หรือโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ ข่ า ย  ( M2) เ ป็ นกลุ่ มตั ว อย่ า ง  1 แห่ ง  ซึ่ ง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยามีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลบางปะอิน จากนั้นคัดเลือกโรงพยาบาลด้วยวิธีการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบไม่
แทนที่ (Selection without Replacement) ได้โรงพยาบาลเสนา
เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คน  

3) สุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) ขนาดกลาง (F2) 
หรือขนาดเล็ก (F3) 1 แห่ง จากนั้นคัดเลือกโรงพยาบาลด้วยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบ
ไม่แทนที่  (Selection without Replacement) ได้ โรงพยาบาล    
ผักไห่ เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คน  

จากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
โรงพยาบาลโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จนเก็บข้อมูลได้ครบตามจ านวน  
โดยมีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดยินดีให้
ความร่วมมือในการวิจัย ซึ่งโครงการวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เลขรับรอง
ที่ KMPHT 61010009  
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ ส่วนที่  2 
คุณภาพการบริการที่เป็นจริงและการบริการที่คาดหวังตามการรับรู้
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านรังสีการแพทย์ของโรงพยาบาล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ 2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ 
และ 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ แต่ละด้านมีข้อค าถาม
จ านวน 7 ข้อ จ านวนรวม 35 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ใช้หลักเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยในการให้
ความหมายคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด [7] และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
[8] จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกข้อ
ค าถามมีค่ าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เท่ากับ 1 จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบหา
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วหาค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ่ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นการบริการที่เป็นจริงและการบริการ
ที่คาดหวัง ท้ังฉบับเท่ากับ .979 และ .996 ตามล าดับ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากผู้มารับบริการที่แผนก
รังสีการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเสนา 
และโรงพยาบาลผักไห่ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 2) วิเคราะห์คุณภาพการบริการที่เป็นจริงและคุณภาพการ
บริการที่คาดหวังตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน
รังสีการแพทย์ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและ
คุณภาพการบริการที่คาดหวังตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการด้านรังสีการแพทย์ โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง คือ การทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
(Paired Sample t-test) 
3.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดคุณภาพการให้บริการ SERVQUAL [2] ประเมนิ
คุณภาพการให้บริการ โดยมีปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่
เหมาะสม ประกอบด้วย 5 มิติหลัก  ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (Tangibility) ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ  (Responsiveness) การให้ความเช่ือมั่น
ต่อผู้รับบริการ  (Assurance) และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ  
(Empathy)  

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านรังสีการแพทย์
ตามการรับรู้ ของผู้ รับบริการ ในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
    
 

 
 
 

การบริการที่เป็นจริงด้านรังสี
การแพทย์  
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ  
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้  
- การตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
- การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ 

- การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ   

การบริการที่เป็นคาดหวังด้าน
รังสีการแพทย์  
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ  
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้  
- การตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
- การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ 

- การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ   
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4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน   
คิดเป็นร้อยละ 66.5 และเพศชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.5 ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 344 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.4 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จ านวน  38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9  อายุอยู่ในช่วง 40-60 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ อายุ 20 -40 ปี จ านวน  129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.8 รองลงมา คือ โสด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 

และส่วนใหญ่ใช้สิทธิการรักษาเป็นบัตรทอง จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ข้าราชการ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.1 การมารับบริการใน แผนกรังสีวิทยาภายในระยะเวลา 6 
เดือน เป็นครั้งที่สอง จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเป็น 
ผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 271 คน  คิดเป็นร้อยละ 
70.4 ตามล าดับ 
 4.2 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและคุณภาพ
การบริการที่คาดหวังตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ด้านรังสีการแพทย์ 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและ
คุณภาพการบริการที่คาดหวังตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการด้านรังสีการแพทย์ พบผลดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและคุณภาพการบริการที่คาดหวังตามการ
รับรู้ของผู้รับบริการด้านรังสีการแพทย์ โดยภาพรวมของแต่ละด้าน (n=385)  

คุณภาพการบริการ 
การบริการที่เป็นจริง การบริการที่คาดหวัง 

T p-value 
x  SD ความหมาย x  SD ความหมาย 

1.ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ    3.85 .546 มาก 4.21 .547 มาก -11.014 .000 
2.ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้  3.88 .592 มาก 4.24 .551 มาก -10.611 .000 
3.ด้านการตอบสนองต่อผู้รบับริการ  3.81 .587 มาก 4.21 .542 มาก -11.369 .000 
4.ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผูร้ับบริการ  3.86 .580 มาก 4.24 .549 มาก -10.793 .000 
5.ด้านการรูจ้ักและเข้าใจผูร้ับบริการ  3.85 .636 มาก 4.24 .538 มาก -10.232 .000 

รวม 3.85 .539 มาก 4.23 .519 มาก -11.758 .000 
*p < .05 

 
5. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการที่      
เป็นจริงด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว ให้บริการตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
การให้บริการอย่างทันทีทันใด การให้บริการตามระยะเวลาที่
ก าหนด และการสนใจในการบริการ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว อาจเนื่องจากภาระงานของบุคลากร
ด้านรังสีการแพทย์ที่มาก และบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนั้น
จึงส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งมีการศึกษาการบริการ
ในผู้รับบริการหน่วยบริการสุขภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า 
คะแนนด้านการตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ในระดับต่ า [9] เช่นเดียวกับ
การศึกษาในผู้รับบริการที่แผนกรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ พบว่าจ านวนช่ัวโมงที่ผู้รับบริการคาดหวังคือต้องได้รับ
บริการและได้ผลฟิล์มภายใน 1 ช่ัวโมง ซึ่งโรงพยาบาลก าหนด

ระยะเวลาการรับบริการและได้ผลฟิล์มไว้ที่ 2 ช่ัวโมง [3] ท าให้การ
บริการนี้ยังไม่สามารถท าให้เกิดการตอบสนองที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจได้ ผู้รับบริการจึงมีความคาดหวังให้มีการบริการที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ที่แตกต่างจากการศึกษาของ จรุง
กลิ่นและคณะ (2558) [10] ที่ท าการศึกษาระดับความคาดหวัง
และการรับรู้จริงต่อการถ่ายภาพรังสีทันตกรรมระบบดิจิตอล 
รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของผู้รับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักร      
สิรินธร ซึ่งพบว่าการรับรู้จริงต่อการถ่ายภาพรังสีทันตกรรมระบบ
ดิจิตอลด้านการถ่ายถาพรังสีทันตกรรมระบบดิจิตอล ด้านมนุษย
สัมพันธ์และประสิทธิภาพของบุคลากร ด้านความปลอดภัยในกร
ถ่ายภาพรังสี และด้านการจัดการข้อมูลภาพถ่ายรังสีและขั้นตอน
การถ่ายภาพรังสี มากกว่าท่ีคาดหวังไว้  
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เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพการบริการที่เป็นจริงและ
คุณภาพการบริการที่คาดหวัง พบว่าคุณภาพการบริการที่เป็นจริง
และคุณภาพการบริการที่คาดหวังทั้งรายด้านและภาพรวม
แตกต่างกัน ผลที่ได้นี้อาจเนื่องมาจากผู้มารบับริการให้ความส าคญั
กับคุณภาพการบริการที่ตรงกับความคาดหวัง และผู้รับบริการจะ
มีความพึงพอใจสูงสุดเมื่อการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง 
[11] ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการบริการในโรงพยาบาลทัน
ตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ [12] ในโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช [13] ที่พบว่าผู้มารับบริการ
จะมีความคาดหวังที่สูงกว่าระดับความพึงพอใจและการรับรู้ต่อ
การรับบริการ  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหา    
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขาดแคลนนักรังสีการแพทย์     
มีนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานไม่ครบทุกโรงพยาบาล หลายแห่ง   
ไม่มีทั้ งนักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  
โรงพยาบาลหลายแห่งมีนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานคนเดียว
ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง และยังพบว่ามีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่มี
เฉพาะเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานคนเดียว 24 ช่ัวโมง 
[14] ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการ ดังนั้น การให้บริการที่ดี  
(Service quality)  จึ งต้องจ ากัดความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่
ผู้รับบริการคาดหวังหรือปรารถนากับสิ่งท่ีผู้รับบริการได้รับจริง [2] 
ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน่าจะมีการน าข้อมูลวิจัยนี้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการทางการแพทย์ด้านรังสี หรือด้านอ่ืนๆ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการต่อไป  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการทาง
การแพทย์ด้านรังสี หรือด้านอื่นๆ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มารับบริการ  
  2) น าข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับคาดหวั งของ
ผู้รับบริการด้านรังสีการแพทย์ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีที่มีสมรรถนะบริการตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้านรังสี เพื่อ
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านรังสี และการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อให้เกิดการสนองตอบต่อการ
บริการได้ตรงกับความต้องการ    

  2) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพในประเด็นของ
คุณภาพการบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการด้านรังสีเพื่อใช้ใน
การผลิตบุคลากรเพื่อให้เกิดการสนองตอบต่อการบริการได้ตรงกับ
ความต้องการ    
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
   การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และได้รับความร่วมมือ
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พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลผักไห่        
ทีท่ าให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ 2) สร้างแนวทางการบริหารความเสีย่งของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรอียุธยา มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 158 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยประชากร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการประเมินความเสี่ยง และ 2) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ซึ่งจะประกอบด้วย 8 รายการปฏิบัติ 
นอกจากน้ันบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความร่วมมือกันตั้งแตร่ะดบัผู้บรหิารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ รวมไปถึงสร้างคู่มือในการท างานจึง
สามารถท าให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

Abstract 
 

This research was to study the risk management of the administrative organizations in Phranakhon Si Ayutthaya 
and to construct the ideas to govern the risk management for Phranakhon Si Ayutthaya’s administrative organizations. In 
order to achieve these research objectives, 2 research processes must be conducted. First of all, studying and gathering 
the local risk management of Phranakhon Si Ayutthaya’s administrative organizations have been accomplished by using 
158 policy and planning analysts as the sample group. The rating scale questionnaire of 5 levels, which has the 
reliability of 0.95, has been used as the research instrument. For the statistical analysis, average and median were 
applied to the sample group. In the second process, the interview method has been done on 5 professionals in order 
for developing the risk management guideline. Based on the semi-structured interview form, the content analytical 
method has been performed. The research findings were as follows: 1) the total risk management level of the local 
government is high especially in the risk assessment aspect and 2) the 8 topics of risk management guidelines were 
established. In order to operate the risk management effectively, all members in the local government must follow the 
risk management manual and cooperate altogether. 
Keywords : risk management, Phranakhon Si Ayutthaya’s local government 
 
 

1. บทน า 
 การบริหารงานขององค์กรทุกประเภททั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างมีวัตถุประสงค์ของตนเอง และมุ่งหวังที่จะท างาน
ไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อย
ที่สุด แต่การด าเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
มักจะต้องประสบความไม่แน่นอนที่จะประสบความส าเร็จมาก

น้อยแล้วแต่สภาวะที่แวดล้อมอยู่  ความเสี่ยงมีอยู่ ในทุก ๆ 
กระบวนการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย
ทรัพยากรท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นอยู่เสมอ เราไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ทั้งหมด จึงท าให้ผู้บริหารขององค์กร
จะต้องเข้าใจความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเพื่อที่ จะสรรหาวิธีการที่
เหมาะสมเข้ามาบริหารกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ให้บรรลุผลมาก
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ขึ้น [1] การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการบริหาร
องค์กรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด หรือระดับท้องถิ่น นโยบายสาธารณะใดที่รัฐบาลก าหนด 
อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงทางการเงินต่อประเทศ หากนโยบาย
เหล่านั้นไม่ประสบผลส าเร็จตามที่คาด อันท่ีจริงแล้วประเด็นและ
ปัจจัยเสี่ยงควรเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญตั้งแต่ในข้ันตอนของ
การก าหนดนโยบายสาธารณะใด ๆ เพื่อจะได้เตรียมมาตรการ
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้นโยบาย
สาธารณะสามารถสัมฤทธิ์ผลตามที่วางแผนไว้ การบริหารระดับ
จังหวัดหรือระดับท้องถิ่นควรจะต้องมีการค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงเช่นกัน การก าหนดยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงเช่นกันเพื่อให้
ยุทธศาสตร์นั้นสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ได้ และ
ขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2] 
 การบริหารความเสี่ยงให้ประสบผลส าเร็จในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้นั้น ต้องด าเนินการโดยน าองค์ประกอบต่าง ๆ มา
ผสมผสานกับกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยต้องท าเป็น กระบวนการ หรือเป็นขั้นตอน  ซึ่ ง
องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมภายใน เริ่มจาก
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน นโยบาย ทั่วไปขององค์กร 
ปรัชญาของผู้บริหารในการบริหารความเสีย่ง รวมถึงจรรยาบรรณ
ในการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย สภาพแวดล้อมภายในจะมีผล
ต่อการก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของธุรกิจรวมถึง การระบุ
ประเมินและก าหนดแนวทางเพื่อการ จัดการกับความเสี่ยง เป็น
ต้น 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ องค์กรต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพราะ
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน 3) การระบุ
ความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ร่วมกันในการ
วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4) การ
ประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มจากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินเกณฑ์ที่ก าหนดอาจเป็นได้ทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5) การบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่าย
บริหารต้องเลือกวิธีการจัดการหรือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น 6) กิจกรรมการควบคุม คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน การควบคุมจะท าให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการ
จัดการความเสี่ยงตามที่ได้วางแผนไว้ 7) สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร จัดการภายในองค์กร ซึ่ง
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และ 8) การติดตามและประเมินผล 
ภายหลังที่องค์กรได้ด าเนินการตามแผน การบริหารความเสี่ยง
แล้ว ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการติดตามผล ซึ่งจะเป็นทั้งการ
ประเมินคุณภาพ  และติดตามความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีใช้อยู่ว่ามีหรือไม่ [3]  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ การด าเนินของส่วน
นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นส่วนงานท่ี
มีความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาตาม
แนวทางของส่วนกลางที่ วางกรอบลงมาสู่ท้องถิ่นให้มีการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันทั้งประเทศ จึงท าให้ส่วนของนโยบาย
และแผนเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในการแปลง
นโยบายจากส่วนกลางมาเป็นนโยบายที่สามารถกระท าได้จริง
และบรรลุเป้าหมาย และปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความเสี่ยงใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นได้ คือ โครงสร้างการจัดองค์กร ความรู้
ความสามารถของบุคลากร นโยบายและวิธีการบริหารงาน
บุคลากร รวมทั้งภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือตามเป้าหมายที่แท้จริง ก็อาจท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ [4]  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อสร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  3.1.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุความเสี่ยง 
4) การประเมินความเสี่ยง 5) การบริหารจัดการความเสี่ยง       
6) กิจกรรมการควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ       
8) การติดตามประเมินผล 
  3.1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.2 ประชากร 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 158 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทข้ึนไป และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป  
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เครื่องมือคือ
แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่ง  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) 5 ระดับ มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95   
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.1 ผู้วิจัยท าบันทึกเสนอส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อออก
หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  3.4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล จ านวนครบตามจ านวน 158 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100  
  3.4.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการตรวจความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ปรากฏว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถิติโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าเฉลี่ยประชากร 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร 
 4.2 วิเคราะห์การสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผลดัง
ตาราง 1 
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม (n = 158)  

 

การบริหารความเสี่ยง     
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3.68 0.45 มาก 
2. การก าหนดวัตถุประสงค ์ 3.77 0.44 มาก 
3. การระบคุวามเสี่ยง 3.72 0.43 มาก 
4. การประเมินความเสีย่ง 3.84 0.36 มาก 
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง 3.73 0.44 มาก 
6. กิจกรรมการควบคุม 3.73 0.45 มาก 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร 3.76 0.43 มาก 
8. การติดตามประเมินผล 3.75 0.46 มาก 

รวม 3.75 0.37 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.75,  = 0.37) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ด้านการประเมินความเสีย่ง ( =3.84, = 0.36) รองลงมา 
คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ( = 3.77,  = 0.44) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
( = 3.68,  = 0.45) 
 ตอนที่ 2 ผลการสร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการ
ก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจั ยหลาย
ประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนว
ทางการปฏิบั ติ งานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ประกอบเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร วิธีการท างานของผู้บริหารและ
บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ ายบริหารและวิธีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมี
การ ก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้าง
จิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุม
แก่พนักงานทุกคนในหน่วยงาน 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
 องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความ
เสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ในการก าหนดวัตถุประสงค์จะต้อง
มีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับ
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ได้ ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความ
เสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่ สามารถ
เกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการ
ระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบที่
เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความ
เสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ 
 3. การบ่งช้ีเหตุการณ์  
 เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งใน
ส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น 
นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อ
ท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 4. การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสทีจ่ะ
เกิ ด  (Likelihood) และผลกระทบ ( Impact) โดยสามารถ
ประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัย
ความเสี่ยงภายในองค์กร 
 5. การตอบสนองความเสี่ยง 
 เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งช้ีความเสี่ยง
ขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดย
จะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
 6. กิจกรรมการควบคุม  
 การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพื่อลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยง
นั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และเพื่อให้
มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับ
ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการ
น าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร  
 องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่องค์กรก าหนด สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรใน
การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
องค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน องค์กร
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการ

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึง
การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับ ล่างไปสู่บน และการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
 8. การติดตามประเมินผล  
 องค์กรมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารถึงการประเมินความเสีย่งและการควบคุม ความคืบหน้าใน
การบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง 
หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง  
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนว
ทางการปฏิบั ติ งานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ประกอบเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร วิธีการท างานของผู้บริหารและ
บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ ายบริหารและวิธีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมี
การ ก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้าง
จิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุม
แก่พนักงานทุกคนในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรินทร์ อนุชิราชีวะ [5] ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบว่า 
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากและรายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 
 6.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ องค์กรต้องพิจารณาก าหนด
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์และความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพื่อ
ประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและ
ประเภทของผลกระทบที่ สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 
กรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการ
ก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรบัได้ 
ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ดวงใจ ปิเย่ [6] ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสรอยได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 6.3 การบ่งช้ีเหตุการณ์ เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบ
บัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้ เพื่อท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง
และนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี 
 6.4 การประเมินความเสี่ยง เป็นการจ าแนกและพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจาก
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา แก้วสุข [7] ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ในการด าเนินงานของ
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ โดยมีการ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
 6.5 การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการด าเนินการหลังจาก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบ่งช้ีความเสี่ยงขององค์กร 
และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความ
เสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความ
สูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณาวุฒิ ค าลือสาย [8] ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงส่วนงานโยธาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านดง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง กล่าวไว้ว่า การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ควรแบ่ งเป็น 4 ลักษณะคือ  1) การหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยง 
(Avoidance) มีการหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแผนของโครงการเพื่อ
ก าจัดความเสี่ยง ในลักษณะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และได้จัดท ากิจกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตามแผนงานที่วางไว้ 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเปลี่ยนแผนของโครงการมีการปรับ
แผนวิธีการท างานใหม่ ลดขอบเขตงานให้อยู่ในวงที่จ ากัดอันเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสัมฤทธิผลของโครงการ 2) 
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transference) การเป็นการถ่ายโอน
ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยงส่วนงานโยธาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดงไปยังผู้อื่นนั้น โดยเห็นว่าเป็น
การลดความเสี่ยงให้น้อยลง ไม่เป็นภาระให้หน่วยงานรับผิดชอบ
และมีความคล่องตัวกว่า 3) การลดความเสี่ยง (Mitigation) โดย
ใช้วิธีการการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยถือว่า
เป็นการลดความเสี่ยงลงได้ แต่อาจจะไม่สามารถท าไดท้ั้งหมด แต่
ก็สามารถผ่อนคลายความเสี่ยงจากมากให้ลดลงมาได้ โดยการเอา
แนวคิด ทฤษฎี เรื่องการบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรได้ 4) การยอมรับความ

เสี่ยง (Acceptance) มีการเตรียมแผนส ารองเชิงรับในการ
ยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีการใช้แผนส ารองเชิงรับใน
การยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะมีการเตรียมแผนส ารองไว้
เสมอ แต่โดยส่วนใหญ่แผนส ารองมักจะไม่ถูกน าไปใช้ เนื่องจาก
การยอมรับความเสี่ยงจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ถูกระบุ
อันเกิดผลกระทบต่อโครงการได้   
 6.6 กิจกรรมการควบคุม การก าหนดกิจกรรมและการ
ปฏิบัติต่ าง ๆ ที่ กระท าเพื่ อลดความเสี่ ยง และท าให้ การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น 
การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของ
เฉพาะองค์กร  
 6.7 สารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่องค์กรก าหนด สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรใน
การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
องค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน องค์กร
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้  รวมถึงเป็นการ
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึง
การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับ ล่างไปสู่บน และการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
 6.8 การติดตามประเมินผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การติดตามผล เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสม
และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
กระบวนการบริหารความเสีย่งท่ีด าเนินการภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง 
การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง หลัก รวมถึงการเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี 
บัณฑูรรังสี  [9] ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบกที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
พบว่า มีการติดตามประเมินผล และทบทวนการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ มิใช่เป็นเพียง
การด าเนินการเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอกเท่านั้น การด าเนินการดังกล่าว นอกจาก
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จะท าให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้
ข้าราชการที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความ
คิดเห็นด้านบวกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การด้วย 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ระดับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการประเมินความเสีย่ง รองลงมา 
คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 7.2 แนวทางการบริหารความ เสี่ ยงของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 8 
รายการปฏิบัติ ได้แก่  
  7.2.1 ผู้บริหารก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
  7.2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้  
  7.2.3 รวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร   
  7.2.4 จ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง 
  7.2.5 น าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้ วย
วิธีการที่เหมาะสม  
  7.2.6 ก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติ  ต่ าง ๆ ที่
กระท าเพื่อลดความเสี่ยง  
  7.2.7 จัดท าระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ  
  7.2.8 ติดตาม ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 8.1 ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับการวางแผนงาน
ก่อนการด าเนินการ และมีการประสานงานในหน่วยงานมากขึ้น 
ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 8.2 ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และผู้บริหารควรมีการ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 8.3 ส านักงานควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและสามารถสอบทานการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดข้อมือ
ในพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการ
ปวดข้อมือดัดแปลงจาก standardized nordic questionnaire 3) อาการเจ็บปวด และ 4) การตรวจร่างกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และร้อยละเพื่อหาความชุกการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการบาดเจ็บข้อมือของพนักงานในโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ต่ ากว่า 30 ปี ถนัดมือขวา อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ให้การบริบาลแก่ผู้ป่วย ระยะเวลาการท างานเฉลี่ย 6 วันต่อ
สัปดาห์ การใช้งานของมือมีการออกแรงมือต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาทีถึงร้อยละ 73.91 มีการกระดกข้อมือซ้ าๆร้อยละ 66.67 มีการยกของ
หนักร้อยละ 53.62 มีการบิดหมุนข้อมือซ้ าๆ ร้อยละ 55.07 เป็นงานที่ต้องการความละเอียดและต้องใช้ความแม่นย าถึงร้อยละ 72.46 พบว่ามี
ความชุกการเจ็บปวดของข้อมือของพนักงานเป็นร้อยละ 44.93 และปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดของข้อมือในพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
พบว่าท่าทางการท างานที่ใช้ข้อมือมากมีผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.02) โดยที่ผู้ที่มีท่าทางการท างาน
ของข้อมือที่มากมีโอกาสปวดข้อมือได้มากกว่า 1.78 เท่า 
ค าส าคัญ : ความชุก, การกดทับเส้นประสาท, ความเจ็บปวดข้อมือ, พนักงานโรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to determine the prevalence of carpal tunnel syndrome and factors 

affecting wrist pain for the employee of a private hospital in Chiang Mai. The sample group was 69 employees. The 
questionnaires were used for data collection. They were 4 parts as: 1) general information, 2) factors related to wrist 
pain modified from standardized Nordic questionnaire 3) symptom of pain 4) special test of Orthopedics. The statistics 
using for data analysis consisted of mean and percentage, to find the prevalence of carpal tunnel syndrome. The 
logistic regression analysis has been used to analyst the relation of affected factor of wrist pain in employee. Result:  
The most employees are female, under 30 years old, right hand, It was found that 73.91 percent of employee worked 
hard by hand or wrist more than 10 times / minute and 66.67 percent repeatedly lift the wrist up and down, 53.62 
percent were heavy lifting and 55.07 percent were  repeated twisting of wrists. And this job required delicate and high 
accuracy of 72.46 percent. The prevalence of carpal tunnel syndrome was 44.93 percent. The analysis of factors 
affecting wrist pain in hospital staff showed that the hard work of the wrist was very effective to the wrist pain or 
statistically significant (p = 0.02). The painful chances of employees working with wrists or hands were 1.78 times. 
Keywords : prevalence, nerve compression, wrist pain, private hospital employee 

 

1. บทน า 
 ปัญหาการบาดเจ็บในระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่พบได้บ่อยและบางครั้งส่งผลกระทบเรื้อรังต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยสาเหตุหลักท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพคือการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ เช่น การ
ท างานซ้ าซาก ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะ การเอื้อมตัวหยิบของ 

บิดข้อมือ หรือยกของหนัก เป็นต้น [1} จากรายงานสถิติการเจ็บป่วย
ที่เกิดจากการท างานของแรงงานในปีพ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยกลุ่มโรค
กระดูกและกล้ามเนื้อจ านวน 47,061 รายคิดเป็นอัตราป่วย 72.45 
ราย ต่อ 100,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2556 ที่พบผู้ป่วยกลุ่ม
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจ านวน 21 ,985 รายคิดเป็นอัตราป่วย 
34.02 ราย ต่อ 100,000 คน [2] โดยโรคในระบบโครงร่างกระดูก
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และกล้ามเนื้อที่พบบ่อยจากการใช้ข้อมือท างานซ้ าซาก คือโรคกลุ่ม
อาการอุโมงค์คาร์ปัล (Carpal Tunnel Syndrome) การศึกษาที่
ผ่านมายังไม่มีการศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ครอบคลุมทุกอาชีพ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความชุกของโรค Carpal Tunnel Syndrome 
และปัจจัยในการเกิดโรคในกลุ่มพนักงานในโรงพยาบาลเอกชน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่อไป 
 
2. ขอบเขตงานวิจัย 
2.1 ความหมายของความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
จากการท างานและการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ 
 ความผิดปกติของระบบกระดูกและโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจาก
ก า ร ท า ง า น  ( Work-related Musculoskeletal Disorders, 
WMSDs) หมายถึงความผิดปกติของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย
ได้แก่กระดูกกล้ามเนื้อขอต่อเอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) และเอ็น
กระดูก (Ligament) รวมถึงเส้นประสาทซึ่ งมักพบว่ามความ
เกี่ยวข้องกับการท างานในสภาพแวดล้อม หรือสภาพการท างานซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผิดปกตินั้น ปัญหานี้มักเกิดขึ้นแบบสะสม
เรื้อรัง เช่น เกิดจากการออกแรงกระท า ซ้ าๆ หรือลักษณะทา
ทางการทางานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้
เกิดอาการเจ็บปวดเฉพาะที่และจ ากัดความเคลื่อนไหวเป็นสาเหตุให้
ความสามารถในการท างานลดน้อยลง    
 ค า ร์ ป า ล  ทั น เน ล  (Carpal tunnel) เป็ น ท า งผ่ า น ข อ ง
เส้นประสาท และเอ็นของนิ้วมือ ในบริเวณข้อมือ มีลักษณะคล้าย
อุโมงค์  โดยมีเส้นประสาทช่ือ Median nerve เอ็นขนาดเล็กจ านวน 
9 เส้นส าหรับงอนิ้วมือลอดผ่าน เมื่อเราหงายข้อมือขึ้นด้านล่างของ
อุ โมงค์จะเป็นกระดูกข้อมือ  (carpal bones)  ส่วนบน ได้แก่ 
trapezium, trapizoid, capitate, hamate ห รือด้ านห น้ าขอ ง
อุ โม งค์  (tunnel) จะ เป็ นพั งผื ดหน าและแข็ งแรง  เรี ยกว่ า 
transverse ligament  ท าหน้าที่ปกป้องเส้นประสาท และเส้นเอ็น
ดังกล่าว เส้นประสาทมีเดียน (median nerve) จากแขนจะทอดสู่
ข้อมือ  และสู่มือ  โดยทอดผ่านอุโมงค์ในบริเวณข้อมือ มีท าหน้าที่
ควบคุมความรู้สึก (feeling) ในบริเวณฝ่ามือด้านหัวแม่มือ , นิ้วช้ี 
และนิ้วกลาง และท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่อยุ่ใน
บริเวณฐานของหัวแม่มือ เส้นเอ็นทั้ง 9 เส้น  ที่ท าหน้าที่งอนิ้วมือ 
และหัวแม่มือต่างลอดผ่ านอุ โมงค์ ใต้แผ่นพั งผืด  ( transverse 
ligament) เรียกช่ือเอ็นเหล่านี้ว่า  flexor tendons ได้แก่   flexer 
pollicis longus, flexor digitirum profundus, flexer 
digitorum superficialis 
 จะเห็นว่าทางเดินของเส้นประสาทดังกล่าว  นอกจากจะท า
หน้าที่เป็นทางผ่านของเส้นประสาท และเส้นเอ็นแล้ว  มันยังท า
หน้าที่ปกป้องอวัยวะดังกล่าวด้วย  แต่เนื่องจากช่องทางเดินดังกล่าว
เป็นช่อง (space) ที่มีเนื้อคงที่หากมีความผิดปกติบางอย่างในบริเวณ
ดังกล่าวเกิดขึ้น   เช่น เยื่อหุ้มเอ็น (synovium) อักเสบ และบวมขึ้น 
ย่อมเป็นเหตุให้ช่องดังกล่าวแคบลง  ยังส่งผลให้เส้นประสาทที่ลอด
ผ่านถูกบีบรัด  จนเกิดมีอาการชา, ปวด ซึ่งเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า 
"คาร์ปาล ทันเนล ซินโดรม" (Carpal Tunnel Syndrome) [3] 

    ในด้านการวินิจฉัยโรค Carpal Tunnel Syndrome โดยทั่วไป
อาศัยการซักประวัติร่วมกับการตรวจร่างกาย เช่น Threshold 
sensory test ไ ด้ แ ก่  Semmes – Weinstein monofilament 
test และ Vibration test ในบริเวณมือทางด้านนิ้ วโป้ ง จนถึง
นิ้ วนางฝั่ ง  radial การตรวจที่ กระตุ้ น ให้ ผู้ ป่ วยแสดงอาการ 
( provocative test) ไ ด้ แ ก่  Phalen’s test, Tinel’s nerve 
percussion test เป็นต้น และการตรวจที่จะสามารถวินิจฉัยได้
อย่างชัดเจนคือ การตรวจทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 
(Electrodiagnostic tests) ได้ แก่  ก ารตรวจความ เร็ ว ในการ
น ากระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท (nerve conduction velocity 
studies, NCV) [6] จากการศึกษาความแม่นย าของการตรวจ 
provocative test ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูก
กดทับในอุโมงค์ข้อมือ พบว่าการตรวจ modified phalen test มี
ความไวสูงสุดร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย [7] 
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกใช้วิธีการตรวจ Phalen’s test ในการ
ประเมินอาการของโรคร่วมกับการใช้แบบประเมินความเจ็บปวด
แบบ Wong-Baker FACES Pain Rating Scale [5] 
2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ 
2.1.1 ปัจจัยบุคคล (Personal factors) ได้แก่ เพศ อายุ ความ
แข็งแรงของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย การสูบบุหรี่ ความจ าเป็น
พิเศษอ่ืนๆ 
2.1.2 ปัจจัยงาน (Job factors)  
2.1.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ การออกแรงท างาน (Force), 
การออกแรงกล้ามเนื้อแบบสถิต (Static muscular effort), การ
ท างานท่ีต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าในการเคลื่อนไหว (Precision 
ofmovements),การท างานที่ ต้ องใช้สายตาเพ่ งมอง (Visual 
demand),ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม (Unnatural posture),
การออกแรงกระท าซ้ าๆ (Repetitive job),ระยะเวลาในการท างาน 
(Work period),ค ว าม เค้ น เชิ งก ล  (Mechanical stress) แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน (Working environment) 
2.1.2.2 ปัจจัยด้านจิตสังคม ได้แก่ ความรับรู้ถึงงานหนัก (Work 
load) งานท่ีมีลักษณะเดียวตลอดการท างาน (Monotonous work) 
ความจ ากัดในการควบคุมงาน ( Job control) ความไม่ชัดเจนใน
งานที่ท า (Low job clarity) และการขาดการสนับสนุนจากสังคม 
(Social support) [4] 
 
3. วิธีการวิจัย 
    การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความชุกของโรคการกด
ทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคการกด
ทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในแต่ละแผนกโดยอาศัยแบบสอบถาม (questionnaire) 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ านวน 13 ข้อ 
ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง โรค
ประจ าตัว วิธีการบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ การใช้ยา การสูบ
บุหรี่ การออกก าลังกาย ความถนัดของมือ ประวัติการประสบ
อุบัติเหตุ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน การใช้
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อุปกรณ์ป้องกันขณะท างาน ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการ
ปวดข้อมือ 9 ข้อ ได้แก่ ระยะเวลาที่ท างาน แผนกที่ท างาน ลักษณะ
งานประจ าวัน ระยะเวลาที่สัมผัสกับงาน ลักษณะท่าทางที่ใช้มือหรือ
ข้อมือท างาน ความเหมาะสมของท่าทาง ความสะดวกสบายใน
ขณะที่ท างาน ประวัติการบาดเจ็บจากการท างาน และการหยุดพัก
งานจากการบาดเจ็บ ส่วนที่ 3 อาการเจ็บปวด 5 ข้อได้แก่ อาการ
เจ็บปวดแขนท่อนล่าง ข้อมือหรือมือในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ความถี่ของ
อาการปวด ลักษณะอาการที่เป็น และระดับความเจ็บปวดโดยใช้
แบบวัดความเจ็บปวด มีมาตรวัดเป็นแบบตัวเลข (Numerical 
Rating Pain Scales) 0-10 [5] และส่วนที่ 4 การตรวจร่างกายโดย
ผู้วิจัยใช้วิธี Phalen’s maneuver [6] ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ บุคลากรประจ าในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่
ทั้งหมด จ านวน 86 คน 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ ค่า IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์อยู่ในช่วง 0.83 - 1.00 
    การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) แบบสอบถาม โดยใช้การ
ทดสอบซ้ า (test-retest reliability) มีค่าของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 
    วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการมอบแบบสอบถามแบบตอบด้วย
ตนเอง (Self – administered question) ให้แก่ผู้ เข้าร่วมวิจัยที่
สมัครใจตอบแบบสอบถาม และติดตามเก็บแบบสอบถามคืน
หลังจากที่มอบแบบสอบถามให้ผู้ เข้าร่วมวิจัย 1 สัปดาห์ ได้รับ
แบบสอบถามคืน 69 ชุด จากจ านวนพนักงานทั้งหมด 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.23 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 .1  ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า  (Descriptive statistics) ค วาม ถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)เพื่อ
อธิบายข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง วิธีการดูแล
ตนเองเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดร่างกาย ความถนัดของมือ ประวัติการ
ประสบอุบัติเหตุ การป้องกันตนเองขณะท างาน ในส่วนของลักษณะ
งาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ท างาน ระยะเวลาในการท างาน ลักษณะการ
ใช้มือในการท างาน การเจ็บปวดข้อมือ และการตรวจร่างกายด้วยวิธี
เฉพาะทาง และใช้ความชุก (Prevalence) ในการอธิบายการเกิด
การบาดเจ็บบริเวณข้อมือ 
3.2  สถิ ติ เชิ งอนุ มาน  ( Inferential statistics) วิ เคราะห์ ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณข้อมือ
เนื่องจากข้อมูลเป็นตัวแปรตามที่มีการแจกแจงแบบโค้งไม่ปกติแม้ว่า
จะมีการแปลงข้อมูล (data transformation) แล้วก็ตาม และจาก
การวินิจฉัยข้อตกลงเบื้องต้น multicolinearity มีค่า Tolerance 
สูงกว่า 0.2 และค่า VIF ต่ ากว่า 10  กล่าวคือไม่มีสหสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป  จึงใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยการแบ่ ง

ค าตอบเป็นสองกลุ่มได้แก่ มีอาการ กับ ไม่มีอาการความเจ็บปวด
ของข้อมือ 
  
4. ผลการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล  พบว่าเป็น
พนักงานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วน 1.16 : 1 มีอายุน้อย
กว่า 30 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว หากกลุ่มตัวอย่างมี
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมักจะเลือกทานยาแก้ปวดเป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมาคือใช้ยาทา และนวดด้วยตนเองตามล าดับ ยาทานที่ใช้คือ
ยาแก้ปวดทั่วไป เช่น ยาพาราเซตามอล พนักงานส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ 
และออกก าลังกายต่อเนื่องเป็นประจ า ส่วนใหญ่ถนัดมือขวามากกว่า
มือซ้าย (7.63 : 1) พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บบริเวณข้อมือ อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่มีประวัติเคยประสบ
อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บบริเวณข้อมือ มักจะเป็นข้างที่ตน เองถนัด 
(1.83 : 1) พนักงานส่วนใหญ่คิดว่ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ใน
งานของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันพนักงานส่วนใหญ่พบว่าไม่มี
อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 
ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมือของพนักงานในโรงพยาบาล 
พบว่า พนักงานมีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปีมากที่สุด 
รองลงมาคือ 5.10  - 15 ปี และ มากกว่า 15 ปีขึ้นไปตามล าดับ  
ลักษณะงานของพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ให้การบริบาลแก่ผู้ป่วย 
รองลงมาคืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร และงานที่ต้องใช้
แรงงานตามล าดับ (3.15 : 1.15 : 1) ระยะเวลาการท างานส่วนใหญ่
เท่ากับ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือเท่ากับสัปดาห์ละ 6 วัน ในส่วนของ
ลักษณะการใช้งานของมือหรือข้อมือนั้น พบว่า มีการออกแรงมือ
ต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาทีถึงร้อยละ 73.91 มีการกระดกข้อมือซ้ าๆ
ร้อยละ 66.67 มีการยกของหนักร้อยละ 53.62 มีการบิดหมุนข้อมือ
ซ้ าๆ ร้อยละ 55.07 และลักษณะงานนั้นเป็นงานที่ต้องการความ
ละเอียดและต้องใช้ความแม่นย าถึงร้อยละ 72.46 ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างท่าทางการท างานของตนเองเหมาะสมกับงานแล้วร้อย
ละ 73.91 และท่าทางในการท างานนั้นมีความสะดวกสบายแล้วร้อย
ละ 68.11 โดยพนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการบาดเจ็บข้อมือจาก
การท างานปัจจุบัน ส่วนในรายที่เกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อมือจาก
การท างานนั้นต้องหยุดพักงานร้อยละ 10.14 
ส่วนที่ 3 ความชุกและอาการแสดงของการเจ็บปวดบริเวณข้อมือ
พบว่ามีความชุกการเจ็บปวดร้อยละ 44.93  โดยส่วนใหญ่จะมี
ความถี่ในการปวด 1-3 วัน/สัปดาห์ ลักษณะอาการส่วนใหญ่จะเจ็บ
หรือปวดที่ข้อมือมากที่สุดร้อยละ 31.88 รองลงมาคืออาการขัดยอก
ร้อยละ 14.49 และอาการชาแบบไม่รู้สึกเท่ากับอาการซ่าที่มือหรือ
ข้อมือร้อยละ 8.69 ในส่วนผู้ที่มีอาการปวดข้อมือหรือมือน้ันมีระดับ
ความปวดอยู่ที่ ระดับ 4-6 ปวดปานกลางร้อยละ 27.53 และเมื่อ
ตรวจร่างกายด้วยวิธีเฉพาะทาง Phalen’s maneuver เพื่อยืนยัน
ถึงอาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ พบว่า
แสดงผลบวกร้อยละ 37.68 
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ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมือของ
พนักงานในโรงพยาบาล  พบว่า ท่าทางการท างานที่ใช้ข้อมือมากมี
ผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมือหรือมืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p = 0.02) โดยที่ผู้ที่มีการใช้งานหรือท่าทางการท างานของข้อมือ

หรือมือที่มากมีโอกาสปวดข้อมือได้มากกว่า 1.78 เท่า เมื่อเทียบกับผู้
ที่ใช้งานหรือที่ท่าทางการท างานข้อมือหรือมือน้อย  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดข้อมือหรือมือของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ (n = 69) 
 

ตัวแปร B S.E. Wald p-value Exp (B) 

เพศ(ชาย) 
อาย ุ
ดัชนีมวลกาย 
โรคประจ าตัว 
การสูบบุหรี่ 
การออกก าลังกาย 
ท่าทางการท างานท่ีใช้ข้อมือมาก 
มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการท างาน 
มีอุปกรณ์ป้องกันในการท างาน 
ระยะเวลาการท างาน 
กลุ่มงานท่ีใช้มือมาก 
มือข้างที่ถนัด(ขวา) 
เคยเกิดอุบัติเหตุมือข้างที่ถนัด 
เคยเกิดอุบัติเหตุที่มือ 

0.69 
0.11 
0.06 
-0.77 
0.68 
-0.27 
0.58 
0.17 
-0.84 
-0.08 
-1.26 
2.32 
0.09 
2.25 

0.81 
0.06 
0.07 
1.38 
1.25 
0.72 
0.24 
0.71 
0.90 
0.07 
0.70 
1.59 
1.78 
1.30 

0.73 
2.94 
0.80 
0.31 
0.29 
0.14 
5.41 
0.05 
0.87 
1.33 
3.17 
2.12 
0.01 
2.96 

0.39 
0.08 
0.36 
0.57 
0.58 
0.70 
0.02* 
0.80 
0.35 
0.24 
0.07 
0.14 
0.95 
0.08 

2.01 
1.11 
1.06 
0.46 
1.98 
0.76 
1.78 
1.19 
0.42 
0.91 
0.28 
10.23 
1.09 
9.50 

 
5. อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
    จากผลการศึกษาพบว่า ความชุกการเกิดการบาดเจ็บบริเวณ
ข้อมือในพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่นั้น มี
จ านวนมากถึงร้อยละ 44.92 แต่ เมื่ อ ใช้วิธีตรวจเฉพาะทาง 
Phalen’s maneuver พบว่ามีความชุกในการเกิดโรคการกดทับ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือร้อยละ 37.68 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.96 
ของผู้ที่มีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อมือ สอดคล้องกับการศึกษาของ พิ
ชามญช์ุ (2554) ที่ท าการเปรียบเทียบการตรวจ phalen’s test 
พบว่ามีความไวสูงสุดร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย 
(Electrodiagnostic tests) [7] ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าอาการ
ปวดข้อมือหรือมือนั้นมักจะเป็นอันดับต้น ๆ ในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ สอดคล้องกับสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2557 ที่พบผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจ านวน 47,061 
รายคิดเป็นอัตราป่วย 72.45 ราย ต่อ 100,000 คนโดยโรคในระบบ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยจากการใช้ข้อมือท างาน
ซ้ าซ าก  คื อ โรคกลุ่ ม อาการอุ โม งค์ ค าร์ปั ล  (Carpal Tunnel 
Syndrome) [2] ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษานี้พบว่ามีผู้ที่มี
อาการบาดเจ็บหรือมีการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือมากกว่าที่
สถิติของกรมควบคุมโรคเป็นจ านวนมาก ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุม
โรคนั้นมาจากการรายงานจ านวนผู้ป่วยที่ ได้ รับการรักษาใน
โรงพยาบาล หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงจนต้องพบ
แพทย์เพื่อท าการรักษา แต่ทั้งนี้ยังมีผู้ป่วยท่ีมีอาการและอาการแสดง
เป็นจ านวนมากดังที่ปรากฏในการศึกษานี้แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์หรือ

ท าการรักษาแต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้อาการรุนแรงมากขึ้นและใช้
เวลารักษาที่นานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานต่อไป 
    ปั จจัยที่ มี ผลต่อความเจ็บปวดบริ เวณ ข้อมื อ ในพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ (n = 69) พบว่าท่าทาง
การใช้งานของมือนั้นมีผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมือหรือมือ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) จากตัวแปรปัจจัย 14  ชนิด
พบว่าผู้ที่มีท่าทางการใช้งานของข้อมือหรือมือในขณะที่ท างานที่มาก
มีโอกาสปวดข้อมือ 1.78 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้งานหรือที่ท่าทาง
การท างานข้อมือหรือมือน้อย ซึ่งในการศึกษาน้ีก าหนดท่าทางการใช้
งานข้อมือหรือมือไว้  5 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ข้อมือหรือมือออกแรง
ซ้ าต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาที การกระดกข้อมือซ้ า ๆ การออกแรงยก
ของหนัก การบิดหมุนข้อมือซ้ าอย่างต่อเนื่อง และการใช้งานมือใน
การท างานละเอียดและต้องการความแม่นย า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การใช้งานข้อมือทั้ง 5 ชนิด เกินกว่าร้อยละ 50 ในทุกประเภทของ
ท่าทางการท างาน และมากที่สุดร้อยละ 73.91 คือการออกแรง
ข้อมือหรือมือซ้ าต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาที สอดคล้องกับบทความ
ของไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ [4] ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการกดทับ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือและมือในส่วนของปัจจัยงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก และเป็นปัจจัยทางกายภาพ โดยเฉพาะในข้อท่ีกล่าวถึงการ
ออกแรงกระท าซ้ าๆ (Repetitive job) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่มี
รอบของการท างานให้เสร็จหนึ่งหน่วย (Cycle time) ในเวลาน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 2 นาที และบทความของ Kilborn กล่าวว่าในส่วน
ของแขนส่วนล่างและข้อมือนั้นหากมีการกระท าซ้ าๆ > 10 ครั้ง/
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นาที อาจท าให้เกิดอันตรายต่อระบบกล้ามเนื้อและเอ็นได้ จาก
การศึกษานี้ พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับบทความดังกล่าว ดัง
จะเห็นได้ว่า ท่าทางการท างานที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
ที่มากข้ึนตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการการใช้ข้อมือหรือมือออกแรงซ้ า
ต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาที การกระดกข้อมือซ้ าๆ การออกแรงยก
ของหนัก การบิดหมุนข้อมือซ้ าอย่างต่อเนื่อง และการใช้งานมือใน
การท างานละเอียดและต้องการความแม่นย า [8] 
    ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ จากผลการศึกษานี้ พบว่า มีปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ เกิดการบาดเจ็บของข้อมือและมือในพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ. เชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะท่าทางใน
การท างาน ดังนั้น เราควรมุ่ งเน้นปรับเปลี่ยนปัจจัยภายนอกที่
สามารถลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อมือหรือมือได้ น่ันคือ 
ลักษณะท่าทางในการท างาน หรือการยศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักชี
วกลศาสตร์ โดยใช้หลักการการควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering 
controls) จะช่วยลดหรือก าจัดปัจจัยเหตุของการเกิดโรคการ
บาดเจ็บสะสมทางโครงร่างและกล้ามเนื้อได้โดยตรงโดยการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการท างานปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือ
สถานท่ีท างานเพื่อก าจัดหรือลดขนาดของปัจจัยที่เป็นสาเหตขุองการ
บาดเจ็บจึงควรพิจารณาด าเนินการควบคุมทางวิศวกรรมเป็นอันดับ
แรก ในกรณีงานในโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้การ
บริบาลผู้ป่วยที่มีความชุกการเกิดการบาดเจ็บบริเวณมือหรือข้อมือ
สูงที่สุดนั้น เช่น การวัดความดันโดยการใช้เครื่องวัดความดันแบบ
ปรอทและใช้ลูกยางบีบให้ปรอทมีแรงดันเพิ่มขึ้น เป็นการออกแรงที่
มือและข้อมือซ้ าๆเป็นเวลานานจึงควรปรับ เปลี่ยนวิธีการ หรือ
อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรง เช่น เปลี่ยนเป็นเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 
เป็นต้น เพื่อช่วยลดแรงกระท าซ้ าๆที่ข้อมือของพนักงานที่ท าหน้าที่
วัดความดันเป็นประจ า งานการท าแผล เย็บแผล เจาะเลือด การแทง
เข็ม มีการใช้ทักษะ ความช านาญ และความแม่นย าสูง โดยการใช้
การเกร็งและขยับข้อมืออย่างเป็นจังหวะ ซึ่งหากต้องเจาะเลือดผู้ป่วย
หลายครั้ง หลายรายใน 1 วัน ก็อาจเกิดความล้า (fatigue) ได้ และ
อาจท าให้ความแม่นย าลดลง อาจใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงโดยต่อสาย
เอนกประสงค์ (extension tube) ไว้หากมีการต้องเจาะเลือดซ้ า 
หรือให้สารน้ าและยาต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการเจ็บซ้ าของผู้ป่วย 
และลดการท างานท่ีต้องใช้ความแม่นย าสูง และเกิดความเสี่ยงได้ง่าย 
เพื่อลดการท างานของมือหรือข้อมือซ้ าๆ งานการอาบน้ าเช็ดตัว
ผู้ป่วย (bed bath) การเก็บเตียงท าความสะอาดเตียงผู้ป่วย (scrub) 
ต้องใช้แรงค่อนข้างมาก การพลิกที่นอนหรือดึงผ้าปูที่นอนท าให้เกิด
การบาดเจ็บที่มือหรือข้อมือได้มาก อาจปรับสถานีงานโดยการปรับ
ความสูงเตียงให้พอดีกับตัวผู้ท างาน เพื่อไม่ให้ใช้งานกล้ามเนื้อแขน 
ข้อมือหรือมือในระดับที่ไม่เหมาะสมและเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย งาน
การท าอัลตร้าซาวน์ การท าฟัน ต้องท างานโดยการจับอุปกรณ์รักษา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรปรับอุปกรณ์ให้พอเหมาะกับมือของผู้ใช้ 
ขนาดของเครื่องมือไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป หรืออาจจะมีปลอก
เพิ่มความหนาของส่วนมือจับของอุปกรณ์เพื่อให้พอดีกับมือของ
ผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อลดความเค้นที่ข้อมือในการออกแรงแบบสถิต
เป็นเวลานาน รวมไปถึงการใช้เก้าอี้ที่สามารถปรับความสูงต่ าเพื่อให้
เหมาะสมกับงานและความสูงของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 นอกจากนี้  ยังต้องให้ความส าคัญในการควบคุมการบริหาร
จัดการ (Administrative controls) โดยการพัฒนานโยบายเฉพาะ
เรื่องและวิธีการท างานที่ปลอดภัยโดยจะต้องใช้ความพยายามในการ
ฝึกอบรมพนักงานให้ เกิดการยอมรับและปฏิบัติงานด้วยวิธีที่
ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บสะสมของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อรวมไปถึงการจัดให้มีการออกก าลังกายและ
การยืดเส้นยืดสาย (Stretching exercise) นอกจากนี้การปรับ
องค์กรการท างาน (Work organization) เช่นการจัดตารางการ
ท างานท่ีหลากหลายให้มีระยะเวลาท างาน - ระยะพัก (Work – rest 
schedules) ที่ เป็นทางเลือกของพนักงานหรือการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการท างาน
ซ้ าๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บสะสมของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อได้ด้วย [4] 
    นอกจากจะลดปัจจัยเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์โดย
การควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคุมการบริหารจัดการแล้ว 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้าม เนื่องจากลักษณะงานในโรงพยาบาลเป็นลักษณะงานที่
หลากหลาย ดังนั้นควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันขณะท างานของแต่ละ
บุคคลด้วย เพราะจากการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 71 
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บสะสมของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อในขณะท างาน ท้ังนี้อุปกรณ์จะต้องเหมาะสม
กับสภาพงานและสรีระทางกายวิภาคของแต่ละบุคคลด้วย 
    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มี
จ านวนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่น้อย อาจจะยังไม่เพียงพอในการสรุปผล
ของปัจจัยส าคัญอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการศึกษาการเกิดโรคการ
กดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ เนื่องจากศึกษาในโรงพยาบาลเพียง
แห่งเดียว ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไป อาจจะเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วม
การศึกษาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนใน จ.เชียงใหม่ เป็นต้น หรือ
เพิ่มการศึกษาในด้านผลของการปรับเปลี่ยนท่าทางในการท างานว่า
ช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บสะสมระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
หรือไม่อย่างไร หรือการศึกษาอุปกรณ์ที่ที่ใช้ป้องกันการบาดเจ็บ
บริเวณข้อมือแต่ละชนิด ว่าสามารถป้องกันการบาดเจ็บได้ดีหรือไม่
อย่างไร 
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Prevalence and posture factors related to Knee pain of Dharma-Practitioners         
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของอาการ 
ปวดเข่าและศึกษาปัจจัยด้านท่าทางที่สัมพันธ์กับอาการปวดเข่า ในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปและแบบสอบถาม 
อาการปวดเข่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ p-value ≤ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน 
เพศชาย 25 คน เพศหญิง 57 คน ร้อยละ 36.59 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐ มีอายุเฉลี่ย 34.60 ปี ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.24 กิโลกรัม/เมตร2 

มีความชุกของอาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 54.88 โดยเป็นเพศชายจ านวน 21 คน (25.00%) และเป็นเพศหญิงจ านวน 24 คน 
(29.27%) อายุที่มีความชุกของอาการปวดเข่ามากที่สุด อยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 19 คน (23.17%) ดัชนีมวลกายที่อยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ 
มีความชุกของอาการปวดเข่ามากที่สุด จ านวน 26 คน (31.71%) และรองลงมาเป็นช่วงดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ าหนักเกิน จ านวน 18 คน 
(21.95%)  ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ปวดเข่าในท่านั่งพับเพียบ จ านวน 45 คน (100%) โดยอาการปวดเข่ากับท่านั่งพับเพียบปฏิบัติธรรมกับพื้น 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 1.000 (p-value < 0.01) รองลงมา คือ ท่ายืนอย่างส ารวม เดินจงกรมและนั่งขัดสมาธิ 
มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ .723 (p-value < 0.01)  .859 (p-value <0.01)  และ .800 (p-value < 0.01) ตามล าดับ ขณะที่อาการปวดเข่า
ของผู้ปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมในท่าทางนั่งเก้าอี้และท่านอนมีความสัมพันธ์กันต่ า  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติติธรรม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางในการลดและป้องกันปัญหาอาการปวดเข่าเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป 
ค าส าคัญ : ความชุก, ปัจจัยด้านท่าทางในการปฏิบัติธรรม, อาการปวดเข่า 
 

Abstract 
This cross-sectional research aims to study the prevalence and posture factors related to Knee pain of Dharma-

Practitioners in Panyanantaram temple, Klong hok, Klong Luang district, Pathum Thani province by using 2 questionnaires; 
personal data and knee pain questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistic and Pearson product-moment 
correlation coefficient at p-value ≤ 0.05. The result showed 82 samples were 25 men and 57 women.  36.59% was state 
employees. The average age of a group was 34 . 6  years and average body mass index (BMI) of a group was 23 . 2 4 
kilogram/m2.  The prevalence of Knee pain in Dharma-Practitioners was 54 .88% , 21 samples (25 .00%)  were men 24 
samples (29.27%) were women. 19 samples (23.17%) age between 31-40 years old was the highest prevalence of knee 
pain. The BMI at baseline was the highest prevalence of knee pain for 31.71% (26) and the BMI was overweight for 18 
samples (21 .95%) .  Most of the Dharma-Practitioners was knee pain in the position of sitting on the floor and put their 
legs to the side for 45 samples (100%). The correlation of knee pain and sitting on the floor and put their legs to the side 
was statistically significant at level 1.000 (p-value < 0.01), and the standing position, walking meditation and sitting with 
leg crossed was statistically significant at level .723 (p-value < 0.01) , .859 (p-value <0.01) and .800 (p-value < 0.01) 
respectively. While the correlation between knee pain and sitting on the chair and sleeping was low. Then, it indicates 
the importance of health problems arising from the practice. Therefore, relevant agencies should find ways to reduce 
and prevent knee pain problems in order to prevent further health effects. 
Keywords : Prevalence, Posture factors on Dharma-practice, Knee pain 
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1. บทน า 
 อาการปวดเข่าเป็นอาการส าคัญที่สุดของภาวะข้อเข่าเสื่อมและ
เป็นอาการเริ่มแรกที่น าผู้ป่วยมาพบแพทย์ [1]  โดยอาการปวดเข่า
เป็นอาการปวดแบบเรื้อรัง สาเหตุทางด้านกายภาพพบว่า กระดูก
อ่อนบริเวณผิวข้อของเข่าไม่มีเส้นประสาทไปเลี้ยง อาการปวดเข่าจึง
เกิดจากโครงสร้ างภายในข้อเข่ าและส่วนที่อยู่ รอบๆ ข้อที่มี 
ปลายประสาทรับความรู้สึก ในระยะแรกๆ ของอาการปวด 
จะไม่รุนแรง เป็นการปวดแบบตื้อๆ แต่ เมื่อมีอาการมากขึ้น 
จะมีอาการปวดลึกภายในข้อที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งได้ และ 
จะมากข้ึนเมื่อมีการใช้งาน [2] จากข้อมูลของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2553-2557 มีแนวโน้มสัดส่วนของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมที่ไม่ได้ระบุ
ต าแหน่งต่อจ านวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยโรคอื่นๆ สูงขึ้น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่มักพบในต าแหน่งของข้อเข่า
ถึงร้อยละ 79.8 ของผู้ป่วยข้อเสื่อมทั้งหมด และเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 
91.9 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 94.2 ในปี พ.ศ. 2557 โดยมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา [3] 
 การนั่งสมาธิเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่มีผู้นิยมปฏิบัติเพื่อเป็นการ 
ผ่อนคลาย หรือช่วยสร้างให้ เกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตใจ 
การนั่งสมาธิเพื่อเจริญภาวนาโดยทั่วไปนั้น นิยมใช้ท่านั่งขัดสมาธิ 
เป็นท่านั่งพื้นฐาน ลักษณะการพับงอเข่าเข้าหาล าตัวและปรับท่านั่งให้
ผ่ อนคลายไม่ อยู่ ในสภาพที่ เ กร็ งกล้ ามเนื้ อหรื อการกดทับ 
ถ้าผู้ปฏิบัติมีลักษณะการนั่งที่ฝืนสภาพร่างกายของตนเอง อาจท าให้
เกิดภาวะเลือดไหลผ่านบริเวณเข่าไม่สะดวก ส่งผลต่อการเกิด 
การบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า หากเป็นระยะเรื้อรังสามารถพัฒนาสู่โรค
หัวเข่าเสื่อมได้ ภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยมี
ผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติ  ที่สามารถน าไปสู่อาการ 
ทางกล้ามเนื้อหรือกระดูกตามลักษณะโครงสร้างภายในหัวเข่า 
หากเข่าต้องรับน้ าหนักมากหรือมีแรงเบียดกดทับมาก จะท าให้เกิด
การเสียดสีมาก กระดูกอ่อนผิวข้อจะถูกท าลายไป [4] อาการปวดเข่า
มักจะมีความสัมพันธ์กับการใช้งานของข้อเข่า ท้ังนี้ ปัจจัยที่เสริมให้
อาการปวดเข่ามีความรุนแรงมากขึ้น คือ อายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย 
และการบาดเจ็บของเข่า [5] 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความชุกและปัจจัยด้าน
ท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดเข่า ประกอบกับการ
ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านท่าทางกับอาการปวดเข่าในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมมาก่อน และทั้งนี้
เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนลดและป้องกัน
ปัญหาอาการปวดเข่าในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงความชุกของอาการปวดเข่าในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านท่าทางที่สัมพันธ์กับอาการปวดเข่า  
 
 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-
sectional study) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 
วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
ในระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ทั้งหมด จ านวน 82 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง [15, 2] โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ 
จ านวน 5 ข้อค าถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และ
อาชีพ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามอาการปวดเข่า เป็นแบบเลือกตอบ 
จ านวน 2 ข้อค าถาม ประกอบด้วย อาการปวดและท่าทางที่ส่งผลต่อ
อาการปวดเข่า โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Indexes of Item of 
Objective Congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชากายภายบ าบัด ได้เท่ากับ 0.8 และท าการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (α-
Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยท าการทดลองใช้แบบสอบถาม 
(Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนได้
เท่ากับ 0.7 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 4 มีนาคม 2561 
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการ
ปฏิบัติทุกกิจกรรมของการปฏิบัติธรรม คณะผู้วิจัยได้แจกและเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 82 ฉบับ และได้รับกลับคืนจ านวน 
82 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และการตอบแบบสอบถามของของ
กลุ่มตัวอย่างถือเป็นความลับ 
 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติและสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 
  1. ส่วนที่ 1 สถิตที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 
  2. ส่วนที่ 2 สถิตที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ค่ าสูงสุด 
ค่าต่ าสุด ความถี่และร้อยละ 
            3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางและอาการปวด
เข่า ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ 
ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 (p-value ≤ 0.05) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐ (36.59%) อายุเฉลี่ย 34.60 ปี โดยมีอายุ
น้อยที่สุดคือ 12 ปี และมีอายุมากที่สุดคือ 70 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 25 
คน เพศหญิง 57 คน ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.24 กิโลกรัม/เมตร2 
(ตารางที่ 1) ซึ่งคนส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ [8]  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
   หญิง 
   ชาย 

 
57 
25 

 
69.51 
30.49 

อายุ (ปี) 
   ≤20   
   21-30 
   31-40 
   41-50 
   51-60 
   ≥61 
อายุเฉลี่ย 34.60 ปี 

 
8 
22 
32 
10 
5 
5 
 

 
9.76 
26.83 
39.02 
12.20 
6.10 
6.10 

ดัชนีมวลกาย(กิโลกรัม/เมตร2) 
   <18.5 
   18.5-24.99 
   25-29.99 
   ≥30 
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย23.24  

 
4 
50 
27 
1 

 
4.88 
60.98 
32.93 
1.22 

 
อาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
   พนักงานเอกชน 
   พนักงานรัฐ 
   อื่นๆ ไดแ้ก่ รับจ้าง ค้าขาย 
เกษตรกร 

 
8 
26 
30 
18 

 
9.76 
31.71 
36.59 
21.95 

 
4.2 ความชุกของอาการปวดข้าวของผู้ปฏิบัติธรรม 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 82 คน มีความชุก
ของอาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน 45 คน (54.88%) โดย
เป็นเพศชายจ านวน 21 คน (25.00%) และเป็นเพศหญิงจ านวน 
24 คน (29.27%) โดยมากเป็นพนักงานเอกชนจ านวน 17 คน 
(20.73%) และอายุที่มีความชุกของอาการปวดเข่ามากที่สุดอยู่
ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 19 คน (23.17%) รองลงมาคือในช่วงอายุ 
41-50 ปี จ านวน 10 คน (12.20%) ส่วนค่าดัชนีมวลกายที่อยู่ในช่วง
เกณฑ์ปกติมีความชุกของอาการปวดเข่ามากที่สุด จ านวน 26 คน 
(31.71%) และรองลงมาเป็นช่วงดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์น้ าหนัก
เกิน จ านวน 18 คน (21.95%) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความชุกของอาการปวดเข่าของผู้ปฏิบตัิธรรม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนคน  

ปวดเข่า 
(ร้อยละ) 

ไม่ปวดเข่า  
(ร้อยละ) 

เพศ     

   หญิง 24 (29.27) 33 (40.24) 

   ชาย 21 (25.00) 4 (4.88) 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนคน  

ปวดเข่า 
(ร้อยละ) 

ไม่ปวดเข่า  
(ร้อยละ) 

อายุ (ปี)   
   ≤20   0 (0.00) 8 (9.76) 
   21-30 6 (7.32) 16 (19.51) 
   31-40 19 (23.17) 13 (15.85) 
   41-50 10 (12.20) 0 (0.00) 
   51-60 5 (6.10) 0 (0.00) 
   ≥61 5 (6.10) 0 (0.00) 
   
 ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)  
 <18.5 1 (1.22) 3 (3.66) 
   18.5-24.99 26 (31.71) 24 (29.27) 
   25.00-29.99 18 (21.95) 9 (10.98) 
   ≥30 1 (1.22) 0 (0.00) 
อาชีพ   
   นกัเรียน/นักศึกษา 0 (0.00) 8 (9.76) 
   พนกังานเอกชน 17 (20.73) 9 (10.98) 
   พนกังานรัฐ 13 (15.85) 17 (20.73) 
   อื่นๆ ได้แก ่รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร 15 (18.29) 3 (3.66) 

 
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรมกับ
ท่าทางการปฏิบัติธรรม 
 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอาการปวดเข่าส่วนใหญ่
จะปวดในท่านั่งพับเพียบ จ านวน 45(100%) คน  โดยอาการปวด
เข่าของผู้ปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมในท่านั่งพับเพียบกับพื้นมี
ความสัมพันธ์กันสูงมากอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 1.000 (p-value < 
0.01) รองลงมา คือ ท่ายืนอย่างส ารวม เดินจงกรม และนั่งขัดสมาธิ
มีความสัมพันธ์กันในสูง ที่ระดับ .723 (p-value < 0.01)  .859 (p-
value <0.01)  และ .800 (p-value < 0.01) ตามล าดับ ขณะที่
อาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมในท่าทางนั่ง
เก้าอี้และท่านอนมีความสัมพันธ์กันต่ า (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพันธ์ระหว่างอาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรมกบั
ท่าทางการปฏิบัติธรรม 
 

ท่าทางการ
ปฏิบัติธรรม 

จ านวนผู้มา
ปฏิบัติธรรม
ที่มีอาการ
ปวดเข่า 
(ร้อยละ) 

Pearson 
correlation 

coefficient (r) 

p-
value 

ยืนอย่างส ารวม 32 (71.11) .723 0.01* 
เดินจงกรม 37 (82.22) .859 0.01* 
นั่งขัดสมาธ ิ 36 (80.00) .800 0.01* 
นั่งพับเพียบกับ
พื้น 

45 (100) 1.000 0.01* 

นั่งบนเก้าอ้ี 11 (24.44) .398 0.01* 
นอน 1 (2.22) .112 0.34 

* p-value ≤ 0.05 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การศึกษาความชุกของอาการปวดเข่าในผู้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ
บารมี ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี พบความชุกของ
อาการปวดเข่าของผู้ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 54.88  โดยเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 25 และเป็นเพศหญิงจ านวน  29.27 โดยมากเป็นพนักงาน
เอกชนจ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.73 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุธีรา ใจดี [9] ที่พบว่าอาการปวดทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อที่พบมากที่สุดคือบริเวณเข่า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออาการ
ปวดคือประสบการณ์ในการท างาน  อายุที่มีความชุกของอาการปวด
เข่ามากที่สุดอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน ร้อยละ 23.17% รองลงมา
คือ ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน ร้อยละ 12.20 อาจเนื่องจากช่วง
อายุดังกล่าวอยู่ในวัยท างานซึ่งจากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา ส่วนใหญ่
มาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกจึงไม่คุ้นชินกับการปฏิบัติธรรมในท่าทาง
ต่างๆ จึงท าให้รู้สึกปวดมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่าช่วงอายุ 40 ปี
ขึ้นไป  ส่วนค่าดัชนีมวลกายที่อยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติมีความชุกของ
อาการปวดเข่ามากที่สุด และรองลงมาเป็นช่วงดัชนีมวลกายที่อยู่ใน
เกณฑ์น้ าหนักเกิน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม
กับอาการปวดเข่าส่วนใหญ่จะปวดในท่านั่งพับเพียบ รองลงมา คือ 
ท่ายืนอย่างส ารวม เดินจงกรม และนั่งขัดสมาธิตามล าดับ  สอดคล้อง
กับ รัตนาวลี ภักดีสมัย และ พนิษฐา พานิชาชีวกลุ [10] กล่าวว่า 
ท่าทางการนั่งพับข้อเข่าจากการเข้าวัด ฟังธรรม และการท าอาชีพ
เสริมที่อยู่ในท่าพับเพียบนานๆ เป็นปัจจัยและสาเหตุส าคัญของ
อาการปวดเข่า 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติติธรรม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรหาแนวทางในการลดและป้องกันปัญหาอาการปวดเข่าเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป และเพื่อให้การศึกษาครั้งต่อไปได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาควรเก็บข้อมูลสุขภาพของกลุ่มอย่าง 
ประวัติการใช้ยา รวมถึงใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อประเมิณ
อาการปวดเข่าร่วมด้วย 
 
6. กิตกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีเอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าวิจัย และผู้ปฏิบัติ
ธรรมบวชเนกขัมมะบารมีที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปรมิาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวลืมผัว 
Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Ethanol Extract of  

Luem Pua Rice Bran 
 

โสธิดา ราชอินตา1 และ พัทวัฒน์ สีขาว1* 
 

1สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
1Email : soso0958876@gmail.com  ;  1*Email : pattawat_apsc@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธีคือ 
วิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) 
และ Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) และหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมด้ วยวิธี  Folin-Ciocalteu 
colorimetric และ Aluminium trichloride (AlCl3) colorimetric ตามล าดับ พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวแสดงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 0.314 ± 0.010, 0.503 ± 0.003 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่า FRAP value เท่ากับ 
0.223 ± 0.003 มิลลิกรัมสมมูลของเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 
0.312 ± 0.010 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม และ 1.366 ± 0.026 มิลลิกรัมสมมูลของรูทินต่อน้ าหนักสารสกัด 1 
กรัม ตามล าดับ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวจัดเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางโภชนเภสัชหรือเครื่องส าอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้ต่อไป 
ค าส าคัญ : ข้าวลืมผัว, ร า, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด์   
 

Abstract 
 This research aims to study andantioxidant activities of ethanol extracts of Luem Pua rice bran with three 
different method including 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
diammonium salt (ABTS) and Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP). In addition, the amount of phenolic and 
flavonoid contents were studied by Folin-Ciocalteu colorimetric and Aluminium trichloride (AlCl3) colorimetric, 
respectively. The determination of antioxidant activity with by 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-Azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) and Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) showed 
that IC50 value of 0.314 ± 0.001, 0.503 ± 0.003 mg/ml and FRAP value of 0.223 ± 0.003 Ferrous sulfate equivalents, mg 
FeSO4/g extract, respectively. Total phenolic and flavonoid contents were 0.3120 ± 0.010 milligrams of gallic acid 
equivalents/g extract and 1.366 ± 0.026 milligrams of rutin equivalent/g extract, respectively. From the results of the 
experiment, it can be seen that the crude extract of ethanol of forgotten rice bran is an effective source of natural 
antioxidants. Able to be applied in the development, processing into various products in food, pharmacy or cosmetics to 
create additional value. 
Keywords : Luem Pua rice, Bran, Antioxidant activity, Phenolic, Flavonoid 
 
 

1. บทน า 
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) คือสารประกอบทาง

เคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกัน ท าลายหรือยับยั้งอนุมูลอิสระ 
(free radical) ซึ่งสารอนุมูลอิสระเป็นตัวการส าคัญในการเหนี่ยวน า
ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมาย เช่น โรคชรา โรคมะเร็ง  โรคหัวใจขาด
เลือด โรคความจ าเสื่อม โรคข้ออักเสบ โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิต 
โรคเหงือก โรคเกี่ยวกับสายตา ความผิดปกติของปอดและระบบ
ประสาท โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของ
ผิวหนัง และโรคล าไส้อักเสบ เปนตน โดยปกติร่างกายสามารถก าจัด
อนุมูลอิสระได้เองก่อนท่ีจะท าอันตราย แต่ถ้ามีการสร้างอนุมูลอิสระ

เร็ว หรือร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกเข้ามากเกินไป 
ร่างกายก็จะก าจัดสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่ทัน ก็อาจจะสร้างความ
เสียหายต่อเซลล์และเนื้อเยื่อได้  ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระจึงมี
บทบาทส าคัญในการป้องกันหรือรักษาโรคดังกล่าว สารต้านอนุมูล
อิสระจากธรรมชาติสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่ง
เป็นได้ทั้งเอนไซม์ วิตามินและสารอื่น ๆ เชน วิตามินซี วิตามินอี     
แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และสารประกอบฟลาโวนอยด์ 
เป็นต้น ซึ่งแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มักจะพบได้ในพืช
สมุนไพร พืชผักและผลไม้ เป็นต้น การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
เชิงปริมาณมีด้วยกันกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
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DPPH radical scavenging assay, ABTS radical cation 
decolorization assay และ FRAP assay ซึ่งทั้งสามวิธีดังกล่าวจะ
มีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน 
และวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งหรือก าจัดอนุมูลอิสระของ
สารตัวอย่างที่สนใจ โดยวัดปริมาณอนุมูลอิสระที่ลดลงหรือที่เหลือ
จากค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว [1] 

ข้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย  โดยมี
หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งหากแบ่งตามลักษณะเฉดสีก็จะมีทั้ง
ข้าวขาวและข้าวสี ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคได้เริ่มหันมาสนใจข้าวสีกัน
มากข้ึน เนื่องจากข้าวสีมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าข้าวขาว เป็น
แหล่งรวมของสารส าคัญที่มีส่วนช่วยป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ มา
กกมาย  ในกระบวนการขัดสีข้าวท าให้เกิดของเสียที่เรียกว่า ร าข้าว 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งของสารที่มีคุณค่าทางอาหารประกอบด้วย 
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า วิตามิน และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมทั้งมี
สารโภชนเภสัช ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic) แกมมาออ
ไรซานอล (Gamma oryzanol) ไฟโทสเตอรอล (Phytosterols) [2, 
3]โดยเฉพาะร าข้าวสีพบว่ามีสารส าคัญกลุ่มแอนโทไซยานิน [4] เป็น
สารหลักที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ร าข้าวสีจัดเป็นแหล่งของสาร
ต้านอนุมูลอิสระทีมีประสิทธิภาพ [5, 6, 7] ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์  
ไทโรซิเนส [8] ป้องกันภาวะเสื่อมของสมองและช่วยความจ า [9] 
เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 
วิธีคือ วิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-Azino-
bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium 
salt (ABTS) แ ล ะ  Ferric reducing antioxidant power assay 
(FRAP) และหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu colorimetric แ ล ะ  Aluminium trichloride (AlCl3 ) 
colorimetric ตามล าดับ 

 
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 
2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer) 
รุ่น Lambda series บริษัท PerkinElmer ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Micropipette ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร รุ่น Transferpette® 
บริษัท  BRAND ประ เทศอั งกฤษ  Micropipette ขนาด 5000 
มิลลิลิตร รุ่น Research plus บริษัท Eppendorf ประเทศเยอรมัน 
เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ (Rotary evaporator) รุ่น R-300 
บริษัท Buchi ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 
2.2 สารเคมี 
  สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีดังนี้ 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคิลไฮดรา
ซิ ล  ( 2 ,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl,(DPPH)) บริ ษัท  Sigma-
Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา โฟลินซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin-
Ciocalteu’s phenol reagent) บริษัท LOBA CHEMIE PVI.LTD. 
ประเทศอินเดีย 2,2’-อะซิโน-บิส (3-เอทิลเบนโซไทอะโซลีน-6-ซัลโฟ
นิก แอซิด (2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 

acid), (ABTS)) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,4,6-
ทริส (2-ไพริดริล)-เอส-ไตระซีน (2 ,4,6 Tripyridyl- s-triazine, 
(TPTZ)) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา กรดแกลลิก 
(Gallic acid) บริษัท Ajax Finechem Pty Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ 
รูทิน (Rutin) บริษัท Tokyo Chemical Industry Co.,LTD ประเทศ
ญี่ปุ่น เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous sulfate) บริษัท Ajax Finechem 
Pty Ltd ประเทศนิวซีแลนด์  อลูมิ เนียมคลอไรด์  (Aluminum 
chloride) บริษัท Ajax Finechem ประเทศนิวซีแลนด์ 
 
2.3 วัตถุดิบ 

เก็บตัวอย่างร าข้าวลืมผัว (Oryza sativa L.) จาก อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  

 
2.4 การเตรียมสารสกัดหยาบของร าข้าวลืมผัว 

ช่ังน้ าหนักตัวอย่างร าข้าวลืมผัว 500 กรัม มาสกัดด้วยตัว
ท าละลายเอทานอลปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร หลังจากนั้นท าการ
กรองสารละลายด้วยกรวยกรองบูชเนอร์ น าสารละลายที่กรองได้ไป
ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ จะได้สาร
สกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวท่ีมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสี
ม่วงเข้มหนัก 22.270 กรัม (4.45%) 

 
2.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay  

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก [10] โดยปิเปตต์สาร
สกัดตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร  ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม
สารละลาย DPPH ที่มีความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 2 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 30 
นาที  จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร  

 
2.6 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay  

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Azino-bis(3-
ethylbenzothiazoline-6 - sulfonic acid) diammonium salt 
(ABTS) ดัดแปลงวิธีมาจาก [11] ปิเปตต์สารสกัดตัวอย่างปริมาตร 
300 ไมโครลิตรใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย ABTS•+ ความ
เข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้น
น ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer 
ที่ความยาวคลื่น 754 นาโนเมตร 

 
2.7 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP assay  

วิธีตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดย
อาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก [10] ปิเปตต์สารสกัด
ตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตรใส่ลงในหลอดทดลอง เติมน้ ากลั่น 
(อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติม FRAP 
reagent ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปแช่ในน้ าอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืน
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แสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 
593 นาโนเมตร  
2.8 การหาปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolic content)  

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu colorimetric เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก [12] โดยใช้กรด
แกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน ปิเปตต์สารสกัดตัวอย่างที่
ความเข้มข้น 0.500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใส่
ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin–Ciocalteu reagent 
(1:10 ปริมาตร/ปริมาตร ในน้ า) 1.8 มิลลิลิตร ตั้ งทิ้งไว้ 5 นาที
จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เข้มข้น 6 กรัม/
ลิตร ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 90 นาที จากนั้น
น า ม า วั ด ค่ า ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  UV-Vis 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร จากนั้นน า
ค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในรูปของ
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม  ซึ่ง
ค านวณได้จาก Linear regression ของกราฟมาตรฐาน (Standard 
curve) ของกรดแกลลิก 

 
2.9 การหาปริมาณฟลาโวนอยล์รวม (Total flavonoid content)  

การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธีของ [13] 
ปิเปตต์สารสกัดตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 0.500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 2% อะลูมิเนียมคลอ
ไรด์ (AlCl3) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที 
จ า ก นั้ น น า ม า วั ด ค่ า ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  UV-Vis 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร จากนั้นน า

ค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในรูป
ของมิลลิกรัมสมมูลของรูทินต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม ซึ่งค านวณได้
จาก Linear regression ของกราฟมาตรฐาน (Standard curve) 
ของสารรูทิน 

 
3. ผลการทดลอง 
 
3.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS 
และ FRAP 

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอล
ของร าข้าวลืมผัวด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธี คือ DPPH, ABTS 
และ FRAP พบว่าการทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS พบว่าสาร
สกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแสดงผลดังตาราง
ที่ 1 

 
3.2 ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลลิกและฟลาโวนอยด์รวม 

การหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสกัดเอทา
นอลของร าข้าวลืมผัวที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ค านวณได้จากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 
(สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 5.993x + 0.059 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่า 0.996 ) และสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานรูทิน 
(สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 2.2024x + 0.0176 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่า 0.999) ตามล าดับ แสดงผลดังตารางที่  1

 
ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมจากสารสกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัว 
 

สารสกัด 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 

DPPH 
IC50 (mg/ml) 

ABTS 
IC50 (mg/ml) 

FRAP Value 
(mg FeSO2/ gram extract) 

(mg GAE/g extract) (mg RUE/g extract) 

ร าข้าวลืมผวั 0.314 ± 0.001 0.503 ± 0.003 0.223 ± 0.003 0.312 ± 0.010 1.366 ± 0.026 

 
4. อภิปรายผล 
 ก่อนหน้านี้มี รายงานว่าร าข้าวมีฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มร าข้าวสี  [5, 6] ซึ่งอุดมไปด้วย
สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ส าคัญ เช่น แอโทไซยานิน 
เป็นต้น [4, 7] มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าร าข้าวขาว [14] 
ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยสนใจจะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบเอทานอลของร าข้าวลืมผัวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ 
DPPH, ABTS และ FRAP พบว่ามีฤทธิใ์นการต้านอนุมูลอิสระทั้งสาม
วิธี แต่ได้ค่าในการต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันตามกลไกการ
เกิดปฏิกิริยา โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.314 ± 0.001, 0.503 ± 0.003 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่า FRAP value เท่ากับ 0.223 ± 0.003 
มิลลิกรัมเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานว่าร าข้าวสีมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นได้ท าการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
และฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric และ 
Aluminium trichloride (AlCl3) colorimetric ตามล าดับ พบว่ามี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 0.3120 
± 0.010 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักสารสกัด 1 กรัม 
และ 1.3660 ± 0.026 มิลลิกรัมสมมูลของรูทินต่อน้ าหนักสารสกัด 1 
กรัม ตามล าดับ) สอดคล้องกับรายงานของ [15] ได้ท าการแยกและ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบเมทานอลของร า
ข้าวลืมผัว พบสารกลุ่มฟีนอลิก จ านวน 6 ชนิด และฟลาโวนอยด์ 
จ านวน 8 ชนิด และพบสารองค์ประกอบหลักส าคัญ คือ Cyanidin-
3-O-glucoside เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นต้น  
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5. สรุป 

การศึกษาในครั้งนี้พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของร า
ข้าวลืมผัวมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีทดสอบที่
แตกต่ า งกันทั้ ง  3 วิ ธี  คื อ  DPPH, ABTS และ FRAP  และพบ
สารประกอบฟีนอลลิกและฟลาโวนอยด์ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าร าข้าวลืมผัวเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่
ส าคัญและมีประโยชน์เหมาะส าหรับในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร า
ข้าวดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อไป 
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ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณสารแอนโทไซยานิน 
และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของไหมข้าวโพดสีแดง 

Effects of extraction temperature and time on anthocyanin content and 
antioxidant activity of red corn silk (Zea mays Linn.) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณแอนโทไซยานินและกิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระของไหมข้าวโพดสีแดง การสกัดสารใช้น้้าเป็นตัวท้าละลาย การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแบ่งเป็น 9 สภาวะ ที่มีความ
แตกต่างทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัด โดยใช้อุณหภูมิในการสกัดที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10, 20 และ 30 
นาที น้าตัวอย่างทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และหาปริมาณแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH 
Differential method พบว่า สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุด 
เท่ากับ 62.10±0.72% และปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 93.42±0.09 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้้าหนักแห้ง ดังนั้นสามารถน้า
สภาวะการสกัดดังกล่าวไปสกัดสารเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส้าอาง ได้อย่างเหมาะสม  
ค าส าคัญ : ไหมข้าวโพดสีแดง, แอนโทไซยานิน, การต้านอนุมูลอิสระ, อุณหภูมิของการสกัด, ระยะเวลาสกัด 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the effects of extraction temperature and time on anthocyanin content 

and antioxidant activity of red corn silk (Zea mays Linn.). The extraction conditions can be divided into 9 conditions with 
different temperatures and extraction times. The temperature was used at 60, 70 and 80 oC and extraction times were 
used to 10, 20 and 30 minutes. Antioxidant activity was tested by using DPPH radical scavenging assay. Anthocyanin 
content was determined by using pH Differential method. The results showed that the extraction condition at 80 oC for 
10 minutes was the highest antioxidant activity and total anthocyanin content to 62.10 ± 0.72% 93.42±0.09 mg/ 100 g 
dry weight, respectively. Therefore, the extraction technique leads to extracts that can apply in food and cosmetic 
products. 
Keywords : Red corn silk, Anthocyanin, Antioxidant, Extraction temperature, Extraction time 
 
 

1. บทน า 
ไหมข้าวโพด (corn silk หรือ maize silk) เป็นเกสรตัวเมียของ

ข้าวโพดมีลักษณะคล้ายเส้นไหม มีองค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ
หลากหลายชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน รวมทั้งสารฟลา
โวนอยด์ ฟีนอล และอัลคาลอยด์ [1] นอกจากน้ีในไหมข้าวโพดสีม่วง
หรือสีแดงมีสารแอนโทไซยานินท่ีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่าง
ดี และยังสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ ซึ่งแอนโทไซยานินเป็น   
รงควัตถุธรรมชาติในกลุ่มฟลาโวนอยด์ จะพบได้ในส่วนที่มีสีแดง     
สีน้้าเงิน ม่วงและสีส้ม พบได้ในผักและผลไม้จ้านวนมาก [2] จาก
รายงานพบว่าสารแอนโทไซยานินมีความสามารถในการต้านสาร
อนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินซี ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายต่อต้านเช้ือ
โรค ช่วยลดการเกิดมะเร็ง [3] สามารถช่วยส่งเสริมการท้างานของ

เม็ดเลือดแดง ช่วยชะลอการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด และเสริม
ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีขึ้น เป็นต้น [4, 5] จากรายงานการวิจัยที่
ผ่านมามีการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดในส่วนต่าง ๆ ของ
ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ได้แก่ เมล็ด ซัง ไหม เปลือกหุ้มฝัก และล้า
ต้น พบว่าในส่วนไหมมีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงสุด (28.62 
มิลลิกรัมต่อ  100 กรัม  น้้ าหนักสด)  [6] จากประโยชน์และ
ความส้าคัญของสารแอนโทไซยานินท่ีมีอยู่ในไหมของข้าวโพด ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณแอนโทไซยานินจากไหมข้าวโพดสี
แดง รวมทั้งศึกษาฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดแอนโทไซ
ยานินเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scarvenging assay 
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2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 การเตรียมไหมข้าวโพดสีแดง  
 เก็บตัวอย่างไหมข้าวโพดสีแดงจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นน้าไหมข้าวโพดอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น้าไปปั่นให้ละเอียด และเก็บรักษาใส่
ในถุงพลาสติกทึบแสงไว้ในท่ีแห้งปราศจากความช้ืน 
 
2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อ
ปริมาณแอนโทไซยานินและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของไหม
ข้าวโพดสีแดง 

น้าผงไหมข้าวโพดสีแดงมาสกัดสารแอนโทไซยานินโดยใช้น้้าเป็น
ตัวท้าละลายในอัตราส่วนผงไหมข้าวโพดสีแดง 1 กรัม ต่อน้้า 50 
มิลลิลิตร ใช้อุณหภูมิในการสกัด 3 ระดับ ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 60, 70 
และ 80 องศาเซลเซียส และในแต่ละอุณหภูมิใช้ระยะเวลาในการ
สกัด 10, 20 และ 30 นาที หลังจากนั้นน้าสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์
ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 

 
2.3 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดด้วยวิธี pH 
Differential Method 

การวิเคราะห์เริ่มจากเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1 (KCl-HCl 
buffer) และ pH 4.5 (CH3COONa-HCL) จากนั้นปิเปตสารสกัด 
300 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย pH บัฟเฟอร์ปริมาตร 2.7 มิลลิลิตร 
ผสมให้เข้ากันและทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืน
แสงในสารละลาย pH 1.0 และ pH 4.5 ที่ความยาวคลื่น 510 และ 
700 นาโนเมตร และน้าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้มาค้านวณหาปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมด (Total anthocyanin content, TAC) ด้วย
วิธี pH Differential Method ตามวิธีของ  Lee et al. (2005) [8] 
โดยค้านวณจากสมการที่ (1)  
 
TA (mg/L) = (A x MW x DF x 1000)/(  x l)         (1)  
ค่าดูดกลืนแสง (A) = (A510 – A700) pH 1.0 - (A510 – A700) pH 4.5  
MW = มวลโมเลกุลของแอนโทไซยานิน  
DF = Dilution factor  
l = path length หรือ ระยะทางที่แสงผ่านตัววัด  
 = โมลาร์แอบซอร์พติวิตี (molar absorptivity) โดยใช้ค่าของ 
cyanidin-3-glucoside มีค่าเท่ากับ 26,900 L Mol-1 cm-1 
 
2.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical 
scavenging assay 

น้าสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดงมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
โดยเตรียมสารละลาย DPPH ที่ระดับความเข้มข้นเท่ากับ 0.02 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ในหลอดทดสอบ จากน้ัน
เติมสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดงความเข้มข้นต่าง ๆ ปริมาตร 0.75 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่อง vortex ทิ้งไว้ในที่มืด 15 นาที ที่

อุณหภูมิห้อง น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง spectrophotometer โดยใช้ Methanol เป็น Blank (ท้า
การทดลอง 3 ซ้้า) น้าค่าที่ได้มาค้านวณหา % inhibition [7] ตาม
สมการที่ 2 

 
% inhibition = [(A517control – A517sample) x 100        (2) 

   A517control 
 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท้าการทดลอง 3 ซ้้า โดย
ใช้ One-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ที ่       p 
< 0.05 

 
3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณแอนโท
ไซยานินทั้งหมดของไหมข้าวโพดสีแดง 
 จากการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินในสารสกัดด้วยวิธี 
pH differential method เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลา
ของการสกัด พบว่า ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัดมีผล
ต่อปริมาณแอนโทไซยานินเช่นเดียวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย
อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดที่สูงขึ้นสามารถสกัดแอนโทไซยานินได้สูง
ที่สุด ซึ่งที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการ
สกัดที่ 10 นาที พบปริมาณแอนไทไซยานิน เท่ากับ 57.33, 81.82 
และ 93.42 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ เมื่อ
พิจารณาผลของระยะเวลาในการสกัด พบว่า ที่อุณหภูมิ  60 องศา
เซลเซียส โดยมีระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นมีผลท้าให้สกัดแอนโทไซ
ยานินได้สูงขึ้น แต่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นที่ 70 และ 80 องศาเซลเซียส เมื่อ
เพิ่มระยะเวลาในการสกัดท้าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง (ตาราง
ที่ 1) 
 
3.2 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากไหมข้าวโพดสีแดง 

จากอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดต่อกิจกรรมต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากไหมข้าวโพดสีแดง พบว่า อุณหภูมิที่ใช้
ในการสกัดที่เพิ่มขึ้นจาก 60 เป็น 80 องศาเซลเซียส มีผลท้าให้
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นซึ่งที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 
80 องศาเซลเซียส และระยะเวลาของการสกัด 10 นาที มีกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 48.50, 56.92 และ 62.10 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาในการสกัด  พบว่า ที่
อุณหภูมิต่้าเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัด มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์การ
ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น แต่ที่อุณหภูมิสูงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการ
สกัด มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระลดต่้าลง (ตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1  ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไหมข้าวโพดสีแดง 
 

สภาวะในการสกดั ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (เปอร์เซ็นต์) ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด 
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้้าหนักแห้ง) 

60 องศาเซลเซียส 10 นาที 48.50±0.71c 57.33±0.43i 
60 องศาเซลเซียส 20 นาท ี 55.40±0.36b 74.22±0.11g 
60 องศาเซลเซียส 30 นาที 60.44±1.16a 80.53±0.27e 
70 องศาเซลเซียส 10 นาที 56.92±0.38b 81.82±0.19d 
70 องศาเซลเซียส 20 นาที 57.06±0.14b 77.74±0.22f 
70 องศาเซลเซียส 30 นาที 61.48±1.00a 73.20±0.14h 
80 องศาเซลเซียส 10 นาที 62.10±0.72a 93.42±0.09a 
80 องศาเซลเซียส 20 นาที 57.39±0.81b 91.94±0.11b 
80 องศาเซลเซียส 30 นาที 56.49±1.00b 90.45±0.08c 

หมายเหตุ : ตัวอักษรก้ากับท้ายตัวเลขที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและระยะเวลาส่งผลต่อ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานิน การใช้อุณหภูมิสูง
ที่ระดับ 80 องศาเซลเซียส ในการสกัดส่งผลให้สารสกัดมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่สุด อย่างไรก็ตามการสกัดด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไป
ส่งผลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงดังรายงานวิจัยของอัสมา (2554) 
[9] ศึกษาผลของอุณหภูมิการสกัดต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวสี 
พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิสูง 120 องศาเซลเซียส ท้าให้ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระลดลง และเมื่อใช้ระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลง อาจเนื่องมาจากสารที่ออกฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระเป็นสารที่มีความไวต่ออุณหภูมิสูง จึงส่งผลให้สารต้าน
อนุมูลอิสระเกิดการสลายตัวไป 

ในส่วนของปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด พบว่าเวลาที่ใช้ในการ
สกัดและอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน ผลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้พบว่าเมื่อใช้เวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น สามารถสกัดสารแอน
โทไซยานินได้มากขึ้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แต่เมื่อเพิ่มเวลา
ในการสกัดมากขึ้นที่อุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส ส่งผลท้า
ให้สารแอนโทไซยานินที่สกัดได้ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตนา และคณะ (2557) [10] โดยศึกษาทดลองเปรียบเทียบเวลาใน
การสกัดสารแอนโทไซยานินจากซั งสดของข้าวโพดสีม่วง โดย
ระยะเวลาที่ใช้สกัดเพิ่มขึ้น (15, 30 และ 45 นาที) สามารถสกัดแอน
โทไซยานินได้สูงขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 
นาที มีผลท้าให้ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดลดลง นอกจากนี้
ดวงกมล และคณะ (2551) [11] ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
เวลาและอุณหภูมิในการสกัดต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินจากข้าว
เหนียวด้า พบว่าเมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 60 นาที 
มีผลท้าให้ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดลดลง เนื่องจากระยะเวลา
ในการสกัดที่นานขึ้นมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของสารแอนโท
ไซยานิน ส่งผลท้าให้คุณภาพและปริมาณสารแอนโทไซยานินลดลง
อย่างรวดเร็ว [12] เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของรัตนา และคณะ 
(2558) [13] ศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดต่อความเข้มข้น

ของสารแอนโทไซยานินของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง โดยท้าการ
สกัดที่อุณหภูมิ 50, 65 และ 80 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่
สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัด โดยจะไปช่วยในการ
ท้าลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โดยอุณหภูมิในการสกัดสูงยัง
สามารถช่วยลดแรงตึงผิวของตัวท้าละลาย ส่งผลท้าให้การสกัดเกิด
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่สกัดได้จะ
ละลายในตัวท้าละลายเกิดการแพร่กระจายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสกัด แต่เมื่อใช้อุณหภูมิสกัดที่สูงกว่า 65 องศาเซลเซียส จะท้า
ให้สารแอนโทไซยานินที่สกัดได้ลดลง เนื่องจากอุณหภูมิจะส่งผลต่อ
ความเสถียรของโครงสร้างสารแอนโทไซยานินและรงควัตถุ เช่น 
cyaniding 3-glucoside ท้าให้สารแอนโทไซยานินสลายตัวได้ง่าย
[14] ซึ่งกาญจนา และคณะ (2559) [15] ศึกษาอุณหภูมิที่มีต่อ
ปริมาณสารสกัดแอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดง โดยใช้ที่อุณหภูมิ 
65, 75 และ 85 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิในการสกัดมีอิทธิพล
ต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่สกัดได้อย่างมีนัยส้าคัญ 
(p≤0.05) โดยอุณหภูมิที่สามารถสกัดสารแอนโทไซยานินทั้งหมดได้
สูงสุด คือ 75 องศาเซลเซียส สามารถสกัดสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดได้ 559.21 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้้าหนักแห้ง และยังพบว่า
เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 75 องศาเซลเซียส ขึ้นไปมีผลท้าให้ปริมาณสาร
แอนโทไซยานินทั้งหมดลดลง เพราะอุณหภูมิสูงมีผลให้โครงสร้าง
ของแอนโทไซยานินมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการสลายตัวของ
แอนโทไซยานิน เนื่องจากการเปิดออกของวงแหวน pyrylium ใน
โครงสร้างของแอนโทไซยานิน ท้าให้แอนโทไซยานินเปลี่ยนไปอยู่ใน
รูปของ chalcone และการสลายตัวของอะไกลโคน เป็นขั้นแรกของ
การสลายตัวของสารแอนโทไซยานิน [16] 
 
5. บทสรุป 
 จากการน้าไหมข้าวโพดสีแดงมาทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การสกัดสารให้ได้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานิน
สูงที่สุด พบว่า อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารจากไหม
ข้าวโพดสีแดงโดยใช้น้้าเป็นตัวท้าละลาย คืออุณหภูมิ 80 องศา
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เซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 นาที โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 
62.10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด เท่ากับ 93.42  
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้้าหนักแห้ง  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขท่ี RDI-3-61-03 และขอขอบคุณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ส้าหรับสถานท่ีและเครื่องมือท่ีใช้ในการท้าวิจัย 
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซาน 
OPTIMIZATION OF CARBON QUANTUM DOTS WITH CHITOSAN ENCAPSULATION 
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บทคัดย่อ 

ได้สังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทจากกรดซักซินิก (succinic acid) กับกลีเซอรอล (glycerol) ผ่านปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
(Esterification) แล้วได้น ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน 
ผลการวิจัยพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซานที่พัฒนาขึ้นมาในการวิจัยครั้งนี้ ความเข้มข้นของไคโตซาน
เท่ากับ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่กักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลได้เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซานเฉลี่ย สูงที่สุดเท่ากับ 17.954±0.73 และผลการศึกษาถึงความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไค
โตซาน (Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ต่อเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus พบว่า
คาร์บอนควอนตัมดอท 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, ไคโตซาน 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโต
ซาน (คาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, ไคโตซาน 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) ไม่มีความเป็นพิษเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ในชุดควบคุม  
ค าส าคัญ : คาร์บอนควอนตัมดอท, ไคโตซาน, การกักเก็บ, นาโนเทคโนโลยี 

Abstract 
 Synthesize quantum carbon from succinic acid and glycerol through the esterification reaction. Then used to 
increase the efficiency of fluorescence intensity by Carbon Quantum Dots with chitosan encapsulation. The results 
showed the highest fluorescence intensity. The encapsulated of 0.10 mg/mL of Carbon Quantum dots after 0.20% 
chitosan encapsulation showed the highest % encapsulation was 17.954±0.73. We also studied the cytotoxicity of Carbon 
Quantum dots and chitosan in Staphylococcus aureus by using 0.25 mg/mL Carbon Quantum dots, 0.20% chitosan and 
CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.20% w/v chitosan). These results indicate that 0.25 mg/mL Carbon Quantum dots, 0.20% 
chitosan and CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.20% w/v chitosan) are exhibited non-toxicity for Staphylococcus aureus, 
which confirms that the Carbon Quantum dots and chitosan acted as eco-friendly biological. 
Keywords : Carbon Quantum dots, Chitosan, Encapsulation, Nanotechnology 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการน าวัสดุนาโนมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นในด้าน นาโนเทคโนโลยี (Nanobiotechnology), การติด
ฉลากทางชีวภาพ (Biological labeling), เซนเซอร์ (Sensing), ชีว
การแพทย์ (Biomedicine) และการขนส่งยา (Delivering drugs) 
[1] ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวัสดุนาโนคาร์บอนควอนตัมดอทเนื่องจาก
เป็นสารที่สามารถเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ มีการเรืองแสงที่มี
ความสว่างสูง แสงมีความเสถียรในระยะยาว (Long-term stability) 
มีความเป็นพิษต่ า (Low toxicity) ละลายน้ าได้ (Water-solubility) 
[2] และพื้นผิวของมันสามารถดัดแปลงให้ท างานได้กับสารชีวโมเลกลุ
ต่ า ง ๆ  ( Surface-modification) เ ช่ น  พ อ ลิ แ ซ็ ก ค า ไ ร ด์  
(Polysaccharide) แอนติบอดี  (Antibody) เปปไทด์  (Peptide) 
เอนไซม์ (Enzyme) และนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) [3] เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ของคาร์บอน
ควอนตัมดอท (Carbon Quantum dots)  ผู้วิจัยได้น าไคโตซาน 
(chitosan) มาประยุกต์ใช้ในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอท 

(Carbon Quantum dots) เพื่อให้คาร์บอนควอนตัมดอท (Carbon 
Quantum dots)  สามารถเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ดีขึ้น และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับตรวจวัดเช้ือจุลินทรีย์ด้วยกับ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของไคโตซาน (Chitosan) เนื่องจากไคโตซาน 
(Chitosan) มีความเป็นพิษต่ า  (Low toxicity) เข้ ากันได้ดีกับ
สารชีวภาพ (Biocompatible) มีความจ าเพาะเจาะจงทางเคมี 
(biochemical specificity) และยังสามารถดัดแปลงโครงสร้างให้
เข้ากับสารอื่นๆได้ (Surface-modification) จึงท าให้มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง [4] ดังนั้นการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอท (Carbon 
Quantum dots) ในอนุภาคไคโตซาน (Chitosan) จึงมีความส าคัญ
ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับตรวจวัดเช้ือจุลินทรีย์และการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เ พ่ือศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการกัก เก็บคา ร์บอน
ควอนตัมดอทในไคโตซาน 
2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท, ไคโตซาน
และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซานในเชื้อ
แบคทีเรีย 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
3.1 การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอท [5]  
 คาร์บอนควอนตัมดอทถูกสังเคราะห์ โดยใช้กรดซักซินิก 
(Succinic acid) กับกลีเซอรอล (Glycerol) ผ่านปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ
เคชัน (Esterification) จากนั้นน าสารที่ได้มาเจือจางแล้วปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่าง แล้วท าการไดอะไลซิส (Dialysis) (MWCO=
1000) จากนั้นท าให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) จะได้ผง
ของคาร์บอนควอนตัมดอท โดยคาร์บอนควอนตัมดอทที่สังเคราะห์
ได้จะน าไปวิเคราะห์การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเทคนิคฟลูออ
เรสเซนต์สเปคโตรสโคปี (Fluorescence spectroscopy) วิเคราะห์
ขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission 
electron microscope, TEM) และวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่อง
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาว
คลื่นช่วงอินฟราเรด Fourier Transform Infrared Spectrometer 
(FT-IR) 
 
3.2 การกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซาน [6]  
 เตรียมไคโตซานที่ความเข้มข้น 1% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ใน
กรดอะซิติก (Acetic acid) ที่ความเข้มข้น 40% โดยปริมาตรต่อ
ปริมาตร จากนั้นเจือจางด้วยน้ าที่ผ่านการก าจัดไอออนให้ได้ความ
เข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 0.01%, 0.05%, 0.10%, 0.15% และ 
0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร แล้วน าแต่ละความเข้มข้นของไคโต
ซานมาผสมกับคาร์บอนควอนตัมดอทให้ได้ความเข้มข้นของคาร์บอน
ควอนตัมดอทเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเติมสารไตร
โพลีฟอสเฟส (Tripolyphosphate) 0.75% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 
ในสัดส่วน 200 : 40 จากนั้นคนให้เข้ากันแล้วน าไปท าให้อนุภาคไค
โตซานเกิดการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) เป็น
ระยะเวลา 5 นาทีที่อุณหภูมิห้อง แล้วปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนด้วย
เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 4000 รอบต่อนาที 
เป็นระยะเวลา 30 นาที น าส่วนใสและตะกอนที่ได้ไปวิเคราะห์การ
คายแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี 
(Fluorescence spectroscopy) เพื่อวัดการคายแสงของคาร์บอน
ควอนตัมดอท จากนั้นวิเคราะห์ผลได้เป็นร้อยละของการกักเก็บ
คาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซาน แล้วเลือกความเข้มข้นของไคโต
ซานที่ ให้ผลการกักเก็บที่ดีที่สุดไปใช้ในการกักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอท ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนควอนตัมดอทเท่ากับ 
0.01, 0.05, 0.10, 0.50 และ 0.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อหา
ความเข้มข้นที่เหมาะสมของการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไค
โตซาน 
 

3.3 การศึกษาความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), 
ไคโตซาน (Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บใน
ไคโตซาน (CQDs-CH)  ในเชื้อแบคที เ รีย  Staphylococcus 
aureus [7]  
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในอาหารเหลวสูตร Nutrient broth (NB) ให้เช้ือ
แบคที เ รี ย  Staphylococcus aureus เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ตถึ ง ร ะ ย ะ 
stationary phase จากนั้นน าเ ช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus มาทดสอบความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอทและไค
โตซานโดยเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในอาหารเหลวสูตร M9 minimal 
medium ที่มีการผสมคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน 
(Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน 
(CQDs-CH) ท าการเขย่าที่ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
UV-Visible spectroscopy ที่ค่าความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ทุก 
3 ช่ัวโมง เพื่อน าค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มาสร้างกราฟแสดงการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรีย ท าการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเพื่อดู
ความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน 
(Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน 
(CQDs-CH) 
 

4. ผลวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 การศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอนควอนตัมดอท 
 จากการสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทแล้วได้สารคาร์บอน
ควอนตัมดอทออกมาเป็นผง ผู้วิจัยได้น าคาร์บอนควอนตัมดอทมา
วิเคราะห์การคายแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์
สเปคโตรสโคปี (Fluorescence spectroscopy) พบว่าคาร์บอน
ควอนตัมดอทที่ สั ง เคราะห์ ได้ มี  maximum excitation และ 
emission spectra เท่ากับ 280 นาโนเมตร และ 435 นาโนเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jia และคณะ (2014) [8] ที่
ใช้กรดซิตริก (Citric acid) และ ยูเรีย (Urea) เป็นสารตั้งต้นในการ
สังเคราะห์คาร์บอนดอท ซึ่งค่า emission spectra ของคาร์บอน
ควอนตัมดอท ที่ความยาวคลื่น 435 นาโนเมตร จะใช้ส าหรับการ
ค านวนผลได้เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทใน
อนุภาคไคโตซาน และจากการวิ เคราะห์ขนาดของคาร์บอน
ควอนตัมดอทด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน 
( Transmission Electron Microscope, TEM) แ ล ะ เ ท ค นิ ค 
Dynamic light scattering (DLS) พบว่าคาร์บอนควอนตัมดอทที่
สังเคราะห์ได้มีขนาดเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 1 a 
และ b และจากผลการวิ เ คราะห์หมู่ ฟั งก์ ชันของคาร์บอน
ควอนตัมดอทที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง
โครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด Fourier 
Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) พบว่า หมู่ฟังก์ชันบน
พื้นผิวของคาร์บอนควอนตัมดอทส่วนใหญ่เป็นหมู่ O-H (1600-1700 
cm-1 และ 2900-3500 cm-1) และ C=C=O (2100-2270 cm-1) 
แสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่  1 a) ลักษณะและขนาดของคาร์บอนควอนตัมดอท เมื่อ
วิ เ ค ร า ะห์ ด้ ว ย กล้ อ งจุ ลทร รศน์ อิ เ ล็ กตรอนแบบส่ อ งผ่ า น 
(Transmission electron microscope, TEM) และ b) ขนาดเฉลี่ย
ของคาร์บอนควอนตัมดอท เมื่อวิเคราะห์ด้วย เทคนิค Dynamic 
light scattering (DLS) 

 

 
รูปที่ 2 FTIR spectrum ของคาร์บอนควอนตัมดอท เมื่อวิเคราะห์
ด้วยเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้
ความยาวคลื่ น ช่ วงอินฟรา เ รด  Fourier Transform Infrared 
Spectrometer (FT-IR) 
 
4.2 การศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บใน
ไคโตซาน (CQDs-CH) 
 จากการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซาน แล้วได้น า
คาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) มา
วิเคราะห์ขนาดและองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมี พบว่า เมื่อ
วิเคราะห์ขนาดของคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน 
(CQDs-CH) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน 
(Transmission Electron Microscope, TEM) พบว่า อนุภาคของ
ไคโตซานที่กักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 40 
นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 3 จากรูปที่ 3 เห็นได้ว่าอนุภาคของไคโต
ซานสามารถกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทได้หลายอนุภาคซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ค่าการเรืองแสงของคาร์บอนควอนตัมดอทเพิ่มขึ้นด้วย 
และจากผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูก
กักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลื่นช่วง
อินฟราเรด Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 
เปรียบเทียบกับ คาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs) และไคโตซาน 
(Chitosan) พบว่า  จากเดิมหมู่ฟั งก์ ชันบนพื้นผิวของคาร์บอน
ควอนตัมดอทส่วนใหญ่เป็นหมู่ O-H (1600-1700 cm-1 และ 2900-
3500 cm-1) และ C=C=O (2100-2270 cm-1) และจากเดิมหมู่
ฟังก์ชันบนพื้นผิวของไคโตซานคือหมู่ N-H (3300 cm−1) , O-H 

(3200-3500 cm−1 และ 1400-1430 cm−1), C=O ของหมู่เอไมด์ 
(CONCH2) (1630-1695 cm−1), O-C (1000-1300 cm−1) และโพลี
แซคคาไรด์ของไคโตซาน C-H (890 cm−1) (Sathiyabama และ
Parthasarathy (2016)) [9] เมื่อน าไปกักเก็บในไคโตซานพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงของ FTIR spectrum ของ คาร์บอนควอนตัมดอท
ที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ที่ 3000–3700 cm−1 เนื่องจาก
คาร์บอนควอนตัมดอทเกิดปฏิสัมพันธ์กับหมู่ฟังก์ชัน NH ของ ไคโต
ซาน แสดงดังรูปที่ 4 (Luo และคณะ (2016)) [10] 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะและขนาดของคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บใน
ไคโตซาน (CQDs-CH) เมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) 
 

 
รูปที่ 4 FTIR spectrum ของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไคโต
ซาน (Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน 
(CQDs-CH) เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง
โครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด Fourier 
Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) 
 
 

4.3 ผลได้เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโต
ซาน 
 เมื่อใช้ความเข้มข้นของคาร์บอนควอนตัมดอท เท่ากับ 0.1 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความเข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 0.01%, 
0.05%, 0.10%, 0.15% และ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร พบว่า
จากการศึ กษาการคายแสงฟลูออ เ รส เซน ต์ ของคาร์บอน
ควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในอนุภาคไคโตซานเมื่อใช้ความเข้มข้นของ
คาร์บอนควอนตัมดอทเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความ
เข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 0.01%, 0.05%, 0.10%, 0.15% และ 
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0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร แล้วน าค่าการคายแสงฟลูออเรส
เซนต์ที่ได้มาวิเคราะห์ผลได้เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน พบว่า ที่ความเข้มข้นของไคโต
ซานเท่ากับ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่กักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลได้เป็นร้อยละของ
การกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน สูงท่ีสุดเท่ากับ 
18.045±0.87 รองลงมาคือที่ความเข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 
0.15%, 0.05%, 0.10% และ 0.01% ซึ่งให้ผลได้เป็นร้อยละของการ
กัก เก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซานเท่ากับ 
1.138±0.85 , 0.029±0.30, -1.520±0.49 และ -7.694±0.10 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้ความเข้มข้นของไคโตซานที่ 0.20% โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร ในการกักก็บอนุภาคของคาร์บอนควอนตัมดอท
ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนควอนตัมดอทเท่ากับ 0.01, 0.05, 0.10, 
0.50 และ 0.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  พบว่าจากการศึกษาการคาย
แสงฟลูออเรสเซนต์ของคาร์บอนควอนตัมดอทท่ีถูกกักเก็บในอนุภาค
ไคโตซานเมื่อใช้ความเข้มข้นของไคโตซานที่ 0.20% โดยน้ าหนักต่อ
ปริมาตร และความเข้มข้นของคาร์บอนควอนตัมดอทเท่ากับ 0.01 , 
0.05, 0.10, 0.50 และ 0.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วน าค่าการ
คายแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ได้มาวิเคราะห์ผลได้เป็นร้อยละของการกัก
เก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน พบว่า ที่ความเข้มข้น
ของไคโตซานเท่ากับ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่กักเก็บ
คาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลได้เป็นร้อย
ละของการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน สูงที่สุด
เท่ากับ 17.862±0.59 รองลงมาคือที่ความเข้มข้นของคาร์บอน
ควอนตัมดอทเท่ากับ 0.05, 0.75, 0.50 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิ ตร  ซึ่ ง ให้ ผล ได้ เป็นร้ อยละของการกัก เก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซานเท่ากับ 9.362±0.70, 6.903±0.97, 
4.068±0.55และ -31.479±0.80 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2  
ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโต
ซานที่พัฒนาขึ้นมาในการวิจัยครั้งนี้ คือความเข้มข้นของไคโตซาน
เท่ากับ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่กัก เก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลได้เป็นร้อยละของ
การกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน สูงท่ีสุดเท่ากับ 
17.954±0.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  1 แสดงผลได้ เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน เมื่อใช้ความเข้มข้นของคาร์บอน
ควอนตัมดอทเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความเข้มข้นของ
ไคโตซานเท่ากับ 0.01%, 0.05%, 0.10%, 0.15% และ 0.20% โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร 

CQDs-CH % Encapsulation 
CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.01% Chitosan)
  

-7.694±0.10 

CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.05% Chitosan)
  

0.029±0.30 

CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.10% Chitosan)
  

-1.520±0.49 

CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.15% Chitosan)
  

1.138±0.85 

CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

18.045±0.87 

 
ตารางที่  2 แสดงผลได้ เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอน
ควอนตัมดอทในอนุภาคไคโตซาน เมื่อใช้ความเข้มข้นของคาร์บอน
ควอนตัมดอทเท่ากับ 0.01, 0.05, 0.10, 0.50 และ 0.75 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร และความเข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 0.20% โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร 

CQDs-CH % Encapsulation 
CQDs-CH (0.01 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

-31.479±0.80 

CQDs-CH (0.05 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

9.362±0.70 

CQDs-CH (0.10 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

17.862±0.59 

CQDs-CH (0.50 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

4.068±0.55 

CQDs-CH (0.75 mg/mL CQDs, 0.20% Chitosan)
  

6.903±0.97 

 
4.4 การทดสอบความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), 
ไคโตซาน (Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บใน
ไคโตซาน (CQDs-CH) ต่อเชื้อแบคที เ รีย Staphylococcus 
aureus 

จากการทดสอบความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท 
(CQDs), ไคโตซาน (Chitosan) และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกัก
เก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ต่อเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus ในอาหารเหลวสูตร M9 minimal medium เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง ด้วยกับการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible 
spectroscopy ที่ค่าความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ทุกๆ 3 ช่ัวโมง 
แล้วน าค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มาสร้างกราฟแสดงการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียท าการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเพื่อดูความเป็นพิษ
ของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน (Chitosan) และ
คาร์บอนควอนตัมดอทท่ีถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) แสดงดัง
รูปที่ 5 
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รูปที่5 กราฟแสดงการทดสอบความเป็นพิษของคาร์บอน
ควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน (Chitosan) และคาร์บอน
ควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ต่อเช้ือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus ในอาหาร เหลวสูต ร  M9  minimal 
medium 
 

เนื่องจากการศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการกักเก็บ
คาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซานในงานวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการ
น าผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ในด้านชีววิทยากับเช้ือจุลินทรีย์ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความถึงความเป็นพิษของวัสดุหลักกับ
เช้ือจุลินทรีย์ตามที่งานวิจัยของ Mehta และคณะ (2014) [11]  ได้
เคยทดสอบถึงความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอทต่อเซลล์  
Saccharomyces cerevisiae และเชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli  

ซึ่ ง จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ขอ งค า ร์ บ อ น
ควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน (Chitosan) และคาร์บอน
ควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ในเช้ือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus ในอาหา ร เหล วสู ต ร  M9 minimal 
medium พบว่าคาร์บอนควอนตัมดอท 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, 
ไ ค โตซ าน  0.20% โ ด ยน้ า หนั กต่ อปริ ม าตร  และคา ร์ บอน
ควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (คาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, ไคโตซาน 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) ไม่
มีความเป็นพิษกับเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhong และคณะ (2015) [12] ที่ได้
ทดสอบความเป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอทในช่วงความเข้มข้น
ตั้ ง แ ต่  10-400 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร  ใ น เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย 
Staphylococcus aureus โดยพบว่ าคาร์บอนควอนตั มดอท
ดังกล่าวไม่มีความเป็นพิษกับเ ช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus เช่นกัน 
 
5. ข้อสรุป 
 จากการสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทจากกรดซักซินิก 
(succinic acid) กับกลีเซอรอล (glycerol) ผ่านปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ
เคชัน (Esterification) จนได้เป็นผงของคาร์บอนควอนตัมดอท โดย
คาร์บอนควอนตัมดอทที่สังเคราะห์ได้มี  maximum excitation 
และ emission spectra เท่ากับ 280 นาโนเมตร และ 435 นาโน
เมตร ตามล าดับ และมีขนาดเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 นาโนเมตร และจาก
ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของคาร์บอนควอนตัมดอทที่สังเคราะหไ์ด้
ด้วยเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้

ความยาวคลื่ น ช่ วงอินฟรา เ รด  Fourier Transform Infrared 
Spectrometer (FT-IR) พบว่า หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของคาร์บอน
ควอนตัมดอทส่วนใหญ่เป็นหมู่ O-H (1600-1700 cm-1 และ 2900-
3500 cm-1) และ C=C=O (2100-2270 cm-1) เมื่อน าคาร์บอน
ควอนตัมดอทไปกักเก็บในไคโตซานจะท าให้ในอนุภาคหนึ่งอนุภาค
ของไคโตซานมีหลายอนุภาคของคาร์บอนควอนตัมดอท ซึ่งขนาด
ของอนุภาคของไคโตซานที่กักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทมีขนาด
เฉลี่ยประมาณ 40 นาโนเมตร ซึ่งส่งผลท าให้ค่าการเรืองแสงของ
คาร์บอนควอนตัมดอทเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อใช้ความเข้มข้นของคาร์บอน
ควอนตัมดอทและไคโตซานที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมของการกับเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในไคโตซานพบว่า ที่
ความเข้มข้นของไคโตซานเท่ากับ 0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่
กักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลได้
เป็นร้อยละของการกักเก็บคาร์บอนควอนตัมดอทในอนุภาคไคโต
ซานเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 17.954±0.73 และผลการศึกษาถึงความ
เป็นพิษของคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs), ไคโตซาน (Chitosan) 
และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโตซาน (CQDs-CH) ใน
เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus aureus พ บ ว่ า ค า ร์ บ อ น
ควอนตัมดอท 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร , ไคโตซาน 0.20% โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร และคาร์บอนควอนตัมดอทที่ถูกกักเก็บในไคโต
ซาน (คาร์บอนควอนตัมดอท 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร , ไคโตซาน 
0.20% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร)  ไม่มีความเป็นพิษเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ใน
ชุดควบคุม 
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การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

Management of appropriate technologies to promote organic rice production within the 
concept of sufficiency economy.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ระบบและรูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร สร้างกระบวนการ
และเทคโนโลยีจากธรรมชาติที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ทดสอบ ประเมินผล และส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเลือกชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ 4 ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่การท าวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดยจัดเวทีประชาคม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม รวบรวมจากเอกสารภายในชุมชน แบบสอบถาม และแนวค าถามในการสนทนากลุ่มผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน การอบรมให้ความรู้
เกษตรกร โดยเน้นการใช้สารอินทรีย์ ได้แก่ การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากพืชผักต่าง ๆ การท าปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ การท าน้ าหมักสมุนไพรก าจัด
แมลง เป็นต้น มีค่าความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.57  ผลการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไป 
ค้าส้าคัญ: นาข้าวอินทรีย์,  วัชพืช,  สารเคมีสังเคราะห์  

 
Abstract 

This research aims to study the status, potential, system and organic rice production model of farmers. This 
research also creates the appropriate natural processes and technologies for organic rice production, test, evaluate and 
promote organic rice production. The chosen research area is the community of sufficiency economy learning center 
Moo 4, Thung Yai Subdistrict, Mueang District, Uthai Thani Province. This research uses qualitative research methods 
based on the participatory action research process. The researcher has studied the data by organizing the community 
forum, in-depth interview, observe with participation and non-participation Collected from documents within the 
community, questionnaires, and questions in the group discussion. The research found that Study of appropriate 
technology management for organic rice production By studying documents Interviewing villagers Training for farmers 
knowledge By focusing on the use of organic substances such as making fertilizer, biological water from various 
vegetable crops, making fertilizer from waste materials Making herbal fermented water, eliminating insects etc. The 
overall satisfaction value average of 3.90, SD value is 0.57. The results of appropriate technology management for 
organic rice production will be beneficial to government agencies, the private sector or related agencies to be used in 
the planning for the development and promotion of organic rice production. 
Keywords: organic rice fields,weeds, synthetic chemicals 
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1. บทน้า 
 ระบบข้าวอินทรีย์ (Organic Rice System) เป็นระบบการ
จัดการปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวที่ได้จาก
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ผลิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทรัพยากรดินเนื่องจากดินเป็น
ทรัพยากรพื้นฐาน (Resource Base) ในกระบวนการผลิตข้าวที่
ส าคัญ ซึ่งมีหลักการในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย
การใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก นับได้ว่าเป็น
หัวใจส าคัญ และมีแนวทางหลักในการฟื้นฟูดินในระบบเกษตร
อินทรีย์มากที่สุดเนื่องจากอินทรีย์วัตถุที่ผ่านกระบวนการย่อยสลาย
หรือที่เรียกว่ากันโดยทั่วไปว่า“ฮิวมัส” (Humus) นั้นนับได้ว่าเป็น
อินทรีย์วัตถุที่มีความส าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินหลาย
ประการ ได้แก่ ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยเก็บกักแร่
ธาตุที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ฮิวมัสยัง
สามารถเก็บกักน้ าได้เป็นจ านวนมากช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง และยังช่วยลดสารพิษในดินด้วยการดกัจับโลหะหนักที่
เป็นพิษต่อพืชท าให้พืชไม่สามารถดูดซึมได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาใน
ข้างต้นแสดงเห็นว่าระบบเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ช่วย
ฟื้นฟูนิเวศเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีก
ครั้ง นับได้ว่าระบบเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความอุดม
สมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี 
 จากความส าคัญและปัญหาดังที่กล่าวมาซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น
ความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแนวคิดของ
เกษตรกรผู้ท านา โดยผู้วิจัยจะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนการปรับปรุงและหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยท าให้
ปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตข้าวให้เป็นข้าวอินทรีย์ และมีการขยายผล
ต่อไปยังชุมชนอื่นๆต่อไป 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ 4   ต าบลทุ่งใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 165 คน 
2.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ 4 ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
2.3  ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาวิจัย ได้แก่ บริบทของชุมชน
รูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การสร้างและทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกับชุมชน   

3. ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR 
) เพื่อศึกษา โดยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยตามแนวคิดของเคมมิส 
และแมคแทกการ์ท (Kemmis and Me Taggart, 1991, pp.169-
170 อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2551, หน้า 301-303) ตามกรอบ
แนวคิดทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ระบบและรูปแบบการผลิต
ข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรของชุมชน 
3.1.1 จัดการประชุม คณะผู้วิจัยร่วมกับผู้น าชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ วาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกร ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
3.1.2 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพในการท านาจากการสอบถามจาก
กลุ่มเป้าหมาย 
3.1.3 ศึกษากระบวนการท้านา โดยสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
3.1.4 รวบรวมข้อมูล จากการค้นหา น ามาเรียบเรียง   บันทึก
เอกสารของชุมชนพื้นที่ชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงหมู่ 
4 ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี   
3.1.5 สรุป วิเคราะห์สถานภาพของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ 4 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี  
3.2 การจัดการความรู้เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่จากธรรมชาติที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ 
3.2.1 คณะผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มน าเสนอข้อมูลทางวิชาการการผลิต
ข้าวอินทรีย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มชาวบ้านโดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม  
3.2.2 คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้าน คือ นายอ าพร 
ควรคิด   
3.2.3 การศึกษาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนพื้นที่ ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ 
พอเพียงหมู่ 4 ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น ามา
สรุปบทเรียนในการผลิตข้าวอินทรีย์ 
3.3 การประเมินผล และส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
3.3.1 คณะผู้วิจัยจัดพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน  
3.3.2 คัดเลือกพื้นที่วิจัยท าแปลงนาสาธิต 
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4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลการวิจัยซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี ้
4.1 การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ระบบและรูปแบบการผลิต
ข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรของชุมชน  
 โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดยจัดเวทีประชาคม สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก สังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม รวบรวม
จากเอกสารภายในชุมชน 
4.1.1 การศึกษาสถานภาพการท้านาของเกษตรกรชุมชน โดย
ภายในชุมชนมีพื้นท่ีการท านามีรายละเอียดในการท านาดังน้ี  
4.1.1.1 พันธ์ท่ีใช้ปลูก ข้าวพันธ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าวหอม
มะลิ ซึ่งเป็นพันธ์ที่แตกกอดี ให้ผลผลิตที่สูง อายุสั้น เหมาะที่จะท า
นาปรัง คุณภาพการหุงอร่อยมีความอ่อนนุ่ม ต้านทานต่อโรค ขายได้
ในราคาดี สามารถท าขนมจีนมีเส้นท่ีเหนียวนุ่มแต่ไม่ปลูกในฤดูหนาว 
4.1.1.2 ฤดูกาลปลูก นาลุ่มสามารถท านา 2 ครั้ง ครั้งแรกท านาปี
ปลูกเดือนเมษายน เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 2 ท านาปัง ปลูก
เดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ส่วนนาดอนใช้น้ าฝนเพียง
อย่างเดียวปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม 
4.1.1.3 วิธีการปลูก การปลูกข้าวแบบปักด าจะเหมาะสมที่สดุกับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นกล้าที่ใช้ปักด า ควรมีอายุประมาณ 1เดือน จึง
ถอนกล้าแล้วมัดเป็นมัดค่าใช้จ่ายในการถอนกล้าร้อยละ 70 บาท 
จ้างคนด าสามารถด าได้ 1 งานต่อวัน แรงงานหายาก ค่าแรงแพง จึง
เปลี่ยนมาใช้วิธีการหว่านเพราะท าให้สะดวกรวดเร็ว ไม่สิ้นเปลือง 
แรงงาน 1 คนสามารถหว่านได้ 3-4 ไร่ต่อวัน ท าครั้งเดียวเสร็จ บ้าง
ก็ใช้เครื่องส าหรับหว่านข้าวสม่ าเสมอดี  
4.1.1.4 วิธีการเตรียมดิน ไถดะตากดินไว้ 1 สัปดาห์ ปล่อยน้ าเข้านา
ไถแปร ไถแปรไร่ละ 300 บาท  หลังจากนั้นจึงท าเทือกโดยใช้รถไถ
เดินตาม การท าเทือกต้องตีดินให้ละเอียด ปรับหน้าดินให้เรียบ
สม่ าเสมอจึงจะเหมาะต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว
และการรักษาระดับน้ าขังในนาจะช่วยควบคุมวัชพืชได้  
4.1.1.5 การก าจัดวัชพืชหลังจากเมล็ดงอก 20 วันท าโดยฉีดยาคุม
หญ้า และควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการ
ควบคุมวัชพืช  
4.1.1.6 การก าจัดโรคแมลง ใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีหากเกิดการระบาด
แมลงที่รบกวนเป็นประจ าได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกอ เพลี้ยจักจั่น สัตว์
ที่เป็นศัตรูของข้าวได้แก่ ปูนา หอยเชอรี่ นอกจากนี้ยังมีหนูนา นก 
ช่วงหว่านข้าวมักมีนกมากินเมล็ดข้าว 

4.1.1.7 การใส่ปุ๋ย หลังจากหว่านข้าว 20-25 วันสูบน้ าเนาใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าสูตร 16-20-0 หรือสูตร 46-0-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ในช่วงที่ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 ท าให้ข้าวงามให้ผลิตผลดีอาจพบแมลงรบกวน 
4.1.1.8 การเก็บเกี่ยว ปัจจุบันการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนมีน้อย
จะท ากรณีท านา 2-3 ไร่ เพราะแรงงานหายาก ค่าแรงสูง เกษตรกร
เองไม่นิยมเกี่ยวเองเพราะใช้เวลามาก ข้าวที่ได้คุณภาพไม่ดี เมล็ดหัก 
เกิดการสูญเสียผลผลิตข้าว เพราะข้าวแห้งกรอบ ร่วงหล่นในนาข้าว 
เกษตรกรปัจจุบันนิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวเพราะท าได้รวดเร็ว  ค่าจ้าง
เกี่ยวต่อไร่ละ 500 บาท ใช้เวลาเก็บเกี่ยวเร็ว โดยการใช้รถเกี่ยวนั้น
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้าวในขณะที่ข้าวยังสดไม่แห้งกรอบ ความช้ืน
ประมาณ 25 – 30% ท าให้ข้าวที่ได้เปอร์เซ็นต์การหักน้อยแต่ก็มีข้าว
หล่นเป็นจ านวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีลานตากข้าว เกี่ยวเสร็จ
ใส่กระสอบจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งข้าวยังมีความช้ืนสูง ท าให้
ขายได้ในราคาที่ต่ าเพียงเกวียนละ 4,500-6,000 บาท 
4.1.1.9 การดูแลหลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางรายเก็บข้าวไว้รอราคาที่
สูงขึ้น หรือเก็บไว้ส าหรับบริโภคตลอดปี ก่อนเก็บจ าเป็นจะต้องตาก
ข้าวเพื่อลดความช้ืนให้เหลือ 12-14% ประมาณ 2-3 วัน โดยตากตาม
ข้างถนนลาดยางท าให้ข้าวแห้งเร็ว เพราะพื้นถนนจะร้อนมาก 
4.1.1.10 การตลาด การจ าหน่ายเกษตรกรจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้า
คนกลางที่เป็นเถ้าแก่ประจ า ที่มีความผูกพันกัน เกษตรกรมักพึ่งพิง
เรื่องเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และเงินค่าใช้จ่ายต่างๆกับเถ้า
แก่ โดยสามารถน ามาใช้ก่อนได้ เมื่อขายข้าวจึงหักหนี้ไป บางรายก็
จ าหน่ายให้กับโรงสีใหญ่ที่รับซื้อข้าวซึ่งราคาขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว
คุณภาพ และความชื้น ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจึงตีราคาให ้
4.2  การจัดการความรู้เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การผลิตข้าวอินทรีย์ 
 การศึกษาการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
อินทรีย์ โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษา
ดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรโดยคณะผูว้ิจัยได้รว่มกับ
เกษตรกรสรุปบทเรียนที่ได้น ามาใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกร  การอบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธ์ข้าวและการจัดการดินในนาข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์  
โดยเน้นการใช้สารอินทรีย์  ได้แก่ การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากพืชผัก
ต่างๆ  การท าปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้  การท าน้ าหมักสมุนไพรก าจัด
แมลง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในการอบรมแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้  
4.2.1.การปรับปรุงดิน เป็นหัวใจในการท านาเพื่อให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เป็นการปรับโครงสร้างของดินท าให้ดินร่วนซุย สามารถปลูก
ข้าวได้เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงโดยเกษตรกรต้องปรับปรุงบ ารุง
ดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยวิธีการ ดังน้ี 
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4.2.1.1 ไม่เผาฟาง เนื่องจากฟางข้าวมีแร่ธาตุต่างๆที่ข้าวต้องการใน
ปริมาณสูง จะท าให้โครงสร้างของดินดี สิ่งมีชีวิติในดิน ได้แก่ไส้เดือน 
สัตว์ต่างๆจุลินทรีย์มีชีวิตอยู่ช่วยปรับปรุงดิน โดยใช้วิธีการไถกลบตอ
ซัง หรือใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์น้ า ไปฉีดฟางข้าวในตอนเช้า ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อการย่อยสลายฟางข้าวเพราะมีความชื้นอยู่ 
4.2.1.2 การใช้ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน เป็นวิธีการที่ลดค่าขนส่งปุ๋ยอินทรีย์
และได้ธาตุอาหารบ ารุงดิน ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะกับนาข้าวได้แก่ ถั่ว
เขียว  ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนอัฟริกา และปอเทือง เป็นต้น โดยเฉพาะ
ปอเทืองเป็นพืชที่ให้ปริมาณเนื้อปุ๋ยมากใช้เม็ดว่านไร่ละ 5 กิโลกรัม 
ได้ปริมาณเนื้อปุ๋ยประมาณ 2 ตัน ปุ๋ยพืชสดเหล่านี้มีไนโตรเจนสูง
เป็นธาตุที่ข้าวต้องการจึงไม่จ าเป็นใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าวอีกต่อไป 
4.2.1.3 การใส่ปุ๋ยคอก เกษตรกรมีการเลี้ยงสุกร  มูลสุกรใช้เป็นปุ๋ย
ได้อย่างดี มีธาตุอาหารสูง ใส่ในนาข้าวเพื่อปรับโครงสร้างของดิน 
การท าปุ๋ยหมักสุกรส าหรับฉีดพ่น  โดยใช้มูลสุกรแห้ง 1 กิโลกรัม 
ผสมน้ า 10 ลิตร  แช่น้ า 24 ช่ัวโมง น าน้ าที่ได้มาท าให้เจือจางโดย
ผสมกับน้ าในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 สามารถใช้ฉีดพ่นข้าวได้ทุกระยะ
จนระยะข้าวเริ่มแก่ท าให้เมล็ดข้าวเต็ม  น้ าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 12-
16% เทียบกับการไม่ได้ใช้ 
4.2.2 การท้าปุ๋ยชีวภาพ วัตถุดิบที่น ามาใช้ ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ 
เปลือกผลไม้ ผลไม้สุกท่ีร่วงหล่น หอยเชอรี่ รวมทั้งวัตถุดิบทุกชนิดที่
เป็นของสด น ามาหมักกับกากน้ าตาล โดยมีสูตรดังต่อไปนี้ คือ สาร
เร่ง พด2. 2 ซอง หอยเชอร์รี่  10 กิโลกรัม น้ าตาลโมลาส 10 
กิโลกรัม น้ ามะพร้าว 50 กิโลกรัม  ยอดหญ้าขน 5 กิโลกรัม 
มะละกอสุก 5 ผล กล้วยสุก 5 หวี ฟักทองแก่ 2 ลูก มะม่วงสุก 10 
ผล กระถิน 5 กิโลกรัม และต้นถั่วลิสง 5 กิโลกรัม สูตรปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพของปราชญ์ชาวบ้าน นายอ าพร ควรคิด โดยน าวัตถุดิบมาสับ
ให้เป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อให้ย่อยสลายเร็ว ผสมรวมกันบรรจุลงถังที่มีฝา
ปิด ปิดทิ้งไว้ 3-5 วัน หลังจากหมักทิ้งไว้แล้ว 20 - 30 วัน น าน้ าหมัก
ที่ได้มาฉีดพ่น เร่งการเจริญเติบโตราก ล าต้น ใบ ท าให้พืชแข็งแรง 
ให้ผลผลิตน้ าหนักต่อปริมาตรเพิ่มขึ้น มากกว่า 15%  
4.2.3 การท้าฮอร์โมนไข่ วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ นมเปรี้ยว 80 มล. ไข่ไก่ 
5 กิโลกรัม กากน้ าตาล ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก   วิธีท า ตอกไข่ใส่ลง
ไปในนมเปรี้ยว โดยใช้ไข่ทั้งเปลือกน าส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากัน
หมักไว้ในถังอย่างน้อย 15 วัน หรือ 1 เดือน การน าไปใช้ใน
อัตราส่วนฮอร์โมนไข่ 20 ซีซี ต่อน้ า 2 ลิตร ฉีดพ่นขณะต้นข้าวก าลัง
ออกรวง จะท าให้ข้าวออกรวงดี สม่ าเสมอ มีเมล็ดต่อรวงมาก ซึ่งสมา
รถน าไปฉีดพ่นกับพืชชนิดอื่นๆได้ด้วย เช่น ฉีดถั่วเขียว มาขามหวาน 
ท าให้ติดฝักดี 
4.2.4 การท้าปุ๋ยหมัก วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่พืชที่แห้งแล้วต้นข้าวโพดสับ
เป็นท่อน พืชกลุ่มนี้ย่อยสลายช้า หากปล่อยตามธรรมชาติทิ้งไว้ท าให้
รกไม่เป็นระเบียบ เกษตรกรจึงนิยมเผาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงควร

น ามาท าปุ๋ยหมักโดยผสมกับพืชสดที่ยังเขียวอยู่  พืชสดพวกนี้
สลายตัวได้เร็ว จึงควรผสมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกันแล้วรดด้วยปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพพอช้ืน กองไว้ในที่ร่มโดยใช้ปุ๋ยคอกคลุมไว้ ท าให้
สลายตัวได้เร็ว หรือท ากองเป็นช้ันๆโดยใช้พืชแห้งสลับกับพืชสดท า
ในคอกไม้ แล้วรดน้ าปุ๋ยชีวภาพเช่นเดียวกันถ้าใช้สารเร่ง พด.1 
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายเร็วข้ึน 
 สูตรท าปุ๋ยอินทรีย์แห้ง (อ าพร  ควรคิด) 
  สารเร่ง พด.1 1 ซอง 
  แกลบขี้ไก่ 3 กระสอบ 
  ขี้วัว  3 กระสอบ 
  ขี้หมู  3 กระสอบ 
  ขี้ควาย  5 กระสอบ 
  ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 
  น้ าปุ๋ยชีวภาพ 5 กิโลกรัม 
4.2.5 การท้าพืชสมุนไพรก้าจัดแมลง ข้าวมีศัตรูหลายชนิดบางปี
เกิดระบาด ในการป้องกันก าจัดส่วนใหญ่เกษตรกรใช้สารเคมีฉีดพ่น 
มีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีสาระส าคัญในการป้องกันก าจัดแมลง 
การใช้พืชเหล่านี้หมักกับกากน้ าตาลโดยใช้ พด.7 ท าให้เกิดการย่อย
สลายได้ดีวัตถุดิบที่ใช้ท าน้ าหมักสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบ
สะเดา กระเพรา หนอนตายอยาก กลอย ก้านใบสูบซึ่งเป็นวัสดุเหลือ
ใช้ที่มีมากในหมู่บ้าน พืชสมุนไพรทุกอย่างสับให้เป็นช้ินเล็ก ๆ หมัก
เหล้าสาโทที่เกษตรกรท าเองหรือหมักกับกากาน้ าตาลในอัตรา 3 ต่อ 
1 ใส่จุลินทรีย์ พด.7 หมักไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงน้ ามาผสมน้ าฉีด
พ่นแมลงท่ารบกวนต้นข้าว ส่วนผสมสมุนไพรกันแมลงของ นายอ า
พร ควรคิด มี บอระเพ็ด  เปลือกสะเดา ยาสูบ ดีปลี หางไหล  
หนอนตายอยาก พญาไร้ใบ พริกแกว  ตะไคร้หอม โหระพา กระ
เพรา โลติ๊ น  ผัก ชี  ข่ า เหลือง  ขมิ้ น ชัน ส้ม  มะกรูด  มะนาว 
มะขามเปียก สาบเสือ กระทกรก น้ าตาลโมลาส น้ ามะพร้าว กลอย 
และ สารเร่ง พด.7 ป้องกันศัตรูพืชได้ เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและ
ล าต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคีบ หนอนกระทู้ หนอนกอ 
ไรแดง  
4.3 การประเมินผล และส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
การประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชน ที่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง คุณอ าพร  ควรคิด จังหวัดอุทัยธานี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามสถานะภาพ 
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ และข้อมูลความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย  จ าแนกตาม
สถานะภาพ 
สถานะภาพ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน /นักศึกษา 161 97.58 
ครู/อาจารย์ 3 1.82 
ผู้บริหาร 1 0.60 
หมอดิน - - 
อื่น ๆ - - 
รวม 165 100 

 

ตารางที่  2  แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ้านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 89 53.94 
หญิง 76 46.06 
รวม 165 100 

 จากตารางที่ 1- 2 แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตาม
สถานะภาพและเพศ   พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีสถานะภาพเป็น 
นักเรียน/นักศึกษา 161 คน คือร้อยละ 97.58 รองลงมา ครู/
อาจารย์ ร้อยละ 1.82 เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.94 เพศหญิง ร้อยละ  
46.06  
 
ตารางที่  3  แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า  15  ปี 161 97.58 
16  -  30  ปี - - 
31  -  50  ปี 2 1.21 
มากกว่า  50  ปี 2 1.21 
รวม 165 100 

 

ตารางที่  4  แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
ระดับการศึกษา จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าประถม - - 
ประถมศึกษา 161 97.58 
มัธยมศึกษา - - 
ปริญญาตรี 2 1.21 
อื่น ๆ 2 1.21 
รวม 165 100 

 
 

ตารางที่  5  แสดงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน /นักศึกษา 161 97.58 
เกษตรกร - - 
ข้าราชการ 4 2.42 
อื่น ๆ - - 
รวม 165 100 

 จากตารางที่ 3 - 5 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอายุระหว่าง ต่ ากว่า 
15 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 97.58 รองลงมาอายุระหว่าง 31-50 ปี 
ร้อยละ 1.21 เป็นระดับการศึกษา ประถมศึกษา มากที่สุด คือร้อย
ละ 97.58 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 1.21 และอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 97.58 อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 2.42 
  

5.  สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลการวิจัยซึ่งมีการสรุปและ
อภิปรายผลดั้งนี้ 
5.1 การศึกษาสถานภาพการท้านาของเกษตรกรชุมชน  โดย
ภายในชุมชนมีพื้นท่ีการท านามีรายละเอียดในการท านาดังน้ี   
5.1.1 พันธ์ที่ใช้ปลูก ข้าวพันธ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าวหอม
มะลิ จะให้ราคาต่อน้ าหนักสูงกว่าพันธ์ข้าวอ่ืนๆ 1-2 เท่า      
5.1.2 ฤดูกาลปลูก นาลุ่มสามารถท านา 2 ครั้ง ครั้งแรกท านาปีปลูก
เดือนเมษายน เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม  ครั้งที่ 2 ท านาปัง ปลูก
เดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ส่วนนาดอนใช้น้ าฝนเพียง
อย่างเดียวปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม 
5.1.3 วิธีการปลูก การปลูกข้าวแบบปักด าจะเหมาะสมที่สุดกับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะจะลดขั้นตอนการก าจัดวัชพืชลง ต้นกล้าที่ใช้
ปักด า ควรมีอายุประมาณ 1เดือน การฟื้นตัวและการทรงตัวหลังปัก
ด าจะมีผลดีที่สุด เทียบกับกล้าข้าวที่มีอายุ ไม่ถึง 1 เดือน หรือ 
มากกว่า 1 เดือน 
5.1.4 วิธีการเตรียมดิน ไถดะตากดินไว้ 1 สัปดาห์ เพื่อก าจัดไข่
แมลง และแมลงศัตรูข้าว ปล่อยน้ าเข้านาไถแปร หลังจากนั้นจึงท า
เทือกโดยใช้รถไถเดินตาม การท าเทือกต้องตีดินให้ละเอียด ปรับหน้า
ดินให้เรียบสม่ าเสมอ จะท าให้ควบคุมน้ าได้สะดวกและสามารถ
ควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช 
5.1.5 การก้าจัดวัชพืช  หลังจากเมล็ดงอก 20 วันฉีดยาคุมหญ้า 
และควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุม
วัชพืช  

ภาคโปสเตอร์

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

......................................................................................................................................................................................................................................
321



 

5.1.6 การก้าจัดโรคแมลง ใช้วิธีฉีดพ่นสารหมักไล่แมลง 2 วันครั้ง
ในช่วงระบาด สัปดาห์ละครั้งเพื่อควบคุม ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกอ 
เพลี้ ยจักจั่ น  สัตว์ที่ เป็นศัตรูของข้ าวได้แก่  ปูนา  หอยเชอรี่  
นอกจากน้ียังมีหนูนา นก ช่วงหว่านข้าวมักมีนกมากินเมล็ดข้าว 
5.1.7 การใส่ปุ๋ย หลังจากหว่านข้าว 20 - 25 วันสูบน้ า ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าสูตร 16-20-0 หรือสูตร 46-0-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ในช่วงที่ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 ท าให้ข้าวงามให้ผลิตผลดีแต่ก็มีแมลงรบกวน 
5.1.8 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรปัจจุบันนิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวเพราะท า
ได้รวดเร็ว  ค่าจ้างเกี่ยวต่อไร่ละ 500 บาท ขั้นตอนเดียวเสร็จ
เรียบร้อย เกี่ยวเสร็จใส่กระสอบจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งข้าวยังมี
ความช้ืนสูง ท าให้ขายได้ในราคาที่ต่ าเพียงเกวียนละ 4,500-6,000 
บาท 
5.1.9 การดูแลหลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางรายเก็บข้าวไว้รอราคา 
หรือเก็บไว้ส าหรับบริโภคตลอดปี ก่อนเก็บจะต้องตากข้าวเพื่อลด
ความช้ืน ประมาณ 2-3 วัน 
5.1.10 การตลาด การจ าหน่ายเกษตรกรจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคน
กลางท่ีเป็นเถ้าแก่ประจ า ที่มีความผูกพันกัน เกษตรกรมักพึ่งพิงเรื่อง
เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับเถ้าแก่ 
โดยสามารถน ามาใช้ก่อนได้  เมื่อขายข้าวจึงหักหนี้ไป บางรายก็
จ าหน่ายให้กับโรงสีใหญ่ที่รับซื้อข้าวซึ่งราคาขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว
คุณภาพ และความช้ืน ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจึงจะก าหนด
ราคาให้ 
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ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ Cell-Surface Hydrophobicity  
ของเช้ือ Staphylococcus aureus 

Effect of Crude Extract from Eleutherine americana on Cell-Surface  
Hydrophobicity of Staphylococcus aureus 
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บทคัดย่อ 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เช้ือ Staphylococcus aureus เกาะติดผนังล าไส้ของคนและสัตว์ ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดโรค คือ ความไม่ชอบ
น้ าของผิวเซลล์ (cell-surface hydrophobicity) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงท่ีระดับความ
เข้มข้น MIC (0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 2MIC (1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และ 4MIC (2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง cell-
surface hydrophobicity ของเช้ือ S. aureus โดยวิธี bacterial adherence to hexadecane (BATH) พบว่า สารสกัดแต่ละความเข้มข้น
ท าให้ค่าดัชนีความไม่ชอบน้ า (hydrophobicity index, HPBI) ของเช้ือ S. aureus กลุ่ม low HPBI (HPBI≥0<25) และเช้ือกลุ่ม high HPBI 
(HPBI≥25≤100) มีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 65.37-81.15 และ 80.65-93.21 ตามล าดับ  เช้ือ S. aureus สายพันธุ์ S2 มีการเพิ่มขึ้นของค่า 
HPBI สูงสุด  ค่า HPBI ของเช้ือสายพันธุ์ S2 เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น MIC, 2MIC และ 4MIC มีค่าเป็น 82.17, 87.27 
และ 93.21 ตามล าดับ  และค่า HPBI ของเช้ือ S. aureus ATCC 25923 เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น MIC, 2MIC และ 
4MIC มีค่าเป็น 84.31, 88.12 และ 92.28 ตามล าดับ  ค่า HPBI ของเชื้อกลุ่ม high HPBI มีค่ามากกว่าค่า HPBI ของเช้ือกลุ่ม low HPBI  จะ
เห็น   ได้ว่าสารสกัดมีผลท าให้ค่า HPBI ของเชื้อ S. aureus แต่ละสายพันธ์ุเพิ่มขึ้นจะมีผลในการยับยั้งการเกาะติดของเชื้อที่ผิวเซลล์ของโฮสต์ 
ค าส าคัญ  : ความไม่ ชอบน้ าของผิ วเซลล์ , ดั ชนี ความ ไม่ ชอบน้ า , ว่ านหอมแดง , วิธี  bacterial adherence to hexadecane, 
Staphylococcus aureus 
 

Abstract 
Cell-surface hydrophobicity (CSH) play an important role in the attachment of Staphylococcus aureus to 

intestinal tissues of humans and animals leading to disease in hosts. This study aimed to determine the action of crude 
extract from Eleutherine americana at concentrations of MIC (0.5 mg/ml), 2MIC (1 mg/ml), and 4MIC (2 mg/ml) on CSH 
of S. aureus by bacterial adherence to hexadecane (BATH) method. The increases of HPBI values of low HPBI and high 
HPBI S. aureus strains after treated with all concentrations of crude extract were in the range of 65.37-81.15 and 80.65-
93.21, respectively. S. aureus (S2) showed the highest HPBI value. The HPBI values of S. aureus (S2) after treated with 
crude extract at concentrations of MIC, 2MIC, and 4MIC were 82.17, 87.27, and 93.21, respectively. The HPBI values of   
S. aureus ATCC 25923 after treated with crude extract at concentrations of MIC, 2MIC, and 4MIC were 84.31, 88.12, and 
92.28, respectively. The HPBI values of high HPBI S. aureus strains after treated with the crude extract were more than 
those of low HPBI S. aureus strains. The results indicated that increase of HPBI values in all strains can be inhibit their 
attachments to cell surface of hosts. 
Keywords : cell-surface hydrophobicity, hydrophobicity index, Eleutherine americana, bacterial adherence to 
hexadecane, Staphylococcus aureus 
 
 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 Staphylococcus aureus เป็นเช้ือก่อโรคที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการติดเช้ือในโรงพยาบาลผู้ป่วยที่
เกิดการติดเช้ือในเนื้อเยื่อท าให้เนื้อเยื่อตาย  และเช้ืออาจเข้าสู่
กระแสเลือดท าให้เกิดโรค เช่น เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ และ
ติดเชื้อในกระดูก  นอกจากนี้เช้ือสามารถสร้างสารพิษ (toxin) ท าให้

เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) มีอาการคลื่นไส้อาเจียน 
ปวดศีรษะ และปวดท้อง และปัญหาที่พบได้มากคือ เช้ือดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะ เช่น methicillin และ vancomycin  ท าให้รักษาผู้ป่วย
ได้ยาก และมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง [1] 

กระบวนการแรกในการก่อโรคของเช้ือคือ การเกาะติด 
(adherence) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เช้ือเกาะติดผิวเซลล์ของโฮสต์
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ประกอบด้วย ปัจจัยจ าเพาะ เช่น โปรตีนในการเกาะติด (adhesin) 
และปัจจัยที่ไม่จ าเพาะ เช่น ความไม่ชอบน้ าของผิวเซลล์ (cell-
surface hydrophobicity : CSH)  ปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวกับขั้นตอน
แรกในการเข้าจับเนื้อเยื่อของเช้ือ  เมื่อเช้ือเจริญจะมีการสร้าง
เอนไซม์ สารพิษท าให้เกิดอันตรายต่อโฮสต์  แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ
คือ การน าสมุนไพรที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมาลดความรุนแรงใน
การเกิดโรคโดยลดการเกาะติดของเช้ือ  เนื่องจากสมุนไพรหลาย
ชนิดสามารถหาได้ง่าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน และยังไม่เคยมี
รายงานการดื้อยาปฏิชีวนะ [1, 2]   

ว่านหอมแดง (Eleutherine americana) เป็นพืชสมุนไพรวงศ์ 
Iridaceae สามารถพบได้ทุกภาคของไทย ว่านหอมแดงเป็นไม้ล้มลุก 
มีหัวเหมือนหัวหอมแดง ใช้ขับลมในกระเพาะอาหารและล าไส้ และ
แก้ปวดท้อง  หัวว่านหอมแดงมีสาร anthraquinone, eleutherol 
และ eleutherine เป ็นองค์ ป ระกอบหลักสามารถยับยั้ ง เช้ื อ          
S. aureus ได้ดี [3]  ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
CSH ข อ ง เ ช้ื อ  S. aureus โ ด ย วิ ธี  bacterial adherence to 
hexadecane (BATH) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนายาสมุนไพรรักษา
โรคติดเชื้อจาก S. aureus ต่อไป  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
2.1 การเตรียมสารสกัดว่านหอมแดง 
 สารสกัดจากหัวว่านหอมแดงได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัย
ของอัจฉรา เพิ่ม และคณะ  ซึ่งสกัดโดยน าหัวว่านหอมแดงมาอบแห้ง
และบดให้ละเอียด ช่ังน้ าหนักว่านหอมแดงมาละลายใน 95% เอ
ทานอลในอัตราส่วน 1:2 เขย่าเบาๆ ทิ้งไว้ 7 วัน  กรองด้วยผ้าขาวบาง 
น าม าระ เห ย ตั วท าล ะล ายอ อก โด ย ใช้  rotary evaporator 
น าสารสกัดที่ได้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4๐C [4]  และข้อมูลจากงานวิจัย
ของอั จฉรา เพิ่ ม  พบว่า  minimal inhibitory concentration 
(MIC) ของสารสกัดว่านหอมแดงต่อเชื้อ S. aureus ATCC 25923 มี
ค่าเป็น 0.5 mg/ml 
 
2.2 การแยกและจ าแนกเชื้อ S. aureus จากไก่ทอด 
2.2.1 การแยกเชื้อ S. aureus จากไก่ทอด 

เก็บตัวอย่างไก่ทอดจากอ.เมือง จ.สงขลา จ านวน 10 ตัวอย่าง  
น าตัวอย่างไก่ทอดมา 25 g ใส่ในถุงพลาสติกแล้วเติม 0.85% NaCl 
ปริมาตร 225 ml ท าการเจือจางให้มีระดับความเจือจางเป็น 10-1-
10-7 ตรวจนับจ านวนเช้ือ S. aureus โดยใช้อาหารเลี้ ยงเช้ือ 
Mannitol Salt Agar (MSA) บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 24 
h เก็บโคโลนีสีเหลืองทองเพื่อใช้ในการจ าแนกเชื้อขั้นต่อไป [5]  
2.2.2 การจ าแนกเชื้อ S. aureus จากไก่ทอด 

น าโคโลนีเช้ือท่ีได้จากข้อ 2.2.1 มาย้อมสีแกรม ทดสอบการสร้าง
เอนไซม์ coagulase และ catalase และทดสอบการหมักน้ าตาล 
mannitol [5]  
2.3 ก า รท ด ส อ บ  cell-surface hydrophobicity ข อ ง เชื้ อ           
S. aureus โดยวิธี BATH  

2.3.1 การเตรียมเชื้อที่ใช้ทดสอบ  
น าเช้ือ S.aureus จ านวน 24 ไอโซเลต และเช้ือ S.aureus 

ATCC 25923 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Tryptic Soy Agar, 
TSA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 24 h ให้ได้โคโลนีเดี่ยวๆ เลือก
เชื้อ 3-5 โคโลนี เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Tryptic Soy Broth, 
TSB) บ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 3-5 h ปรับความขุ่นให้ได้
เท่ากับสารละลายแบเรียมซัลเฟต McFarland no.5 ให้มีจ านวนเชื้อ 
1.5X109 cfu/ml [6] 
2.3.2 การทดสอบ CSH ของเชื้อ S. aureus 

ถ่ายเช้ือจากข้อ 2.3.1 ปริมาตร 100 µl เติมลงในอาหารเลี้ยง
เช้ือ TSB ปริมาตร 900 µl จะมีความเข้มข้นสุดท้ายของเช้ือเป็น 
1.5X108 cfu/mlน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 24 h จากนั้น
น าหลอดทั้งหมดไป centrifuge ที่ 5,000 rpm เป็นเวลา 10 min  
แล้วล้างตะกอนสองครั้งด้วย 0.85% NaCl  น าตะกอนที่ ได้มา
ละลาย (resuspend) ด้วย 0.85% NaCl แล้วน าไปวัดค่า Optical 
Density (O.D.) ที่  570 nm บั น ทึ ก ค่ า เ ป็ น  O.D. เ ริ่ ม ต้ น 
(O.D.initial) ให้อยู่ในช่วง 0.8-1.0  น าหลอดดังกล่าวใส่ toluene 
ปริมาตร 250 µl  ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
15 min แล้วน าไปวัด O.D. อีกครั้ง บันทึกค่าเป็น O.D.สุดท้าย 
(O.D.final) ท าการทดลอง 3 ซ้ า [6] 
น าค่าท้ังหมดมาค านวณหาค่า hydrophobicity index (HPBI)  
ตามสูตรดังนี้  = O.D.initial-O.D.final x 100  

    O.D.initial 
แปลผล  low hydrophobicity (HPBI≥0<25) 
  high hydrophobicity (HPBI≥25≤100) 
 
2.4 การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ cell-
surface hydrophobicity (CSH) ของเชื้อS. aureus โดยวิธี 
BATH  
2.4.1 การเตรียมเชื้อที่ใช้ทดสอบ  

น าเช้ือ S.aureus กลุ่ม high HPBI (HPBI≥25≤100) 3 ล าดับ
แ รก   กลุ่ ม  low HPBI (HPBI≥0<25) 3 ล าดั บ แ รก  แ ล ะ เช้ื อ 
S.aureus ATCC 25923 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA บ่ม
ที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 24 h ให้ได้โคโลนีเดี่ยวๆ เลือกเช้ือ 3-5 
โคโลนี เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ TSB บ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็น
เวลา 3-5 h ปรับความขุ่นให้ได้เท่ากับสารละลายแบเรียมซัลเฟต 
McFarland no.5 ให้มีจ านวนเชื้อ 1.5X109 cfu/ml [6] 
2.4.2 การทดสอบสารสกัดต่อการเปลี่ยนแปลง CSH ของเชื้อ       
S. aureus 

ถ่ายเช้ือจากข้อ 2.4.1 ปริมาตร 300 µl ที่ปรับความขุ่นแล้ว  
และสารสกั ดที่ ระดั บความ เข้มข้ น  MIC (0.5 mg/ml), 2MIC         
(1 mg/ml), และ 4MIC (2 mg/ml) ปริมาตร 300 µl  เติมลงใน
อาหารเลี้ยงเช้ือ TSB ปริมาตร 2,400 µl   ส่วนชุดควบคุมมีการใช้ 
1% DMSO แทนสารสกัด  น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 15 
min ใน  water bath จากนั้ นน าหลอดทั้ งหมดไป centrifuge        
ที่  5,000 rpm เป็นเวลา 10 min  แล้วล้างตะกอนสองครั้งด้วย 
0.85% NaCl  น าตะกอนที่ได้มาละลาย (resuspend) ด้วย 0.85% 
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NaClแล้วน าไปวัดค่า Optical Density (O.D.) ที่ 570 nm บันทึก
ค่าเป็น O.D. เริ่มต้น (O.D.initial) ให้อยู่ในช่วง 0.8-1.0  น าหลอด
ดังกล่าวใส่ toluene ปริมาตร 250 µl  ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 min แล้วน าไปวัด O.D. อีกครั้ง บันทึกค่า
เป็น O.D.สุดท้าย (O.D.final) ท าการทดลอง 3 ซ้ า [6] 
น าค่าท้ังหมดมาค านวณหาค่า hydrophobicity index (HPBI)  
 
2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

น าผลการทดลองที่ได้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้ า  ผลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  (ANOVA) โดยใช้ โป รแกรมส า เร็ จรูป  SPSS และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan ,s multiple range test ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ผลการแยกและจ าแนกเชื้อ Staphylococcus aureus จาก       
ไก่ทอด 

การแยกเช้ือ S. aureus จากไก่ทอดและท าการทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีเบื้องต้นของเช้ือ S. aureus สามารถแยกได้
จ านวน 24 สายพันธ์ุ พบว่ามีโคโลนีสีเหลืองทอง ย้อมติดสีแกรมบวก 
มีการเรียงตัวแบบพวงองุ่น  ทดสอบการสร้างเอนไซม์ coagulase 
และ catalase ให้ผลบวก  และสามารถหมักน้ าตาล mannitol ได้ 
[5] 
 
3.2 ผลการทดสอบ cell-surface hydrophobicity (CSH) ของ
เชื้อ    S. aureus โดยวิธี BATH 

การเปรียบเทียบลักษณะ CSH ของเช้ือ S. aureus จ านวน      
24 สายพันธุ์  และเช้ือ  S. aureus ATCC 25923 โดยวิธี  BATH 
(ตารางที่ 1) พบว่า ค่า HPBI ของเช้ือมีความแตกต่างกัน  โดยค่า 
HPBI ของเช้ือ S.aureus ATCC 25923 มีค่า 81.21  เมื่อท าการ
แบ่ง CSHโดยใช้ค่า HPBI เป็นตัวก าหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
low hydrophobicity (HPBI≥0<25) จ านวน 4 สายพันธุ์ (17%) 
แล ะกลุ่ ม  high hydrophobicity (HPBI≥25≤100) จ าน วน  20     
สายพันธุ์ (83%) ส่วน S. aureus ATCC 25923 จัดอยู่ในกลุ่ม high 
hydrophobicity  จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะเป็นเชื้อชนิดเดียวกันก็จะมี
ค่า HPBI ที่แตกต่างกัน  โดยเช้ือท่ีมีผิวเซลล์เป็น hydrophobic จะ
มีความสามารถในการก่อโรคสูงกว่า  เนื่องจากสามารถเกาะติดโฮสต์
ได้ดี  ปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะติดที่ดีคือ ค่า HPBI คุณสมบัติผิวเซลล์
ข อ ง เ ช้ื อ  แ ล ะ ผิ ว วั ส ดุ ที่ เก า ะ ติ ด  [2,7] จ า ก ร า ย ง า น ค่ า 
hydrophobicity ของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารพบว่า เช้ือ 
Escherichia coli O157:H7 มีค่า hydrophobicity ที่สูงกว่าเช้ือ 
Campylobacter jejuni และ Listeria monocytogenes ซึ่ งท า
ให้ E. coli O157:H7 เกาะติดพื้นผิวได้ดีกว่าเชื้ออื่น [2]  

 
3.3 ผลการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ 
cell-surface hydrophobicity (CSH) ข อ ง เชื้ อ  S. aureus 
โดยวิธี BATH 

ผลทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงที่ระดับความ
เ ข้ ม ข้ น  MIC (0.5 mg/ml), 2MIC (1 mg/ml), แ ล ะ  4MIC           
(2 mg/ml) ต่อการเปลี่ยนแปลง CSH ของเช้ือ S. aureus กลุ่ม 
low HPBI 3 ล าดับแรก (ตารางที ่2) พบว่า ค่า HPBI ของเชื้อแต่ละ
สายพันธุ์มีค่าอยู่ระหว่าง 20.51-24.12  เมื่อใส่สารสกัดท าให้ค่า 
HPBI ของเช้ือทุกสายพันธุ์มีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 65.37-81.15   
โดยการเพิ่มขึ้นของค่า HPBI ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p<0.05)  และค่า HPBI 
มีลักษณะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดที่ เพิ่ มขึ้น        
เช้ือ S. aureus สายพันธุ์  S6 มีการเพิ่มขึ้นของค่า  HPBI สูงสุด      
เมื่อทดสอบสายพันธุ์ S6 โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดที่ MIC, 
2M IC และ 4MIC มีค่ า  HPBI เป็น  70.23, 75.12 และ 81.15 
ตามล าดับ 

ส่วนการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงท่ีระดับ
ความเข้มข้น  MIC (0.5 mg/ml), 2MIC (1 mg/ml), และ  4MIC     
(2 mg/ml) ต่อการเปลี่ยนแปลง CSH ของเช้ือ S. aureus กลุ่ม 
high  HPBI 3 ล าดับแรก  และเช้ือ  S. aureus ATCC 25923 
(ตารางที่ 3) พบว่า ค่า HPBI ของเชื้อแต่ละสายพันธ์ุมีค่าอยู่ระหว่าง 
70.11-73.62  เมื่อใส่สารสกัดท าให้ค่า HPBI ของเช้ือทุกสายพันธุ์มี
ค่าเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 80.65-93.21   โดยการเพิ่มขึ้นของค่า HPBI 
ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต (p<0.05)  และค่า HPBI มีลักษณะแปรผันตรง
กับความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น  เช้ือ S. aureus สายพันธุ์ S2 
มีการเพิ่มขึ้นของค่า HPBI สูงสุด  เมื่อทดสอบสายพันธุ์ S2 โดยใช้
ความเข้มข้นของสารสกัดที่ MIC, 2MIC และ 4MIC มีค่า HPBI เป็น 
82.17, 87.27 และ 93.21 ตามล าดับ   และค่า HPBI ของเช้ือ       
S. aureus ATCC 25923  ที่ ใช้ความเข้มข้นของสารสกัด MIC, 
2MIC และ 4MIC มีค่าเป็น 84.31, 88.12 และ 92.28 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบด้วยสารสกัดจากว่านหอมแดงมีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของค่า HPBI อาจมีผลท าให้เช้ือเกาะติดที่ epithelial cells ลดลง  
เนื่องจากสารสกัดประกอบด้วยสาร anthraquinone, eleutherol 
และ eleutherin มีผลท าให้ cell surface protein ของเช้ือเกิด
ความผิดปกติ  เช้ือจึงเกาะกลุ่มกันเองท าให้ร่างกายสามารถขจัดเชื้อ
ออกนอกร่างกายได้ง่ายขึ้น [8,9]  สอดคล้องกับงานวิจัยของปิ่น
อนงค์ โชโต [10] ที่ใช้สารสกัดจากเบญกานี (Quercus infectoria) 
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า HPBI ของเช้ือ Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) พบ ว่ า  ค่ า  H PB I ขอ งเช้ื อ 
MRSA เพิ่มขึ้น มีลักษณะที่แปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารสกัด
ที่เพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 1 cell-surface hydrophobicity ของเชื้อ Staphylococcus aureus 
 

Hydrophobicity Index (HPBI) จ านวนสายพันธุ์เชื้อ S. aureus 
HPBI≥0<25 4/24 (17%) 

HPBI≥25≤100 20/24 (83%) 
low hydrophobicity (HPBI≥0<25)  และ high hydrophobicity (HPBI≥25≤100) 
HPBI ของเช้ือ S. aureus ATCC 25923 มีค่า 81.21 
 
ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ cell-surface hydrophobicity  ของเชื้อ Staphylococcus aureus  
กลุ่ม low hydrophobicity index 
 

สายพันธุ ์ ชุดควบคุม Hydrophobicity Index (HPBI) 
MIC (0.5 mg/ml) 2MIC (1 mg/ml) 4MIC (2 mg/ml) 

S6 24.12±3.62d 70.23±6.46c 75.12±3.25b 81.15±4.52a 
S10 21.22±1.27d 68.61±3.15c 72.53±4.45b 80.21±3.22a 
S15 20.51±2.62d 65.37±4.12c 70.71±6.03b 80.36±5.60a 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่า HPBI ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ cell-surface hydrophobicity ของเชื้อ Staphylococcus aureus  
กลุ่ม high hydrophobicity index  
 

สายพันธุ ์ ชุดควบคุม Hydrophobicity Index (HPBI) 
MIC (0.5 mg/ml) 2MIC (1 mg/ml) 4MIC (2 mg/ml) 

S2 70.11±5.17d 82.17±5.40c 87.27±3.20b 93.21±4.22a 
S17 72.37±3.20d 80.65±3.55c 85.23±3.45b 90.25±3.20a 
S21 

S.aureus 
ATCC25923 

73.62±2.32d 
81.21±4.15d 

81.37±4.02c 
84.31±3.17c 

86.52±5.17b 
88.12±4.10b 

91.16±4.50a 
92.28±4.57a 

 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่า HPBI ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
4. สรุป 

เช้ือ S. aureus ที่คัดแยกได้จากไก่ทอดส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม 
high HPBI   ผลการน าเช้ือ S. aureus มาทดสอบการเปลี่ยนแปลง 
CSH โดยใช้สารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงที่ระดับความเข้มข้น 
MIC, 2MIC และ 4MIC พบว่า ค่า HPBI ของเช้ือทุกสายพันธุ์เพิ่มขึ้น   
โดยค่า HPBI ของเช้ือกลุ่ม high HPBI มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าค่า 
HPBI ของเช้ือกลุ่ม low HPBI  และค่า HPBI มีการแปรผันตรงกับ
ความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาการเกาะติดของเช้ือก่อโรคกับเซลล์มนุษย์ และฤทธิ์
ของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเกาะติดของเชื้อก่อโรค 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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การประยุกต์ใชเ้ช้ือ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ 
Application of Lactobacillus plantarum in Vegetarian Food Product 

 
อัจฉรา เพิ่ม1 และ นุชรีดา คอลิบ 
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บทคัดย่อ 

ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกท่ีไม่ได้ผลิตจากนมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับผู้บริโภคมังสวิรัติและผู้บริโภคที่แพ้นม  ในการทดลองนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรอดชีวิตของเช้ือ Lactobacillus plantarum (AP3) ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติประเภทน้ าส้มหมัก และการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Staphylococcus aureus ATCC25923 และ Escherichia coli ATCC25922 พบว่า เช้ือ L. plantarum 
(AP3)  สามารถเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth และอาหารน้ ามะพร้าว (อาหารปราศจากเนื้อสัตว์) ภายในเวลา 48 
ช่ัวโมงได้ดีไม่แตกต่างกัน  เชื้อ L. plantarum (AP3) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ าส้มหมักมีจ านวนเช้ือเป็น 8.46±0.32 log cfu/ml และมี
ค่าพีเอชเป็น 3.54±0.30 เมื่อหมักที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  ท าการเก็บรักษาน้ าส้มหมักไว้ท่ีอุณหภูมิ 4๐C เป็นเวลา 15 วัน พบว่า 
จ านวนเชื้อ L. plantarum ลดลงจาก 8.51±0.14 เป็น 4.43±0.28 log cfu/ml  แต่การเก็บรักษาน้ าส้มหมักไว้ตั้งแต่วันที่ 0-9 มีจ านวนเชื้อ
มากกว่า 6 log cfu/ml  เมื่อน าน้ าส้มหมักมายับยั้งเช้ือก่อโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงร่วมกันพบว่า เช้ือ L. plantarum ในน้ าส้มหมักท าให้จ านวน
เช้ือ S. aureus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 ลดลงจาก 5.24±0.04 เป็น 4.17±0.21 log cfu/ml และลดลงจาก 5.32±0.35 
เป็น 4.29±0.10 log cfu/ml ตามล าดับภายในเวลา 24 ช่ัวโมง  จะเห็นได้ว่าน้ าส้มหมักด้วยเชื้อ L. plantarum สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงสุขภาพส าหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ และผู้บริโภคที่แพ้นม 
ค าส าคัญ : น้ าส้มหมัก, ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ, Escherichia coli, Lactobacillus plantarum, Staphylococcus aureus 
 

Abstract 
Non-dairy probiotic products are alternative way for vegetarians and milk allergy consumers. This study aimed 

to determine survival of Lactobacillus plantarum (AP3) in vegetarian food product (fermented orange juice) and 
antibacterial activities of Lactobacillus plantarum (AP3) against Staphylococcus aureus ATCC25923 and Escherichia coli 
ATCC25922. Results indicated that L. plantarum (AP3) grew in MRS broth and coconut juice (no materials from animal) 
over 48 h with no difference. The number and pH values of L. plantarum (AP3) in fermented orange juice were 
8.46±0.32 and 3.54±0.30 log cfu/ml, respectively. During fermentation at 37๐C for 48 h, L. plantarum (AP3) in fermented 
orange juice decreased from 8.51±0.14 to 4.43±0.28 log cfu/ml after storage at 4๐C for 15 days. However, their numbers 
were more than 6 log cfu/ml after refrigeration storage on day 0-9. Further investigation using co-culture technique 
indicated that L. plantarum (AP3) in fermented orange juice inhibited growth of S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 
25922, with reduction in their numbers from 5.24±0.04 to 4.17±0.21 log cfu/ml and 5.32±0.35 to 4.29±0.10 log cfu/ml, 
respectively within 24 h. The results showed that probiotic (L. plantarum) orange juice could serve as a healthy 
beverage for vegetarians and milk allergy consumers.  
Keywords : vegetarian food product, fermented orange juice, Escherichia coli, Lactobacillus plantarum, 
Staphylococcus aureus 
 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการด าเนินชีวิตแบบรีบเร่ง แข่งขันสูง 

รูปแบบการรับประทานอาหารจึงเปลี่ยนไปรับประทานอาหารพร้อม
บริโภคมากขึ้นซึ่งมีโปรตีนและไขมันสูง ส่งผลให้การรับประทาน
อาหารประเภทผักและผลไม้น้อยลง   ท าให้ผู้บริโภคเกิดปัญหา
สุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง เป็นต้น [1]   
แนวทางการป้องกันโรคที่น่าสนใจคือ การใช้โปรไบโอติกเป็น
จุลินทรีย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ช่วยปรับสมดุล
ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันหรือรักษาโรค

ต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ลดการเกิดโรคมะเร็ง 
และลดระดับโคเลสเตอรอลในเลอืด  โปรไบโอติกส่วนใหญ่อยู่ในสกุล 
Lactobacillus และ Bifidobacterium [2] อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่จ าหน่ายในท้องตลาด  ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ
ในรูปผลิตภัณฑ์นม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคที่แพ้นม  และใน
ปัจจุบันผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติมี เพิ่มมากขึ้น  เพราะมีผลดีต่อ
สุขภาพ [3] ผลิตภัณฑ์ โปรไบโอติกที่ ไม่ ได้ผลิตจากนมจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่จะพัฒนาขึ้นมา เช่น เครื่องดื่มโปรไบโอตกิจาก
พืช  มีการน าวัตถุดิบมาจากผัก ผลไม้ และธัญพืชมาหมักกับหัวเชื้อ
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โปรไบโอติก เช่น น้ ามะเขือเทศหมัก และน้ ากะหล่ าปลีหมักโดยใช้
หัวเช้ือ Lactobacillus มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี [4]  

ส้ ม เขี ย ว ห ว า น  (Citrus reticulate Blanco) อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ 
Rutaceae เป็นไม้ผลต้นขนาดเล็กถึงกลาง ผลมีสี เหลืองเนื้ อ
รับประทานได้มีรสเปรี้ยวหรือหวาน  สารส าคัญเป็นวิตามินซี 
anthranilic acid apigenin และ caryophyllene เป็นต้น  มี
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเช้ือก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหารได้ดี [5]  แต่ยังไม่มีรายงานการหมักส้มเขียวหวานโดยใช้เช้ือ
โปรไบโอติก  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรอด
ชีวิตของเชื้อ L. plantarum (AP3) ในอาหารมังสวิรัติประเภทน้ าสม้
หมัก และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus ATCC 
25923 และ E. coli ATCC 25922 เพื่อเป็นแนวทางช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคกลุ่มมังสวิรัติ หรือผู้ที่ไม่นิยม
บริโภคผลิตภัณฑ์นมต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
2.1 เชื้อจุลินทรีย์ 
2.1.1 โปรไบโอติก ได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัยของอัจฉรา 
เพิ่ม และคณะ  โดยใช้เช้ือ L. plantarum (AP3) แยกจากผักกาด
ดอง มีคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกที่ดีคือ ทนต่อเกลือน้ าดีที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.5% ทนต่อกรดที่ระดับพีเอช 3 และสามารถย่อย 
โปรตีน ไขมัน และแป้งได้ 
2.1.2 แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร คือ S. aureus 
ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 
 
2.2 ความสามารถในการเจริญเติบโตของเชื้อ  L. plantarum 
(AP3) ในอาหารที่ปราศจากแหล่งอาหารจากเนื้อสัตว์  

น าเช้ือ L. plantarum (AP3) มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS 
broth บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 24 h  ปรับเช้ือให้มีจ านวน
เช้ือเริ่มต้น เป็น 1X105 cfu/ml  ถ่ายเช้ือ L. plantarum (AP3) 
ปริมาตร 50 ml ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ชนิดคือ อาหารน้ ามะพร้าว 
(ป ระกอบ ด้ วย  yeast extract 2.5 g, sodium acetate 2.5 g, 
ammonium citrate 1 g, tween80 0.5 ml แ ล ะ อ า ห า ร น้ า
มะพร้าว 500 ml) อาหารเลี้ยงเช้ือ soy peptone yeast extract 
broth (SPY2 ประกอบด้วย soy peptone, yeast extract และ 
glucose อย่างละ 12.5 g และน้ ากลั่น 500 ml) และอาหารเลี้ยง
เช้ือ  MRS broth (ประกอบด้ วย  bromocresol purple 0.2 g, 
sodium azide 0.0007 g, yeast extract 2.5 g, K2HPO4 1 g, 
sodium acetate.3H2O 2.5 g, MgSO4.7H2O 0.1 g, peptone 5 
g, beef extract 5 g, glucose 10 g, Tween 80 0.5 g, 
diammonia citrate 1 g, MnSO4.4H2O  0.025 g และน้ ากลั่ น 
500 ml) จะได้ความเข้มข้นเชื้อสุดท้ายเป็น 1X104 cfu/ml บ่มเช้ือ
ที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 24 และ 48 h ท าการทดลอง 3 ซ้ า [3] 
 
2.3 การหมั กและความสามารถในการรอดชี วิตของเชื้ อ              
L. plantarum (AP3) ในอาหารมังสวิรัติประเภทน้ าส้มหมัก  

2.3.1 การหมักน้ าส้ม 
น าเช้ือ L. plantarum (AP3) มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS 

broth บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 24 h  ปรับเช้ือให้มีจ านวน
เช้ือเริ่มต้น เป็น 1X107 cfu/ml  ถ่ายเช้ือ L. plantarum (AP3) 
ปริมาตร 50 ml ลงในน้ าส้มเขียวหวานปลอดเช้ือที่ ไม่มีการเติม
ส่วนประกอบอื่นปริมาตร 500 ml  จะได้ความเข้มข้นของเช้ือ
สุดท้ายเป็น 1X106 cfu/ml หมักที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 48 h 
ตรวจนับจ านวนเช้ือ L. plantarum (AP3) ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MRS agar และวัดค่าพีเอชที่เวลา 0, 24 และ 48 h ท าการทดลอง 
3 ซ้ า [6]  
2.3.2 การรอดชีวิตของเชื้อ L. plantarum (AP3) ในน้ าส้มหมัก 
    น าน้ าส้มหมักจากข้อ 2.3.1 ภายหลังจากการหมักเป็นเวลา 48 h 
มาเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4๐C ตรวจนับจ านวนเชื้อ L. plantarum (AP3) 
ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS agar ที่เวลา 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน 
ท าการทดลอง 3 ซ้ า [6] 
 
2.4 ความสามารถของ L. plantarum (AP3) ในการยับยั้งเชื้อ      
S. aureus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 ในน้ าส้ม
หมักโดยวิธีเพาะเลี้ยงร่วมกัน 

น าน้ าส้มหมักจากข้อ 2.3.1 ภายหลังจากการหมักเป็นเวลา 48 h 
ปริมาตร 30 ml มาผสมกับเช้ือก่อโรคแต่ละชนิด คือ S. aureus 
ATCC 25923 แ ล ะ  E. coli ATCC 25922 (จ าน วน เช้ื อ 1X106 

cfu/ml) ปริมาตร 30 ml บ่มที่อุณหภูมิ  37๐C เป็นเวลา 24 h     
ส่วนชุดควบคุมไม่มีการเติมเช้ือ L. plantarum (AP3)  น าทุกชุด
การทดลองมาตรวจนับจ านวนเช้ือโดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือดังต่อไปนี้ 
คื อ  Mannitol Salt Agar (MSA) ส าห รับ เช้ือ  S. aureus ATCC 
25923 และ MacConkey agar ส าหรับเช้ือ E. coli ATCC 25922 
บ่มที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา 24 h ท าการทดลอง 3 ซ้ า [7]  
 
2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

น าผลการทดลองที่ได้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้ า  ผลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  (ANOVA) โดยใช้ โป รแกรมส า เร็ จรูป  SPSS และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan ,s multiple range test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ความสามารถในการเจริญเติบโตของเชื้อ L. plantarum 
(AP3) ในอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์  

จากการน าเช้ือ L. plantarum (AP3) มาเพาะเลี้ยงในอาหารที่
ปราศจากเนื้อสัตว์ คือ อาหารน้ ามะพร้าว  และอาหารเลี้ยงเชื้อ soy 
peptone yeast extract broth (SPY2) พบว่า เชื้อL. plantarum 
(AP3) สามารถเจริญเติบโตในอาหารน้ ามะพร้าวได้ดีใกล้เคียงกับ
อ า ห า ร เลี้ ย ง เ ช้ื อ  MRS broth ที่ ใ ช้ เป็ น ตั ว เป รี ย บ เที ย บ            
( ต า ร า ง ที่  1) โ ด ย จ า น ว น เ ช้ื อ  L. plantarum (AP3) 
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ที่สามารถเจริญเติบโตในอาหารน้ ามะพร้าวและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
MRS broth ที่เวลา 48 h มีค่าเป็น 10.36±0.17 และ 10.27±0.31 
log cfu/ml ตามล าดับ  แต่เช้ือ L. plantarum (AP3) เจริญเติบโต
ในอาหารเลี้ยงเช้ือ SPY2 ได้น้อยที่สุดมีค่าเป็น 9.24 log cfu/ml  
เนื่องจากอาหารน้ ามะพร้าวมีองค์ประกอบของสารอาหารมากกว่า
อาหารเลี้ยงเช้ือ SPY2  เช้ือจึงสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งคาร์บอน
และไนโตรเจนในการเจริญเติบโตได้ดี [3] 
 
3.2 กิจกรรมการหมักและการรอดชีวิตของเชื้อ L. plantarum 
(AP3) ในอาหารมังสวิรัติประเภทน้ าส้มหมัก 

ศึกษากิจกรรมการหมักน้ าส้มโดยใช้หัวเช้ือ  L. plantarum 
(AP3) เป็นเวลา 48 h (ตารางที่ 2) พบว่า จ านวนเช้ือเริ่มต้นของ
เ ช้ื อ  L. plantarum (AP3) มี ค่ า เป็ น  6.12± 0.35 log cfu/ml 
ภายหลั งจากการหมักเป็น เวลา 48 h มีการเพิ่มจ านวนเป็น 
8.46±0.32 log cfu/ml (p<0.05)  ในขณะที่ค่าพี เอชลดลงจาก 
5.87±0.51 เป็น 3.54±0.30 (p<0.05)  เกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงน้ าตาลในวัตถุดิบคือ ส้มเขียวหวานไปเป็นกรดแลคติก 
เอทานอล และก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการ 
heterolactic acid fermentation    การหมักเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
จากพืชที่มีคุณภาพควรมีค่ากรดอยู่ระหว่าง 0.5-0.7% และค่าพีเอช
น้อยกว่า 4.3  นอกจากนี้ระยะเวลาในการหมักขึ้นอยู่กับชนิดของ
วัตถุดิบและสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่ใช้ [8]  

ศึกษาการรอดชีวิตของเช้ือ L. plantarum (AP3) ในน้ าส้มหมัก
ที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4๐C เป็นเวลา 15 วัน (ตารางที่ 3) พบว่า  
จ านวนเช้ือ L. plantarum (AP3) จะลดลงเมื่อเก็บรักษาไว้นานขึ้น  
โดยจ านวนเช้ือ L. plantarum (AP3) ลดลงจาก 8.51±0.14 เป็น 
6.25±0.09 lo g cfu/m l  ที่ ระยะ เวลาการเก็บรักษา 9 วัน 
เป็นไปตามมาตรฐานที่มีการก าหนดไว้ว่าจ านวนเชื้อโปรไบโอติกแบค
ทีเรียแลคติกต่ าสุดในผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ      
ผู้บริโภคควรเป็น 6 log cfu/ml [9]   หากเก็บรักษาไว้เป็นเวลา   
15 วัน  จ านวนเช้ือจะลดลงเหลือ 4.43±0.28 log cfu/ml  ปัจจัยที่
มีผลต่อการรอดชีวิตของเช้ือขึ้นกับการขาดแคลนสารอาหาร สาร
ยับยั้งในผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา [9]  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mousavi [10]  ได้ศึกษาการผลิตน้ า
ทับทิมจากเช้ือ L. plantarum และ Lactobacillus delbrueckii 

สามารถหมักได้เร็วและรอดชีวิตในการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 4๐C 
ดีกว่าการใช้เช้ือ Lactobacillus paracasei และ Lactobacillus 
acidophilus  และจากงานวิจัยของสุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ และ
คณะ [11] พบว่า น้ าล าไยหมักด้วยเช้ือ L . plantarum และ 
Lactobacillus casei เจริญได้ดีและมีจ านวนเช้ือถึง 9 log cfu/ml 
เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4๐C เป็นเวลา 14 วันมีจ านวนเช้ือเหลือ
รอดไม่น้อยกว่า 6 log cfu/ml 
 
3.3 ความสามารถของเชื้อ L. plantarum (AP3) ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และ E. coli 
ATCC 25922 

น าน้ าส้มหมักโดยใช้เช้ือ L. plantarum (AP3) ที่ เวลา 48 h   
มาศึกษากิจกรรมการยับยั้งเช้ือ  S. aureus ATCC 25923 และ      
E. coli ATCC 25922 โดยวิธีการเพาะเลี้ยงร่วมกัน (ตารางที่ 4) 
พบว่า เช้ือ L. plantarum (AP3) มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือ
ก่อโรคทั้ง 2 ชนิดได้ไม่แตกต่างกัน  โดยที่เชื้อ L. plantarum (AP3) 
ในน้ าส้มหมักท าให้จ านวนเช้ือ S. aureus ATCC 25923 ลดลงเป็น 
4.17±0.21 log cfu/ml เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีจ านวนเช้ือ       
S. aureus ATCC 25923 เป็น 8.35±0.21 log cfu/ml ที่เวลา 24 
h (p<0.05)  และเช้ือ E. coli ATCC 25922 ลดลงเป็น 4.29±0.10 
log cfu/ml เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีจ านวนเช้ือ E. coli ATCC 
25922 เป็น 8.84±0.12 log cfu/ml ที่เวลา 24 h (p<0.05)  ฤทธิ์
ในการยับยั้ ง เช้ือก่ อ โรค เกิ ดจากการสร้างกรดแลคติ กผ่ าน
กระบวนการ Embden-Meyerhof Pathway (EMP) [12]  และ
เกิดจากสารประกอบฟีนอลลิกในน้ าส้มหมัก เช่น apigenin และ 
caryophyllene เป็นต้น [5]  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hashemi 
et al. [6] ที่ ใช้เช้ือ L. plantarum ในการหมักน้ ามะนาว และ
ท ด ส อ บ ฤ ท ธิ์ ใน ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ  E. coli แ ล ะ  Salmonella 
Typhimurium โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  a g a r  w e l l  d i f f u s i o n 
พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือก่อโรคทั้งสองได้ดี  และจากรายงานของ 
Oh et al. [13] น า บ ลู เ บ อ รี่ ห มั ก ด้ ว ย เ ช้ื อ  Bacillus 
amyloliquefaciens และ Lactobacillus brevis ส า ม า ร ถ
ยับยั้งเช้ือก่อโรคคือ Propionibacterium acene และ B. cereus 
ได้ดี 

ตารางที่ 1 การเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantarum (AP3) ในอาหารปราศจากเนื้อสัตว์ 
 

อาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าเฉลี่ยจ านวนเชื้อ (log cfu/ml)±S.D. 
24 h 48 h 

อาหารน้ ามะพร้าว 9.42±0.67a 10.36±0.17a 
อาหารเลี้ยงเช้ือ SPY2 8.12±0.52b 9.24±0.27b 
อาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth 9.51±0.40a 10.27±0.31a 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่แตกต่างกัน หมายถึง จ านวนเช้ือ L.plantarum เจริญในอาหารเลี้ยงเช้ือได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการหมักน้ าส้มโดยเชื้อ Lactobacillus plantarum (AP3)   
 

ระยะเวลาในการหมัก (h) ค่าเฉลี่ยจ านวนเชื้อ 
(log cfu/ml)±S.D. 

ค่าเฉลี่ยค่าพีเอช±S.D. 

0 6.12±0.35c 5.87±0.51a 
24 7.35±0.12b 4.12±0.45b 
48 8.46±0.32a 3.54±0.30c 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่แตกต่างกัน หมายถึง จ านวนเช้ือ L. plantarum และค่าพีเอชแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 3 การรอดชีวิตของเชื้อ Lactobacillus plantarum (AP3)  ในน้ าส้มหมักเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4๐C เป็นเวลา 15 วัน 
 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน) ค่าเฉลี่ยจ านวนเชื้อ (log cfu/ml)±S.D. 
0 8.51±0.14a 
3 8.32±025a 
6 7.14±0.12b 
9 6.25±0.09c 
12 5.10±0.17d 
15 4.43±0.28e 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่แตกต่างกัน หมายถึง จ านวนเช้ือ L. plantarum ที่รอดชีวิตในน้ าส้มหมักได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 4 ความสามารถของเชื้อ Lactobacillus plantarum (AP3)  ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus  
ATCC 25923 และ Escherichia coli ATCC 25922 ในน้ าส้มหมักโดยวิธีการเพาะเลี้ยงร่วมกัน 
 

เชื้อก่อโรค เวลา (h) ค่าเฉลี่ยจ านวนเชื้อก่อโรค 
(log cfu/ml)±S.D. 

ชุดควบคุม ชุดทดสอบ 
Staphylococcus aureus  
ATCC 25923  

0 6.12±0.17aB 5.24±0.04bA 
24 8.35±0.21aA 4.17±0.21bB 

Escherichia coli ATCC 25922 0 6.51±0.40aB 5.32±0.35bA 
24 8.84±0.12aA 4.29±0.10bB 

ชุดควบคุม คือ เช้ือก่อโรคแต่ละสายพันธุ์ 
ชุดทดสอบ คือ เชื้อ L. plantarum ในน้ าส้มหมักผสมกับเช้ือก่อโรคแต่ละสายพันธุ์ 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึง จ านวนเช้ือก่อโรคชุดควบคุมและชุดทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวตั้งที่แตกต่างกัน หมายถึง จ านวนเช้ือก่อโรคแต่ละช่วงเวลาที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

4. สรุป 
เ ช้ื อ  L. plantarum (AP3) ส าม ารถ เจ ริญ ได้ ดี ใน อ าห าร

ป ราศ จ าก เนื้ อ สั ต ว์  คื อ  อ าห ารน้ า ม ะพ ร้ า ว   เมื่ อ น า เ ช้ื อ                  
L. plantarum (AP3) มาหมักน้ าส้มที่อุณหภูมิ 37๐C เป็นเวลา      
48 h พบว่า เช้ือ L. plantarum (AP3) มีการเพิ่มจ านวนได้ดี และ  
พีเอชลดต่ าลง  สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4๐C เป็นเวลา 9 วัน  
จ านวนเช้ือ L. plantarum (AP3) ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ 
6.25±0.09 log cfu/ml และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ           
S. aureus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 ได้ดี  
 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาการห่อหุ้มเช้ือโปรไบโอติกด้วยสารพรีไบโอติกโดยใช้

เทคนิคเอนแคปซูเลช่ัน เพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของเช้ือในผลิตภัณฑ์
อาหารทีห่ลากหลายชนิด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลา หนึ่ง แบบตัดขวาง ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน และป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยอายุ 
35 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีการควบคุม และควบคุมระดับความดันโลหิตระหว่างอยู่ในการศึกษา ระดับของการรู้สุขภาพ ประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมและไคสแควร์ถูกน ามาใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้สุขภาพ
และปัจจัยคุณลักษณะตลอดจนพฤติกรรมสขุภาพ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมอยูใ่นกลุ่มอายุ 66 ถึง 75 ปี ครึ่งหนึ่งของพวกเขา 
( 54.5 % ) จบช้ันประถม 40 % และไม่ได้ประกอบอาชีพ 54.5 % ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับเลือดและครึ่งหนึ่งของพวกเขาเป็นโรค
นีม้ากกว่า 10 ปี จากการประเมินท าให้ทราบว่า การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับระดับของการรู้หนังสือสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P-value < 0.05 ความรู้สุขภาพการท างานในส่วนของทักษะสุขภาพเข้าถึงและทักษะความรู้พื้นฐานท่ีดีทางการ
ค านวณ และความรู้ด้านสุขภาพได้แสดงในระดับที่ไม่เพียงพอในการศึกษานี้ ระดับของการรู้สุขภาพเพียงพอและข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่า 
การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้สุขภาพ เป็น ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการค านวณระดับการเข้าถึงสุขภาพทักษะและความรู้
สุขภาพ อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ดีทางการค านวณระดับจะถูก จ ากัด โดยระดับของการศึกษา 
และส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่า ดังนั้น การดูแลสุขภาพผู้ให้บริการควรกังวลในพื้นที่เหล่านี้ โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาพ  
ค าส าคัญ : การประเมิน, โรคความดันโลหิตสูง, ระดับคามรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

Abstract 
A cross-sectional study was carried out in 55 participants with hypertension patients. The patients aged 35 

years old and over who either uncontrolled and controlled blood pressure level were included in the study. The level 
of health literacy was assessed by interview questionnaire. Descriptive study was used to describe characteristics of 
participants and Chi-square test was applied to find the association between health literacy level and characteristics 
factors as well as health behaviors. The results showed that the most of participants were in the age group of 66-75 
years old. Half of them (54.5%). 40% finished primary school. 54.5% was unemployed. More participants was unable to 
control blood level and half of them have the disease more than 10 years. The education and occupation were 
associated with level of health literacy among patients with hypertension with statistical significance at the p-value 
<0.05. Functional health literacy in the part of access health skill and numeracy skills and knowledge of health have 
shown in the level of inadequate in this study. In overall, the level of health literacy was inadequate and the data has 
shown that the education and occupation were associated with level of health literacy. As the numeracy scale, access 
health skill and knowledge of health were in inadequate level. However, the knowledge of numeracy scale is limited by 
their level of education and most of them are older people. Therefore, the health care providers should be concern in 
these areas by setting proactive activities to provide information about the way for access to health and health 
information  
Keywords : Assessment, Hypertension, Level of health literacy 
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1. บทน า  
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยและยังเป็น
สาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลก ความดันโลหิต
เกิดจากแรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดง ซึ่ง
เกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ เมื่อวัดความดันในหลอดเลือดแดง ใด ๆ 
ที่วัดได้มากกว่า 140/90 มม. ปรอทถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  90-95 
แพทย์จะตรวจไม่พบโรค หรือภาวะผิดปกติ หรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของ
ความดันโลหิตสูงเรียกว่า ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดใน
ผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกและมีหลักฐานว่าปัญหานี้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย 
ๆ [1]  
สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง
ของโลก และอันดับหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิต
ประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในจ านวนนี้
พบว่าประมาณร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ ากว่า 70 ปี ซึ่งองค์กร
อนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  หนึ่งในสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ประชากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็นปัญหาที่
ก าลังมีความรุนแรงมากข้ึน คือ โรคความดันโลหิตสงู โดยหนึ่งในสาม
ของประชากรพบว่ามีความดันโลหิตสูง ซึ่งในประเทศไทย พบผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ประชาชนไทย 
อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 25 คิด
เป็นจ านวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงประมาณ  13 ล้านคน ซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 44เท่านั้น ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ท าให้
ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูง จะ
ไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงให้เห็น ผู้ป่วยจ านวนมากเป็นโรค
นี้โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาจะท าให้เพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่า และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า 
สาเหตุหลักส าคัญของการเกิดโรคล้วนเกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคผักและผลไม้น้อย บริโภคหวาน 
มัน เค็มมากไป สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกก าลังกายไม่เพียงพอ และการมี
อารมณ์ความเครียด เป็นต้น [2]  
ดังนั้นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อให้เกิดการควบคุม
และป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องเข้าใจ
วิธีการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเอง เช่น การออกก าลังกาย การรับประทานรสชาติเค็ม หรือการ
ลดน้ าหนัก เพื่อควบคุมความดันโลหิตให้เพียงพอ การให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยต้องอาศัยเอกสารเกี่ยวกับการเกิดโรค  การจัดการทาง
การแพทย์และค าแนะน าในการดูแลสุขภาพตนเอง  ถึงแม้จะมี
ช่องทางการสื่อสารสอนสุขศึกษาที่มาก แต่บางสื่อที่มีการเขียนใน
ระดับท่ีสูงเกินไปส าหรับผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยที่มีความรู้ไม่เพียงพออาจ
ไม่ได้รับประโยชน์จากด้านการสอนดังกล่าว [3]  
 
 
 
 

2. ขอบเขตงานวิจัย  
2.1 วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมู่ 9 บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2.3 วิธีการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลา หน่ึง แบบตัดขวาง เพื่อ
ประเมินระดับของการรู้หนังสือสุขภาพและศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
2.4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บ คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 35 ปีขึ้น
ไป อาศัยอยู่ที่  บ้านดงเจริญ  ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน  จังหวัด
เชี ย งราย  จ านวนทั้ งห มด  69 คน  ใช้การสุ่ ม ตั วอย่ างแบ บ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินการผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน กับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดคนเข้าคือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 35 
ปีขึ้นไป ทั้งระดับความดันโลหิตไม่สามารถควบคุมได้และควบคุมได้
รวมอยู่ในการศึกษา เกณฑ์คัดออกคือผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใน
ระหว่างการศึกษาและไม่สามารถท าแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ์ 
2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้  
เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามที่
ประกอบด้วย 9 ตอน  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ได้แก ่เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, 
รายได,้ ระดับความดันโลหิตสูง และระยะเวลาและโรคแทรกซ้อน  
ตอนที่ 2 : ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ ความ
ต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ ในการอ่านและกรอก
ข้อมูล จ านวน 2 ข้อ มีตัวเลือกแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ 
คะแนน 1-4 ดังนี้ 1 คะแนน หมายถึง ทุกครั้ง,  2 คะแนน หมายถึง 
บ่อยครั้ง, 3 คะแนน หมายถึง นาน ๆ ครั้งและ 4 คะแนน หมายถึง 
ไม่ เค ย  ซึ่ งมี ช่ ว งค่ าอ าน าจจ า แน ก  คื อ  0.69 และค่ าค วาม
เชื่อมั่น=0.81 

ตัวแปรต้น 
ลักษณะทั่วไป 

 เพศ 

 อายุ 
 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้ 

ลักษณะทางคลินิก 
 ระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิต

สูง (ปี) 
 ระดับความดันโลหิต 

 โรคแทรกซ้อน 

ตัวแปรต้นตาม 
ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ 
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ตอนที่ 3 : การอ่านศัพท์พ้ืนฐาน  
โดยใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในสื่อ 3อ2ส และโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
วัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินการ อ่านศัพท์พื้นฐานทาง
การแพทย์อย่างเร็ว เพื่อการเลือกใช้วิธีการและสื่อที่เหมาะสมกับ
ระดับการอ่าน และความเข้าใจของผู้ป่วย ลักษณะแบบประเมิน
ประกอบด้วย ค าศัพท์ทางการแพทย์ 66 ค า น ามาจัดเรียงตามเกณฑ์
ค าที่ควรอ่านได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน แบ่ง
ออก เป็น 3 แถว ชุดที่ 1 มี 24 ค า ชุดที่ 2 มี 22 ค า ชุดที่ 3 มี 20 
ค าลักษณะข้อค าถามเป็นการทดสอบโดยให้ผู้ถูกทดสอบอ่านศัพท์
ดังกล่าว โดยมีการให้คะแนน ดังนี้ 0 คะแนน คือ อ่านไม่ถูกต้อง 
หรืออ่านไม่ได้และ 1 คะแนน คือ อ่านได้ถูกต้อง มีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .55-.97 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .38-.78 
และค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha)= 
.98-.99 
ตอนที่ 4 : ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลข ความสามารถ
ในการอ่านและท าความเข้าใจตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ ข้อค าถามเกี่ยวกับตัวเลข เป็นแบบจับคู่ 8 ข้อ ให้คะแนน
แบบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน  มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .52-.57 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30-
.74 และค่าความเชื่อมั่น KR-20=.82  
ตอนที่ 5 : ความสามารถในการเข้าถึง หรือแสวงหาข้อมูลสุขภาพ 
เพื่อวัดความสามารถในการเข้าถึงหรือค้นหาข้อมูลวิธีการค้นหา
ข้อมูลสุขภาพ มี 5 ข้อ 2 ตัวเลือก (ใช่, ไม่ใช่) ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .26-.43 และค่าความเชื่อมั่น=0.54 
ตอนที่ 6 : ความรู้ ความเข้าใจ ตอบเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิต
สูงการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เป็นการน ารูปแบบการทดสอบ
ความเข้าใจ โดยการศึกษาทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนเอกสารการด าเนินงาน 3อ2ส ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบ
ปรนัยให้ ผู้ตอบเลือกค าตอบที่ ถูกต้อง เพียง 1 ตัวเลือก ข้อที่ตอบ
ถูกคิดเป็น 1 คะแนน ส่วนข้อท่ีตอบผิดคิดเป็น 0 คะแนน เนื้อหาของ
แบบทดสอบประกอบด้วย การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็น 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตัว 3อ2ส (ออกก าลังกาย, 
อาหาร, อารมณ์, สูบบุหรี่ และสุรา) มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .29-.78 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30-.79 และค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha)= .78-.89 
ตอนที่ 7 : การปฏิบัติในกรณีถูกถามปัญหาต่าง ๆ  
แบบประเมินการปฏิบัติในการโต้ตอบ  กรณีต่าง ๆ เป็นค าถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อถูกถามในกรณีต่าง ๆ มี 5 ตัวเลือก 17 ข้อ มี
ให้คะแนนดังนี้ 1 คะแนน หมายถึง บอกญาติให้พูดแทน, 2 คะแนน 
หมายถึง ไม่ตอบ, 3 คะแนน หมายถึง พยายามตอบ , 4 คะแนน
หมายถึง ตอบเองได้ทันทีและ 5 คะแนน หมายถึง ตอบและถามเพิ่ม
ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .72-.85 และค่าความ
เชื่อมั่น=0.97 
ตอนที่ 8 : การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในอนาคต  หรือ
เงื่อนไขการใช้ชีวิตการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในอนาคตหรือ
เงื่อนไขการใช้ชีวิตประกอบด้วย 1. การตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ มี 4 
ข้อ 4 ตัวเลือก เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบ 

ผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .20-.38 
ค่ าความยาก ง่ายอยู่ ระห ว่ าง  .20-.78 และค่ าความ เช่ื อมั่ น
KR20=0.54 2. สิ่งที่ปฏิบัติเมื่อท่านต้องเดินทางไปนอกพ้ืนท่ี มี 7 ข้อ
ค าถาม 4 ตัวเลือก ให้คะแนนดังนี ้4 คะแนน หมายถึง เป็นไปได้มาก 
3 คะแนน หมายถึง พอเป็นไปได้, 2 คะแนน หมายถึง เป็นไปได้และ 
1 คะแนน หมายถึง ไม่ท า ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
.31-.50 และค่าความเชื่อมั่น=0.97 
ตอนที่ 9 : การปฏิบัติพฤติกรรม  
เป็นแบบประเมินการปฏิบัติพฤติกรรม 3อ2ส มีตัวเลือกแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ ไม่ท าเลย, นาน ๆ ครั้ง, 3 วันต่อสัปดาห์, 
3 วันต่อสัปดาห์  และทุกวัน แยกระดับการปฏิบัติ  ดังนี้ ระดับ
แตกฉาน คือ ปฏิบัติทุกพฤติกรรม 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป ระดับไม่
แตกฉาน คือ ปฏิบัติทุกพฤติกรรมน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ หรือ
ปฏิบัติ 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปเพียงบางพฤติกรรม ซึ่งมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .14-.66 และค่าความเชื่อมั่น=0.78  
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของผู้เข้าร่วม ส่วน
การทดสอบไคสแควร์และ fisher exact test ถูกน ามาใช้เพื่อค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้สุขภาพและคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วม โดยใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 (p<0.05) โดยการแปลผล
การแบ่งกลุ่มระดับความรู้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนแบบ
เกณฑ์อ้างอิงตามหลักการของ Nutbeam ซึ่งแบ่งการรู้แจ้งแตกฉาน
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับปฏิสัมพันธ์และระดับ
วิจารณญาณ โดยผู้ที่มีคะแนนมากกว่าเท่ากับร้อยละ 75 คือกลุ่มรู้
แจ้ง (มีความรอบรู้เพียงพอ) และผู้ที่มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 75 
คือกลุ่มรู้จัก (มีความรอบรู้ไม่เพียงพอ) 
 

3. ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 

63.6 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มอาย ุ66-75 ปี 
ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 54.5 ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยละ 40 ไม่ได้ประกอบอาชีพ รอ้ยละ 54.5 ไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมระดับความดันโลหิตและครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมมรีะยะเวลา
การเป็นโรคน้อยกว่า 10 ปี คาดว่าจะเป็นโรคเบาหวานก็พบว่าเป็น
ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ ่ร้อยละ 20 (ตารางที ่1) 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

(N=55) 
ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 20 36.4 
     หญิง 35 63.6 
อายุ (ปี)   
     35 – 45 3 5.5 
     46 – 55 7 12.7 
     56 – 65 23 41.8 
     66 – 75 16 29.1 
     >75 6 10.9 
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ค่าเฉลี่ย = 63, ค่าต่ าสุด = 42, ค่าสูงสุด = 85 
ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้รับการศึกษา 22 40.0 
     ประถมศึกษา 30 54.5 
     มัธยมศึกษา 1 1.8 
     ปริญญาตร ี 2 3.6 

อาชีพ   
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 23 41.8 
     เกษตรกร 19 34.5 
     รับจ้างท่ัวไป 10 18.2 
     ข้าราชการ 3 5.5 
รายได้   
     น้อยกว่า 10,000 บาท 45 81.81 
     10,000 – 15,000 บาท 10 18.18 
รายได้   
     เพียงพอ / เหลือเก็บ 14 23.5 
     เพียงพอ / ไม่เหลือเก็บ 8 45.5 
     เพียงพอบางครั้ง 3 7.3 
     ไม่เพียงพอ 13 23.8 
 
ระดับความดันโลหิต  
(มม.ปรอท) 

  

     < 140 /90 25 45.5 

     ≥ 140 /90  
ระยะเวลาการเป็นโรค (ปี)  

30 54.5 

     < 10 28 50.9 

     ≥ 10 27 49.1 

โรคแทรกซ้อน   
     โรคเบาหวาน 11 20.1 
     โรคไขมันในเส้นเลือดสูง 6 11.0 
     โรคไต 5 9.0 
     โรคหลอดเลือดหัวใจ 2 3.6 
      อื่นๆ (โรคหลอดเลือด
สมองและโรคคอพอก) 

2 3.6 

 

(ตารางที่ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับของความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่าระดับการศึกษาและอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือสุขภาพแตกต่างกัน  
 

ตารางท่ี 2 ลักษณะของผู้ป่วยท่ีมีความดันโลหิตสูง ปัจจัยที่เช่ือมโยง
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (n=55) 

 
ปัจจัย 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ꭓ2 

 
P-value ไม่เพียงพอ 

จ านวน (%) 
เพียงพอ 

จ านวน (%) 
การศึกษา ไม่ได ้ 22 (100.0) - 15.043 0.001* 

 ได ้ 17 (51.5) 16 (48.5) 

อาชีพ ไม่ม ี 21 (91.3) 2 (8.7) 7.971 0.006* 

 ม ี 18 (56.2) 14 (43.8) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ P-value น้อยกว่า 0.05 
(ตารางที่ 3) ความรู้สุขภาพการท างานในส่วนของทักษะสุขภาพการ
เข้าถึงและทักษะการคิดค านวณและความรู้ของสุขภาพได้แสดงให้
เห็นในระดับท่ีไม่เพยีงพอในการศึกษาครั้งนี้  
 
 

ตารางที ่3 การประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (n=55) 
 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

ไม่เพียงพอ 
จ านวน (%) 

เพียงพอ 
จ านวน (%) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพืน้ฐาน   

   ความต้องการความช่วยเหลือดา้น
ข้อมูลสุขภาพ 

10 (18.2) 45 (81.8) 

   การอ่านศัพท์พ้ืนฐาน 25 (45.5) 30 (54.5) 

   ความสามารถในการอ่านและเขา้ใจ
ตัวเลข 

54 (98.1) 1 (1.8) 

   ความสามารถในการเข้าถึง หรอื
แสวงหาข้อมูลสุขภาพ 

55 (100.0) - 

   ความรู้ ความเข้าใจ โรคความดนั
โลหิตสูง 

48 (87.3) 7 (12.7) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับ
ปฏิสัมพนัธ ์ 

  

   การปฏิบตัิในกรณีถูกถามปัญหา
ต่าง ๆ 

9 (16.4) 46 (83.6) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับ
วิจารณญาณ 

  

   การตดัสินใจที่ถูกต้องในการปฏบิัติ
ในอนาคต หรือเง่ือนไขการใช้ชีวิต 

20 (36.4) 35 (63.6) 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่มีต่อระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพในผู้ป่วยความดันโลหิตสงู พบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกับมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากมาจากภายในชุมชน
ที่มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก จึงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ จึง
ท าให้มีโอกาสที่ระดับความรอบรู้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่ากลุ่มอื่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ McNaughton และคณะ (2014) ศึกษาการประเมิน
แบบภาคตัดขวางของกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งคนที่เป็นและไม่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่าร้อยละ 23 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ต่ าซึ่ งพบมากในกลุ่มผู้ป่ วยที่ ได้ รับการศึกษาน้อยและส าเร็จ
การศึกษาถึงระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพถูก จ ากัดด้วยระดับการศึกษาและส่วนใหญ่เป็น
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ผู้สูงอายุ(12) ในการศึกษาของคนอื่น ๆ นอกจากจะพบว่าผู้สูงอายุมี
ความเกี่ยวข้องกับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ รายได้ของครัวเรือน
ไม่เพียงพอ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในไต้หวันด้วย [5]  
นอกจากนี้งานวิจัยของวิทยา จันทา (2559) ได้ศึกษาความฉลาดทาง
สุขภาพด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดชัยนาท ประเทศ
ไทย ผลวิจัยพบว่า หลังการทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันแสดงให้เห็นว่าอายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาการโรคมคีวามสมัพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (P-value<.05) [13] ซึ่งผลยัง
คล้ายกับในการศึกษาของประเทศจีนระหว่างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
และการจัดการความดันโลหิตสูง พบว่าระดับการศึกษา สถานะ
ท างาน การรับประทานยาประจ า ยังคงเกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับปฐมศึกษาและเกษียณ
จากการท างานมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมี
นัยส าคัญ(14) 
 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากการประเมินระดับความรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงในหมู่ 9 บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ การอ่านศัพท์
พื้ น ฐาน  ส่ วน ให ญ่ อยู่ ใน ระดั บ ที่ เพี ย งพอ   ในทางกลั บกั น
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลข ความสามารถในการ
เข้าถึง หรือแสวงหาข้อมูลสุขภาพ และความรู้ ความเข้าใจ โรคความ
ดันโลหิตสูงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ ส่วนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติในกรณีถูกถามปัญหาต่าง ๆ 
และระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ ด้านการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในอนาคต หรือเง่ือนไขการใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เพียงพอและ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ การศึกษาที่แตกต่างกันและการ
ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการค านวณจะถูกจ ากัด  โดยระดับของ
การศึกษา และส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ให้บริการควรเน้น
การดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากรเหล่านี้ โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุก
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเพื่อสุขภาพข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

6. ข้อจ ากัดของการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพียงหมู่บ้านเดียวโดยมี
เกณฑ์คือเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการลงส ารวจข้อมูลปัญหาทางด้าน
สุขภาพมาก่อนและภายในปี 2562 หมู่บ้านดงเจริญได้เริ่มต้น
โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ผู้วิจัยจึงเลือกหมู่บ้านดงเจริญใน
การวินิจฉัยชุมชนและส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงภายในหมู่บ้าน 
 

7. ข้อเสนอแนะของการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตไม่เพียงพอ อาทิเช่น ไม่สามารถบอกค่าของระดับความดัน
โลหิตที่อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวง้ม 
1. สร้างกิจกรรมและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้ในหมู่บ้านดง
เจริญ จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับความรู้ในชีวิตประจ าวัน  
2. ก าหนดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส าหรับการ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านสุขภาพ  
3. ส่งเสริมให้คนที่จะก าหนดเป้าหมาย เช่น ปฏิทินการออกก าลัง
กายหรือการรับประทานอาหารภายในสัปดาห์  
4. การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยสรุปประเด็นส าคัญที่ง่าย
ต่อการเข้าใจสั้นกระชับ  
5. มีบริการส าหรับผู้ป่วยสามารถใช้บริการที่สะดวกรวดเร็วและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ  
6. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการศึกษา  
7. ให้ความรู้ในทุกภาคส่วนจากโรงเรียน, โรงงาน, โรงเรียน, ตลาด, 
และวัด 
  
ชุมชน  
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
ส าหรับคนเพื่อแลกเปลี่ยน และเรียนรู้  
2. ค้นหาความรู้จากแหล่งที่น่าเช่ือถือมากขึ้น และน าไปใช้ปฏิบัติ
สุขภาพ เช่น การเรียนรู้จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
หรือบุคลากรด้านสุขภาพ  
3. ให้สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง (สนามกีฬา / อุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายและพื้นท่ีปลูกผักของหมู่บ้าน)  
 
8. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณอาจารย์ดร . สุภาพร ตรงสกุล  อาจารย์ที่
ปรึกษา ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ตรวจสอบข้อบกพร่อง 
ช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหา และให้ก าลังใจในระหว่างการดาเนิน
งาน  ร วม ถึ ง ให้ ก า รส นั บ ส นุ น อ ย่ า งดี ม า โด ย ต ล อ ด  แ ล ะ 
ขอขอบพระคุณผู้น าชุมชนบ้านดงเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้านทุกท่าน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหวัง้มทุก
ท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล บุคคลกรในการมีส่วนร่วม  และ
ขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนบ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล หากมี
ข้อบกพร่องด้วยประการใดกลุ่มผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ด้วยความ
ขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ 

 ปัญหำกำรสูบบุหรี่เป็นปัญหำที่ส ำคัญทำงสำธำรณสุข ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจำกบุหรี่กว่ำ 7 ล้ำนคน ซ่ึงนับรวมทั้งตัวผู้สูบเองและ 
คนรอบข้ำงที่ได้รับควันจำกบุหรี่ ผู้ที่ได้รับสำรจำกบุหรี่และควันบุหรี่จะมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งปอด และโรคร่วมอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น  
งำนศึกษำฉบับน้ีจึงจัดท ำขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่หรือลดควำมถี่ในกำรสูบบุหรี่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพของคนในชุมชนโดยรวม  
ในกำรศึกษำครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้กำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรในกำรให้โปรแกรมกำรเลิกสูบบุหรี่แบบเพื่อนช่วยเพื่อนส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเลิกบุหรี่ ใน
ชุมชนหมู่บ้ำนทุ่งก่อ ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ในระหว่ำงวันที่ 15 เมษำยน 2562 ถึง 12 พฤษภำคม 2562 โดยมี
อำสำสมัครที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 17 คน และได้รับโปรแกรมกำรเลิกสูบบุหรี่แบบเพื่อนช่วยเพื่อนฯ เป็นเวลำ 4 สัปดำห์  มีกำรเก็บ
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ร่วมโครงกำร จ ำนวนมวนที่สูบแต่ละวัน และประเมินกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและควำมรุนแรงต่อกำรเป็นโรคที่เกิดจำกบุหรี่ 
และกำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของกำรเลิกบุหรี่ โดยใช้เทคนิคกำรเก็บแบบสอบถำม กำรสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว  
ใช้สถิติเชิงพรรณนำและเชิงอนุมำนในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบค่ำตัวแปรจำกกำรสังเกตและกำรบันทึกผล อธิบำยลักษณะพื้นฐำนโดยใช้
ร้อยละและใช้กำรทดสอบด้วยสถิติ (t-test) เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของคะแนนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและควำมรุนแรงต่อกำรเป็นโรคที่เกิด
จำกบุหรี่ และของคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของกำรเลิกบุหรี่ระหว่ำงกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ส ำเร็จและกลุ่มเลิกสูบบุหรี่ได้ส ำเร็จ 
โดยรวมมีผู้สูบบุหรี่เป็นอำสำสมัครชำย 17 คน อำยุเฉลี่ย 58.94 ปี มีผู้สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ได้ส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 29.4 (หรือจ ำนวน 5 คน) 
ส่วนคนอ่ืนๆ ที่ไม่สำมำรถเลิกสูบได้โดยรวมมีพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ที่ดีขึ้น คือ สำมำรถลดควำมถี่ในกำรสูบได้ถึงร้อยละ 80 ในส่วนคะแนนกำร
รับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคที่เกิดจำกบุหรี่กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ส ำเร็จและกลุ่มเลิกสูบบุหรี่ได้ส ำเร็ จแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยสรุปแล้วร้อยละ 29.4 ของอำสำสมัครที่เข้ำร่วมโครงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรเลิกสูบบุหรี่โดยโปรแกรมฯ และกำร
รับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกบุหรี่เป็นปัจจัยส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรเลิกสูบบุหรี่ 
ค ำส ำคัญ : ผู้สูบบุหรี่, ควำมส ำเร็จของกำรเลิกบุหรี่, กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกบุหรี่  

Abstract 
Tobacco use is one of the biggest public health problems. Each year, tobacco kills more than 7 million people 

including both smokers and non- smokers.  This study aimed to encourage smokers in a community quitting smoking or 
reducing smoking frequency which will benefit to people’s health in the community as a whole. An action research design 
by providing success of a Peer Coaching- based Tobacco- cessation Program for Attempt to Quit in the community was 
conducted at Thung Kor village, Wiang Chiang Rung district, Chiang Rai Province during 15 April to 12 May in 2019.  
Smokers were voluntary 17 smoker and they were provided success of a peer coaching-based tobacco-cessation program 
for attempt to quit smokers for period of 4 weeks and the basic information of the project participants is collected and 
number of roll smoking each day and evaluated perception of susceptibility and severity of smoking- related diseases, 
and benefit and barrier to quit smoking by using questionnaire collecting techniques, group discussion, face- to- face in-
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depth interviews and using descriptive statistics and inferential statistics are used to analyze and compare variables from 
observations and record results. The basic characteristics were described by percentage. Student t-test was used to test 
difference of perception domain scores between non-success and success group. Overall, there were 17 voluntary male 
smokers with mean age of 58.9 years old.  The success rate of smoking cessation was 29.4% (n=5) .  Other participants, 
who were not success in this program, had better smoking behavior.  They could reduce frequency of smoking for more 
than 80. 0% .  Perception scores of susceptibility to smoking- related diseases between non- success group and success 
group are significantly different.  29.4% of participants succeeded smoking cessation by the program and perception 
susceptibility to smoking-related diseases was the dominated modifiable factor associated with smoking cessation. 
Keywords: Smokers, Smoking cessation, Perception of susceptibility 
 

1. ท่ีมำและควำมส ำคัญ 
  กำรสูบบุหรี่เป็นปัญหำที่ส ำคัญทำงสำธำรณสุข และยังเป็น
สำเหตุหลักของกำรเสียชี วิต เ จ็บป่วยและพิกำร ผู้ที่ สูบบุหรี ่
มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคต่ำงๆ มำกกว่ำผู้ที่ ไม่สูบบุหรี่  เช่น  
มีโอกำสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 2-4 เท่ำ เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 2-4 
เท่ำ และเป็นโรคมะเร็งปอด 25 เท่ำ กำรสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อ 
เด็กในครรภ์ ไม่ว่ำจะเกิดจำกแม่ที่สูบบุหรี่เองหรือแม่ที่ได้รับควันจำก
บุหรี่ก็ตำม เช่น ท ำให้แท้งลูก คลอดก่อนก ำหนด น้ ำหนักแรกคลอด
น้อย และกำรตั้งครรภ์นอกมดลูก นอกจำกน้ีกำรสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อ
อสุจิของเพศชำย กระดูก สุขภำพเหงือกและฟัน เพิ่มควำมเสี่ยงของ
กำรเป็นต้อกระจก เบำหวำน และ โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์  [1]  
             ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจำกบุหรี่กว่ำ 7 ล้ำนคน ไม่เพียงแต่
เป็นผู้ที่สูบบุหรี่โดยตรง แต่รวมถึงผู้ได้รับควันบุหรี่หรือ “บุหรี่มือ
สอง” ด้วย ในบุหรี่มีสำรพิษกว่ำ 4,000 ชนิด และมีอย่ำงน้อย 250 
ชนิดที่ส่งผลเสียกับสุขภำพ และกว่ำ 50 ชนิดก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  
และที่ส ำคัญคือ ไม่มีวิธีป้องกันกำรได้รับสำรพิษของผู้สูบบุหรี่มือสอง
ได้ [2] ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเผยผลส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
ของคนไทย พบผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้ำนคน โดยในจ ำนวนน้ี 1.5 ล้ำนคน
ป่ วยด้ วย โ รคหั ว ใจและหลอด เลื อดและเสี ยชี วิตด้ วยภำวะ 
หัวใจล้มเหลว ซ่ึงมีสำเหตุส ำคัญมำจำกกำรสูบบุหรี่ [3] 
  จำกผลเสียของกำรสูบบุหรี่เหล่ำน้ัน ถ้ำผู้ที่สูบบุหรี่สำมำรถ
เลิกสูบบุหรี่ได้ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำพในทิศทำงที่ดีขึ้น 
เช่น ระดับคำร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลงภำยใน 12 ชั่วโมง 
ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นและปอดท ำงำนได้ดีขึ้นใน  3 สัปดำห์   
กำรหำยใจดีขึ้น สูดลมหำยใจได้เต็มปอดมำกขึ้น เพรำะระบบกำร
ก ำจัดสิ่งสกปรกในปอดเริ่มท ำงำนได้เป็นปกติ ไอน้อยลง กำรหำยใจ
ท ำได้ดีขึ้นใน 3 เดือน และยังส่งผลในระยะยำว 5 -15 ปี คือ  
ควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรงมะเร็งปอดลดลงเทียบเท่ำคนที่ไม่สูบบุหรี่ มำกไปกว่ำน้ัน ผลที่ดี
ที่สุด คือ กำรมีชีวิตที่ยืนยำวนำนมำกขึ้น [4] 

  อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัยหลำยๆ อย่ำงที่ เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรเลิกบุหรี่ ท ำให้คนที่เคยเลิกสูบไปแล้วกลับมำสูบใหม่หรือ 
คนที่ตั้งใจจะเลิกยังมีอุปสรรคมำรบกวน เช่น ควำมเครียด กระวน
กระวำย ควำมอยำกบุหรี่ [5] หรือกำรสูญเสียควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เพื่อน [6]  
  จำกสถำนกำรณ์ทั้ งหมดน้ี คณะผู้ศึกษำจึงได้ จัดท ำ
โครงกำรเลิกบุหรี่ในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็นควำมส ำคัญของ
กำรเลิกสูบบุหรี่และร่วมใจกันเลิกบุหรี่หรืออย่ำงน้อยลดควำมถี่  
ของกำรสูบบุหรี่ลง เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้ กับผู้สูบบุหรี่คน อ่ืน  
ได้มีแนวทำงในกำรเลิกบุหรี่หรือสำมำรถชักจูงผู้สูบบุหรี่คนอ่ืนเริ่มต้น
กำรเลิกสูบบุหรี่ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ก ำลังสูบบุหรี่ในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ 
2. เพื่อให้ผู้ที่ก ำลังสูบบุหรี่ในชุมชนลดควำมถี่ในกำรสูบบุหรี่ 
3. เพื่อระบุกำรรับรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
กำรเลิกสูบบุหรี่ 
4. เพื่อศึกษำอัตรำส ำเร็จของโปรแกรมกำรเลิกสูบบุหรี่แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเลิกบุหรี่ในชุมชน 
 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
  กำรศึกษำครั้งน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์ตำมทฤษฎีแนวคิดกรอบ
ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ (Health Belief Model)  [7]  ซ่ึง เชื่อ ว่ ำ 
บุคคลจะสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ต้องมีควำมเชื่อและ
กำรรับรู้ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคและควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกบุหรี่  เม่ือรับรู้แล้วจะเกิดกำรหลีกเลี่ยง
สำเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่ำน้ัน และน ำไปสู่กำรปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรคที่อำจเกิดจำกพฤติกรรมเสี่ยงซ่ึงก็คือกำรสูบบุหรี่  
ส่วนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่จะส่งผลกระตุ้นให้บุคคล 
มีแรงจูงใจในกำรเลิกสูบบุหรี่มำกขึ้น และกำรรับรู้อุปสรรคของกำร
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เลิกบุหรี่ เพื่อใช้รับมือกับกำรแก้ปัญหำและกำรก ำจัดอุปสรรค
เหล่ำน้ันให้หมดไป เพื่อให้กำรเลิกสูบบุหรี่ ม่ันคงและยำวนำน  
(รูปที่ 1) 

 
4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  กำรศึกษำครั้ง น้ีเป็นกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำร  (Action 
research) ในกำรให้โปรแกรมกำรเลิกสูบบุหรี่ กับผู้สูบบุหรี่ในชุมชน
บ้ำนทุ่งก่อ ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย เป็น
เวลำ 4 สัปดำห์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน 2562 ถึง 12 พฤษภำคม 
2562 โดยในชุมชนชนมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 105 คน แต่มีรำยชื่อ 40 
คน ที่ยั งอำศัยอยู่ ปัจจุบันในหมู่บ้ำน โดยทั้ ง  40 คนน้ีได้รับ 
จดหมำยเชิญจำกผู้วิจัยเพื่อเป็นอำสำสมัครในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยมี 17 คน เป็นผู้ที่ก ำลังสูบบุหรี่ในปัจจุบันและต้องกำรเลิกบุหรี่ 
จึงอำสำสมัครเป็นผู้เข้ำร่วมโครงกำรซ่ึงมีอิสระในกำรตัดสินใจเข้ำ
ร่วมและออกโครงกำรได้ด้วยตนเอง และมีควำมยินยอมโดย
ปรำศจำกกำรบังคับ 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถำมข้อมูล
ทั่วไป 2) สมุดบันทึกประจ ำวันเพื่อเก็บจ ำนวนมวนที่สูบแต่ละวันและ
บันทึกอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคด้วยตัวเอง  
3) กำรสนทนำแบบกลุ่ม 4) กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวขณะ
เยี่ยมบ้ำน และ 5) แบบประเมินกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและควำมรุนแรง
ต่อกำรเป็นโรคที่เกิดจำกบุหรี่ และกำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
ของกำรเลิกบุหรี่  
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 17 คน ได้รับโปรแกรมกำรเลิกบุหรี่
ที่เหมือนกันเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ โดยประยุกต์จำกกรอบแนวคิดควำม
เชื่อด้ำนสุขภำพในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงมีรำยละเอียด ดังน้ี 
 สัปดำห์ท่ี 1 

- อบรมให้ควำมรู้ เ ก่ียวกับโรคที่ เ กิดจำกกำรสูบบุหรี่  
ผลกระทบต่อผู้สูบและคนรอบข้ำง 

- ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับวิธีกำรเลิกบุหรี่ 
- ให้ควำมรู้ถึงผลดีของกำรเลิกสูบบุหรี่ 
- แนะน ำวิธีกำรแก้ปัญหำของอุปสรรคต่ำงๆ 
- เก็บข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆ เก่ียวกับประวัติกำรสูบ

บุหรี่และเลิกบุหรี่ของแต่ละคน 
 สัปดำห์ท่ี 2 และสัปดำห์ท่ี 3 

- ติดตำมพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ที่บ้ำน เพื่อให้ก ำลังใจ  
- สอบถำมสมำชิกในบ้ ำนเ ก่ียว กับกำรเปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของผู้ร่วมโครงกำร และกระตุ้นให้
สมำชิกในบ้ำนหม่ันให้ก ำลังใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆ เก่ียวกับวิธีกำรเลิกบุหรี่ 
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไป และกำรให้ก ำลังใจซ่ึง
กันและกัน 

 สัปดำห์ท่ี 4  
- มอบสมุนไพรเลิกบุหรี่ เพื่อเป็นตัวช่วยในกำรเลิกบุหรี่ 

เหตุผลที่ไม่สำมำรถมอบสมุนไพรเลิกบุหรี่ตั้งแต่สัปดำห์
แรกให้ได้เพรำะอยำกให้เลิกด้วยใจตัวเองอย่ำงมีวินัยก่อน
และสมุนไพรเลิกบุหรี่เป็นเพียงตัวช่วยเสริมในกำรเลิกบุหรี่
เท่ำน้ัน 

- สอบถำมสมำชิกในบ้ ำนเ ก่ียว กับกำรเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของผู้ร่วมโครงกำร และกระตุ้นให้
สมำชิกในบ้ำนหม่ันให้ก ำลังใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

- ประเมินผลควำมพึงพอใจของกำรใช้สมุนไพร 
- ประเมินกำรรับรู้ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อ

กำรเกิดโรคและควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ 
และกำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในกำรเลิกบุหรี่ 

 
กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ      
1. วิ เ ครำะห์ข้อ มูลทั่ ว ไปและประวัติ กำรสูบบุหรี่ด้ วย 

สถิติ เชิ งพรรณนำ (Descriptive analysis)  กำรแสดง
ลักษณะพื้นฐำนของกลุ่มอำสำสมัครโดยใช้ กำรแจกแจง
ควำมถี่ จ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และ ข้อมูลกำรเลิกสูบได้ส ำเร็จแสดงด้วยจ ำนวนร้อยละ  

2. ข้อมูลควำมถี่ของกำรสูบบุหรี่ แสดงจ ำนวนค่ำเฉลี่ยของ
จ ำนวนมวนที่ สู บ ต่ อ วันและต่ อสั ป ด ำห์  โ ด ยกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนมวนบุหรี่ต่อสัปดำห์ 
ใช้ Paired t-test เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยภำยในกลุ่ม 

 
 

                        รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
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3. ข้อมูลกำรรับรู้ต่ำงๆ  แสดงคะแนนเฉลี่ยของกำรรับรู้แต่ละ
ด้ำน และเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มเลิกได้ส ำเร็จและกลุ่มที่
ไม่สำมำรถเลิกได้ โดยใช้สถิติ Independent t-test และ

ระดับนัยส ำคัญที่ =0.05 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 17 คน ได้ให้ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับ
ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสูบบุหรี่และประวัติกำรเลิกบุหรี่ซ่ึงแสดง
ในตำรำงที่ 1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดเป็นเพศชำย อำยุเฉลี่ย คือ 
58.9 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 12.6) สถำนะสมรสร้อยละ 88.23 
จบกำรศึกษำสูงสุดชั้นประถมศึกษำร้อยละ 82.3 ไม่มีโรคประจ ำตัว
ร้อยละ 82.3 ประกอบอำชีพเกษตรกรร้อยละ 76.5 มีดัชนีมวลกำย
ปกติร้อยละ 70.6 สูบบุหรี่ทุกวันและดื่มสุรำร้อยละ 100.0 สูบบุหรี่
มวนแรกก่อนอำหำรเช้ำร้อยละ 47.1 เคยเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 70.6 มี
ครอบครัวเป็นแรงบันดำลใจในกำรเลิกบุหรี่ร้อยละ 82.3 
  ในสัปดำห์ที่  2 และ 3 มีกิจกรรมที่ เหมือนกันคือกำร
ติดตำมผลที่บ้ำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม โดยเป็นข้อมูลเชิง
คุณภำพ ซ่ึงผลของกิจกรรมในสัปดำห์ที่ 2 และ 3 ทั้งสองกิจกรรมจะ
น ำเสนอเป็นประเด็น คือ  

1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรบำงคนมีวิธีหลีกเลี่ยงกำรสูบบุหรี่โดย
กำรไม่พกบุหรี่ติดตัว บำงคนพกไปแค่มวนเดียวเพื่อสูบ
เวลำอยำกสูบบุหรี่ ซ่ึงเป็นวิธีที่ดีในกำรลดโอกำสในกำรสูบ
บุหรี่ 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรหลำยคนเตรียมพร้อมโดยกำรซ้ือลูกอม
ในกำรช่วยอมแทนกำรสูบบุหรี่เม่ือหยำกสูบบุหรี่  

3. ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนได้รับก ำลังใจจำกครอบครัว  
เพื่อนบ้ำน เพื่อนที่เข้ำร่วมโครงกำรด้วยกัน รวมถึงผู้วิจัยใน
กำรไปเยี่ยมติดตำมผลที่บ้ำน บำงคนมีจุดประสงค์ในกำร
เลิกที่ดีคือ เป็นตัวอย่ำงให้กับหลำน ซ่ึงกำรให้ก ำลังใจโดยมี
กำรสนับสนุนจำกเพื่อนครอบครัวท ำให้มีพฤติกรรมกำรสูบ
บุหรี่ดีขึ้น 
 

  รูปที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยและมัธยฐำนของจ ำนวนบุหรี่ต่อวัน
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดจำกสมุดบันทึกประจ ำวัน ซ่ึงแสดงผล
ที่ลดลงโดยรวมตลอดกำรเข้ำร่วมโครงกำร จำกผลกำรศึกษำที่กล่ำว
ข้ำงต้นมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรหลำยคนไม่สูบบุหรี่เลยในวันที่อบรมให้
ควำมรู้ ซ่ึงแสดงตรงกันกับกรำฟน้ีที่แสดงแนวโน้มกำรสูบบุหรี่ที่
ลดลงจำกวันที่ 4 รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร (n = 17) 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชำย 
สถำนภำพสมรส 
     สมรส 
     โสด 
ระดับกำรศึกษำ 
     ประถมศึกษำ 
     มัธยมศึกษำ 
     ปริญญำตรี 
โรคประจ ำตัว 
     ไม่มี 
     ควำมดันโลหิตสูง 
     เกำต์ 
อำชีพ 
     เกษตรกร 
     รับจ้ำงทั่วไป 
     ข้ำรำชกำร 
     ไม่ได้ประกอบอำชีพ 
ดัชนีมวลกำย 
     ผอมเกินไป (<18.5) 
     ปกติ (18.5-22.9) 
     น้ ำหนักเกิน (≥ 23) 
ควำมถี่ในกำรสูบบุหรี่ 
     ทุกวัน 
กำรใช้สำรเสพติดชนิดอื่น 
     สุรำ 
เวลำที่สูบบุหรี่มวนแรกของวัน 
     ก่อนอำหำรเช้ำ 
     หลังอำหำรเช้ำ 
     ตอนท ำงำน 
เคยเลิกสูบบุหรี่ 
     เคย 
     ไม่เคย 
แรงบันดำลใจเพื่อเลิกบุหรี่ 
     เพ่ือครอบครัว 
     เพ่ือตนเอง 

 
17 
 

15 
2 
 

14 
2 
1 
 

14 
2 
1 
 

13 
2 
1 
1 
 
1 
12 
4 
 

17 
 

17 
 
8 
5 
4 
 

12 
5 
 

14 
3 

 
100.0 

 
88.2 
11.8 

 
82.3 
11.8 
5.9 

 
82.3 
11.8 
5.9 

 
76.5 
11.8 
5.9 
5.9 

 
5.9 
70.6 
23.5 

 
100.0 

 
100.0 

 
47.1 
29.4 
23.5 

 
70.6 
29.4 

 
82.4 
17.6 

 

ภาคโปสเตอร์

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

......................................................................................................................................................................................................................................
342



ประสบกำรณ์ในวันที่ 14 และ 21 ที่แสดงแนวโน้มกำรสูบบุหรี่ที่
ลดลง ในสัปดำห์สุดท้ำยของโครงกำรซ่ึงมีกำรแจกสมุนไพรเลิกบุหรี่
ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ก็แสดงแนวโน้มกำรสูบบุหรี่ที่ลดลงเช่นกัน 
ถ้ำเปรียบเทียบจำกวันแรกของกำรเริ่มโครงกำร จ ำนวนมวนเฉลี่ยต่อ
วันของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดลดลงกว่ำร้อยละ 80 
  เม่ือเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนมวนของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมดในแต่ละสัปดำห์ ซ่ึงแสดงในตำรำงที่ 2 ซ่ึงมีกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนมวนต่อสัปดำห์ของผู้ เข้ำร่วม

โครงกำรทั้งหมดในสัปดำห์ที่ 1 กับสัปดำห์ที่ 3  4 และ 5 พบว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนมวนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดตั้งแต่สัปดำห์
แรกถึงสัปดำห์สุดท้ำย ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  อัตรำควำมส ำเร็จของกำรเลิกสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 29.4 
หรือจ ำนวน 5 คน ตำมเกณฑ์ของผู้วิจัยคือ ไม่สูบบุหรี่อย่ำงน้อย 1 
สัปดำห์ สัปดำห์สุดท้ำยของโครงกำรมีกำรประเมินกำรรับรู้ด้ำนต่ำงๆ
ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ซ่ึงมีกำร
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มเลิกได้ส ำเร็จและกลุ่มที่ไม่

 
รูปท่ี 2 กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยและมัธยฐำนของจ ำนวนบุหรี่ต่อวันของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 

 

 

        1                                                                      

Focus group 
-                      
-               
-                            

Focus group 
-                   
-                          
-                          

                     

           

Day 

          
        

Focus group 
-                   
-                          
-                          

ตำรำงท่ี 2 ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนมวนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดในแต่ละสัปดำห์ 
 

เวลำ Mean (S.D.) เวลำ Mean (S.D.) Pair t-test P-value 
สัปดำห์ที่ 1 5.9 (2.7) สัปดำห์ที่ 2 3.7 (2.1) -5.143 <.001* 

สัปดำห์ที่ 3 3.0 (1.9) -6.577 <.001* 
สัปดำห์ที่ 4 1.6 (1.4) -9.016 <.001* 

* แสดงนัยส ำคญัทำงสถิติที่ =0.05 

ตำรำงท่ี 3 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรรับรู้ด้ำนต่ำงๆระหว่ำงกลุ่มที่เลิกได้ส ำเร็จและกลุ่มที่ไม่สำมำรถเลิกได้ 

กำรรบัรูด้้ำนต่ำงๆ ทั้งหมด 
(n=17) 

Mean (S.D.) 

เลิกไม่ส ำเรจ็ 
(n=12) 

Mean (S.D.) 

เลิกได้ส ำเร็จ 
(n=5) 

Mean (S.D.) 

Independent 
t-test 

P-value 

โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่ 30.7 (3.4) 29.2 (1.9) 34.4 (3.6) -3.094 0.027* 
ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ 32.7 (6.0) 31.3 (5.7) 36.2 (5.6) -1.639 0.140 
ประโยชน์และอุปสรรคของกำรเลิกบุหรี่ 40.4 (3.5) 40.4 (3.6) 40.4 (3.9) 0.009 0.993 

* แสดงนัยส ำคญัทำงสถิติที่ =0.05 
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สำมำรถเลิกได้ ดังแสดงในตำรำงที่ 3 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำร
รับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่ในกลุ่มที่เลิกได้ส ำเร็จ
และกลุ่มที่ไม่สำมำรถเลิกได้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำร
สูบบุหรี่ระหว่ำงสองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ และค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของ
กำรเลิกบุหรี่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสองกลุ่ม 
 

5. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
  ชุมชนเป็นหน่วยของสังคมที่รวบรวมเอำหน่วยที่เล็กที่สุด
คือครอบครัวไว้ด้วยกัน กำรที่ชุมชนมีสมำชิกชุมชนเพียงคนเดียวที่
สูบบุหรี่ก็ถือว่ำเป็นปัญหำของชุมชน เพรำะสมำชิกในชุมชนสำมำรถ
ได้รับผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรมีสมำชิกในชุมชนที่
สูบบุหรี่ ซ่ึงบริบทของกำรศึกษำผลสัมฤทธ์ิของกำรเลิกบุหรี่ โดย
โปรแกรมต่ำงๆ ที่กระท ำในชุมชนมักจะแตกต่ำงจำกกำรศึกษำเชิง
ทดลองหรือก่ึงทดลองที่กระท ำในโรงพยำบำลหรือคลินิกสุขภำพ
ต่ำงๆ ที่สำมำรถควบคุมปัจจัยกวนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกกว่ำกำรศึกษำในชุมชน และกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำร (Action 
research) ดังเช่นในกำรศึกษำครั้งน้ีมักจะมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิมำกกว่ำ
ประสิทธิภำพของโปรแกรมที่ใช้อย่ำงเช่นกำรศึกษำเชิงทดลองหรือ
ก่ึงทดลองอ่ืนๆ 
  กำรในกำรศึกษำครั้งน้ีกระท ำขึ้นในบริบทชองชุมชนๆ หน่ึง
ในจังหวัดเชียงรำยซ่ึงเป็นชุมชนชนบท มีกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ
ต่ำงๆ ได้ง่ำย เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งก่อซ่ึงเป็น
หน่วยบริกำรสุขภำพที่ใกล้ชุมชนมำกที่สุด โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง
ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำดเล็กที่อยู่ห่ำงจำกชุมชนมำกกว่ำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งก่อ ทั้งน้ีกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำร
ปฏิบัติกำรในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจ ำนวนผู้สูบบุหรี่ใน
ชุมชนลงให้มำกที่สุดด้วย วิธีกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชนซ่ึงปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในพื้นที่ โดยอำศัยทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และทำง
สังคมศำสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
  กำรศึกษำครั้งน้ีได้เปิดโอกำสให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ต้องกำรเลิก
สูบบุหรี่ เข้ำร่วมโครงกำรหรือโปรแกรมฯ โดยสมัครใจ จำกผล
กำรศึกษำพบว่ำอำสำสมัครที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นชำยทั้ งหมด มี
ครอบครัว (ร้อยละ 88.2) กำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ (ร้อย
ละ 82.3) ประกอบอำชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 76.52) และไม่มีโรค
ประจ ำตัว (ร้อยละ 82.3) ซ่ึงข้อมูลเหล่ำน้ีแสดงว่ำอำสำสมัครเป็น
กลุ่มประชำกรที่แท้งจริงของชุมชนชนบทและมีโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพขนำดใหญ่และครบวงจรได้ยำกกว่ำชุมชนอ่ืนๆ ในเขต

ชำนเมืองหรือในชุมชนเมือง กำรที่ไม่ปรำกฎโรคประจ ำตัวที่ร้ำยแรง
ในกลุ่มน้ีท ำให้เกิดกำรขำดควำมรับรู้และตระหนักต่อโรคและควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรที่อำสำสมัครที่เข้ำร่วม
ทั้งหมดยังสูบบุหรี่เป็นประจ ำทุกๆ วันน้ัน ท ำให้ผู้ศึกษำม่ันใจว่ำ
กำรศึกษำครั้งน้ีได้กระท ำต่อกลุ่มที่เสียงต่อกำรเป็นโรคจำกกำรสูบ
บุหรี่มำกกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ มำกที่สุด กำรที่อำสำสมัครถึงร้อยละ 70.6 
เคยคิดที่จะเลิกบุหรี่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่จะส่งเสริมให้
เลิกบุหรี่ได้ 
  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของอำสำสมัครหลังจำกกำร
เก็บข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบสอบถำมท ำให้ผู้ศึกษำเลือกใช้ทฤษฎีใน
งำนสุขศึกษำเบื้องต้น ชนิดระดับบุคคล คือ ทฤษฎีและแบบจ ำลอง
พฤติกรรมสุขภำพ Health Belief Model (HBM) เน่ืองจำกต้องกำร
เน้นกำรรับรู้และทัศนคติเ ก่ียวกับโรคที่ตำมมำจำกกำรสูบบุหรี่  
เพรำะอำสำสมัครส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบกำรณ์จำกกำรเป็นโรคที่สูบ
เน่ืองมำจำกกำรสูบบุหรี่และมีควำมต้องกำรเลิกบุหรี่และสมัครใจเข้ำ
ร่วมโครงกำรซ่ึงแสดงถึงกำรอยู่ในสถำนะระดับกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พร้อมจะเลิกบุหรี่ คล้ำยๆ กัน ซ่ึงผู้ศึกษำคิดว่ำเหมำะสม
กับกำรท ำงำนในกลุ่มอำสำสมัครในชุมชน ซ่ึงต่ำงจำกกำรศึกษำใน
เชิงทดลองที่ มีทั้งหลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ศึกษำในกลุ่ ม
ประชำกรจ ำนวนมำกที่อำจจะไม่สนใจเลิกสูบบุหรี่ทั้งหมดและมักจะ
มีระดับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันและอำจจะอยู่ในคน
ละระดับกันในกลุ่มเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำมผู้ศึกษำไม่ได้ประเมินระดับ
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อกำรเลิกบุหรี่ในอำสำสมัครกลุ่มน้ี 
  กำรสนทนำกลุ่มย่อยที่จัดท ำขึ้นได้สร้ำงกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนในชุมชน ส่งเสริมให้อำสำสมัครรับรู้ว่ำกำรคิดที่จะเลิกบุหรี่
ไม่ได้เป็นควำมแตกต่ำง เพรำะยังมีผู้ที่มีควำมคิดคล้ำยคลึงกัน ซ่ึง
เป็นกำรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อม
ระดับสังคม ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมแนวคิดในทำงตรงกันข้ำมกับปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เกิดกำรสูบบุหรี่ที่ว่ำ “สูบบุหรี่เพื่อเข้ำสังคม” โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ให้ควำมรู้และส่งเสริมให้อำสำสมัครรับรู้ว่ำตนเองมีควำมเสี่ยง
ต่อโรค (Perceived Susceptibility) รับรู้ว่ำโรคที่เกิดตำมมำมีควำม
รุนแรงเพียงใด (Perceived Severity) รับรู้ว่ำจะได้รับประโยชน์จำก
กำรเลิกบุหรี่อย่ำงไร (Perceived Benefit) และรับรู้ถึงอุปสรรคใน
กำรเลิกบุหรี่มีอะไรบ้ำง (Perceived Barriers) ทั้งน้ีอำสำสมัครเองก็
เป็นผู้และเปลี่ยนประสบกำรณ์กันเองและอธิบำยเพิ่มเติมโดยผู้วิจัย
เองด้วย 
  กำรใช้สมุดบันทึกประจ ำวันเก่ียวกับกำรสูบบุหรี่ช่วยให้
อำสำสมัครยึดติดอยู่กับขบวนกำรเลิกบุหรี่ เน่ืองจำกมีกำรเก็บข้อมูล
กำรสูบบุหรี่ ในแต่ละวัน จ ำนวนบุหรี่ที่ จะสูบในวันต่อไปโดย
อำสำสมัครเป็นผู้ก ำหนดด้วยตนเองเพียงแต่ผู้ศึกษำได้ก ำหนด
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เงื่อนไขที่ว่ำต้องมีจ ำนวนมวนลดลงจำกวันที่ผ่ำนมำ ซ่ึงผู้ศึกษำเห็น
ว่ำอำสำสมัครเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถ
โดยไม่ถูกบังคับ  (Cue to action)  ซ่ึงกลยุทธ์ น้ีจะส่ง เสริ ม ให้
อำสำสมัครรับรู้ถึงควำมม่ันใจในควำมสำมำรถตนเองหรือมี Self-
efficacy  และ กำรก ำกับติดตำมโดยผู้ศึกษำเป็นประจ ำทุกอำทิตย์
แบบตัวต่อตัวที่บ้ำนเป็นกำรกำรส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลในฐำนะหมอและคนไข้ 
  เน่ืองจำกกำรศึกษำในครั้งน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีแบบแผนชัดเจนเพรำะใน
บริบทกำรในงำนวิจัยในชุมชนมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำโปรแกรมกำร
เลิกสูบบุหรี่ที่กระท ำในโรงพยำบำลหรือคลินิกซ่ึงกลุ่มเป้ำหมำย คือ 
ผู้ที่แสดงอำกำรของโรคที่ถูกวินิจฉัยไปแล้วโดยบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ซ่ึงจ ำเป็นต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค คือ กำรงดสูบ
บุหรี่ โดยโปรแกรมเหล่ำน้ันแตกต่ำงจำกโปรแกรมฯ ที่กระท ำใน
ชุมชนเพรำะกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เป็นโรค ซ่ึงมีผลท ำ
ให้รูปแบบของโปรแกรมที่กระท ำขึ้นในกำรศึกษำครั้งน้ีไม่ถูกศึกษำ
มำก่อนและจัดท ำขึ้นตำมควำมต้องกำรของอำสำสมัครที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 29.4 ของอำสำสมัคร ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกัน
กับกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกำรศึกษำหน่ึงใน
ประเทศไทยมีผู้ที่ เลิกสูบบุหรี่ ได้ทั้งหมดร้อยละ 25.6 [8] และ
กำรศึกษำหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกำมีผู้ที่สำมำรถเลิกบุหรี่ได้
ทั้งหมดร้อยละ 37 [9] ซ่ึงอำจเกิดจำกระยะเวลำของโครงกำรที่ไม่
เท่ำกัน จัดท ำในสถำนที่ที่ต่ำงกัน มีวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน มีข้อมูล
พื้นฐำนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ท ำให้ไม่อำจจะเปรียบเทียบกับ
กำรศึกษำอ่ืนๆ ได้ 
  ส่วนผลกำรศึกษำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรรับรู้
ด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงกลุ่มที่เลิกได้ส ำเร็จและกลุ่มที่ไม่สำมำรถเลิกได้ 
(ตำรำงที่ 3) จำกกำรศึกษำในครั้งน้ีท ำให้ทรำบว่ำในบริบทของชุมชน
ที่มีธรรมชำติของกลุ่มตัวอย่ำงดังที่ได้อภิปรำยไปแล้วข้ำงตนพบว่ำ
กำรรับรู้ต่อโอกำสเสียงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่มีระดับที่สูง
กว่ำในกลุ่มที่เลิกได้ส ำเร็จเม่ือเทียบกับกลุ่มที่เลิกได้ไม่ส ำเร็จ (นับจำก
วันสิ้นสุดโครงกำร 28 วัน) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนกำรรับรู้ต่อโอกำสเสียงต่อกำรเกิดโรค
จำกกำรสูบบุหรี่อำจจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลส ำเร็จต่อกำรเลิก
สูบบุหรี่โดยโปรแกรมน้ี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริกำรสุขภำพที่
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสิรมสุขภำพเพื่อเพิ่มโอกำสกำร
รับรู้ถึงโอกำสเสียงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่ของคนในชุมชนใน
โอกำสต่อไปให้มำกขึ้น 

ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 
1. กำรศึกษำน้ีมีเวลำที่จ ำกัด 
2. ผู้วิจัยไม่ได้ประเมินกำรรับรู้ด้ำนต่ำงๆ ก่อนเริ่มโครงกำร 
3. ผู้วิจัยไม่สนใจประเด็นด้ำนอ่ืนๆ ในกรอบควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพ Health Belief Model ซ่ึงอำจมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรเลิกสูบบุหรี่ได้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1. กำรติดตำมผลที่บ้ำนมีควำมส ำคัญเน่ืองจำกอำสำสมัคร

มักจะแสดงทัศคติที่ดีต่อกำรเลิกบุหรี่หลังจำกได้พูดคุยและ
สนทนำกับผู้วิจัยและชักชวนให้มำบ่อยครั้งขึ้น ซ่ึงกำร
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิดจะท ำให้อำสำสมัคร 

2. หำกมีระยะเวลำของโครงกำรที่นำนกว่ำน้ีอำจมีผู้เลิกได้
ส ำเร็จที่มำกขึ้นและเน่ืองจำกไม่ได้มีกำรติดตำมผลในระยะ
ยำวหลังจำกเสร็จสิ้นกิจกรรมท ำให้ไม่ทรำบอัตรำส ำเร็จที่
ต่อเน่ืองได้ 

3. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
เป็นปัจจัยส ำคัญที่ มีควำมสัมพันธ์ กับกำรเลิกสูบบุหรี่  
ดังน้ันในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปควรให้ควำมส ำคัญกับตัวแปร
น้ีในกำรออกแบบกิจกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

6. สรุปผลกำรศึกษำ 
  กำรศึกษำในครั้งน้ีได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ก ำลังสูบ
บุหรี่ในชุมชนเลิกสูบบุหรี่โดยอำศัยกำรแลกเปลี่ยนและให้ก ำลังใจซ่ึง
กันและกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยอำสำสมัครที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ผลของจ ำนวนบุหรี่ ที่ สูบต่ อ วันลดลงตลอดโครงกำร อัตรำ
ควำมส ำเร็จของกำรเลิกบุหรี่ของคนในชุมชนโดยโปรแกรมฯ น้ี
เท่ำกับร้อยละ 29.4 และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกบุหรี่
เป็นปัจจัยส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรเลิกสูบบุหรี่ 
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 ปัจจุบันมีกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อเพิ่มผลผลิตในทำงเกษตรกรรม ในชุมชนบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบล      
เจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชหลำยชนิด ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งตรวจหำระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 
จ ำนวน 124 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และใช้กำรศึกษำแบบภำคตัดขวำง  กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนำ และเชิงอนุมำน 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 51.6, 48.4 และ 71.8 ตำมล ำดับ เกษตรกรร้อยละ 
69.4 มีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสต่ ำ ซึ่งอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (p<0.05) ได้แก่ เพศ สถำนะภำพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะกำรใช้สำรเคมีในรูปแบบปฏิบัติเอง ผลจำกกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะ
ให้เกษตรกรลดปริมำณกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงยั่งยืน 

ค าส าคัญ : สำรเคมีก ำจัดศตัรูพชื, เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส, ควำมรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, เกษตรกร 

 
Abstract 

Currently, pesticide is widely used to increase agricultural productivity. In Ban Huai Mor Thao, Che-di Luang sub-
district, Chiang Rai province, there are many agriculturists and apply many types of pesticide. In order to provide awareness 
of pesticide use among agriculturists, the knowledge, attitude, behaviors as well as the level of cholinesterase enzyme 
were evaluated. The descriptive cross-sectional study of 124 agriculturists in Ban Huai Mor Thao was used in this research. 
Descriptive statistic and inferential statistic were used for data analysis. The data including demographic characteristics, 
knowledge, attitude, behaviors of pesticide used were collected. Furthermore, the level of cholinesterase enzyme in 
blood was investigated. The results revealed that the knowledge (51.6%), attitude (48.4%) and behaviors (71.8%) were in 
high. The level of blood cholinesterase of 69.4% of the agriculturists were unsafe. Gender, marital status, income and 
pesticide used were significantly affected with cholinesterase blood level (p< 0.05).  From the results, the agriculturists 
should be reducing the pesticide used and promote the increasing of agricultural products by sustainable organic farming. 
Keywords : Pesticide, Cholinesterase enzyme, knowledge, attitude, behaviors, agriculturists 
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1. บทน า

ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมำณกำรน ำเข้ำสำรก ำจัด
ศัตรูพืช 34,672,000 กิโลกรัม ปริมำณน ำเข้ำสำรก ำจัดวัชพืช 
112,176,000 กิโลกรัม ปริมำณน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
164,383,000 กิโลกรัม จำกกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยพบว่ำคนไทย 64.1 
ล้ำนคน มีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชมำกกว่ำ 2.6 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ถึงแม้ว่ำประเทศไทยได้มีกฎหมำยควบคุมกำรใช้
สำรเคมีโดยกำรงดกำรน ำเข้ำ และขึ้นทะเบียนสำรเคมีบำงประเภท
แล้ว แต่ยังคงเหลือตกค้ำง และใช้งำนภำยในประเทศอยู่เป็นจ ำนวน
มำก และสำรก ำจัดศัตรูพืชหลำยชนิดที่มีพิษร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิต เช่น   
คำร์โบฟูรำน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น ซึ่งสหภำพยุโรป 
สหรัฐอเมริกำ และหลำยประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย ลำว กัมพูชำ 
เมียนมำร์ อินโดนีเซีย ได้ยกเลิกกำรใช้หรือไม่รับขึ้ นทะเบียน 
เนื่องจำกมีข้อมูลควำมปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ แต่ประเทศไทยยังคงมี
กำรน ำเข้ำอยู่ และปริมำณกำรน ำเข้ำในแต่ละปีมีแนวโน้มสูงขึ้น จำก
ข้อมูลของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร [1] 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช 
สำมำรถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้บริโภค 
โดยกลุ่มเกษตรกรมีโอกำสเจ็บป่วยจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชใน
ค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกได้รับสำรเคมีโดยตรงผ่ำนทำงผิวหนัง และ
กำรหำยใจ ซึ่งสำรเคมีต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะท ำให้เกิดอำกำรแพ้ และหำก
มีกำรสะสมมำกขึ้นในร่ำงกำย  ส่งผลท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ เช่น 
โรคมะเร็ง และโรคปอด เป็นต้น โดยสำรพิษจะเข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนกำร
สัมผัส กำรสูดดม และกำรปนเปื้อนในอำหำรและน้ ำดื่ม ทั้งนี้ แม้ว่ำ
จะมีกำรรณรงค์ให้เกษตรกรเอำใจใส่ดูแลสุขภำพตนเอง ทั้งกำรอ่ำน
ฉลำกให้เข้ำใจถึงวิธีกำรใช้สำรเคมีต่ำง ๆ หรือกำรสวมเสื้อ หมวก 
แว่นตำ ถุงมือ และหน้ำกำกให้มิดชิดทั้งก่อน และในขณะพ่นสำรเคมี
ก็ตำม อัตรำกำรเจ็บป่วยของเกษตรกร จำกกำรประกอบอำชีพก็ยัง
ไม่ลดลง โดยพบว่ำ อัตรำผู้ป่วยจำกกลุ่มโรคสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ใน
ปี พ.ศ.2555 เท่ำกับ 13.77 ต่อประชำกรกลำงปีแสนคน และในปี 
พ.ศ. 2557 มีผู้มีควำมเสี่ยง และไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชถึงร้อยละ 34.3 ข้อมูลจำกส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และสิ่งแวดล้อม [2] 

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส เป็นเอนไซม์ไฮโดรไลซ์สำรน ำสื่อ
ประสำทอะเซทิลโคลีน เพื่อส่งสัญญำณจำกเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์
ถัดไป ท ำให้เซลล์นั้นสำมำรถส่งสัญญำณต่อไปได้เรื่อย ๆ  

สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต และ 
คำร์บำเมต ยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ท ำให้
เอนไซม์ไม่สำมำรถท ำปฏิกิริยำกับสำรสื่อประสำท เป็นผลให้มีสำร 

อะเซทิลโคลีนจ ำนวนมำกเกิน สะสมอยู่ที่เส้นประสำท ส่งผลให้
เส้นประสำทหรือเนื้อเยื่อของอวัยวะ และต่อมต่ำง ๆ ที่ควบคุมอยู่นั้น 
ถูกกระตุ้นกำรท ำงำนนำนเกินไป จนท ำงำนผิดปกติ [3] 

กำรตรวจควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 
โดยวิธีตรวจหำระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด เพื่อคัดกรอง
เกษตรกรที่มีควำมเสี่ยง ซึ่งจำกผลกำรคัดกรองควำมเสี่ยงจะท ำให้
เกษตรกรเกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช 

จำกกำรเก็บแบบสอบถำม ชุมชนบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบล
เจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย มีเนื้อที่ 55 ไร่ มี
ประชำกรทั้งหมด 687 คน ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
ร้ อ ย ล ะ  33.3 มี ก ำ ร ใ ช้ ส ำ ร เ คมี ใ น กำ ร เ ก ษตรก ร รม  เ ช่ น  
ไซเปอร์เมทริน คลอร์ไพริฟอส คำร์เบนดำซิม ไกลโฟเซต พำรำควอต 
และแลนเนท จะเห็นได้ว่ำเกษตรกรในหมู่บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ เป็นอีก
หนึ่งพื้นที่ ที่ประสบปัญหำในกำรใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืชใน
กำรเกษตร ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช และ
ตรวจหำระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกร
บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืช กำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมให้ปลอดภัยจำกพิษภัยของสำรเคมี ซึ่งจะน ำไปสู่ควำม
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต  ผู้บริ โภค รวมไปถึงกำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษำระดับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบลเจดีย์หลวง 
อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย          
2.2 เพื่อศึกษำระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่ม
เกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบลเจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงรำย            
2.3 เ พื่ อ ศึ ก ษ ำ ปั จ จั ยที่ มี ค ว ำมสั มพั น ธ์ กั บ ร ะดั บ เ อน ไ ซม ์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของกลุ่มเกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 
ต ำบลเจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย  
        

3. วิธีการวิจัย    

 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยศึกษำเชิงพรรณนำแบบ
ภำคตัดขวำง (Descriptive cross-sectional study) โดยกำรใช้
แบบสอบถำม และกำรตรวจหำระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
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เลือดของเกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบลเจดีย์หลวง อ ำเภอ      
แม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ใช้สถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำน 
ในกำรหำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำนี้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่อำศัย
ในพื้นที่บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบลเจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงรำย จ ำนวน 210 คน ได้ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ 
Krejcie & Morgan ระดับควำมเช่ือมั่นที่  95% ท ำให้ได้จ ำนวน
เกษตรกร 140 คน ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกกว่ำ 12 เดือน และ
อำยุมำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป มีควำมสมัครใจ และลงช่ือยินยอมเข้ำร่วม
โครงกำรวิจัย ดังนั้นจึงได้ประชำกรตัวอย่ำง จ ำนวน 124 คน  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถำมที่ ใ ช้ ใ นกำ รวิ จั ยนี้  พัฒนำมำกจำก            
เนตรชนก เจริญสุข [4] และจำกบทวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ 
อำยุ  สถำนะภำพ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ควำมเกี่ยวข้องในครอบครวั 
และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
เช่น ลักษณะกำรประกอบเกษตรกรรม ลักษณะกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช ระยะเวลำที่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้   
ฉีดพ่น เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  

ส่วนท่ี  4 ด้ำนทัศนคตเิกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร  

ส่วนที่ 5 ด้ำนพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร  

3.3 การทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้มีจ ำนวน 124 คน ทดสอบ
ปริมำณเอนไซม์โดยกำรเจำะเลือดบริเวณปลำยนิ้ว จำกนั้นน ำไปปั่น
แยกน้ ำเหลือง แล้วหยดน้ ำเหลืองลงบนกระดำษทดสอบปริมำณ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และน ำแผ่นกระดำษ ไปเปรียบเทียบกับ
แผ่นเทียบมำตรฐำนส ำหรับแปลผลระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
ตำมวิธีกำรของส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค [5]       

 

กำรแปลผลแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ [5]  
- สีเหลือง แสดงระดับปกติ คือ มีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 100 หน่วยต่อลิตร 
- สี เ หลื อ งอม เ ขี ย ว  แสด ง ร ะดั บปลอดภั ย  คื อ  มี เ อน ไซม ์
โคลีนเอสเตอเรสมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 87.5 แต่ไม่ถึง 100 หน่วยต่อ
ลิตร 
- สีเขียว แสดงระดับมีควำมเสี่ยง คือ มีเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 75 แต่ ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อลิตร 
- สีเขียวเข้ม แสดงระดับไม่ปลอดภัย คือ มีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
น้อยกว่ำ 75 หน่วยต่อลิตร  
 

4. ผลการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ผลจำกแบบสอบถำม พบว่ำ ประชำกรส่วน
ใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 51-60 ปี สถำนะภำพสมรส จบ
กำรศึกษำสูงสุดระดับประถมศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำครอบครัว 
ร ำย ได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เ ดื อน  5,001-10,000 บำท  ประกอบอำ ชีพ
เกษตรกรรมสวนล ำไยเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรเลือกใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชชนิด ไซเปอร์เมทริน และไกลโฟเซตมำกท่ีสุด ลักษณะกำรใช้
สำรเคมี คือ ปฏิบัติด้วยตนเอง ระยะเวลำที่ใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร 
16-20 ปี ควำมถึ่ในกำรสัมผัส 1-2 ครั้ง/เดือน  และประเภทอุปกรณ์
ที่ใช้ฉีดพ่นส่วนใหญ่เป็น แบบอัดลม และเครื่องยนต์  ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 1     

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไป และกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของกลุ่ม
เกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ (n=124)    

ข้อมูล ร้อยละ 

เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
 57.3 
42.7 

อายุ 
30-40 ปี 
41-50 ปี  
51-60 ปี 
61 ปี ขึ้นไป 

 
   5.65 
 29.84 
 41.13 
 23.39 

สถานะภาพ 
โสด 
สมรส 
หม้ำย หย่ำร้ำง 

 
12.9 
76.6 
10.5 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อมูล ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปริญญำตรหีรือสูงกว่ำ 

 
13.7 
67.7 
14.5 
 2.4 
 1.6 

ความเกี่ยวข้องในครอบครัว 
หัวหน้ำครอบครัว 
สมำชิกในครอบครัว 

 
58.1 
41.9 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
ต่ ำกว่ำ 1,500  
1,501-3,000  
3,001-5,000  
5,001-10,000  
10,001 ขึ้นไป 

 
27.4 
21.8 
14.5 
28.2 
 8.1 

ลักษณะการประกอบเกษตรกรรม 
ท ำสวนล ำไย 
ท ำนำ 

 
82.3 
17.7 

ลักษณะการใช้สารเคมี 
ปฏิบัติเอง 
จ้ำงคนอื่นท ำ 

 
83.1 
16.9 

ประเภทสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ยำฆ่ำแมลง 
ยำก ำจัดศตัรูพืช 
ยำฆ่ำเชื้อรำ 

 
 

96.0 
83.9 
71.8 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
ไซเปอรเ์มทริน 
คลอรไ์พริฟอส 
คำร์เบนดำซิม 
ไกลโฟเซต 
พำรำควอต 
แมนโคเซบ 
แลมบ์ดำ 
แลนเนท 

 
 

80.6 
79.0 
70.2 
80.6 
72.6 
32.3 
25.8 
20.2 

 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อมูล ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร  
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
20 ปี ขึ้นไป 

 
12.1 
19.3 
11.3 
25.5 
 2.4 

ระยะเวลาที่ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรต่อ
คร้ัง  
ต่ ำกว่ำ 1 ช่ัวโมง 
1-2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมงขึ้นไป 

 
 

 4.0 
35.5 
60.5 

ความถี่ในการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
สัมผสั 1-2 ครั้ง/เดือน 
สัมผสั 3-4 ครั้ง/เดือน 
สัมผสั 5-6 ครั้ง/เดือน 
สัมผสัมำกกว่ำ 7 ครั้งต่อเดือน 

 
46.8 
44.4 
 4.8 
 2.4 

ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น 
แบบสูบชัก 
แบบอัดลม 
สูบโยก 
สะพำยหลัง 
เครื่องยนต ์

 
13.7 
39.5 
 1.6 
 5.6 
39.5 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

 
97.6 
 2.4 

 

จำกกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มเกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 
พบว่ำ เกษตรกรมีระดับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กำรใช้
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 51.6, 48.4 และ 

71.8 ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

 
จำกผลกำรเจำะเลือดของกลุ่มเกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 

พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัเอนไซม์โคลนีเอสเตอเรสในระดบั มี
ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ร้ อ ย ล ะ  30.6 แ ล ะ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ร้ อ ย ล ะ  69.4                     
ซึ่งไม่พบเกษตรกรที่มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในระดับปกติ 
และปลอดภัย ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 2 ระดับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกร บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ (n=124) 

ข้อมูล ร้อยละ 

ระดับความรู้ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ระดับต่ ำ 
ระดับปำนกลำง 
ระดับสูง 

 
 9.7 
38.7 
51.6 

ระดับทัศนคติในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ระดับต่ ำ 
ระดับปำนกลำง 
ระดับสูง 

 
16.1 
35.5 
48.4 

ระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ระดับต่ ำ 
ระดับปำนกลำง 
ระดับสูง 

 
 1.6 
26.6 
71.8 

 
 

ตารางที่ 3 ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุม่เกษตรกร 
บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ (n=124) 

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ร้อยละ 

มีควำมเสี่ยง 
ไม่ปลอดภัย 

30.6 
69.4 

 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส 

คือ เพศ สถำนะภำพ รำยได้ต่อเดือน ลักษณะกำรใช้สำรเคมี          
ยำก ำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต และใช้ยำก ำจัดศัตรูพืช
ยี่ห้อแลนเนท ที่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตำรำง     
ที่ 4      
          
 จำกกำรควบคุมปัจจัย พบว่ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส คือ ลักษณะกำรใช้สำรเคมี ในรูปแบบ
ปฏิบัติเอง กำรใช้ยำก ำจัดศัตรูพืช และใช้ยำก ำจัดศัตรูพืชยี่ห้อ 
แลนเนท ดังแสดงในตำรำงที่ 5 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกับระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด (n=124) 

 
ตัวแปร 

ระดับเอนไซม์ 
โคลีนเอสเตอเรส 

 
χ2 

test 

 
p-

value เสี่ยง  
(%) 

ไม่ปลอดภัย 
(%) 

เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
23.9 
41.5 

 
76.1 
58.5 

 
4.34 

 
0.03* 

สถานะภาพ 
โสด 
สมรส 
หม้ำย หย่ำร้ำง 

 
37.5 
25.3 
 69.2 

 
62.5 
74.7  
30.8 

 
10.57 

  
0.001* 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท) 
ต่ ำกว่ำ 1,500  
1,501-3,000 
3,001-5,000 
5,001-10,000  
10,001 ขึ้นไป 

 
 

29.4 
18.5 
22.2 
51.4 
20.0 

 
 

70.6 
81.5 
77.8 
48.6 
 80.0 

 
 

9.96 

 
 

0.04* 

ลักษณะการใช้
สารเคมี 
ปฏิบัติเอง 
จ้ำงคนอื่นท ำ 

 
 

27.2 
52.4 

 
 

72.8 
47.6 

 
 

5.14 

 
 

0.03* 

ยาก าจัดศัตรูพืช 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

 
35.6 
10.0 

 
64.4  
90.0 

 
5.09 

 
0.02* 

คลอร์ไพริฟอส 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

 
35.7             
15.4 

 
64.3 
84.6 

 
3.94 

 
0.04* 

ไกลโฟเซต 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

 
36.0 
12.5 

 
64.0  
87.5 

 
4.96 

 
0.02* 

แลนเนท 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

 
52.9 
28.0 

 
47.1  
72.0 

 
4.22 

 
0.04* 

*มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p< 0.05) 
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ตารางที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุโลจสิตสิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกับระดับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
ตัวแปร OR (95%CI) p-value OR adj (95%CI) p-value 
เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
1.00 

2.25 (1.04-4.88) 

 
 

0.037 

 
 

2.57 (0.88-7.44) 

 
 

0.082 
สถานะภาพ 
โสด 
แต่งงำน 
หม้ำย หย่ำร้ำง 

 
1.00 

0.57 (0.19-1.71)  
 3.75 (0.79-17.72) 

 
 

 0.31 
0.1 

 
 

0.25 (0.06-1.07)  
0.77 (0.11-5.29) 

 
 

0.06 
0.79 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)      
ต่ ำกว่ำ 1,500 
1,501-3,000 
3,001-5,000 
5,001-10,000 
10,001 ขึ้นไป 

 
1.00 

0.38 (0.1-1.49) 
 0.42 (0.09-1.85)  
 2.13 (0.71-6.38) 
 0.26 (0.04-1.78) 

 
 

0.16 
0.25 
0.18 
0.17 

 
 

 0.23 (0.05-1.05) 
0.48 (0.1-2.40)  

 1.48 (0.45-4.83)  
 0.37 (0.05-2.56) 

 
 

0.06 
0.37 
0.51 
0.31 

ลักษณะการใช้สารเคมี 
จ้ำงคนอื่น 
ปฏิบัติเอง 

 
1.00 

5.65 (1.77-18.05) 

 
 

 0.001 

 
 

3.76 (1.07-13.16) 

 
 

0.04* 
ยาก าจัดศัตรูพืช 
ไม่ใช้ 
ใช้ 

 
1.00 

6.52 (1.23-34.62) 

 
 

0.03 

 
 

9.32 (1.44-60.11) 

 
 

0.02* 
แลนเนท 
ไม่ใช้ 
ใช้ 

 
1.00 

3.94 (1.12-13.86) 

 
 

 0.001 

 
 

6.05 (1.56-23.48) 

 
 

0.01* 
*มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p< 0.05) 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย     

 จำกกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้ำน         
ห้วยหมอเฒ่ำ ต ำบลเจดีย์หลวง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย     
มีระดับควำมรู้ที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ สนำน ผดุงศิลป์ 
[6] รำยงำนว่ำ ควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตร
มีค่ำในระดับสูง อันเนื่องมำจำกกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรใช้สำรเคมี            
ก ำจัดศัตรูพืชเป็นประจ ำ ส่วนในงำนวิจัยครั้งนี้ เกษตรกรรู้วิธีกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น เมื่อถูกสำรเคมีทำงกำรเกษตรรดเสื้อผ้ำ คือ 
ควรถอดเสื้อผ้ำออก พร้อมกับรีบอำบน้ ำ ทัศนคติต่อกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ อยู่ในระดับสูง ซึ่ง
แตกต่ำงจำกกำรศึกษำของทองพูล แก้วกำ [7]  พบว่ำ ทัศนคติอยู่ใน
ระดับต่ ำ ในกลุ่มเกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ พฤติกรรมกำรใช้
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่สู ง  ซึ่ งสอดคล้องกับ กำรศึกษำของ             
ศรัญญำ พันธุ์คุณ [8] ที่ว่ำ พฤติกรรม กำรปฏิบัติงำนในกำรใช้
สำรเคมี ก ำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจำรณำพฤติกรรมกำร

ปฏิบัติงำนในกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช พบว่ำ เกษตรกรมี
พฤติกรรมก่อนกำรฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเกษตรกร
อ่ำนฉลำกข้ำงภำชนะบรรจุสำรเคมีทำงกำรเกษตรก่อนใช้ทุกครั้ง 
และปฏิบัติตนตำมค ำแนะน ำที่ระบุไว้บนฉลำก นอกจำกนั้น ผล
กำรศึกษำยังแสดงให้เห็นว่ำ ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของกลุ่ม    
เกษตรกรบ้ำนห้วยหมอเฒ่ำมีระดบัไม่ปลอดภยั ร้อยละ 69.4 มีควำม
สอดคล้องกับ อนุวัตน์  เพ็งพุฒ [9] ทองพูล แก้วกำ [7] และ  
รชำดำ ครูซ และคณะ [10] ในกำรศึกษำครั้งนี้มีควำมเป็นไปได้ว่ำ 
บ้ำนของเกษตรกรอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับสวนล ำไย ซึ่งมีกำรใช้
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช เมื่อพิจำรณำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กับระดับเอนไซม์ โคลีน เอสเตอเรสของกลุ่ ม เกษตรกรบ้ำน 
ห้วยหมอเฒ่ำ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมี ในรูปแบบปฏิบัติ เอง มี
ควำมสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของสำยสุนีย์ พันธุ์พำนิช [11] ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อระดบั
สำรพิษในเลือดของเกษตรกร เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ 
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จังหวัดแพร่ พบว่ำ บทบำทด้ำนกำรท ำเกษตรกรรมโดยกำรสัมผัสกับ
สำรเคมีโดยตรงมีควำมสัมพันธ์กับระดับสำรพิษในเลือด นอกจำกนี้ 
กำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ กำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชมีผลท ำให้เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสอยู่ ในระดับที่ ไม่ปลอดภัยมำกกว่ำกำรไม่ใช้ 
สำรก ำจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ รชำดำ ครูซ และ
คณะ [10] และวิเชียร จันต๊ะ [12] จำกกำรที่เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไมป่ลอดภยั อำจส่งผลต่อระบบต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำย เช่น ระบบประสำท ระบบกำรหำยใจ และระบบ
ทำงเดินอำหำร เป็นต้น  
 

6. สรุปผลการศึกษา 
  ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
อำยุระหว่ำง 51-60 ปี จบกำรศึกษำสูงสุดระดับประถมศึกษำ รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บำท เกษตรกรเลือกใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชชนิด ไซเปอร์เมทริน และไกลโฟเซตมำกที่สุด ระดับควำมรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม อยู่ในระดับสูง  เกษตรกรส่วนใหญ่มีเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสต่ ำ ซึ่งอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ปัจจัยที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ได้แก่ เพศ สถำนะภำพ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และกำรใช้สำรเคมีในรูปแบบปฏิบัติเอง ผู้วิจัย
ท ำกำรแนะน ำให้เกษตรกร ลดกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช และ 
ส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
 
7. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยเพิ่มเติม          
7.1 ถึงแม้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม กำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ในระดับสูง แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเป็น
พื้นฐำนของกำรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยเรื่องที่ควรประชำสัมพันธ์ 
เช่น วิธีกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง ผลเสียของกำรใช้สำรเคมีอย่ำงไม่
ถูกต้อง วิธีกำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำย ประโยชน์ของกำรกิน
สมุนไพรล้ำงพิษ เช่น รำงจืด รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรล้ำง
ผัก และผลไม้ก่อนรับประทำน เป็นต้น  
7.2 จัดให้มีโปรแกรมตรวจสำรพิษในเลือดของเกษตรกรอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังระดับสำรพิษ    
7.3 ภำครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ โดยกำร
อบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ กำรจัด
ให้มีโครงกำรน ำร่องต้นแบบ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลด 
กำรใช้สำรเคมี [6] 
7.4 เชิญชวนให้ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับกำรบริโภคผักปลอด
สำรพิษ รวมถึงกำรส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคใน
ครัวเรือน [6]    

8. กิตติกรรมประกาศ 
โครงกำรวิจัยนี้ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกเครือข่ำย

บริกำรสุขภำพอ ำเภอแม่สรวย โรงพยำบำลแม่สรวย และ
ขอขอบพระคุณ ดร.ช่ืนกมล  นำคประเสริฐ รวมถึง เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเจดีย์หลวง ผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกท่ำน ที่ให้ควำม
ช่วยเหลือ และใหค้วำมร่วมมือตลอดกำรท ำโครงกำรในครั้งนี ้
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ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ท่ีแยกได้จากดนิต่อยับยั้ง Vibrio parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิดโรค
กุ้งตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 

Efficacy of Bacillus spp. from soil on inhibition of Vibrio parahaemolyticus caused 
shrimp early mortality syndrome in white shrimp (Litopenaeus vannamei)  

 
เจนจิรา เดชรกัษา1, สุภัสสรา สนหล1ี, อตินุช ชูบญุเอ้ียว1 และ ดวงใจ บุญกุศล1*  

 
1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

1*Email : ngamsomd@gmail.com 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp. ท่ีแยกได้จากดินต่อการยับย้ัง Vibrio 
parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้งตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ในตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร นํามาคัดแยก Bacillus spp. ได้ทั้งหมด 16 ไอโซเลท คัดแยก V. parahaemolyticus จากกุ้งขาวแวนนาไม

ท่ีปรากฏลักษณะของการเป็นโรคกุ้งตายด่วน จากนั้นนํา Bacillus spp. ทั้ง 16 ไอโซเลท ไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของ 
V. parahaemolyticus ด้วยวิธี disc diffusion method ผลการศึกษาพบว่า Bacillus spp. ท้ัง 16 ไอโซเลท ให้ผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

บริเวณยับย้ัง (inhibition zone) อยู่ในช่วง 8-16 mm โดยไอโซเลทท่ีให้ผลการยับย้ังมากท่ีสุดคือ ไอโซเลท B4 (16 mm) รองลงมาได้แก่    
ไอโซเลท B14 (15 mm) และ B6 (14 mm) ตามลําดับ  
คําสําคัญ : บาซิลลัส, วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส, โรคกุ้งตายด่วน, กุ้งขาวแวนนาไม 

 

Abstract 
This study aims to study on efficacy of Bacillus spp. from soil on inhibition of Vibrio parahaemolyticus caused 

shrimp early mortality syndrome in white shrimp. Soil samples were collected from shrimp pond in Tambon Thasao, 
Krathumban District, Samutsakhon Province for Bacillus spp. isolation. Sixteen isolates of Bacillus spp. were isolated. 
Vibrio parahaemolyticus were isolated from white shrimp revealed disease characteristics. Effect of sixteen isolated 
Bacillus spp. on V. parahaemolyticus inhibition were determined by disc diffusion method. All 16 isolates of Bacillus spp. 
demonstrated inhibition zone in range of 8-16 mm. The highest inhibition zone was caused by isolate B4 ( 1 6  mm) , 
following by isolate B14 (15 mm) and isolate B6 (14 mm), respectively. 
Keywords : Bacillus, Vibrio parahaemolyticus, Shrimp Early Mortality Syndrome, Litopenaeus vannamei 
 

1. บทนํา  
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็นสัตว์น้ําท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นกุ้งท่ีเลี้ยงง่ายมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้

ยังประสบปัญหาหลัก คือ การเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะ

กลุ่มวิบริโอ (Vibrio spp.) ทําให้เกิดโรคกุ้งตายด่วนหรือกลุ่มอาการ

ตายด่วน (Shrimp Early Mortality Syndrome : EMS) เรียกอีก

ชื่อหนึ่งว่า กลุ่มอาการตับและตับอ่อนตายเฉียบพลัน (Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome : AHPNS) แบคทีเรียท่ี

ก่อให้เกิดโรคนี้ คือ Vibrio parahaemolyticus ซ่ึงเจริญเติบโตได้ดี

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีสารอินทรีย์สูง จึงทําให้สามารถพบแบคทีเรีย

ชนิดนี้ได้ในบ่อเพาะเลี้ยงท่ีมีการสะสมของตะกอนสารอินทรีย์

ปริมาณสูงท่ีเกิดจากการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น

สูง มีการให้อาหารสําเร็จรูปท่ีมีโปรตีนสูงทําให้มีของเสียสะสมในบ่อ

เพ่ิมข้ึน ตามระยะเวลาการเล้ียง การสะสมของอาหารกุ้งตกค้างใน

บ่อ และเศษตะกอนอินทรีย์ตกค้าง  
กุ้งท่ีเป็นโรคกุ้งตายด่วนนั้นพบว่ามีเซลล์ตับและตับอ่อนของกุ้งมี

ลักษณะการตายหรือถูกทําลายอย่างรุนแรง ในช่วงระยะแรกกุ้งใน

บ่อท่ีป่วยจะไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างเด่นชัด ไม่มีอาการเกยขอบ
บ่อ แต่ต่อมากุ้งจะมีอาการว่ายน้ําเฉื่อย กินอาหารน้อยลง ลําตัวซีด
หรือสีคล้ํา มีตะใคร่เกาะ ตับมีสีขาวซีดหรือสีเหลือง เปลือกนิ่ม ลําไส้
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ไม่มีอาหาร หรือขาดช่วง เร่ิมพบกุ้งตายในยอและตายท่ีก้นบ่อ 
หลังจากนั้นจะพบซากกุ้งลอยข้ึนมา กุ้งเร่ิมทยอยตาย และหากไม่ได้

รับการรักษาก็จะส่งผลกระทบทําให้กุ้งตายเป็นจํานวนมาก เกิด
ความเสียหายเป็นวงกว้าง [1] 

โรคโรคกุ้งตายด่วนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

เกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง เพ่ิมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโดยการใช้

สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเกษตรกรมักเลือกใช้ในการ

รักษาโรคกุ้งตายด่วน เนื่องจากยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ได้ในวงกว้าง 
อย่างไรก็ตามพบว่ายาปฏิชีวนะมีข้อจํากัดหลายอย่าง [2] เช่น การ
ตอบสนองต่อการรักษาโดยยาปฏิชีวนะอาจให้ผลไม่ดี การรักษามี

ค่าใช้จ่ายสูงมาก มีอัตราการด้ือยาสูง มีผลข้างเคียงต่อกุ้งและปัญหา

ผลตกค้างของยาในกุ้งท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค   
เป็นต้น  

จากปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งและผู้บริโภคดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ท่ีแยกได้จากดินต่อ

การยับย้ัง Vibrio parahaemolyticus  ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้งตายด่วน

ในกุ้งขาวแวนนาไม เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นทางเลือกในการลด

การใช้สารเคมีและป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสุขภาพ

ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตลอดจนลดความสูญเสียผลผลิตกุ้ง

และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นําไปสู่การเพ่ิม

ศักยภาพการเลี้ยงกุ้งท่ีมีความสามารถในการแข่งขันด้วยผลผลิตท่ี

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพ่ือคัดแยก Bacillus spp. จากดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง ตําบลท่าเสา 
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ท่ีคัดแยกได้ในการ

ยับย้ังการเจริญของ V. parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิดโรคตาย

ด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การคัดแยกเชื้อ Bacillus spp. จากดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง  

เก็บตัวอย่างดินบริเวณผิวหน้าดินของบ่อเลี้ยงกุ้งของนายวินัย 
สนหลี ตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยเก็บ

ดินจานวน 4 จุด โดยสองจุดเป็นบริเวณขอบน้ํา และอีกสองจุดเป็น

บริเวณรอบบ่อเลี้ยง นํามาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนดินมี

ลักษณะแห้ง หลังจากนั้นชั่งตัวอย่างดิน 10 กรัม นํามาใส่สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 90 มิลลิลิตร 
นําไปเขย่าบนเครื่องเขย่าความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 
นาที จากนั้นนํามาแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 นาที เพ่ือคัดแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีความสามารถทน

ความร้อนนําตัวอย่างท่ีได้มาขีดลง ในอาหาร Bacillus medium 
(BM) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง 
จากนั้นนําโคโลนีท่ีได้ไปทําเชื้อบริสุทธ์ิโดยวิธีการขีด (streak) ลงบน

อาหาร nutrient agar ศึกษาลักษณะของเชื้อท่ีแยกได้โดยการย้อมสี

แกรมและย้อมสปอร์ ทดสอบการสร้างเอนไซม์แคทตาเลส คัดเลือก
แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างท่อน สร้างเอนโดสปอร์ และให้ผล    
แคทตาเลสเป็นบวก  

ศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของแบคทีเรียท่ีแยกได้ ได้แก่ ศึกษา

การเจริญในอาหาร nutrient broth ท่ีมีโซเดียมคลอไรด์ความ

เข้มข้น 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ศึกษาการเจริญในอาหาร nutrient 
broth ท่ี มี  pH 5, 6, 7, 8 และ  9 ศึกษาการ ย่อยแป้ง  ( starch 
hydrolysis) โ ด ย  อ าห า ร  starch agar และศึ กษ าก า ร ส ร้ า ง 
cytochrome C oxidase 
 
3.2 การคัดแยกเชื้อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรคกุ้ง
ตายด่วน 

เก็บตัวอย่างกุ้งขาวท่ีติดเชื้อแบคทีเรียท่ีมีลักษณะลําตัวซีดขาว 
บริเวณหัวมีสีเหลือง ลําตัว  เป็นจุด จากบ่อเลี้ยงกุ้งของนายวินัย   
สนหลี ตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นํา
ตัวอย่างกุ้งมาชั่งปริมาณ 25 กรัม ใส่ลงในสารละลาย Alkaline 
Peptone Water (APW) pH 8.5 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร นําไปบ่ม

ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นขีดลงใน

อาหาร Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-Sucrose (TCBS) agar ท่ี
ท่ีมีโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกโคโลนีขนาดเล็ก สีเขียว
มะกอกไปทําเชื้อบริสุทธิ์ โดยวิธีการขีดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
nutrient agar มีความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5 
เปอร์เซ็นต์ คัดเลือกแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อนสั้น มาทําเชื้อ

บริสุทธ์ิ จากนั้นนําแบคทีเรียท่ีแยกได้มาศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี 
ไ ด้แก่  การศึกษาการเจริญในอาหาร  Triple Sugar Iron agar 
reaction (TSI) ความสามารถในการใช้น้ําตาลแลคโตสในอาหาร 
MacConkey agar ก า ร ส ร้ า ง  cytochrome C oxidase  
ความสามารถในการย่อยสลายยูเรีย (urease test) ความสามารถใน
การเจริญในสภาพท่ีมีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 3, 5 ,7 
และ 9 เปอร์เซ็นต์ 
 
3.3 การศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Bacillus spp. ในการ
ยับยั้ง V. parahaemolyticus โดยวิธี cross streak 

การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Bacillus spp. ในการ

ยับย้ัง V. parahaemolyticus อ้างอิงและดัดแปลงตามวิธีของ     
วั ช ริ ยาและคณะ  [3] ขี ด  Bacillus spp. ท่ี แยก ไ ด้บนอาหาร 
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nutrient agar จากนั้ นขี ด เ ชื้ อ  V. parahaemolyticus ในแนว     
ตั้งฉากกับ Bacillus spp. บ่มไว้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง สังเกตบริเวณยับย้ัง  
 

3.4 การศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ที่คัดแยกได้ใน
การยับยั้ง V. parahaemolyticus โดยวิธี disc diffusion 

การศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ท่ีคัดแยกได้ในการ

ยับย้ังการเจริญของ V. parahaemolyticus โดยวิธี disc diffusion 
method [4] มี ขั้ น ต อน ดั ง นี้  นํ า  Bacillus spp. ท่ี แ ย ก ไ ด้ ม า

เพาะเลี้ยงใน nutrient broth บ่มบนเคร่ืองเขย่า ความเร็ว 200 
รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิห้อง (28-30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 
ชั่วโมงจากนั้นนํามาป่ันเหวี่ยงท่ี 6,000 รอบต่อนาที 4 องศาเซลเซียส 
แยกเซลล์ออก นําส่วนใสหรือสารสกัดหยาบ (crude supernatant) 
มากรองด้วยเย่ือกรอง 0.45 ไมโครเมตร  

ทําการเพาะเลี้ยง V. parahaemolyticus บน nutrient agar  
บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เข่ียเชื้อมา

ละลายในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ให้มี

ความเข้มข้นเท่ากับสารละลาย Mcfarland standard เบอร์ 0.5 
จากนั้นทําการ swab เชื้อบนผิวหน้าอาหาร nutrient agar  

นําสารสกัดหยาบของ Bacillus spp. ท่ีแยกได้ปริมาตร 20 
ไมโครลิตรหยดลงบนกระดาษ paper disc ท่ี มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร จากนั้นนําไปวางบนผิวหน้าอาหารเล้ียงเชื้อท่ี

ทําการ swab เชื้อแล้ว โดยมี nutrient broth เป็นชุดควบคุม     
บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่งโมง ทําการวัด

บริเวณยับย้ังหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี
ของ Bacillus spp. ที่คัดแยกจากดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

ผลการศึกษาลักษณะโคโลนีและการจัดเรียงตัวของแบคทีเรีย

ท้ังหมด 16 ไอโซเลท บนอาหาร nutrient agar พบว่าท้ัง 16 ไอโซเลท 
มีสีของโคโลนีขุ่น รูปร่างกลมหรือคล้ายกระสวย มีผิวหน้าเรียบและ

ขรุขระ ลักษณะโคโลนีแบนถึงนูนจากผิวหน้าอาหารเล็กน้อย ศึกษา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 1,000 เท่า มีการจัดเรียงตัวของ
เซลล์แบบเส้นเป็นสายและเซลล์เด่ียว แบคทีเรียทุกไอโซเลทมีการ

สร้างเอนโดสปอร์ สร้างเอนไซม์แคแทเลส สร้างเอนไซม์ oxidase 
สามารถย่อยสลายแป้งได้ เจริญได้ดีในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 3 
เปอร์เซ็นต์ ไอโซเลท B1, B4, B6, B14, B15 และ B16 สามารถ

เจริญได้ในโซเดียมคลอไรด์ 7 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 3 - 
4) 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีของ  
              Bacillus spp. ท่ีแยกได้ 
 

ไอ
โซ

เล
ท 

Ox
ida

se
 te

st 

St
ar

ch
 h

yd
ro

lys
is  

 
 

NaCl (%) 

 
 
 

pH 
3 5 7 5 6 7 8 9 

B1 + + + + + + + + - - 
B2 + + + - - + + + - - 
B3 + + + - - + + + - + 
B4 + + + + + - + + + + 
B5 + + + - - - - - + - 
B6 + + + + + - - - + - 
B7 + + + - - + - + - - 
B8 + + + - - + - + - - 
B9 + + + - - + - + - + 
B10 + + + - - + - - - + 
B11 + + + - - + - - + - 
B12 + + + + - - + + + - 
B13 + + + - - - + - + + 
B14 + + + + + + + - - + 
B15 + + + + + + - + - + 
B16 + + + + + + - + - + 

 
 
 
 
 
 

(ก)                     (ข) 
รูปที่ 3 ลักษณะโคโลนี (ก) และรูปร่างใต้กล้องจุลทรรศน์ (ข)     

ของ Bacillus spp. ไอโซเลท B1 
 
 
 
 
 

(ก)                     (ข) 
รูปที่ 4 ลักษณะโคโลนี (ก) และรูปร่างใต้กล้องจุลทรรศน์ (ข)      

ของ Bacillus spp. ไอโซเลท B4 
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4.2 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี
ของ V. parahaemolyticus 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษณะ โ ค โ ลนี ข อ ง เ ชื้ อ แ บค ที เ รี ย  V. 
parahaemolyticus บนอาหาร Thiosulfate-citrate-bile salts-
sucrose agar (TCBS) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นโคโลนีเล็กสีเขียวมะกอก เม่ือย้อมแกรม
และศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าติดสีแกรมลบ รูปร่างเป็น

ท่อนโค้ง (ตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติทางชีวเคมีของ V. parahaemolyticus 
 

การทดสอบ ผลการทดสอบ 
Oxidase test + 
TSI Agar Reaction K/A* 
Urea hydrolysis test - 
การเจริญในอาหารท่ีมีท่ีมีความ  

เข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์  

3 เปอร์เซ็นต์ เจริญได้ดีท่ีสุด

5 เปอร์เซ็นต์ เจริญได้ดี

7 เปอร์เซ็นต์ เจริญได้ปานกลาง

9 เปอร์เซ็นต์ เจริญได้น้อย

* alkaline slant/acid butt (K/A) การย่อยสลายกลูโคสเกิดในสภาพที่

ต้องการออกซิเจนเท่าน้ัน 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Bacillus spp. ในการยับย้ัง  
              V. parahaemolyticus 
 

ไอโซเลท ผลการยับยั้งเบื้องต้น* 
B1 +1 
B2 +2 
B3 +1 
B4 +3 
B5 +2 
B6 +3 
B7 +2 
B8 +2 
B9 +1 
B10 +1 

B11 +1 

B12 +1 

B13 +1 

B14 +3 
B15 +2 
B16 +3 

* +1 หมายถึง เกิดการยับย้ังเล็กน้อย, +2 หมายถึง เกิดการยับย้ังปานกลาง

, +3 หมายถึง เกิดการยับย้ังมาก 

 

 
 
 
 
 

(ก)                     (ข) 
รูปท่ี 4 ลักษณะโคโลนี (ก) และลักษณะรูปร่างเซลล์ (ข)           

ของ V. parahaemolyticus 
 
4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Bacillus spp.      
ในการยับยั้ง V. parahaemolyticus 

จากการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Bacillus spp. ใน
การยับย้ัง V. parahaemolyticus ได้ผลการยับย้ังเบื้องต้นในระดับ

มาก ปานกลาง เล็กน้อย แตกต่างกันในแต่ละไอโซเลท (ตารางท่ี 3) 
 
 

4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการยับยั้ง 
V. parahaemolyticus 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ท่ีคัดแยกได้ใน

การ ยับ ย้ังการเจ ริญของ  V. parahaemolyticus โดยวิ ธี  disc 
diffusion method ให้ผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับย้ัง 
(inhibition zone) อยู่ในช่วง 8-16 mm โดยไอโซเลทท่ีให้ผลการ

ยับย้ังมากท่ีสุด คือ ไอโซเลท B4 (16 mm) รองลงมาได้แก่ ไอโซเลท 
B14 (15 mm) และ B6 (14 mm) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และรูปท่ี 
5) 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพในการยับย้ัง V. parahaemolyticus ของ  
              Bacillus spp. โดยวิธี disc diffusion method  
 

ไอโซเลท Inhibition zone (mm) 

B1 9 

B2 11 

B3 8 

B4 16 

B5 11 

B6 14 

B7 11 

B8 11 

B9 9 

B10 8 

B11 11 

B12 9 

B13 8 

B14 15 

B15 8 

B16 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 5 ลักษณะการเกิดบริเวณยับย้ัง (inhibition zone) การเจริญ 
         ของ V. parahaemolyticus ด้วย Bacillus spp. 
         16 ไอโซเลท (B1-B16) โดยวิธี disc diffusion method 

 

5. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า Bacillus spp. จํานวน 16 ไอโซเลท     

ท่ี แยก ไ ด้ จ ากดิ นบริ เ วณรอบบ่ อกุ้ ง  สามารถ ยับ ย้ั ง เ ชื้ อ  V. 
parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้งตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม 
ได้ทุกไอโซเลท อย่างไรก็ตาม Bacillus spp. แต่ละไอโซเลทมี

ความสามารถในการยับย้ังท่ีแตกต่างกัน โดยไอโซเลท B4 ให้ผลการ

ยับย้ังท่ีมีขนาด inhibition zone มากท่ีสุด (16 mm) สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ Vaseeharan และ Ramasamy [5] พบว่า

โพรไบโอติกใน กลุ่ม Bacillus สามารถครอบครองพื้นท่ีและยับย้ัง

เชื้อแบคทีเรียก่อโรค โดยเฉพาะแบคทีเรีย Vibrio ได้ท้ังในน้ําและใน

ทางเดินอาหารของกุ้ง เช่นเดียวกับท่ีพบว่าการใช้ โพรไบโอติก       
B. subtilis ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดําช่วยอัตราการติดเชื้อแบคทีเรีย    
V. harveyi และเพ่ิมอัตราการรอดของกุ้ งไ ด้อย่างมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากมีกลไกในการทําลายแบคทีเรียก่อโรค โดยการแย่ง

ส า รอาหารและผลิ ตส า ร  exoenzyme เ ช่ น  protease และ 
amylase ท่ีสามารถย่อยเมือกท่ีล้อมรอบเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ

ส่งผลให้แบคทีเรียก่อโรคหยุดการเจริญ [6] นอกจากนี้ยังสามารถ

ยับย้ังการสร้างสารพิษของ แบคทีเรียก่อโรคได้ นอกจากนี้ รายงาน
ของ  Nakayama และคณะ  [7] พบว่าแบค ที เ รี ย  B. subtilis,          
B. licheniformis และ B. megaterium สามารถยับย้ังการเจริญ

และการสร้างสารพิษของแบคทีเรีย V. harveyi ทําให้กุ้งท่ีได้รับ

ไพรไบโอติกมีอัตราการรอดตายสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
การศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบประสิทธิภาพของ Bacillus spp. 

ท่ีแยกได้จากดินต่อการยับย้ัง V. parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิด

โรคกุ้งตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม ซ่ึงสามารถไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เพ่ือลดการใช้สารเคมี ลดความสูญเสียผลผลิตกุ้งและลดต้นทุนการ

ผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปรับเปลี่ยนการผลิตและการบริโภคท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

6. บทสรุป 
Bacillus spp. จํานวน 16 ไอโซเลท ท่ีแยกได้จากดินบริเวณรอบ

บ่อกุ้ง สามารถยับย้ังเชื้อ V. parahaemolyticus ท่ีก่อให้เกิดโรคกุ้ง

ตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมได้ โดย Bacillus spp. โดยแต่ละไอโซเลท 
มีความสามารถในการยับย้ังท่ีแตกต่างกัน  
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ลักษณะของส ีประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์มาม่อนเค้ก 
ที่เสริมด้วยผงดอกโสนอบแห้ง 

Colour, sensory and nutritional characteristics of mamon cake supplemented 
with dried Sesbania (Sesbania javanica Miq.) flower powder 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของสี คุณค่าทางโภชนาการ และทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริม
ด้วยผงดอกโสนอบแห้ง (DSFP) ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งดอกโสนเป็นแหล่งของเส้นใย แคลเซียม และสารเบต้า-แคโรทีน โดยศึกษาปริมาณ
การใช้ DSFP ร้อยละ 0, 3, 6 และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมดต่อลักษณะของสี คุณค่าทางโภชนาการ และทางประสาทสัมผัส การวัดค่าสีของ    
(ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*)) ของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กด้วยเครื่องวัดสี พบว่าค่า L* มีค่าลดลง 
ในขณะที่ค่า b* และ a* มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อระดับของ DSFP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 ถึง 9 เมื่อพิจารณาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส พบว่าผู้
ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มามอ่นเค้กที่เสริมดว้ย DSFP ที่ร้อยละ 3 นอกจากน้ียังพบว่าเส้นใย แคลเซียม และเบต้า-แคโรทีน(3.25 %) 
มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เมื่อผสม DSFP ในระดับที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้ DSFP ช่วยเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กได้  
ค าส าคัญ : มาม่อนเค้ก, ผงดอกโสนอบแห้ง, เบต้า-แคโรทีน, ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the colour, nutritional and sensory characteristics of mamon 

cakes supplemented with different levels of dried Sesbania flowers powder (DSFP) as sources of dietary fiber, calcium 
and β-carotene. Use of DSFP at the levels of 0.0, 3.0, 6.0 and 9.0% on colour, nutritional and organoleptic 
characteristics of mamon cake was investigated. Colour parameters (lightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*)) of 
mamon cakes were measured using a Hunter colorimeter. L* values of mamon cakes decreased while b* and a* value 
increased with increase in level of DSFP from 0 to 9%. Sensory evaluation showed that mamon cake incorporated with 
3.0% DSFP was acceptable. Addition of DSFP increased the dietary fiber, calcium and β-carotene ( 3.25 %) contents of 
the mamon cakes. The results showed the possibility of utilizing DSFP to improve the nutritional properties of mamon 
cakes. 
Keywords : mamon cake, dried Sesbania flower powder, β-carotene, organoleptic characteristic  
 

1. บทน า 
 โสนมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Sesbania javanica Miq. จัดอยู่
ในวงศ์ถั่ว (Fabaceae หรือ Leguminosae) จัดเป็นไม้ล้มลุกท่ีมีอายุ
ปีเดียว และอยู่ในสกุลเดียวกับต้นแค มีถิ่นก าเนิดในพื้นทีเ่ขตร้อนช้ืน
ของทวีปเอเชีย พบได้ทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในเขต
พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ดอกโสนเป็นพืชผักพื้นบ้านท่ีถูก
น ามาประกอบอาหาร และใช้รับประทานเป็นพืชสมุนไพร (รูปที่ 1) 
ซึ่งให้ทั้งสีสันที่สวยงาม (สีเหลือง) ความอร่อย และช่วยในการบ าบัดโรค 
เนื่องจากในดอกโสนมีสารสีในกลุ่มแคโรทีนอยด์ในปริมาณสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเบต้า-แคโรทีน (β-carotene) จากรายงาน
การวิจัย พบว่าในผงดอกโสนอบแห้ง 100 กรัมจะมีปริมาณของสาร
เบต้า-แคโรทีนอยู่ 26.74 มิลลิกรัม [3] จากรายงานการวิจัยทาง

การแพทย์  พบว่าสารเบต้ า-แคโรทีนจัด เป็นสารตั้ งต้นของการ
สังเคราะห์วิตามินเอ หรือ pro-vitaminA รวมทั้งยังมีฤทธิ์ในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ [12] ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด [7,10] 
ป้องกันการเกิดริ้ วรอย [4] ป้องกันจอประสาทตาเสื่ อม [5]         
ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง [6,9,14] รวมทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ [15] 
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รูปที่ 1 ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) 
 
 จากประโยชน์ดังกล่าวของสารแคโรทีนอยด์ที่พบดอกโสนจึงเป็น
เรื่องที่น่าสนใจที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการใช้
ประโยชน์จากดอกโสน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยดอกโสน 
และผลิตภัณฑ์ขนมปังดอกโสน [2,3] 
 เค้ก (cake) เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ท าจากแป้งสาลี น้ าตาล 
เกลือ ผงฟู ไขมัน นม ไข่ และกลิ่นรสต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อ
ส่วนผสมรวมตัวกันจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อละเอียดและเบา โดยที่
ลักษณะของเค้กแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เค้กเนย (batter-
type cake) เป็นเค้กที่มีเปอร์เซ็นต์ของไขมันสูง และมีลักษณะการ
ขึ้นฟูที่เกิดขึ้นจากอากาศที่ได้จากการตีเนย โดยเม็ดไขมันจะกักเก็บ
อากาศไว้ ซึ่งจะขยายตัวในระหว่างการอบ ได้แก่ เยลโลว์เค้ก       
ไวต์เค้ก และช๊อคโกแล็ตเค้ก เป็นต้น (2) ชิฟฟอนเค้ก (chiffon-
type cake) เป็นเค้กที่มีส่วนผสมระหว่างเค้กเนย (batter type 
cake) และเค้กไข่ (foam type cake) คือ มีโครงสร้างละเอียดของ
เค้กไข่ แต่มีเนื้อที่มันเงาของเค้กเนย ซึ่งชิฟฟอนเค้กจะแตกต่างกับ
เค้กเนยตรงที่ชิฟฟอนเค้กใช้น้ ามันพืชเป็นส่วนผสมแทนเนยหรือ    
มาร์การีน โดยมีส่วนผสมที่ขึ้นฟูจากผงฟู และการตีไข่ขาวส่วนหนึ่ง
ผสมกับส่วนผสมของไขมัน ไข่แดง น้ าตาล และแป้งอีกส่วนหนึ่งโดย
จะใช้น้ ามันพืชเป็นไขมันในสูตร ดังนั้นเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มนวล 
ฟูเบา และมีความมันเงา และ (3) เค้กไข่ (foam-type cake) เป็น
เค้กที่ไม่มีไขมันอยู่ในส่วนผสม เนื้อเค้กและปริมาตรของเค้กขึ้นอยู่
กับการขยายตัวของไข่ขาวที่น ามาตีจนเป็นฟองซึ่งจะกักเก็บอากาศ
ไว้ในระหว่างการตีไข่ และท าให้เค้กเกิดการขยายตัวหรือขึ้นฟูใน
ระหว่างที่ท าการอบ เช่น สปันจ์เค้ก แยมโรล และมาม่อนเค้ก [1] 
แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้งและไข่ขาว การ
รับประทานเข้าไปในปริมาณที่มากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค  
 จากประโยชน์และความส าคัญของดอกโสน ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์มาม่อน
เค้กด้วยการเสริมผงดอกโสนอบแห้ง โดยศึกษาปริมาณของผงดอก
โสนอบแห้งที่เหมาะต่อลักษณะของสี คุณค่าทางโภชนาการ และ
ลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก ซึ่งองค์
ความรู้ที่ได้สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กเพื่อ

สุขภาพที่มีความหลากหลาย และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทเค้ก 
 
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์  
 ดอกโสน [3] แป้งเค้ก (ตราพัดโบก) น้ าตาลทรายขาว (ตราลิน) 
ไข่ไก่ เบอร์ 2 (ตราเทสโก้โลตัส) นมสด (ตราโฟร์โมสต์) เนยสด 
(ตราอลาวรี่ ) กลิ่นวลิลา (ตราวินเนอร์) และครีมออฟทาร์ทาร์     
(ตรามากาเร็ต)  
2.2 อุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 

อุปกรณ์ ในการทดสอบและแบบสอบถามการยอมรับของ
ผู้บริโภค 
2.3 การเตรียมผงดอกโสนอบแห้ง  
 การเตรียมผงดอกโสนอบแห้งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้     
น าดอกโสนที่มีลักษณะดอกตูมและมีขนาดเท่ากัน ล้างน้ าท าความ
สะอาด ตัดก้านช่อดอก ฐานรองดอก และเกสรของดอกโสนออกให้
เหลือแต่กลีบดอก น ากลีบดอกโสนที่ได้มาใส่ในถาด ๆ  ละ 200 กรัม 
น าไปอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
6 ช่ัวโมง [2] หลังจากนั้นน าไปบดให้ละเอียด และร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 0.5 มิลลิเมตร จะได้ผงดอกโสนอบแห้ง (dried Sesbania 
flower powder, DSFP) ช่ังน้ าหนักก่อนอบและหลังอบ รวมทั้ง
ค านวณหาร้อยละของผลผลิต (% yield) ดังสมการที่ 1 และเก็บ
รักษาในถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์ [3] 
ร้อยละของผลผลิต (% yield) = (น้ าหนักของดอกโสนหลังอบ/
น้ าหนักของดอกโสนก่อนอบ) x 100              (1) 
 
2.4 การศึกษาปริมาณผงดอกโสนอบแห้งที่เหมาะต่อลักษณะสี 
คุณค่าทางโภชนาการ และทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
มาม่อนเค้ก 

น าผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กต ารับพื้นฐานที่ได้รับการคัดเลือกมา
ศึกษาปริมาณ DSFP ที่เหมาะสมในระดับการเสริมที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ร้อยละ 0, 3, 6 และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมด แสดงดังตารางที ่
1 โด ย วางแผน การทด ลองแบ บ สุ่ ม สมบู รณ์  (Completely 
Randomized Design, CRD) 
2.4 การวิเคราะห์ลักษณะของสีและคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก 
 2.4.1 การวัดค่าสีของมาม่อนเค้ก ได้แก่ ค่าความความสว่าง 
(L*) ค่าความ เป็นสีแดง  (a*) และค่ าความ เป็นสี เหลือง  (b*) 
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องวัดสี  รุ่น Color Quest XE (HunterLab, 
USA) ท าการทดลอง 5 ซ้ าต่อตัวอย่าง 
 2.4.2 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของมาม่อนเค้ก 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย และแคลเซียมโดยวิธีของ 
AOAC (2012) และการวิ เคราะห์ปริมาณ สารเบต้า-แคโรทีนใน
ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก [3] 
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ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของต ารับผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่
เสริมด้วยผงดอกโสนอบแห้งในระดับที่แตกต่างกัน 
ส่วนผสม 
(กรัม) 

ผงดอกโสนอบแห้ง (ร้อยละ) 
0 3 6 9 

แป้งเค้ก 
ไข่แดง 
ไข่ขาว 
ไข่ไก่ 
น้ าตาล 
ครีมออฟทาร์ทาร์ 
กลิ่นวนิลา 
นมสด 
เนยสด 
ผงดอกโสนอบแห้ง 

50.0 
68.0 
132.0 
50.0 
120.0 
2.5 
5.0 
70.0 
50.0 
0.0 

50.0 
68.0 
132.0 
50.0 
120.0 
2.5 
5.0 
70.0 
50.0 
16.0 

50.0 
68.0 
132.0 
50.0 
120.0 
2.5 
5.0 
70.0 
50.0 
32.0 

50.0 
68.0 
132.0 
50.0 
120.0 
2.5 
5.0 
70.0 
50.0 
49.0 

 
2.5 การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มา
ม่อนเค้ก 
 ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะที่
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธี 9-
Point hedonic scale test เพื่อคัดเลือกต ารับมาม่อนเค้กที่เสริม
ด้วย DSFP ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดจากผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร 
และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 35 คน 
2.6 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างทาง
สถิติของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 
3.1 ผลการศึกษาปริมาณผงดอกโสนอบแห้งที่ เหมาะสมต่อ
ลักษณะด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก 
 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริมด้วย DSFP ร้อยละ 
0, 3, 6 และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมด และน ามาประเมินคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ 
เนื้ อสัมผัส  และความชอบโดยรวมด้วยวิธี 9–point hedonic 
scaling test แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริม
ด้วย DSFP ในปริมาณที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้ค่าคะแนนเฉลี่ยทุก
คุณลักษณะด้านประสาทสัมผัสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p ≤0.05) (รูปที่ 2) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่
เสริมด้วย DSFP ร้อยละ 3 ของส่วนผสมทั้งหมด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านสี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงที่สุด และมีค่า
คะแนนเท่ากับ 7.74, 8.02, 8.25 และ 8.22 คะแนน ตามล าดับ ซึ่ง
อยู่ในระดับความชอบมาก ยกเว้นค่าเฉลี่ยในด้านลักษณะที่ปรากฏ
และกลิ่น รองลงมา คือ ร้อยละ 0 (ชุดควบคุม ), 6 และ 9 ของ
ส่วนผสมทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกคุณลักษณะด้าน
ประสาทสัมผัสอยู่ในระดับความชอบน้อยถึงชอบปานกลาง จากผล

การทดลองแสดงให้เห็นว่าการเสริมด้วย DSFP ในปริมาณที่เพ่ิมมาก
ขึ้นนั้น มีผลต่อการยอมรับของผู้ทดสอบชิม โดยผลิตภัณฑ์มาม่อน
เค้กที่เสริมด้วย DSFP ร้อยละ 6 และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมด มี
คะแนนเฉลี่ยทุกคุณลักษณะด้านประสาทสัมผัสน้อยกว่ามาม่อนเค้ก
ต ารับควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) (รูปที่ 2) ซึ่งอยู่
ในระดับความชอบน้อย ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก
ต ารับที่เสริมด้วย DSFP ร้อยละ 6 และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมด ไม่
เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิมนั่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กมีสี
เหลืองเข้มเกินไปท าให้ผู้ทดสอบชิมไม่คุ้นเคยกับสี รวมทั้งกลิ่นและ
รสชาติของดอกโสนที่มีมากเกินไปในผลิตภัณฑ์ และปริมาณเส้นใย
เพิ่มขึ้น ท าให้เนื้อสัมผัสมีลักษณะแข็ง เมื่อรับประทานจะรู้สึกระคาย
คอ และไม่เรียบเนียน ซึ่งสอดคล้องกับงานการวิจัยของ [3] พบว่า
การเติมผงดอกโสนอบแห้งร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ในผลิตภัณฑ์
คุกกี้เนย จะส่งผลท าให้ลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบ
ชิมลดลง เช่นเดียวกับ [2] พบว่าการเสรมิผง DSFP ในปริมาณร้อยละ 7.5-10 ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง มีค่าคะแนนลดลงในทุกคุณลักษณะทางด้าน
ประสาทสัมผัส 

 
รูปที่ 2 ค่าคะแนนเฉลีย่คุณลักษณะด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์
มาม่อนเค้กที่เสรมิด้วยผงดอกโสนอบแห้งในระดับที่แตกต่างกัน 

 
3.2 ผลการศึกษาปริมาณผงดอกโสนอบแห้งที่ เหมาะสมต่อ
ลักษณะสีของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก 
 คุณภาพสีของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์ ผลจากการผลิตมาม่อน
เค้กโดยการเติม DSFP ในปริมาณที่แตกต่างกัน (ร้อยละ 0, 3, 6 
และ 9 ของส่วนผสมทั้งหมด) พบว่าการเพิ่มปริมาณ DSFP จากร้อยละ 
0 ถึง 9 ของส่วนผสมทั้งหมด มีผลท าให้มาม่อนเค้กมีสีเหลืองถึงสีเหลือง
เข้ม แสดงดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 แสดงค่าสีของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริมด้วยผงดอกโสน

อบแห้งในปริมาณที่แตกต่างกัน 
 

 โดยผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กมีค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม 
(ร้อยละ 0) โดยลดลงจาก 76.00 เป็น 42.84 ในขณะที่ค่าความเป็นสี
แดง (a*) และความเป็นสี เหลือง (b*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก 1.50 เป็น 4.06 และจาก 29.99 
เป็น 47.93 ตามล าดับ เมื่อปริมาณของ DSFP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 
ถึง 9 ของส่วนผสมทั้งหมด (รูปที่ 3) การที่ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กมีสี
เหลืองเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากในกลีบดอกโสนมีสารเบต้า-แคโรทีนที่ เป็น
องค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นสารที่ใหสีเหลือง [2] สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[8] พบว่าการใช้แป้งข้าวโพดและแป้งมันเทศทีอุ่ดมไปด้วยสารสเีบต้า-
แคโรทีนในการผลิตคุกกี้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่า b* เพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีเหลืองเพิ่มขึ้น 
ส่วน [11] รายงานว่าการใช้ผงบีทรูท (Beta vulgaris L.) ซึ่งมีสารสี
แดงที่เรียกว่า บีตาเลน (betalains) ร้อยละ 0-20 ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
ส่งผลให้ค่า L* และ b* ลดลง ในขณะที่ค่า a* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท า
ให้คุกกี้ที่ได้มีสีแดงเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองและรายงานการวิจัย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลักษณะสีของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับสารสี 
(pigment) ที่มีอยู่ในวัตถุดิบ ปริมาณการใช้ และชนิดของพืช 
 
3.3 ผลการศึกษาปริมาณผงดอกโสนอบแห้งที่เหมาะสมต่อคุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก  
 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก
ที่เสริมด้วย DSFP ในปริมาณที ่แตกต่างกัน  แสดงดังตารางที่ 2 
พบว่ามาม่อนเค้กที่เสริมด้วย DSFP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 ถึง 3 ของ
ส่วนผสมทั้งหมด มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน เส้นใย และแคลเซียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 
40.98 เป็น 42.80, 9.06 เป็น 9.75, 0.21 เป็น 1.35 กรัมต่อ 100 
กรัม และ 49.99 เป็น 85.90 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดับ จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริมด้วย 
DSFP ร้อยละ 3 ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ใย
อาหาร และแคลเซียม เนื่องจากในดอกโสนมีปริมาณของโปรตีนและ
ใยอาหารสูง [2, 3] 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์       
มาม่อนเค้กต ารับควบคุมกับต ารับที่เสริมด้วยผงดอกโสนอบแห้ง 
องค์ประกอบทางเคมี มาม่อนเค้กที่เสริมผงดอกโสนอบแห้ง  

(ของส่วนผสมทั้งหมด) 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 3 

คาร์โบไฮเดรต* 

ไขมัน*  
โปรตีน* 

เส้นใย* 
แคลเซียม** 

40.98 
17.93 
9.06 
0.21 
49.99 

42.80 
17.75 
9.75 
1.35 
85.90 

* หน่วยกรัมต่อ 100 กรัม **หน่วยมิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
 
3.4 ผลการศึกษาปริมาณผงดอกโสนอบแห้งที่ เหมาะสมต่อ
ปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนในผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก 
 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณเบต้า-แคโรทีนในผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่
เสริมด้วย DSFP ในปริมาณที่แตกต่างกัน แสดงดังรูปที่ 4 พบว่า
ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริมด้วย DSFP ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 0-9 ของส่วนผสมทั้งหมด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณสาร
เบต้า-แคโรทีนเพิ่ มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (ร้อยละ 0) และมีปริมาณ
เบต้า-แคโรทีนเพิ่มขึ้นจาก 0.00 เป็น 7.58 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานการวิจัยของ [3] พบว่าการเติม DSFP 
ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3-9 ในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนย จะส่งผลท าให้มี
ปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนเพิ่มขึ้นจาก 0.00 เป็น 5.17 มิลลิกรัมต่อ 
100 กรัมตัวอย่าง ดังนั้นจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
มาม่อนเค้กจะมีปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ DSFP ที่เสริมเข้าไป อย่างไรก็ตามทั้งนี้จะต้องดูผลควบคุม
กับการยอมรับของผู้บริโภคด้วย เช่นในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยดอกโสน
ผู้บริโภคยอมรับที่ร้อยละ 3 เมื่อวิเคราะห์มีปริมาณสารเบต้า-แคโรทีน 
1.97 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก
ผู้บริโภคยอมรับที่ร้อยละ 3 เช่นกัน ซึ่งมีปริมาณเบต้า-แคโรทีน
เท่ากับ 3.25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง 
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รูปที่ 4 แสดงปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนในผลิตภณัฑม์าม่อนเค้กที่

เสรมิด้วยผงดอกโสนอบแห้งในระดับที่แตกต่างกัน 
 

3.5 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มาม่อน
เค้กที่เสริมด้วยผงดอกโสนอบแห้ง 
 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในตัวผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก
ที่เสริมด้วย DSFP ที่ร้อยละ 3 จ านวน 100 คน โดยการประเมินผล
คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส แสดงตารางที ่3 
ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์มาม่อนดอกโสนของผู้บริโภค 
ลักษณะทางด้าน 
ประสาทสัมผัส 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ± 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความชอบ 

ลักษณะที่ปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาติ 
เนื้อสัมผัส 
ความชอบโดยรวม 

7.59±1.05 
7.46±1.09 
7.76±1.02 
7.76±1.01 
7.81±1.16 
7.86±1.00 

ชอบปานกลาง 
ชอบปานกลาง 
ชอบปานกลาง 
ชอบปานกลาง 
ชอบปานกลาง 
ชอบปานกลาง 

 
 พบว่าคุณภาพทางด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.46-
7.86 คะแนน ซึ่ งอยู่ ในระดับความชอบปานกลาง และจากผล
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการ
ยอมรับในผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กดอกโสนร้อยละ 99 และมีการ
ตัดสินใจซื้อร้อยละ 96 ถ้ามีวางจ าหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ควร
มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ บริ โภคทราบถึงคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการของดอกโสนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์มามอ่นเคก้ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริโภคมากข้ึน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กโดยการเสริมด้วย DSFP ใน
ปริมาณที่แตกต่างกันจากร้อยละ 0 ถึง 9 ของส่วนผสมท้ังหมด พบว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณ DSFP ในผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) ปริมาณไขมัน 

โปรตีน เถ้า เส้นใย และความช้ืน รวมทั้งสารเบต้า-แคโรทีนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความสว่าง (L*) และปริมาณคาร์โบไฮเดรตมี
แนวโน้มลดลง โดยผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กที่เสริมด้วยผงดอกโสน
อบแห้งร้อยละ 3 ของส่วนผสมทั้งหมด มีค่าคะแนนเฉลี่ยทางประสาท
สัมผัส ได้แก่ ด้านสี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุดแตกต่าง
อย่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับสูตรอื่น ๆ  ซึ่งอยู่ใน
ระดับความชอบมาก และเป็นสูตรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
สู งสุด เมื่ อน าผลิตภัณฑ์ มาม่ อนเค้กดอกโสนดั งกล่ าวมาวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ดังนั้นจากการพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้ก
ที่เสริมด้วย DSFP จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะ
สารพฤกษเคมีในกลุ่มสารสีแคโรทีนอยด์ (เบต้า-แคโรทีน) แคลเซียม 
และใยอาหาร รวมทั้งสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพได้ 
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ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวมวลเพ่ือชุมชนแก่งหางแมว 
The Study Organic fertilizer Production Biomass for Community Kanghangmaeo 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไทยผนืแผ่นดนิไทยในยุคปัจจุบัน และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการ
ผลิตพืชเพื่อเป็นอาหารด ารงชีพของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นคณะวิจัยได้เห็นคุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์จึงได้ศึกษาเพื่อที่จะน ามาใช้ประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กับ
ชุมชนต าบลแก่งหางแมว ตามยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนในพื้นที่นั้นมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยในการประกอบอาชีพ ซึ่งการปลูกพืช
ปัจจุบันนี้การใช้ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อการบ ารุงดินและพืชนั้นคือ ปุ๋ยอินทรีย์ นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพเพิ่มธาตุอาหาร
ให้พืชได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินที่
เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และรักษาดินให้มีคุณสมบัติร่วนซุย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นซังปาล์ม 
เปลือกผลไม้ ซังข้าวโพด ใบอ้อย วัชพืช กิ่งไม้ต่างๆ และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุดิบเหลือใช้เหล่านี้เมื่อน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะท าให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยที่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ดินมีคุณสมบัติดีขึ้นทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ คือ ทางกายภาพ 

ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อน ท าให้โครงสร้างของดินดีและร่วนซุย ทางด้านเคมีของดินปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
พืชในดิน N-P-K เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดิน จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้นั้น มีองค์ประกอบ
ปริมาณดังนี้ ไนโตรเจน 1.19 % ฟอสฟอรัส 1.15 % โปรแตสเซียม 0.92 % ความช้ืน 23.73 % ความเป็นกรด-ด่าง (pH)7.22 % ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์, ชีวมวล, ชุมชนแก่งหางแมว 

Abstract 
This research is considered to be very important in the development of the nation, the country, land of Thailand in the 
present.And the inevitable thing is the production of plant as a living food for all human.Therefor the research team 
saw the value of organic fertilizers and therefor studied in order to be used with the people. Kang Hang Maeo Sub-
district Kang Hang Maeo District Chantaburi province. Is a joint development between Rambhai Barni Rajabhat University 
with the Kang Hang Maeo community in accordance with Rambhai Barni Rajabhat University strategy for local 
development for 20 years (2017-2036) for mutual benefits and local development.The people in that area are primarily 
farmers. There a need to use fertilizer in their careers.The current crop cultivation, the use of fertilizers that are 
beneficial to nourishing soil and plants, is an organic fertilizer that is necessary to improve deteriorated soil, increase 
nutrients for plants Is suitable for plant growth The use of organic fertilizers increases organic matter in the soil. Is to 
improve the deteriorated soil for better quality And keep the soil to be qualified Which the raw materials used in the 
production are agricultural waste materials such as Sang PalmFruit peels, corn cobs, sugarcane leaves, weeds, various 
branches and industrial waste Which these waste materials, when used to produce organic fertilizer, will make them 
more valuable Where organic fertilizers make the soil have better physical properties Chemical and biological methods 
are physical, organic fertilizerspromoting soil particles to clump. Makes the structure of the soil well and friable In the 
chemistry of soil, organic fertilizer, increasing nutrient content N-P-K soil plants increase resistance to soil pH changes. 
From this research, it was found that the organic fertilizer produced was with the folloing component : 1.19% Nitrogen, 
1.15% Phosphorus, 0.92% Potassium, 23.73% Moisture, 7.22% pH 
Keywords : Organic fertilizer, biomass, Community Kanghangmaeo 
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1. บทน า 
  เนื่องจากด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาผ่ านองคมนตรี  ใจความตอนหนึ่ งว่ า  ให้ แนะน า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระบรมรา
โชบาย ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และ4.ด้านระบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ [6]เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาค าตอบ
ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามเจตนารมณ์ดั้งเดิม และเพื่อศึกษารูปแบบในการด าเนิน พันธกิจ
ในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งในความเป็น
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งในพื้นที่ความเป็นเมือง โดยใช้
การศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่ เป็นเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลในเชิงพื้นที่ (area based) ตามกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม เจตนารมณ์เดิมอยู่ 
แม้ว่าบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ทั้งนี้
รูปแบบของการด าเนินพันธกิจ อันได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ชุมชนเมือง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ท้องถิ่น อันได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมีความแตกต่างกันท้ังนี้ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องตระหนักถึง 1) 
การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะวางกรอบแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มห าวิทยาลั ย เป็ นมหาวิทยาลั ย เพื่ อการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  2) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้ 3) การวิจัย จะต้องค าถึงถึงการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างแท้จริงผ่านการใช้เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ 4) การบริการวิชาการ จะต้องถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ เป็นวิชาการไปสู่ความรู้ที่คนในพื้นที่ เข้าใจและใช้
ประโยชน์ได้ และ 5) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยสืบ
สานและยกระดับองค์ความรู้ในท้องถิ่นในเป็นองค์ความรู้สากล 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงการศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
น าไปใช้ในชุมชนให้เกิดคุณค่าตามหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้ก่อเกิดประโยชน์ ซึ่งประชาชนในอ าเภอแก่ง
หางแมว จังหวัดจันทบุรีนั้นมีอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และมีความ
ต้องการปุ๋ยเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ปุ๋ยอินทรีย์ ความหมายของปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ ยอินทรีย์  หมายถึง ปุ๋ ยที่ มี องค์ประกอบหลัก เป็น
สารอินทรีย์ต่ างๆซึ่ งได้ มาจากซากพื ช  ซากสัตว์  เศษ เหลือ 
สารอินทรีย์ต่างๆ เซลล์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จะเป็นประโยชน์เมื่อ
ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดกระบวนการของจุลินทรีย์เสียก่อน ปุ๋ย
อินทรีย์ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก
ชนิดต่างๆ [9] 
วัสดุที่ใช้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ 

ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก วัสดุที่น ามาท า
ปุ๋ ยส่วนใหญ่  เป็นวัสดุอินทรีย์ เหลือใช้  เช่นวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตร วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้จาก
บ้านเรือน วัชพืช ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณของวัสดุเหลือใช้ใน
ตารางที่ 1 และ2 จะเห็นได้ว่ามีปริมาณมาก ซึ่งวัสดุเหลือใช้เหล่านี้
ถ้าไม่น ามาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การน า
วัสดุอินทรีย์เหลือใช้เหล่านี้มาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และใส่ลงไปใน
ดินเพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด  จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถลดปัญหามลภาวะลงได้ และเกิดประโยชน์
ในทางที่ดี 
ความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน 

ปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญต่อการปรับปรุงดินมาก เพราะ
เป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่จะท าให้สภาพต่างๆ  ของดินดีขึ้น 
ความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน สามารถสรุปได้ดังนี้
[4] 
    1. ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไป จะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมน้อย แต่จะมีธาตุรอง และจุลธาตุพอเพียง หรือ
เกือบพอเพียงตามความต้องการของพืช 

2. ในระยะแรก ๆ ปุ๋ยอินทรีย์อาจท าให้พืชมีผลผลิตไม่สูง
มากนัก แต่ถ้าพิจารณาในระยะยาวแล้วผลผลิตของพืชจะสูงมาก 
เนื่องจากคุณสมบัติของดินดีขึ้นเรื่อย ๆ 

3. ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่าง ของดิน
เปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น รวมทั้งช่วยดูดยึดธาตุอาหารต่าง ๆ เอาไว้
ไม่ให้สูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย 

4. ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็น
เม็ดดิน ดินไม่อัดตัวกันแน่น มีการถ่ายเทอากาศดี การอุ้มน้ า และ
การไหลซึมของน้ าในดินดีขึ้น 
2.1 วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่ อศึ กษาการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ชีวมวลน าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว 

2.1 เพื่อพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง พ่ีน้องประชาชนต าบลแก่ง
หางแมว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามหลักยุทธศาสตร์
 2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ 
2.2 บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

[3]จากการศึกษาเรื่อง ผลของกิจกรรมจุลินทรีย์ดินต่อเช้ือ
โรคบางชนิดในระหว่างกระบวนการย่อยสลายอินทรยีวัตถุแต่ละชนิด
ในดินชุดวารินและร้อยเอ็ดโดยใช้วัสดุอินทรีย์ ได้แก่ ฟางข้าว ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด วัสดุตอซัง และปุ๋ยคอก พบว่าในสภาพที่ไม่ใส่วัสดุ
อินทรีย์จะมีผลต่อการเพิ่มจ านวนประชากรของเช้ือ สาเหตุโรคพืช 
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กิจกรรม จุลินทรีย์ในดินลดลง ค่าความเป็นกรดด่างของดิน รวมถึง
ปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดินลดลงด้วย  ในขณะที่การ
เพิ่มอินทรียวัตถุโดยการใส่วัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดลงไปมีผลท าให้
จ านวนประชากรแบคทีเรียเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมเซลลูเลส ไซแลนเนส และฟอสฟาเทส 
โดยวัสดุอินทรีย์เหล่านี้ จะเป็นแหล่งของพลังงานและธาตุอาหารแก่
เชื้อจุลินทรีย์ ท าให้เกิดสภาวะการแก่งแย่ง หรืแข่งขันเพื่อการด ารง
ชีพของจุลินทรีย์ในดินส่งผลกระทบท าให้ประชากรของเช้ือสาเหตุ
โรคพืชลดลงด้วย[8]การเจริญของจุลินทรีย์ดินท าให้เกิดกรดอินทรีย์
หลายชนิด ซึ่งกรดอินทรีย์บางชนิด พืชสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง 
บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชอีกทีหนึ่งนอกจากนี้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มีผลต่อการ
ควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอย (nematode) ในดิน จากผลการทดลอง
พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรามากขึ้น  จะท าให้มีปริมาณ
ไส้เดือนฝอยในดินเพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีพบว่าช่วย
ท าให้ปริมาณของไส้เดือนฝอยลดน้อยลง [5] การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
กายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกผักอินทรีย์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี ในพืน้ท่ีเดิมต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชผักที่
ปลูกและผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH, OM, N, P, K, ความช้ืน
และความหนาแน่นของดิน โดยท าการปลูกพืชผักอินทรีย์ 3 ชนิด 
ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ผักกาดหัว และคะน้า วางแผนการทดลองแบบ 
Factorial 4x3 in RCBD จ า น ว น  3 ซ้ า  โ ด ย  main factors 
ประกอบด้วย  Factor A คือ  ปุ๋ ยอินทรีย์  (A1;ไม่ ใส่ปุ๋ย  A2; ปุ๋ ย
ค้างคาว A3; ปุ๋ยหมัก A4; ปุ๋ยมูลไก่ ) Factor B คือ ปุ๋ยชีวภาพ 
(B1;ไม่ใส่ปุ๋ย B2;ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน B3;ปุ๋ยน้ าหมักปลา) จาก
การศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการปลูกพืชอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปีส่งผลต่อดินหลังปลูก  คือความเป็นกรดด่าง (pH) 
อินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณไนโตรเจน  (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) เพิ่มสูงขึ้นในทุกต ารับการทดลองในขณะที่ความ
หนาแน่นของดินลดลงแต่ไม่ส่งผลต่อการกักเก็บความช้ืนของดิน 
ส าหรับผลจากการใช้ปุ๋ยต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิตพบว่า การใส่
ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับน้ าหมักมูลไส้ เดือนหรือน้ าหมักปลาส่งผลให้
กระเจี๊ยบเขียวมีผลผลิตสูงทีสุ่ดในขณะทีก่ารใส่ปุ๋ยค้างคาวร่วมกับปุ๋ย
น้ าหมักมูลไส้เดือนดินส่งผลให้ผักกาดหัวมีความยาวและน้ าหนัก
ผลผลิตสูงที่สุด และการใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
ส่งผลให้ผลผลิตคะน้าสูงที่สุด การทดลองครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่อง 1 ปี ส่งผลในทางบวกต่อสมบัติของ
ดิน ชนิดที่แตกต่างกันของปุ๋ยอินทรีย์ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป[2]ได้ท าการศึกษาการ
บริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกองทุนมูลโค-กระบือ ต าบลห้วย
สามพาด อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการจัดประชุมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 
SWOT และท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการพรรณวิเคราะห์  ผล
การศึกษาพบว่า กองทุนมูล โคกระบือกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
จัดการกองทุน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
2) คณะกรรมการฝ่ายผลิตและพนักงานผลิตปุ๋ย 3) คณะกรรมการ
ฝ่ายการตลาดและขนสอง 4) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี โดย 
การด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนจนถึงปัจจุบัน (2551) มีก าไรคิด
เป็นร้อยละ 25.43 พนักงาน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วยตนเอง
และท าให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น  โดยไม่มีผลกระทบตอสุขภาพของ 
ผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ใช้ปุ๋ยได้ซื้อปุ๋ยราคาถูกท าให้ลด
ค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยสามพาดให้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์  ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร แต่การผลิตมีอุปสรรคด้าน
สภาพอากาศในฤดูฝนที่ท าให้ปุ๋ยที่ผลิตแห้งช้า และแนวทางการ
พัฒนา บริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ให้ส าเร็จมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 4 
ข้อ ได้แก่การใช้วัตถุดิบที่แห้งในการผลิต ปุ๋ย กระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการผลิต เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงงานของ
ศูนย์การ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ [1]ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการกลอุมเกษตรอินทรีย์ ที่เข้มแข็ง กรณีศึกษา 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอกแตง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่า
รูปแบบการ  บริหารจัดการกลุอมเกษตรอินทรีย์ที่ เข้มแข็ง ; 
กรณีศึกษากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแดง เป็นการประสม
ประสานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้โดย คณะกรรมการท าหน้าท่ีในการบรหิารโดยยดึรปูแบบการ
บริหารจัดการแบบ  POLC มีรายละเอียดดังนี้  1. การวางแผน 
(Planning) มีการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
และขั้นตอนการ ด าเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมถึง
วิธีการใช้ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มี การเขียน
โครงการ และจัดท างบประมาณ ในการผลิตก็จะมีการวางแผนการ
ผลิตให้แต่ละปี ท าให้การ ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 2. การ
จัดการองค์การ (Organizing) มีการก าหนดโครงสร้างองค์การที่ 
ชัดเจนโดยแบ่งส่วนภายในองค์การออกเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบ ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์ในฝ่ายต่าง 
ขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทางานไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน 3. การ
น า (Leading) มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เข้มแข็ง เสียสละ และได้รับความ
เช่ือถือไว้วางใจจากสมาชิกในกลุ่มเป็น แบบอย่างที่ดี มีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สมาชิกมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ไม่มี ความขัดแย้งภายในกลุ่ม ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น 
ตามหลักประชาธิปไตย มีการสื่อสารกัน โดยการประชุม 4.การ
ควบคุม  (Controlling) มีประเมินผลการด า เนินงานโดยการ
เปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หาทางที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด
ให้บรรลุเป้าหมาย และมีการดูแลการดาเนินงานให้ เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการบริการจัดการกลุ่ ม 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน[7]ได้
ท าการศึกษาการด าเนินงานปัญหาและข้อมูลในการแก้ไขปัญหาของ 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา โดยส ารวจความคิดเห็น จากประชาชนในเขตต าบล
แม่ใส จานวน 12 หมู่บ้าน และคณะผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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โครงการนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
และแนวการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการค านวณหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่า ด้านบริบท ของโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากผักตบชวาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พบว่าสถานที่ตั้ง โรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์มีความเหมาะสมเพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และมีความจ า
เป็นมากในการจัดตั้ง โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนเครื่องจักรที่ใช้ใน
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก ส่วนในด้านการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้ 
ในระดับปานกลาง และยังพบว่าช่วงเวลาด า เนินการจัดเก็บ 
ผักตบชวาในกว๊านพะเยามีความเหมาะสมมาก ส่วนการ บริหารงาน
ด้านการจัดจาหนอายปุ๋ยอินทรีย์ มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
ส่วนด้านผลผลิตในการ ดาเนินงานของโครงการฯ พบว่า สามารถ
ช่วยลดงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐในการกาจัดผักตบชวา ใน
กว๊านพะเยาได้มาก ขณะที่คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบ ปัญหาด้านคุณภาพและราคาของปุ๋ย
อินทรีย์ ปัญหาฝุ่นละอองจากการป่นวัตถุดิบ และปัญหากลิ่นจาก 
การตากวัตถุดิบ 
3. การด าเนินงานวิจัย/เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 การด าเนินงานวิจัยนั้นประกอบด้วยดังนี้ 
 3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
  3.1.1 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ทางปาล์มและ
ทะลายปาล์ม เป็นวัตถุดิบหลัก ได้มาจากการเก็บขนในพื้นที่
การเกษตรที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เมื่อผ่านการย่อยให้มีขนาด
เล็กกว่า 50 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ ใช้ระยะเวลาในการหมักสั้น 
   

 
รูปที ่1 เครื่องสับย่อยไมเ้พื่อเป็นเศษย่อย 

 จากรูปที่ 2 นี้เป็นลักษณะของเครื่องสับย่อยชีวมวล  ซึ่งเป็น
เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทดสอบงานวิจัยครั้งนี้ 
  3.1.2 มูลไก่ไข่ ใช้วัสดุส่งเสริมการหมัก และเป็นแหล่ง
ไนโตรเจน เพื่อช่วยปรับค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนให้อยู่ใน
ค่าที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ตลอดจนช่วยเพิ่ม
คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ 
 3.2 การผสมวัสดุหมัก น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรย่อยมา
ผสมกับมูลไก่ไข ในอัตราส่วนผสม 3:1 โดยปริมาตร ผสมให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน รดน้ าปรับความช้ืน เพื่อให้ได้อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน (C/N Ratio) ประมาณ 35–40 และความช้ืนประมาณ 
60-70% ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญให้การหมักมีประสิทธิภาพ และเกิด
การย่อยสลายได้เร็วขึ้น 

 3.3 การตั้งกองหมักปุ๋ย การกองหมักปุ๋ยใช้การตั้งกองบนลาน
โล่ง มีรางระบายน้ าโดยรอบ ขนาดของกองหมักปุ๋ยถูกออกแบบให้มี
ขนาดเหมาะต่อการระบายอากาศ โดยใช้เครื่องพลิกกลับกองแบบ
เคลื่อนที่ตามแนวยาว ขนาดของกองปุ๋ยฐานกว้าง 3 เมตร สูง 1.5 m 
ยาว 50 m ในเวลาในการหมัก 30 วัน 

 
รูปที ่2 ลักษณะการกองหมักปุ๋ยในลานโล่งแจ้ง 

 3.4 การพลิกกลับกองปุ๋ย ใช้เครื่องพลิกกลับกองแบบเคลื่อนที่ได้ 
โดยพลิกกลับกองในระหว่างการหมัก ในช่วงฤดูฝนใช้ผ้าคลุมกองปุ๋ย 
ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี แต่น้ าไม่ซึมเข้ากองปุ๋ย การ
พลิกกลับกองจะถี่ในช่วงแรกของการหมัก เพื่อป้องกันการหมักแบบ
ไม่ใช้อากาศ แต่หลังจากนั้นจะใช้ข้อมูลกองปุ๋ยหมัก เพื่อก าหนดการ
พลิกกลับกองปุ๋ย 
 3.5 การควบคุมกลิ่น ใช้การควบคุมอัตราส่วนค่า C/N Ratio 
และการใช้ผ้าคลุมกองปุ๋ย เพื่อควบคุมความช้ืน รวมทั้งการพลิกกลับ
กอง เพื่อให้อากาศผ่านเข้ากองปุ๋ย และเร่งการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ 
 3.6 การดูแลกองปุ๋ย วัดอุณหภูมิและความความช้ืนทุกวัน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลกองปุ๋ยหมักในการรดน้ าปรับความชื้นและพลิกกลับกอง
ปุ๋ย 
 3.7 การบ่มปุ๋ย ภายหลังจากกระบวนการย่อยสลายเสร็จสมบรูณ์ 
วัสดุหมักถูกย่อยสลายไปประมาณ 50% บ่มปุ๋ยอีก 3 วัน เพื่อปรับ
สภาพปุ๋ยหมักให้เสถียรและความช้ืนเหมาะสม ก่อนน าไปร่อนแยก
การเตรียมวัตถุดิบท่ีเป็นชีวมวลเพื่อสับย่อย 
 3.8 การร่อนแยกปุ๋ย ปุ๋ยที่ผ่านการบ่มน ามาร่อนแยกปุ๋ยหมักผง
ออกจากวัสดุหมักท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ โดยใช้เครื่องร่อนปุ๋ยหมักแบบเคลื่อนที่ได้ จะได้ปุ๋ยหมักผง
ขนาดเล็กกว่า 6 mm ส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า 6mm หรือกากส่วนที่
เหลือ น ากลับไปใช้เป็นวัสดุหมักอีกครั้ง เพ่ือเป็นแหล่งเชื้อจุลินทรีย์ที่
มีประสิทธิภาพสูง 

 
รูปที ่3 เครื่องจักรร่อนปุ๋ยแบบเคลื่อนที่ ขนาดตะแกรง 6x6 mm. 

ตารางที ่1 ข้อมูลของเครื่องร่อนปุ๋ยมีดังนี้ 
รายการ ขนาด Dimension 

ความสูงตัวเครื่อง 3,480 mm 
ความยาวตัวเครื่อง 11,45 mm 

ภาคโปสเตอร์
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ความกว้างตัวเครื่อง 2,250/2,550 mm 
น้ าหนักตัวเครื่อง 8,500 kg 
ความยาวตะแกรงทรงกระบอก 4,800 mm 
เส้นผา่นศูนย์ตะแกรง
ทรงกระบอก 

2,000 mm 

พื้นที่ตะแกรงร่อน 30 m3 
ขนาดช่องตะแกรงร่อน 6 mm 
ความเร็วตะแกรง 0-16 RPM 
ความสามารถในการร่อนแยก 30-100 m3/hr 

ข้อมูลตารางที่ 1 เป็นข้อมูลคุณสมบัติของเครื่องร่อนปุ๋ย 
4. ผลของการวิจัย/ทดลอง 
 งานวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองการหมักปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวัตถุดิบที่
ได้สับย่อยพร้อมทั้งได้ร่อนเป็นผงปุ๋ยเพื่อน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ต่างๆ 
ตารางท่ี 2 อัตราการผลิตของเครื่องร่อนปุ๋ยมีดังนี้ 
 
ครั้งท่ี 

 
ความเร็ว
รอบ (rpm) 

อัตราการผลติ 
ผงปุ๋ย 
(Kg) 

กากส่วนที่ เหลือ 
(kg) 

1 12.00 783.00 217.00 
2 12.00 769.00 231.00 
3 12.00 795.00 205.00 

เฉลี่ย 12.00 782.33 136.67 
 ผลจากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณกากที่เหลือนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
136.67 และค่าเฉลี่ยปริมาณปุ๋ยที่ร่อนได้อยู่ที่ 782.33 kg ด้วย
ความเร็วรอบของเครื่องที่ 12.00 rpm 
ตารางที ่3 คุณภาพปุ๋ยที่ผลิตได้  
รายการทดสอบ ผลทดสอบ เกณฑ์ก าหนด 

ความช้ืน 23.73 ไม่เกิน 35% 

ความ เป็ นกรด -ด่ า ง
(pH) 

7.22 5.5-8.5 

ค่าการน าไฟฟ้า(EC) 1.11 ไม่เกิน 6 dS/m 

อินทรียวัตถุ(OM) 30.85 ไม่น้อยกว่า 30% 

C/N ratio 9.61 ไม่เกิน 20:1 

ไนโตรเจน (N) 1.19 ไม่น้อยกว่า 1%N 

ฟอสฟอรัส(P) 1.15 ไม่น้อยกว่า 0.5%P2O5 

โพแทสเซียม(K) 0.92 ไม่น้อยกว่า 0.5%K2O 

การย่อยสลายสมบูรณ์ 111.99 มากกว่า 80% 
สารหนู 3.798 ไม่เกิน 50 mg/kg 
ปรอท 0.638 ไม่เกิน 2 mg/kg 
แคดเมียม 0.427 ไม่เกิน 5 mg/kg 
ทองแดง 103.536 ไม่เกิน 500 mg/kg 
โครเมียม 28.193 ไม่เกิน 300 mg/kg 
ตะกั่ว 45.150 ไม่เกิน 300 mg/kg 

 จากผลตารางที่  3  นั้ น เป็นผลที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ ห า
องค์ประกอบคุณสมบัติของปุ๋ยที่ได้จากการวิจัยพบว่ามีค่าคุณสมบัติ
ทางเคมีที่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดและค่า N-P-K มีค่าค่อนข้างสูงเหมาะ
ต่อการบ ารุงดินและการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างดี 

 

 
รูปที ่4 ผลการร่อนปุ๋ยท่ีได้จากการหมัก 

 จากรูปที่ 4 เป็นลักษณะปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการร่อนเสร็จแล้วนั้น
จะเป็นผงค่อนข้างละเอียด โดยที่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ท าการวิจัยนี้มีลักษณะ
เป็นผงยังไม่มีการอัดเม็ดแต่อย่างไร 
 

 
รูปที ่5 แสดงผลการทดลอง ค่า N-P-K 

 จากรูปท่ี 6 เป็นค่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง
เคมีของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการทดลองพบว่ามีค่า ไนโตรเจน (N) 
เท่ ากับ  1 .19% มี ค่ า  ฟอสฟอรัส (P)เท่ ากับ  1 .15% และค่ า
โพแทสเซียม(K)เท่ากับ 0.92% เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  

 
รูปที ่6 แสดงผลของค่าโลหะหนักในปริมาณปุย๋ที่ทดลอง 

 จากรูปที่ 7 พบว่าปริมาณค่าทองแดงเท่ากับ 103.536 mg/kg 
ค่าโครเมี่ยมเท่ากับ 28.193 mg/kg และค่าตะกั่วเท่ากับ 45.150 
mg/kg ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดคือ 
500 mg/kg, 300 mg/kg และ 300 mg/kg ตามล าดับ 
5. สรุป 

5.1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในงานวิจัยครั้งพบว่าวัตถุดิบที่น ามาย่อย
สลายให้มีขนาดเล็กนั้นเหมาะแก่การหมักเป็นอย่างดีและใช้
ระยะเวลาในการหมักเพียง 30 วัน โดยที่เป็นการหมักในลานโล่งแจ้ง
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การควบคุมอุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักนั้นส าคัญโดยที่ คณะผู้วิจัยได้
ท าการเติมน้ าเพื่อควบคุมความช้ืนที่เหมาะสมรวมถึงการ ตรวจวัด
อุณหภูมิทุกวัน ช่วงเวลา 09.00 น และสภาพอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญต่อระยะเวลาการหมักเพื่อผลิตมากดังนั้น จึงคลุมด้วย
แผ่นพลาสติกขนาดบางเพื่อให้กองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 

5.2 จากการศึกษาเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบ
ของผลผลิตที่ได้นั้นมีดังนี้ ความช้ืนเท่ากับ 23.73% ความเป็นกรด-
ด่าง(pH) 7.22 ค่าการน าไฟฟ้า(EC) 1.11ds/m  อินทรียวัตถุ(OM) 
30.85 C/N ratio 9.61 ไนโตรเจน  (N) 1.19% ฟอสฟอรัส (P) 
1.15%  โพแทสเซียม(K) 0.92% การย่อยสลายสมบูรณ์ 111.99%  
สารหนู  3.789 mg/kg ปรอท 0.638 mg/kg แคดเมียม 0.427 
mg/kg  ทองแดง 103.536 mg/kg โครเมียม 28.193 mg/kg และ
ตะกั่ว 45.150 mg/kg โดยที่ องค์ประกอบนี้อยู่ในกรอบค่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ของกรมการเกษตร โดยเฉพาะ ค่าโลหะหนัก
นั้นมีค่าที่ปลอดภัยคือ ทองแดง 103.536 mg/kg โครเมียม 28.193 
mg/kg และตะกั่ว 45.150 mg/kg จึงมีความเหมาะสมที่น าไปใช้
งานได้จริงกับพืชและไม่เป็นอันตรายของผู้บริโภค  
6. อภิปรายผล/เสนอแนะ 
 6.1 อภิปรายผล  
  6 .1.1 งาน วิ จั ย ค รั้ งนี้ ป ระ ส บ ค วาม ส า เร็ จที่ ดี จ าก
องค์ประกอบทางเคมีที่น าไปวิเคราะห์นั้นพบว่าสารโลหะหนักคือ 
ทองแดง โครเมี่ยม ตะกั่วมีปริมาณดังนี้ ค่าทองแดงเท่ากับ 103.536 
mg/kg ค่าโครเมี่ยมเท่ากับ 28.193 mg/kg และค่าตะกั่วเท่ากับ 
45.150 mg/kg ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าท่ีปลอดภัยและยังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดคือ 500 mg/kg, 300 mg/kg และ 300 mg/kg 
ตามล าดับ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยที่การผสมมูลไก่
ไข่ที่สัดส่วน 3:1 กับชีวมวลที่สับย่อยด้วยระยะเวลาการหมัก 30 วัน
เพราะค่าโลหะหนักเหล่านี้มีความส าคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง 
  6.1.3 ความส าคัญของการเจริญเติบโตของพืชนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบหลักของธาตุอาหารในการบ ารุงการเจริญดังนี้คือ ค่า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม หรือเรียกว่าสูตร N-P-K จาก
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการ
ทดลองพบว่ามีค่า ไนโตรเจน (N) เท่ากับ 1.19% มีค่า ฟอสฟอรัส 
(P) เท่ากับ 1.15% และค่าโพแทสเซียม (K) เท่ากับ 0.92% เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 
  6.2.1 เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื่องด้วยมีความเหมาะ
แก่การน ามาใช้กับการปลูกพืชทั้งพืชล้มลุก เช่นผักต่างๆ และพืชยืน
ต้นเช่น ผลไม้ต่างๆ และควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ให้มากในการท าการเพราะปลูกเพื่อที่จะได้รักษาหน้าดินและ
ไม่ก่อเกิดมลภาวะ มีต้นทุนการผลิตลดน้อยลง 
  6.2.2 การควบคุมการหมักจะต้องวัดอุณหภูมิกองปุ๋ยหมัก
ทุกเช้าเพื่อให้ทราบถึงรักษาความชื้นของการย่อยสลายของจุลินทรีย์ 
และเติมน้ าฉีดนั้นเหมาะสมมากเพื่อรักษาความช้ืนท่ีเหมาะสม 
  6.2.3 การผสมสัดส่วนมูลสัตว์เช่นมูลไก่ มูลวัว มูลหมูนั้นมี
ความส าคัญเพื่อให้ได้ธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์ นักวิจัยสามารถ
น าไปวิจัยต่อในขั้นตอนต่อไป และต้องพิจารณาค่า โลหะหนัก

เนื่องจากมีอันตรายต่อการบริโภคของมวลมนุษยชาติ และค่า N-P-K 
นั้นคือค่าธาตุอาหารที่เจริญเติบโตของพืช 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณบริษัท แอสโซซิเอช่ัน ออฟ ทรี จ ากัด ที่ให้
ความสนับสนุนในการท าวิจัยทดลองครั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าเพื่อสู่การเรียนรู้และวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่ให้ความ
อนุเคราะห์บุคลากรเจ้าหน้าที่ สถานที่ เครื่องมือต่างๆ ร่วมมือ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จันทบุรี เป็นการศึกษาวิจัยร่วมมือ
กันเพื่องานด้านวิชาการ  
8. อ้างอิง 
 [1] กัญญ์พัสว ีกล่อมธงเจริญ. 2553. รูปแบบการบริหารจัดการ 
       กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแขง็; กรณีศึกษา กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี ์
       ชีวภาพบ้านดอกแตง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
[2] กาญจนา มีลาดคา. 2550. การบริหารจัดการผลิตปุย๋อินทรีย ์
     จากกองทุนมูลโค-กระบือ ต าบลห้วยสาม พาด อ าเภอประจักษ ์
     ศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน.ี วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,   
[3]   คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชา    
       ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ, 
[4] ปิตุพงศ์ คันธวงศา. 2553. การศึกษาการดาเนินงานโครงการ  
     ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาขององค์การ บริหารส่วนจังหวดั 
     พะเยา. การศึกษาอิสระ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
[5] ภาควิชาพืชศาสตร.์ 2551. ปุ๋ยอินทรีย์. เอกสารเผยแพร่ทาง 
     วิชาการ. ภาควิชาพืชศาสตร ์วิทยาลัยเกษตรและ 
     เทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.์ 
[6] มาธินี คงสถิต.2561.มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น   
      กรณีศึกษา เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ท้องถิ่น   
      ชนบทและท้องถิ่นชุมชนเมือง.,วารสารนวัตกรรมการบริหาร 
     และการจัดการ. เผยแพร่ 21 ธันวาคม,วิทยาลัยนวัตกรรมการ 
     บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
[7] วาสนา วิรุณรัตน ์วีณา นิลวงศ ์ปรีดา นาเทเวศร์ และนงลักษณ ์ 
     ปูระณะพงษ์, ศึกษาเปรียบเทยีบผลจากการใช้ปุ๋ย 
     อินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลีย่นแปลงสมบัติทางเคมีและ  
     กายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกผักอินทรีย,์ 
     รายงานผลงานวิจัย,2556,มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
[8] วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ ์และฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน.์  
     (2541). การผลติปุ๋ยหมักแบบไร่นา (หน้า 14-18). 
     ในกลุ่มอินทรียวัตถุ และวัสดุเหลือใช้ คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
     เรื่อง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถ.ุ กองอนุรักษ์ดินและ  
     น้ า กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 
[9] ธงชัย มาลา. 2546. ปุ๋ยอินทรยี์ปุ๋ยชีวภาพ. ภาควิชา  
      ปฐพีวิทยา. คณะเกษตร ก าแพงแสน   
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

ภาคโปสเตอร์

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

......................................................................................................................................................................................................................................
372



ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่(Carissa carandas) ที่ระยะการสุกแตกต่างกัน 
ต่อคุณภาพของน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 

Effect of Karanda fruit (Carissa carandas) with different ripening stages on the qualities 
of ready-to-drink Karanda fruit juice 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ค่าวิตามินซี  แอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในของผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกและผลกึ่งสุกต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม และศึกษาการทดสอบทางประสารท
สัมผัสของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ผลการศึกษาพบว่าค่าวิตามินซีของน้้าคั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกและผลกึ่งสุกมีค่า
เท่ากับ 850.80 และ 1,109.22 มิลลิกรัมต่อ100 กรัม ตามล้าดับ ค่าแอนโทไซยานินของน้้าคั้นระยะผลสุกและผลกึ่งสุกพบว่ามีค่าเท่ากับ 
59.00 และ 10.85 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล้าดับ  และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้้าคั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยวิธี DPPH scavenging ที่
ระยะผลสุกมีค่าเท่ากับ 13  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และน้้าคั้นระยะผลกึ่งสุกมีค่าเท่ากับ 10.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อน้ามาพัฒนาเป็นน้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากระยะผลสุกและผลกึ่งสุกจะได้ค่าวิตามินซีเท่ากับ 5.28 มิลลิกรัมต่อ100 กรัม และ 15.53 มิลลิกรัมต่อ100 
กรัม ตามล้าดับ ค่าค่าแอนโทไซยานินในน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากระยะผลสุกและผลกึ่งสุก เท่ากับ 42.58 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
38.13 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากระยะผลสุกและผลกึ่งสุกมีค่าเท่ากับ 
4.69 และ 4.47 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระยะการสุกของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีผลต่อคุณสมบัติ
ทางพฤกษเคมีของน้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ และน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มด้วยวิธี 9 point hedonic scale พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวมของน้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มในระยะผลสุกมากกว่าระยะผลกึ่งสุกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ค้าส้าคัญ : มะม่วงหาวมะนาวโห่, ระยะการสุก, น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
 

Abstract 
 The aim of the present study was to examine the chemical properties of ripe and half-ripe of Karanda fruits 
including vitamin C, anthocyanin and antioxidant activity for developed into ready to drink Karanda fruit juice.  Sensory 
evaluation of ready-to-drink Karanda fruit juice was also studied. The results showed that vitamin C which obtained 
from ripe and half-ripe of Karanda fruits were 850.80 and 1,109.22 mg/ 100 g, respectively.  Anthocyanin contents from 
ripe and half-ripe of Karanda fruits were 59.00 and 10.85 mg/ L, respectively.  Antioxidant activity evaluated by DPPH 
scavenging activity from ripe fruit was 13 mg/mL and half-ripe fruit was 10.78 mg/mL. The Karanda fruit drink then were 
developed and had the vitamin C contents obtained from ripe and half-ripe stage were 5.28 and 15.53 mg/ 100 g. The 
most monomeric anthocyanin contents obtained from ready-to-drink Karanda fruit juice in ripe and half-ripe stage were 
42.58 and 38.13 mg / L, respectively. And the antioxidant activities of ready-to-drink Karanda fruit juice in ripe and half-
ripe stage were 4.69 and 4.47 mg/mL, respectively. These results revealed that ripeness stage of Karanda fruit 
significantly exhibited the phytochemical of the Karanda fruit and ready-to-drink Karanda fruit juice (p<0.05). Sensory 
evaluation result determined by 9 point hedonic scale showed that the overall acceptability of ready-to-drink Karanda 
fruit juice at the ripe stage had higher score than juice from half-ripe stage significantly (p<0.05). 
Keywords : Karanda fruit, Ripening stage, Ready-to-drink Karanda fruit juice. 
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1. บทน้า  
จากการส้ารวจพบว่า ชาวอ่างทองมักปลูก

ม ะ ม่ ว งห าวม ะน าว โห่  ห รื อ  ห น าม แ ด ง  Carissa 
carandasLinn.เพื่อเป็นไม้ประดับริมรั้วเขตบ้านมากกว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ พบสารพฤกษเคมีที่ส้าคัญ
คือวิตามินซีและสารประกอบฟีนอลิกมีรายงานว่ามะม่วง
หาวมะนาวโห่เป็นผลไม้ไทย 1 จาก 5 รายการที่มีการใช้
ประโยชน์ทางสมุนไพรแต่ยังไมม่ีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการค้ามากเท่าที่ควรส้าหรับในประเทศไทย มีการน้า
ผลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้้าส้มสายชูหมัก ไวน์ 
แยม ไอศกรีม โดยยังไม่พบงานวิจัยที่ เปรียบเทียบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะ
ต่าง ๆชิราภรณ์ผิวล่องและคณะ(2556)ได้กล่าวว่า พบ
ปริมาณสารฟิโนลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานิน
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในทุก
ระยะการสุกของผลในขณะที่ผลดิบมีปริมาณของวิตามิน
ซีสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอื่น ๆ สกุลกานต์สิมลา
และคณะ(2556)ได้กล่าวว่า ผลสุกเป็นระยะที่มีสีเข้มและ
มีปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมของสารต้านอนุมูล
อิสระมากที่สุดโดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผลมีการสุกมากข้ึนดังนั้นการเลือก
น้าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ไปใช้ประโยชน์จึ งควร
พิจารณาที่ระยะการสุกของผลด้วยผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่
จะน้าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาศึกษาการแปรรูปและ
เปรียบเทียบคุณภาพจากระยะสุกต่าง ๆ ของผล 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่(Carissa 
carandas)ในระยะการสุกแตกต่างกันที่มีผลต่อคุณภาพ
ของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุกจาก
น้้าคั้นผลสดเปรียบเทียบกับน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่มจากนั้นหาค่าการยอมรับของผู้บริโภค ในจังหวัด
อ่างทอง 
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
4.1 การเตรียมวัตถุดิบจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

การเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บจากพื้นที่
ใน อ.เมือง จ.อ่างทอง  ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม   แกะส่วนเมล็ดออกจากผล แล้วน้าผลล้างแช่
ในน้้าสะอาด เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อลดความฝาดจากยางการ
แยกน้้าคั้นและกากอย่างง่ายใช้เครื่องปั่นละเอียดจากนั้น
กรองตัวอย่างด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอน ดังรูปที1่ 

4.2การทดสอบทางเคมีกายภาพเบื องต้นจากน ้าคั นผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

4.2.1 หาค่าวิตามินซีด้วยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปก
โทรโฟโตเมตรี (ultraviolet spectrophotometry)ตาม
วิธีการของสิรีรัตน์ลิศนันท์และคณะ(2558)  เตรียม
โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3)ร้อยละ  0.04 โดยช่ัง
โซเดียมไธโอซัลเฟตหนัก 0.20 กรัม แล้วปรับปริมาตรน้้า
กลั่นจนครบขีดวัดปริมาตร 500 มิลลิลิตรเก็บไว้ในที่มืด 
และ เตรียมกรดแอสคอบิคโดยช่ังกรดแอสคอบิค 0.0022 
กรัมแล้วปรับปริมาตรน้้ากลั่นจนครบขีดวัดปริมาตร 25 
มิลลิลิตรเก็บไว้ในที่มืดการหาความยาวคลื่นสูงสุดเตรียม
สารละลายกรดแอสคอบิคเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์โดยปิ
เปตกรดแอสคอบิคเข้มข้น  500 ไมโครโมลาร์มา 1
มิลลิลิตรแล้วปรับปริมาตรด้วยตัวท้าละลายโซเดียมไธโอ
ซัลเฟตร้อยละ 0.04 เป็น 10 มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันเก็บ
ไว้ในที่มืด น้าสารละลายที่เตรียมได้ไปหาค่าความยาว
คลื่นท่ีมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดจากความยาวคลื่น 200-
400 นาโนเมตรด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์เตรียมสารละลายดังตารางเพื่อศึกษาช่วงความเป็น
เส้นตรงและค่าแอบซอฟท์ติวิตีของกรดแอสคอบิค การวัด
ปริมาณกรดแอสคอบิคในตัวอย่างมาปรับปริมาตรน้้ากลั่น 
1:5 เช่น ตัวอย่างน้ามา 50 มิลลิลิตรเติมน้้ากลั่นปริมาตร 
250 มิลลิลิตรน้าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงแล้วดูด
เฉพาะน้้าช้ันบนกรองด้วยกระดาษกรองวัตแมนเบอร์ 1 
อีกครั้งเก็บไว้ในที่มืด วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่นสูงสุดของวิตามินซีที่หาไว้โดยใช้วิธีอัลตราไวโอเลตส
เป กโทรโฟ โต เมต รี  ในการเตรียมสารละลาย ท้ า
เช่นเดียวกัน บันทึกผลและศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง
และค่าแอบซอฟท์ติวิตีของตัวอย่าง 

4.2.2 หาค่าแอนโธไซยานินในรูปของไซยานิดิน -3- 
กลูโคไซด์วิธีพีเอชดิฟเฟอเรนเช่ียล (pH differential)ตาม
วิธีการของจุฑามาสสื่อประสาร (2556)น้าตัวอย่างท้าการ
สกัดแอนโธไซยานินโดยใช้อัตราส่วนระหว่างตัวท้าละลาย
ในเอทานอล 1ต่อ5 เช่น ตัวอย่างน้ามา 5 มิลลิลิตรเติมเอ
ทานอลปริมาตร 25 มิลลิลิตร โดยปริมาตรต่อน้้าหนัก
เก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 120 นาทีน้าไปปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงแล้วดูดเฉพาะน้้ า ช้ันบนกรองด้วย
กระดาษกรองวัตแมนเบอร์1 อีกครั้งเพื่อผสมกับบัฟเฟอร์
คือบัฟเฟอร์พี เอช  1.0 (KCl 0.025 M) 500 มิลลิลิตร
น้้าหนักKCl 0.465 กรัมเติม  Conc. HCl 10 มิลลิลิตร
ป รั บ ป ริ ม า ต ร ด้ ว ย น้้ า ก ลั่ น บั ฟ เฟ อ ร์ พี เอ ช  4.5 
(CH3COONa 0.4 M) 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร น้้ า ห นั ก 
CH3COONa 13.60 กรัมเติม Conc. HCl 18 มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นเจือจางตัวอย่างสารสกัดแอนโธ
ไซยานินด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่พีเอช 1.0 และ 4.5 ที่
ความเข้มข้น 1/50 เก็บในที่มืด 15 นาทีน้ามาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535 และ 700 นาโนเมตร
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แล้วน้ามาค้านวณปริมาณ monomeric anthocyanin 
ท้ า ส าม ซ้้ า  โด ย แ ส ด งค่ า เที ย บ เป็ น cyaniding-3-
glucosideequivalents (มิลลิกรัมต่อลิตร)  

 
สูตร  anthocyanin = A x MW x 103x DF(1) 
ɛ x 1 
แทนค่า 
A = (A535nm – A700nm ) pH1.0 - ( A535nm – A700nm ) 
pH4.5 
MW = 449.2 g/mol 
ɛ= molar extention coefficient = 26,900 M-1 cm-

1 
DF = dilution factor 50/1 

4.2.3 หาค่าสารต้านออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH(2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl) ป ร ะยุ ก ต์ จ าก วิ ธี ข อ ง 
kaisoon et al. (2011) และ Sakac et al. (2010) การ
เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHT ช่ังมา 16.5 กรัมปรับ
ปริมาตรด้วยเอทานอล25 มิลลิลิตรเตรียมไว้ในที่มืดใช้
ความเข้มข้น 500 250 125 62.5 31.25 และ 15.625 
มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตรในเอทานอลวัดค่าการดูดกลนืแสงยวูี
ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตรด้วยเครื่อง UV-VIS 
spectrophotometer เพื่ อ ห า ค ว า ม เข้ ม ข้ น ข อ ง
สารละลายตัวอย่าง เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการ
เตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิค ช่ังมา 13.2 กรัมปรับ
ปริมาตรด้วยเอทานอล25 มิลลิลิตรเตรียมไว้ในที่มืด 
เตรียมสารสกัดตัวอย่างให้มีความเข้มข้นต่าง ๆ เช่นกัน ตี
ป่นตัวอย่างท่ีผสมกับเอทานอลกรองตัวอย่างด้วยกระดาษ
กรองวัตแมนเบอร์ 1ปิ เปตสารละลายตัวอย่าง 0.1 
มิลลิลิตร จากความเข้มข้นต่าง ๆ ผสมกับสารละลาย 
DPPH ความเข้มข้น ร้อยละ0.004 ในเอทานอลปริมาณ 
2.9 มิลลิลิตร บ่มในที่ มื ด เป็น เวลา 30 นาที  ผสม
สารละลายให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมแบบหมุนวนน้ามาวัด
ค่าความยาวคลื่นที่  515 นาโนเมตร โดยใช้แบลงค์ 
(Blank) คือ สารตัวอย่างกับสารมาตรฐาน 2 มิลลิลิตรตี
ป่นกับเอทานอล 2 มิลลิลิตรบ่มในที่มืดเป็นเวลา30 นาที
ส่วนสารละลายควบคุมใช้สารมาตรฐาน 2 มิลลิลิตรตีป่น
กับเอทานอล 2 มิลลิลิตรบ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที
สารละลายตัวอย่างน้าค่าที่วัดได้ มาค้านวณค่า%radical 
scavengingจากนั้นท้าการหาค่า EC50(50% effective 
concentration (EC50))เทียบกับกรดแอสคอร์บิค 

4.2.4 ทดสอบทางกายภาพ วัดค่าสี (ค่าความสว่าง 
L*, สีเขียว a* และสีน้้าเงิน b*) โดยเครื่องวัดค่าสี และ
ค้านวณค่าความแตกต่างของสีโดยรวม  

สูตร∆E*ab= [ (∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2]1/2(2) 
 

4.2.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อม
ดื่มโดยน้าน้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ 35 

มิลลิลิตรใส่น้้าเช่ือม 64มิลลิลิตร สูตรน้้าตาลทรายต่อน้้า 
(น้้าหนัก/ปริมาตร หรือ w/v) สูตร 1ต่อ 35 (สูตรควบคุม
ตามท้องตลาด) ดังรูปที่ 2 แล้วน้าไปทดสอบทางเคมี
กายภาพเช่นเดียวกับการทดสอบน้้าคั้นจากผลมะมว่งหาว
มะนาวโห่ดังท่ีกล่าวเบื้องต้น 

4.2.6 ทดสอบค่าการยอมรับของผู้บริโภคด้วย
ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส  (9 point hedonic scaling test) 
จ้านวน 30 คน ในจังหวัดอ่างทอง 

 
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าวิตามินซีของน้้าคั้น
ระยะผลกึ่ งสุกมีค่ ามากที่ สุด  มีค่ าเท่ ากับ1,109.22
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม รองลงมาคือ น้้าคั้นระยะผลสุก 
น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกและน้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
850.8015.53และ5.28มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดับ 
วชิราภรณ์ ผิวล่องและคณะ(2556) ได้กล่าวว่าในทุกระยะ
การสุกของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลดิบมีปริมาณของ
วิตามินซีสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอื่น ๆในขณะที่
ปริมาณสารฟิโนลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานิน
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระซึ่ง
สอดคล้องกับน้้าคั้นระยะผลกึ่งสุกที่มีค่าวิตามินซีมาก
ที่สุด 

ค่าแอนโธไซยานินของน้้าคั้นระยะผลสุกมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ59.00 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ น้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกน้้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกและน้้าคั้นระยะผลกึ่ง
สุก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 42.58 38.13 และ10.85 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล้าดับ เกสรีกลิ่นสุคนธ์และคณะ(2559) ได้
ศึกษาผลของระยะการสุกต่อปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด
ปริมาณสารแอนโธไซยานินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่า
สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมีปริมาณสารฟี
นอลิกทั้ งหมดและสารแอนโธไซยานิ นสู งที่ สุดซึ่ ง
สอดคล้องกับคั้นระยะผลสุกที่มีค่าแอนโธไซยานินมาก
ที่สุด 

ค่าสารต้านออกซิเดชันของน้้าคั้นระยะผลสุก
มากที่ สุด  มีค่าเท่ ากับ  13 .00มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
รองลงมาคือ น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก น้้ามะม่วงหาวมะนาว
โห่พร้อมดื่มระยะผลสุกและน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.78 4.69 และ 
4.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ สกุลกานต์สิมลา
และคณะ(2556)ได้กล่าวว่า ผลสุกเป็นระยะที่มีสีเข้มและ
มีปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมของสารต้านอนุมูล
อิสระมากที่สุดโดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผลมีการสุกมากข้ึนซึ่งสอดคลอ้งกับ
น้้าคั้นระยะผลสุกท่ีมีค่าสารต้านออกซิเดชันมากท่ีสุด 
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จากตารางที่  2 พบว่า ค่าL*ค่าความสว่าง
มากที่สุดคือ น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีค่า

เท่ากับ 34.75 รองลงมาคือ น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุกและ
น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก มีค่าเท่ากันคือ 32.75  และน้้า
คั้นระยะผลสุกมีค่าเท่ากับ 32.90  ค่า a*สีเขียว-แดงมี
มากที่สุดคือ น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก มีค่าเท่ากับ12.60 
รองลงมาคือ น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก น้้าพร้อมดื่มระยะ
ผลกึ่งสุก และน้้าคั้นระยะผลสุกมีค่าเท่ากับ 3.902.85 
และ 2.10 ตามล้าดับค่า b* สีน้้าเงิน-เหลืองมีมากท่ีสุดคอื 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก มีค่าเท่ากับ 9.55 รองลงมาคือ 
น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก และน้้า
คั้ น ระ ย ะ ผ ล สุ ก มี ค่ า เท่ ากั บ  9.509.45 แ ล ะ  8.60 
ตามล้าดับ 

เมื่อตั้งทิ้งไว้แล้วน้ามาวัดเปรียบเทียบค่า ∆E*ab 
ค่าสีที่แตกต่างกันโดยรวมมากที่สุดคือ น้้าพร้อมดื่มระยะ
ผลสุกมีค่าเท่ากับ 6.0รองลงมาคือ น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
น้้าคั้นระยะผลสุก และน้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีค่า
เท่ากับ 4.81.2 และ0.6 ตามล้าดับ 

สอดคล้องผลการทดสอบค่าแอนโธไซยานินของ
น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีค่าน้อยที่สุด ส่วนค่าแอนโธไซ
ยานินของน้้าคั้นระยะผลสุกสีม่วงเข้มที่สุดจึงค่าความ
สว่างน้อยที่สุด อาจเพราะน้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก
ปรากฏสีชมพูจาง เนื่องจากถูกเจือจางด้วยน้้าเช่ือม สิรี
รัตน์ลิศนันท์)2557(ได้ศึกษาว่า นอกจากน้้าตาลจะท้า
หน้าที่เป็นสารให้ความหวาน(sweetening ingredient) 
ในน้้าผลไม้แล้วยังช่วยลดการสลายตัวของกรดแอสคอบิค
เพราะน้้าตาลช่วยลดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลาย
ในน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ดังนั้นปฏิกิริยาออกซิเดช่ันจึง
เกิดได้ช้าลงการสลายตัวของกรดแอสคอบิคเนื่องจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันจึงลดลงเมื่อเติมน้้าตาลลงไปเมื่อตั้ง
ทิ้งไว้แล้วน้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกที่มีทั้งวิตามินซีและ
น้้าตาลจึงมีค่าสีที่แตกต่างกันโดยรวมน้อยที่สุด 

จากตารางที่3 พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับ
โดยรวมน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก
มากกว่าระยะผลกึ่งสุก คือ7.97 และ 7.73 ตามล้าดับ 
(แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ>0.05)  

 
6. สรุปผลการวิจัย 

ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่(Carissa carandas)ใน
ระยะการสุกที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อคุณภาพของน้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม เนื่องจากระยะการสุกแต่
ละระยะจะพบปริมาณสารส้าคัญแตกต่างกัน โดยระยะ
ผลกึ่งสุกจะพบค่าวิตามินซีมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแปรรูปจะมีสีชมพูเป็นหลัก และระยะผลสุกจะพบค่า
แอนโธไซยานินและค่าการต่อต้านออกซิเดช่ันมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการแปรรูปจะมีสีม่วงอมแดง ซึ่ ง
ส่วนผสมที่น้ ามาเป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  เช่น 

น้้าเช่ือม ก็มีผลต่อปริมาณสาระส้าคัญที่ยังคงอยู่และสีที่
แตกต่างไปจากเดิม ตลอดจนรสชาติที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับด้วย 
 
7.ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยในขั้นต่อไป อาจเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้สารทดแทนความหวาน ค่าพลังงานและวิธีการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขยายความรู้ เพื่ อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากน้้าพร้อมดื่ม 
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ตารางที ่1การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางเคมีกายภาพเบื้องต้นจากน้้าคั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และ 
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
 

 
รายการตัวอย่าง 

      ค่าวิตามินซี ค่าแอนโธไซยานิน ค่าสารต้านออกซิเดชัน 
มิลลกิรัมต่อ 100 กรัม มิลลกิรัมต่อลิตร มิลลกิรัมต่อมิลลิลิตร 

น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
น้้าคั้นระยะผลสุก 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก 

1,109.22+92.00a 
850.80+83.98b 

15.53+0.00c 
5.28+1.48d 

10.85+0.84a 
59.00+1.74b 

38.13+0.48c 
42.58+0.84d 

10.78a 
13.00b 

4.47c 
4.69d 

 หมายเหตุ    ตัวอักษร a,b,c,dในแนวตั้งที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p>0.05 
 

ตารางที่2การเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าสจีากน้้าคั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และผลติภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดืม่ 
 

 
รายการตัวอย่าง 

ค่าความสว่าง ค่าสีเขียว-แดง ค่าสีน ้าเงิน-เหลือง ผลต่างของค่า a*และ b* 
(L*) (a*) (b*) ∆E*ab 

น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
น้้าคั้นระยะผลสุก 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก 

32.75+1.20a 
32.90+0.28a 
34.75+0.35b 
32.75+3.46a 

12.60+0.28a 
2.10+0.57b 
2.85+0.07b 
3.90+0.42d 

9.45+1.91a 
8.60+0.00b 
9.50+0.00c 
9.55+0.35c 

4.8 
1.2 
0.6 
6.0 

 หมายเหตุ    ตัวอักษร a,b,c,dในแนวตั้งที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p>0.05 
 
ตารางที่ 3ผลทดสอบค่าการยอมรบัของผู้บริโภคด้วยประสาทสัมผัส (9 point hedonic scaling test) 
 

รายการตัวอย่าง รสชาต ิ กลิ่น ส ี ความชอบโดยรวม 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก 
น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุก 

7.80+0.48a 
7.97+0.56b 

7.00+0.00a 
7.00+0.00a 

8.60+0.77a 
7.06+0.25b 

7.73+0.52a 
7.97+0.56b 

 หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตารางคือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ที่จ้านวนประชากรแต่ละชุดทดลอง = 30 
         ตัวอักษร a,bในแนวนอนที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p>0.05 
     เนื่องจากน้้าค้ันเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติจึงไม่จัดทดสอบค่าการยอมรับของผู้บริโภคขึ้น 
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รูปที1่ ผลสดและน้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ของระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก ตามล้าดับ 

 
 

 

 
รูปที่ 2ผลติภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดืม่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก ตามลา้ดับ 
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ผลของสารออกซินและไซโตไคนินต่อการเจริญของเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2         
Effect of auxin and cytokinin on growth of pineapple tissue varieties MD2 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของสารกลุ่มออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงสับปะรดพันธุ์ MD2 ในสภาพปลอด
เชือ้ และ ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของสับปะรดพันธุ์ MD2 หลังการอนุบาล วางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน 
คอื ขั้นแรกการชักน าการเกิดต้น  ขั้นที่ 2 การชักน าการเกิดราก และ ขั้นที่ 3 การย้ายเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ออกมาอนุบาล ผลการวิจัย
พบว่า จ านวนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสาร BA ที่ความเข้มข้น 2 มก./ล. มีจ านวนต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นเนื้อเยื่อ
สับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสาร BA ที่ความเข้มข้น 1.5 และ 1 มก./ล. ส่วนจ านวนรากเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่
เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้น 1 มก./ล. มีจ านวนรากมากกว่าสับปะรดพันธุ์ MD2 ในสูตรอาหาร MS ที่เติม IBA 
2 และ 3 มก./ล. ทีม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สว่นความยาวรากของเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ทีเ่พาะเลี้ยงใน
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้น 1, 2 และ 3 มก./ล. พบว่า ความยาวรากไม่แตกต่างกัน ส่วนอัตราการรอดหลังจากอนุบาล    
ต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม IBA 1, 2 และ 3 มก./ล. ในวัสดุปลูก พบว่า ต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ ์MD2 ที่
เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม IBA 1 มก./ล. มีอัตราการรอด 100% ส่วนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ทีเ่ติม IBA 
2 และ 3 มก./ล. มีอตัราการรอด 90% 
ค าส าคัญ : สารออกซิน, สารไซโตไคนิน และ สับปะรดพนัธุ ์MD2  
 
 

Abstract 
 

The aim of this research was to study of the effects of auxin and cytokinin on the breeding of MD2 pineapple 
in sterile conditions and study the growth rate of MD2 pineapple after nursery, the experimental design of the CRD was 
divided into 3 steps; the first step, the induction of early birth, step 2 root induction and step 3 moving the pineapple 
tissue MD2 to nursery. Number of MD2 pineapple tissues cultured by adding 2 mg /l BA at higher concentrations of MD2 
pineapple tissue cultured with BA at 1.5 and 1 mg/l concentration. The number of MD2 pineapple root cultured in 
semi-solid MS medium supplemented with 1 mg/l IBA concentration has more roots than MD2 pineapple in MS 
formulations with IBA 2 and 3 mg/l, which are significantly different at the level of 0.05, while the root length of MD2 
pineapple tissue cultured in MS semi-solid medium containing IBA concentration 1, 2 and 3 mg/l found that the root 
length was not different. The survival rate of MD2 pineapples grown in MS medium containing IBA 1, 2 and 3 mg/l in 
plant material showed that MD2 pineapple tissue cultured in MS medium containing IBA 1 mg/l had a 100% survival 
rate. The early MD2 pineapple tissue cultured in MS medium supplemented with IBA 2 and 3 mg/l had a survival rate of 
90%.  
Keywords : auxin, cytokinin and pineapple varieties MD2 
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บทน า 
สับปะรดเป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจที่ปลูกในเขตร้อน 

(Tropical region) และเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทยมาหลายปี ผลของผลสับปะรดเป็นแหล่งของสารอาหารหลาย
ชนิดในราคาที่ไม่แพงมาก เช่น วิตามิน เอ บี และซี แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และเหล็ก โดยเฉพาะสับปะรด MD2 เป็นสับปะรด
รับประทานผลสดที่ก าลังนิยมในตลาดสากล มีการบริโภคและซื้อ
ขายกันอย่างมาก จึงน าไปสู่ความต้องการหน่อพันธุ์เพื่อการผลิต
และขยายพื้นที่ปลูก ท าให้ขาดแคลนหน่อพันธุซ์ึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดของโลก [1]  โดยสับปะรด
สามารถขยายพันธุ์จากล าต้นได้หลายส่วน ได้แก่ หน่อ จุก และ
ตะเกียง  แต่หน่อเป็นส่วนที่นิยมใช้กันมากที่สุด หน่อเกิดจากตา
ข้างที่ซอกใบหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดไปแล้ว โดยทั่วไป
มักมี 1-3 หน่อต่อต้น [2] ซึ่งจ านวนหน่อพันธุ์ต่อต้นที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติมีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งในการปลูกเป็นจ านวนมาก
ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุเ์หล่านี้มีไม่เพยีงพอ และมีขนาดไม่สม่ าเสมอท า
ให้การเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน เกิดปัญหาต่อการจัดการขณะท า
การปลูก เช่น การบังคับออกดอก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ 
สามารถท าได้พร้อมกัน นอกจากนี้แล้วการขยายพันธุ์ด้วยจุกจะใช้
เวลานานในการให้ผลผลิต ซึ่งบางพันธุ์อาจใช้เวลาถึง 2 ปี ดังนั้น 
จึงมีการน าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาใช้เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่กล่าวมา ดังนั้น การหาวิธีเพิ่มจ านวนหน่อหรือต้น
พันธุ์   จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ดังนั้นหากน าวิธีการผ่าหน่อมา
ประยุกต์ร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะสามารถเพิ่มปริมาณ ต้น
พันธุ์สับปะรดให้ได้ในปริมาณมากขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาการผลิต
และได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดต่อโรคสามารถน าไปปลูกต่อไปได้จ านวน
มาก สามารถผลิตต้นพันธ์ุสับปะรดที่มีความสม่ าเสมอของต้น และ
ผลิตต้นได้ปริมาณมากในเวลาสั้น เนื่องจากการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อผ่ านกระบวนการ organogenesis และ 
embryogenesis สามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณให้มีลักษณะ
พันธุกรรมที่เหมือนเดิมและได้ปริมาณมาก ในการขยายพันธุ์โดย
วิธีนี้จะมีปัจจัยส าหรับการที่จะประสบความส าเร็จหลายอย่าง 
ขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง  ซึ่งมีองค์ประกอบหลาย
อย่างที่เป็นปัจจัย เช่น ธาตุอาหาร ชนิด ปริมาณของสารควบคุม
การเจริญเติบโตและประเภทของอาหาร ซึ่งจะต้องท าการศึกษาหา
ปริมาณที่ เหมาะสมส าหรับในการชักน าให้ เกิดต้นในอาหาร
เพาะเลี้ยง เพราะการเพาะเลี้ยงช้ินสวนพืชจ าเป็นต้องเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน หรือไซโคไคนิน หรือทั้งสอง
ชนิดลงในอาหารเพาะเลี้ยง เพื่อช่วยใหเนื้อเยื่อพืชเจริญเติบโตได้ดี
ยิ่ งขึ้ น  โดยพื ชแต่ ละชนิดมีความตองการสารควบคุมการ

เจริญเติบโตในปริมาณที่แตกต่างกัน [3] ซึ่งสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่นิยมใช ไดแ้ก่ สาร 6-benzyladenine (BA) ซึ่งเป็น
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมไซโตไคนินมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการแบงเซลล์ การเกิดตาข้าง และการชักน าการ
เกิดยอดรวมในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การชักน าการเกิดต้น    
วางแผนการทดลองแบ บสุ่ ม สมบู รณ์  (CRD) มี  3         

สิ่งทดลองๆ ละ 5 ซ้ าๆ คือ อาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม BA ที่มี
ความเข้มข้น 1, 1.5 และ 2 มก./ล. โดยการน าส่วนของจุก
สับปะรดพันธุ์ MD2 ที่มีตาข้างมาตัด และเลาะกาบใบออก แล้ว 
มาฟอกฆ่าเช้ือความเข้มขน้ 10% และ 5%   

เตรียมอาหารสูตร MS เพื่อชักน าการเกิดต้นสับปะรด
พันธุ์ MD2 เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 
จากนั้นน าเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ฟอกฆ่าเช้ือแล้ว ตัดให้
ช้ินส่วนมีขนาดประมาณ ½ x ½  ซม. และน าลงเพาะเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เตรียมไว้ น าไปเพาะเลี้ยงวางบนช้ัน 
ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 25±2 ๐c ภายใต้ความเข้มแสง 40 
ไมโครโมลต่อตารางเมตรตอ่วนิาที ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนส์ เป็น
เวลา 16 ช่ัวโมงต่อวัน นาน 12 สัปดาห์ บันทึกผลการพัฒนาของ
เนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง แล้วคัดเลือกขวดเนื้อเยื่อ
ที่สมบูรณ์เพือ่ใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป 

  

การชักน าการเกิดราก 
น าต้นอ่อนของสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในขั้นที่ 

1 ที่สมบูรณ์ มาเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความ
เข้มข้น 1, 2 และ 3 มก./ล. น ามาเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 
10 สัปดาห์ บันทึกจ านวนรากท่ีเกิดทุกสัปดาห์  

 
การยา้ยต้นออกจากขวด     

 เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 จนเกิดราก 
พร้อมท่ีจะน าออกมาอนุบาลก่อนน าไปปลูก โดยใช้ปากคืบหนีบต้น
สับปะรดออกมาและน าไปล้างอาหารวุ้นออกให้หมด และแยกต้น
ออกจากกอให้เหลือเพียง 1 ต้น คัดขนาดต้นที่โตพอจะน าอออก
ป ลู ก ได้  แล ะตั ด แต่ ง ใบ ที่ แ ก่ ออก  ล งป ลู ก ใน วัสดุ ป ลู กที ่
ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ และ ทราย อัตราส่วน 
1:1:1  บรรจุลงในกระถางขนาด 6 นิ้ว  บันทึกผลอัตราการรอด  
หลังอนุบาลในวัสดุปลูกเป็นเวลา 3 สปัดาห์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ผลการทดลองการพัฒนาของเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่
เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง
ด้วยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้นต่างๆ  
เป็นเวลา  10 สัปดาห์ 
 

สิง่ทดลอง 
จ านวนต้นเนื้อเยือ่สับปะรด

พันธุ์ MD2 
 

เฉลี่ย 
สัปดาห์ที ่

6 7 8 9 10  
MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.0 มก./ล. 41/ 5 6 7 8 6.0 
MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.5 มก./ล.  4 6 7 8 9 6.8 
MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มก./ล.  5 7 8 10 12 8.4 
1/ เฉลี่ยจาก 5 ซ้ า 
 

จากตารางที่ 1 จ านวนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่
เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา  10 สัปดาห์ พบว่า เนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ 
MD2 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่
ความเข้มข้น 2 มก./ล. มีจ านวนต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นเนื้อเยื่อ
สับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ที่ความเขม้ข้น 1.5 และ 2 มก./ล. 

จากการทดลองจะเห็นได้วา BA ในระดับความเข้มข้น 2 
มก./ล. ถือเป็นระดับที่เหมาะสมสามารถให้การเกิดยอดได้สูงสุด 
ในขณะที่การรายงานของ [4] วุฒิชัย ศรีช่วย และ สมปอง เตชะโต 
(2557) ที่ท าการทดลองผลของ BA ต่อการเพิ่มจ านวนยอดของ
สับปะรดภูแล โดยน าต้นสับปะรดภูแลอายุ 1 เดือน วางเลี้ยงบน
อาหารสูตร  MS เติ ม  BA ความ เข้มข้น เพี ย ง 0.25 มก./ล .            
ก็สามารถชักน ายอดรวมได้สูงสุดเฉลี่ย 7.8 ยอดต่อต้น อย่างไรก็
ตามในพืชบางชนิดระดับความเข้มข้นของ BA มากเกินไปส่งผลให้
เกิดความเป็นพิษกับพืชท าให้พืชไม่สามารถ เพิ่มจ านวนได้เช่นใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Bienertiasinus persici พบว่า BA ความ
เข้มข้นสูงส่งผลให้ยอดยืดยาวช้า [5] ส่วน Domyos & Te-chato 
[6] รายงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระจูดว่าการเพิ่มความเข้มข้น
ของ BA ส่งผลให้มีการสร้างยอดรวมมากขึ้น แต่ความสูงของต้น
ลดลง และการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้หวาย Sakura Pink ในอาหาร
เติม BA เข้มข้นสูงท าให้จ านวนยอดลดลง [7] เช่นเดียวกับใน
การศึกษานี้ท่ีพบวา่การใส่ BA ความเข้มข้น0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้

การเกิดยอดใหมสู่งสุด แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ BA กลับพบว่า
มีการเกิดยอดน้อยลง ดังนั้นในการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
จึงควรใช้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมไมม่ากจนเกินไป ดังภาพ
ที่ 1 
 

 
 
 
 
             (a)                 (b)                      (c)  
  
 
 
 
 
 
 
ผลการพัฒนาของรากเนื้อเย่ือสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้นต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  จ านวนรากเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ทีเ่ติม IBA ความเข้มข้นต่างๆ 

สิ่งทดลอง n   F Sig Duncan 

 MS ทีเ่ตมิ IBA 1 มก./ล. 50 3.47a1/ 

4.69 0.01 1*2,3  MS ที่เติม IBA 2 มก./ล. 50 2.27c 

 MS ที่เติม IBA 3 มก./ล. 50 2.47 b 

1/ตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนรากเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ 
MD2 ที่ เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่ เติม IBA ความ
เข้มข้น 1, 2 และ 3 มก./ล. มีจ านวนรากแตกต่างกัน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติ  พบว่า เนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่
เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้น 1 
มก./ล. มีจ านวนรากมากกว่าสับปะรดในสูตรอาหาร MS ที่เติม 
IBA 2 มก./ล. และสับปะรดในอาหาร MS ที่เติม IBA 3 มก./ล. 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการทดลอง สอดคล้องกับแนวคิดของ นพมณี       
โทปุญญานนท์ [8] ที่กล่าวว่า การยืดยาวของล าต้นและการ

     
ภาพที่ 1   ลักษณะของตน้เนื้อเยือ่สับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ 
              เพาะเลี้ยงดว้ยการเตมิสาร BA ที่ความเข้มข้นต่างๆ  
              ทีเ่พาะเลี้ยง 10 สัปดาห์ (a) เติมสาร BA ที่ความ 
              เข้มข้น 1.0 มก./ล. (b) เติมสาร BA ทีค่วามเข้มข้น 
              1.5 มก./ล.  และ (c) เติมสาร BA ที่ความเข้มข้น  
              2.0 มก./ล. 
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กระตุ้นหรือการพัฒนาการออกราก (elongation and root 
induction or development) ของเนื้ อ เยื่ อพืชที่ ได้ จากการ
เพาะเลี้ยงในระยะที่ 3 จะเป็นต้นขนาดเล็ก เนื่องจากผลของการ
ใช้สารควบคุมการเจริญเตบิโตให้เกิดการแตกตน้  ไม่สามารถน าไป
ย้ายลงปลูกภายนอกได้ทันที ตองมีการยืดล าต้นให้สูงขึ้นและ
แข็งแรง สอดคล้องกับ บุญยืน กิจวิจารณ์ [9] ที่กล่าวว่า ความ
ต้องการสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อจะผันแปร ขึ้นกับ
ระบบที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง และวิธีการขยายหรือเพิ่มจ านวนยอด 
2) ฮอร์โมน (hormones) โดยพืชส่วนมากเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็น
อวัยวะถ้าได้รับฮอร์โมน 2 กลุ่ม คือ ออกซินและไซโตคินิน ท้ังนี้จะ
ผันแปรขึ้นกับชนิดพืช ระยะการเจริญเติบโตของช้ินส่วนพืชและ
ระดับ หรือสัดส่วนของฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิด ท่ีใช้ในสูตรอาหาร โดย
ถ้าสัดส่วนของสารไซโตคินินต่อสารออกซินสูงขึน้ (ไซโตคินินมากก
ว่าออกซิน) จะกระตุ้นการเกิดยอด (shoot formation) แต่ถ้า
สัดส่วนของสารออกซินต่อสารไซโตคินินสูงข้ึน (ออกซินมากกว่าไซ
โตคินิน) จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อให้เกิดราก (root 
differentiation) ในกรณีการสร้างยอด (adventitious shoot 
formation) และกระตุ้นการแตกกิ่งข้าง (enhanced axillary 
branching) ฮอร์โมนท้ัง 2 ชนิดนี้ต้องมีอยู่ในอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง 
ยกเว้นในพืชบางชนิดที่อาจต้องการไซโตคินินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น และ 3) แสงและอุณหภูมิ  (light and temperature) 
เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในอาหารสังเคราะห์จะไม่มีการ
สังเคราะห์แสงมาก แต่แสงก็ยังมีความจ าเป็นต่อกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านสัณฐานที่ถูกควบคุมด้วยพันธุกรรม  
พืชที่ เพาะเลี้ยงต้องการความเข้มแสงช่วง 1,000-5,000 ลักซ์  
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช  เช่น ยอดของเยอบีราและไม้ดอกล้มลุก
หลายชนิด ต้องการความเข้มแสงอย่างต่ าประมาณ 3,000 ลักซ์ 
และช่วงแสงที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ 1,000 ลักซ์  ถ้าความ
เข้มแสงสูงเกิน 3,000 ลักซ์ จะมีผลในทางยับยั้งการเจริญของพืช
ได้ ส าหรับความยาวนานของช่วงแสง (photoperiod) ไม่ค่อยมี
ข้อจ ากัดและนิยมใช้แสงกลางวัน/กลางคืนนาน 16/8 ช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิ  25๐C  แม้ว่าในพืชบางชนิดอาจได้ผลดีกว่าหากใช้
อุณหภูมิสลับท่ีสูงหรือต่ ากว่านี้ 
 

ตารางที่ 3  ความยาวรากเนื้อเยื่อสบัปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ทีเ่ติม IBA ความเข้มข้นต่างๆ 

สิ่งทดลอง n   F Sig Duncan 
 MS ทีเ่ติม IBA 1 มก./ล. 50 0.68 

2.83 0.06 -  MS ทีเ่ติม IBA 2 มก./ล. 50 0.54 
 MS ที่เติม IBA 3 มก./ล. 50 0.51 

 

จากตารางที่ 3  พบว่า  ความยาวรากเนื้อเยื่อสับปะรด
พันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติมสาร IBA 
ความเข้มข้น 1, 2 และ 3 มก./ล.  ไม่ท าให้รากของเนื้อเยื่อ
สับปะรด MD2 มีความยาวรากแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบทาง
สถิติพบว่า เนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่ง
แข็งสูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้นต่างๆ มีความยาวรากไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  ดังภาพท่ี 2 และ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราการรอดหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสับปะรดพันธุ์ MD2 
จนเกิดราก พร้อมที่จะน าออกมาอนุบาลก่อนน าไปปลูก ดังแสดง
ในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 

(a)                  (b)    (c) 
ภาพที่ 2  ลักษณะของต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง 
             ในอาหารกึง่แข็งสูตร MS ทีเ่ติมสาร IBA ความเขม้ขน้ 
             ต่างๆ ทีเ่พาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ; (a) เติมสาร IBA 
             ที่ความเข้มข้น 1 มก./ล. ; (b) เติมสาร IBA ทีค่วาม 
             เข้มข้น 2 มก./ล. และ (c) เติมสาร IBA ที่ความ 
             เข้มข้น 3 มก./ล. 
 

         (a)        (b)               (c) 
ภาพที ่3  ลักษณะรากของต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ทีเ่พาะเลีย้งใน 
             อาหารกึ่งแข็งสตูร MS ทีเ่ติมสาร IBA ความเขม้ข้นต่างๆ ที ่
             เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 สัปดาห์ว ; (a) เติมสาร IBA ที่ความ 
             เข้มข้น 1 มก./ล. ; (b) เติมสาร IBA ทีค่วามเขม้ขน้ 2 มก./ล. 

และ (c) เตมิสาร IBA ที่ความเข้มข้น 3 มก./ล. 
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ตารางที่ 4  อัตราการรอดหลังจากอนุบาลต้นเนื้อเยื่อสับปะรด 
               พันธุ์ MD2 
          สิ่งทดลอง จ านวนต้นที่รอด คิดเป็นร้อยละ 
 MS ทีเ่ติม IBA 1 มก./ล. 101/ 100 
 MS ทีเ่ติม IBA 2 มก./ล. 8 90 
 MS ทีเ่ติม IBA 3 มก./ล. 8 90 
1/ จากจ านวน 200 ต้น 
 

 จากตารางที่  4  อัตราการรอดหลังจากอนุบาลต้น
เนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม IBA 
1, 2 และ 3 มก./ล.  ในวัสดุปลูกท่ีประกอบด้วย ขุยมะพร้าว ขี้เถ้า
แกลบ และทราย อัตราส่วน 1:1:1 พบว่า ต้นเนื้อเยื่อสับปะรด
พันธุ์ MD2 ทีเ่พาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม IBA 1 มก./ล. มีอัตรา
การรอด 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่
เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม IBA 2 และ 3 มก./ล. มีอัตราการ
รอด 90 เปอร์เซ็นต์  

จากผลการทดลองสอดคล้องกับ อารีย์  วรัญญูวัฒก์ 
[10] และ บุญยืน กิจวิจารณ์ [11] ที่กล่าวว่า เมื่อระยะเวลาผ่าน
จนกระทั่งช้ินส่วนของพืชที่เพาะเลี้ยงพัฒนาเป็นยอดแล้ว  ต้อง
ย้ายเนื้อเยื่อลงเลี้ยงในสูตรอาหารใหม่ที่ผสมส่วนของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชกลุ่มไซโตคินิน ได้แก่ BA หรือ ไคเนติน ซึ่ง
เป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มปริมาณยอดของเนื้ อเยื่อ โดย
จะต้องมีการผสมส่วนของสารควบคุมการเจริญ เติบโตในกลุ่ม
ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อความต้องการของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด 
เนื่องจากเนื้อเยื่อของพืชแต่ละชนิด มีความต้องการปริมาณของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าให้ปริมาณตรงกับ
ความต้องการของเนื้อเยื่อพืชมีผลท าให้เนื้อเยื่อพัฒนาไปเป็น
อวัยวะส่วนต่างๆ ของต้นพืชที่สมบูรณ์  นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณ
สารควบคุมการเจริญเติบโตยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณของ
เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง ให้ได้จ านวนมากตามความต้องการของผู้
เพาะเลี้ยง และเมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนสามารถขยายปริมาณของ
ต้นพืชได้ตามจ านวนที่ต้องการแล้ว เป็ นขั้นสุดท้ายของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือการชักน าให้เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงเกิดราก โดย
จะต้องมีการเพิ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน ลงใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากสารในกลุ่มออกซินมีผลต่อการ
เร่งการเกิดรากของพืช ซึ่งสารกลุ่มออกซินที่นิยมน ามาใช้ในการ
เร่งการเกิดรากของเนื้อเยื่อ  ได้แก่  NAA หรือ IBA  ซึ่งในขั้นตอน
นี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงก็จะพัฒนา
จนมีอวัยวะของพืชที่สมบูรณ์ คือ มีราก ใบ ยอด  ล าต้น ที่สมบูรณ์ 

พร้อมท่ีจะน าออกมาปลูกในสภาพธรรมชาติได้ ซึ่งการเกิดรากของ
พืชแต่ละชนิดมีความยากง่ายแตกต่างกัน ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  ลักษณะของต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธ์ุ MD2 จาก 
            สิ่งทดลองที่ 1 ทีน่ ามาอนุบาลเป็นเวลา 2 สัปดาห ์
 
สรุป 

จ านวนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงด้วย
การเติมสาร BA ที่ความเข้มข้นสูงสามารถเพิ่มจ านวนต้นเนื้อเยื่อ
สับปะรดพันธุ์ MD2 ได้ ส่วนจ านวนรากเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ 
MD2 ที่ เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่ เติม IBA ความ
เข้มข้นแตกต่างกันพบว่า สาร IBA ทีค่วามเข้มข้นต่ าจะกระตุ้นการ
เกิดรากมากว่าการใส่สาร IBA ทีค่วามเข้มข้นสูง ในขณะทีส่าร IBA 
ไม่มีผลต่อความยาวรากของเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ด้าน 
อัตราการรอดหลังจากอนุบาลต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยง
ในอาหาร MS ที่เติม IBA 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในวัสดุ
ปลูก พบว่า ต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร 
MS ที่ เติ ม  IBA 1 มิ ล ลิ ก รัมต่ อลิ ต ร  มี อั ต ราการรอด  100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่เพาะเลี้ยงใน
อาหาร MS ที่เติม IBA 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการรอด 
90 เปอร์เซ็นต์ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสกุ 

Product development of steamed cup cake mixed with ripped mango pulp 
 

สรรเพชญ บรรลือวงศ์1  อัญมณี ตุลาพันธ์2 และ สิริลักษณ์ เหราบัติ3  
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บทคัดย่อ  

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกต ารับพ้ืนฐานของขนมถ้วยฟู โดยน าไปประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น 
รสชาติ ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบชิม จ านวน 45 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน 5 ระดับ (5 – 
Point Hedonic Scale) พบว่าต ารับพ้ืนฐานที่ 1 ได้รับการยอมรับมากที่สุด จากนั้นศึกษาปริมาณการเพิ่มเนื้อมะม่วงสุกปั่นละเอียด 3 ระดับ 
คือร้อยละ 5 10 และ 15 พบว่าการเพิ่มเนื้อมะม่วงสุกร้อยละ 15 ได้รับการยอมรับมากที่สุด น ามาค านวณค่าวัตถุดิบได้ขนมถ้วยฟูผสมเนื้อ
มะม่วงสุก จ านวน 54 ช้ินๆละ 14.69 กรัม เฉลี่ยช้ินละ 0.63 บาท  
ค าส าคัญ : ขนมถ้วยฟู มะม่วง ขนมถ้วยฟูเสริมมะม่วง 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the basic recipe of the Steamed cup cake. Then used to evaluate the sensory 
property appearance, color, flavor, taste, texture and overall liking. 45 – Testers and 5 points hedonic scale. The study 
found that the first basic recipe had the highest scored in overall satisfaction. The study of increasing ripped mango 
pulp for 3 different ratios including 5%, 10% and 15%. It was found that at 15% had the highest average scores. Raw 
material costs in the amount of 54 piece per piece 14.69 gram per piece 0.63 baht. 
Keywords:   Steamed cup cake, Mango, steamed cup cake mixed with ripped mango pulp 
 
 
1. บทน า  

ขนมถ้วยฟู เป็นหนึ่งในขนมไทยมงคล 9 ชนิด ท่ีผูกพันกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก าลังจะ
สูญหายไป สาเหตุอาจเป็นเพราะความนิยมที่ลดลง ไม่มีต ารับ
เฉพาะตายตัวที่สามารถท าขนมออกมาได้สมบูรณ์แบบ ขนมถ้วยฟู
ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า น้ าตาล น้ าและสารที่ช่วยให้ขึ้น
ฟู ขนมถ้วยฟูมีลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มแตกหน้าสวยงาม วิธีท าให้ได้
รูปแบบที่สมบูรณ์นั้นเป็นไปได้ยาก ต้องมีการทดลองท าอยู่หลายๆ
ครั้งจึงออกเป็นรูปเป็นร่าง  

มะม่วง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกมากในประเทศ
ไทย เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีหลากหลายสายพันธุ์ มีสรรพคุณและ

ประโยชน์มากมาย เช่น มะม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และช่วยชะลอวัย มะม่วงมีเบต้าแคโรทีนที่
ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยต้านมะเร็ง มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด 
และยังเป็นผลไม้บ ารุงสายตา [1] ซึ่งในฤดูกาลจะมีผลผลิตออกมา
มาก ท าให้มีราคาตกต่ า  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
โดยการผสมในขนมถ้วยฟู เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูที่มีกลิ่น
และสีเฉพาะของมะม่วง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มะม่วง 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 ศึกษาต ารับพ้ืนฐานของขนมถ้วยฟู 
     2.2 ศึกษาปริมาณเนื้อมะม่วงสุกที่เหมาะสมในการท าขนม 
          ถ้วยฟ ู
      2.3 ศึกษาต้นทุนการผลิตขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กา รศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป็ นก า รศึ กษา วิ จั ย เ ชิ งทดลอง 
(Experimental Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ถ้วยฟูผสมเนื้อเนื้อมะม่วงสุก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาต ารับพ้ืนฐานของขนมถ้วยฟู 

ศึกษาการคัดเลือกต ารับพื้นฐานของขนมถ้วยฟูทั้ง 3 ต ารับ  
แสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นน าไปประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ ( 5 – 
Point Hedonic Scale) ให้ผู้ทดสอบจ านวน 45 คน และทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการ  
 
ตารางที่ 1 ต ารับพ้ืนฐานขนมถ้วยฟู 

 

ส่วนผสม 
ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

1[2] 2[2] 3[3] 

แป้งข้าวเจ้า 360 360 250 
น้ าตาลทราย 120 80 25 
ไข่ขาว 5 - - 
น้ าลอยดอกมะล ิ 180 - 150 
ยีสต ์ 3 - 5 
ผงฟ ู 8 8 - 

น้ าข้าวหมาก - 420 100 
แป้งสาลีเอนกประสงค์ - - 100 
 
3.2 ศึกษาปริมาณเนื้อมะม่วงสุกที่เหมาะสมในการท าขนมถ้วยฟู 
 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเนื้อมะม่วงสุก การยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อขนมถ้วยฟูเสริมมะม่วงสุก โดยใช้ต ารับขนมถ้วยฟูที่
ได้รับการยอมรับจาก ข้อ 3.1 มาศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค
ระหว่าง ปริมาณเนื้อมะม่วงสุกที่เหมาะสม ร้อยละ 5 10 15  
จากนั้นน าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วย
วิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) 
ให้ผู้ทดสอบจ านวน 45 คนและทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญทางด้าน
อาหารและโภชนาการ  
 

3.3 ศึกษาต้นทุนการผลิตของขนมถ้วยฟูเสริมมะม่วง 
 ศึกษาต้นทุนโดยวิธีการค านวณ เปรียบเทียบระหว่าง
ต ารับพื้นฐานของขนมถ้วยฟูและต ารับขนมถ้วยฟูเสริมมะม่วง ที่
ได้รับการยอมรับสูงสุด 
 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการคัดเลือกต ารับพ้ืนฐานขนมถ้วยฟู 

 การทดลองครั้งนี้ได้ศึกษาต ารับขนมถ้วยฟูที่เหมาะสมจาก
ต ารับพื้นฐาน 3 แหล่ง มีส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 1 เมื่อท าขนม
ถ้วยฟคูรบ 3 ต ารับ น าไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคณุภาพประสาทสัมผัสของต ารับ
พื้นฐานขนมถ้วยฟู 

คุณภาพ 
ประสาทสัมผัส 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบ (ต ารับ) 
1 2  3 

ส ี 4.40±0.71a 3.86±0.75b 3.53±0.86b 
กลิ่นns 3.75±0.80 3.52 ±0.96 3.40±0.83 
รสชาติ 4.00 ±0.87a 3.71±0.78b 3.31±0.87b 
ลักษณะที่ปรากฏ 4.13 ±0.96a 3.71±0.89b 3.44±0.94b 
เนื้อสัมผัส 4.11 ±0.85a 3.62±0.88b 3.11±1.00b 
ความชอบ
โดยรวม 

4.26±0.71a 3.80±0.84b 3.28±0.86b 

หมายเหต ุ   ตัวอกัษรที่ต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมี         
                นยัส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
                 ns หมายถึงค่าเฉลี่ยไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
                 (P≤0.05) 

            จากตาราง 2 พบว่าผลการทดสอบพบว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมถ้วนฟู และผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี  Duncan’s Multiple Range Test 
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ต ารับที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ทุกด้าน โดยด้านรสชาติ ทั้ง 3 ต ารับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยด้านสี รสชาติ ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส 
ความชอบโดยรวม ต ารับที่ 1 มีความแตกต่าง จากต ารับที่ 2 และ 
3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  ผลการคัดเลือกต ารับพื้นฐานขนมถ้วยฟู ลักษณะของ
เนื้อขนมต ารับที่ 1 มีความนุ่มและเบากว่าต ารับที่ 2 และ 3 
เนื่องจากต ารับที่ 1 มีส่วนผสมของไข่ขาว น้ า และน้ าตาลมากกว่า
ต ารับที่ 2 และ 3 ท าให้มีรสชาติที่เด่นชัดกว่า และในส่วนของ
ลักษณะที่ปรากฏ ต ารับที่ 1 ขึ้นฟูและแตกครบทุกถ้วย ซึ่งต่างจาก
ตับที่ 2 และ 3 ที่มีการขึ้นฟูที่น้อยกว่าและไม่เป็นรูปทรงที่สวยงาม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกขนมถ้วยฟูต ารับที่ 1 เป็นต ารับพื้นฐานเพื่อ
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ศึกษาปริมาณของมะม่วงสุกปั่นที่เหมาะสมในการท าขนมถ้วยฟู
มะม่วงต่อไป  
4.2 ผลการศึกษาขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก  
  โดยศึกษาปริมาณเนื้อมะม่วงสุกที่เหมาะสมในการท าขนม
ถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 3 ระดับ ได้แก่ร้อยละ 5 10  และ 15 
จากนั้นศึกษาการยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง โดยท าแบบทดสอบ
ด้านประสาทสัมผัส 
ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบคณุภาพประสาทสัมผัสของขนม
ถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 

คณุภาพ 
ประสาทสัมผัส 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบ (ร้อยละ) 
5 10  15 

สีns 3.42±0.81 3.53±0.84 3.77±0.63 
กลิ่นns 3.04±0.97 3.20±0.93 3.44±0.78 
รสชาติns 2.95±1.06 3.44±0.86 3.46±0.84 
ลักษณะที่ปรากฏns 3.11±0.83 3.24±0.82 3.48±0.78 
เนื้อสัมผัส 3.15±0.97 3.53±0.69 3.60±0.83 
ความชอบnsโดยรวม
ns 

3.17±0.86 3.57±0.72 3.60±0.75 

 หมายเหต ุ  ns หมายถึงค่าเฉลี่ยไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
                (P≤0.05) 

 จากตาราง 3 พบว่าผลการทดสอบพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมถ้วนฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 
และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี  Duncan’s Multiple 
Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  ปริมาณเนื้อมะม่วง
สุกร้อยละ 15  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน โดยปริมาณเนื้อ
มะม่วงสุกทั้ง 3 ระดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  
 จากตาราง 3 ผลการคัดเลือกต ารับขนมถ้วยฟูเสริม
มะม่วง ร้อยละ 15 ได้รับการยอมรับสูงสุด เนื่องจากมีส่วนผสมของ
เนื้อมะม่วงสุกมากที่สุด ท าให้ได้กลิ่นของมะม่วงที่เด่นชัด กว่าร้อย
ละ 5 ,10 และร้อยละ 15 มีสีเหลืองของมะม่วงที่เด่นชัดกว่าร้อยละ 
5,10 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกปริมาณเนื้อมะม่วงสุกใน ขนมถ้วยฟูผสม
เนื้อมะม่วงสุก ที่ร้อยละ 15 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตขนมถ้วยฟู
ผสมเนื้อมะม่วงสุกต่อไป  
4.3 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 
      น าขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุกที่ได้รับการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสมากที่สุด มาค านวณต้นทุนการผลิตเฉพาะต้นทุน
การผลิต ดังตารางที่ 4 
 
 
 

ตารางที ่4 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วง 
             สุก 
 
วัตถุดิบ 

อัตราส่วนผสม 
ขนมถ้วยฟู (กรัม) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา ขนมถ้วยฟู 
(บาท) 

ต ารับ
พื้นฐาน 

ผสม
มะม่วง 

1,000 
กรัม 

ต ารับ
พื้นฐาน 

ผสม
มะม่วง 

แป้ง
ข้าวเจ้า 

360.00 360.00 62.00 22.32 22.32 

ยีสต์ 3.00 3.00 234.00 0.70 0.70 
น้ า 180.00 180.00 10.00 1.80 1.80 
น้ าตาล
ทราย 

120.00 120.00 24.00 2.88 2.88 

ไข่ขาว 5.00 5.00 40.00 0.20 0.20 
ผงฟ ู 8.00 8.00 300.00 2.40 2.40 
มะม่วง 0.00 119.29 25.00 0.00 2.97 
รวม 676.00 795.29 - 30.03 33.27 
 

จากตาราง 4 พบว่าค่าวัตถุดิบต ารับพื้นฐาน 30.03 บาท 
ได้ขนมถ้วยฟูจ านวน 46 ช้ิน ช้ินละ 14.69 กรัม ราคาต้นทุนต่อช้ิน 
0.65 บาท ค่าวัตถุดิบขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก 33.27 บาท ได้
ขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก จ านวน 54 ช้ิน ช้ินละ 14.69 กรัม 
ราคาต้นทุนต่อช้ิน 0.63 บาท มีราคาถูกกว่าต ารับพื้นฐาน และยัง
ได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าต ารับพ้ืนฐาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยเรื่องขนมถ้วยฟูเสริมมะม่วงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพิ่มคุณค่าทางอาหารและน าผลผลิตจากท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า ยัง
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค 
โดยท าการศึกษาการยอมรับผู้บริโภคทางด้านสี กลิ่น รสชาติ 
ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
 
5.1 สรุป 
           5.1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐานของขนมถ้วยฟู พบว่า ผล
การคัดเลือกต ารับพื้นฐานขนมถ้วยฟูต ารับที่ 1 ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ และ
ความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 3.75 4.00 4.13 4.11 
และ 4.26 ตามล าดับ จึงเลือกต ารับท่ี 1 เป็นต ารับพ้ืนฐาน 
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 5.1.2 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมะม่วงสุกในการ
ท าขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก พบว่าการเพิ่มเนื้อมะม่วงสุกร้อย
ละ 15 ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส ลักษณะที่ปรากฏและความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 
3.44 3.46 3.48 3.60 และ 3.60 ตามล าดับ 
 5.1.3 การศึกษาต้นทุนในการผลิตขนมถ้วยฟูพบว่าค่า
วัตถุดิบพื้นฐาน 30.03 บาท ได้ขนมถ้วยฟูจ านวน 46 ช้ิน ช้ินละ 
14.69 กรัม ราคาต้นทุนต่อช้ิน 0.65 บาท ค่าวัตถุดิบขนมถ้วยฟู
ผสมเนื้อมะม่วงสุก 33.27 บาท ได้ขนมถ้วยฟูผสมเนื้อมะม่วงสุก
จ านวน 54 ช้ิน ช้ินละ 14.69 กรัม ราคาต้นทุนต่อช้ิน 0.63 บาท  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีการพัฒนาโดยการน า ผลไม้หรือธัญพืชอื่นๆ 
ที่หาได้ง่ายและมีราคาที่ถูกมาเสริมในตัวของขนมถ้วยฟู ต่อไปได้ 
           5.2.2 ควรศึกษาเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ออายุการ
เก็บรักษาและคุณค่าทางโภชนาการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าควบคู่กับความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในล้าน้้าแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 จากจุดเก็บตัวอย่าง 3 จุด ได้แก่ 1) บริเวณวัดการ้อง ต.ห้วยชัน 2)  บริเวณบ้านแหลมทอง ต.ทับยา และ 3)  
บริเวณวัดสะเดา ต.แม่ลา โดยปัจจัยคุณภาพน้้าทางด้านเคมีและกายภาพ พบว่าอุณภูมิน้้า, การน้าไฟฟ้าของน้้า, ออกซิเจนละลายน้้า, ความเป็นกรด
ด่างของน้้า และค่าความโปร่งใสของน้้า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 28.46–28.35 OC, 275.40–309.80 500 µs/cm, 2.22 –2.30 mg/l, 7.17 –7.22 และ 
19.44 –52.22 cm ตามล้าดับ พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน ประกอบด้วย ดิวิชันไซยาโนไฟตา (Cyanophyta), ดิวิชัน คลอโรไฟตา 
(Chlorophyta)  ดิวิชันคริโซไฟตา (Chrysophyta), ดิวิชันยูกลีโนไฟตา (Euglenophyta), ดิวิชันไพร์โรไฟตา (Pyrrophyta) และดิวิชันคริบโตไฟตา 
(Cryptophyta) ในจุดเก็บตัวอย่าง ทั้ง 3 จุด แพลงก์ตอนพืชจีนัสเด่นในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ Trachelomonas, Oscillatoria และ Euglena และ
ใช้บ่งช้ีคุณภาพน้้าตาม AARL-PP Score ได้คะแนนเท่ากับ 9.0 จัดอยู่ในระดับคุณภาพน้้าท่ีมีสารอาหารสูง ขณะที่คุณภาพน้้าล้าน้้าแม่ลาอยู่ในประเภท
ที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินของประเทศไทย  
ค้าส้าคัญ: คุณภาพน้้า,  แพลงก์ตอนพืช,  ล้าน้้าแม่ลา 

 

Abstract   
This research aims to study water quality together with phytoplankton diversity in Mae La river, Singburi province 

during May 2018 to February 2019. Phytoplankton and water quality was carried out in 3 sampling sites 1) Wat Ka Rong, Huai 
Chan subdistrict, 2) Ban Laem Thong, Tub Ya subdistrict and 3) Wat Sa Dao, Mae Ra subdistrict of Mae La river. The results 
showed that, the mean values of physicochemical variables are as follows: water temperature (28.46–28.35 OC), Conductivity 
(208.64–267.82 500 µs/cm), Dissolved oxygen (2.22 –2.30 mg/l), pH (7.17 –7.22) and transparency (19.44 –52.22 cm). The 
phytoplankton distributed in 6 divisions, consisted of Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, Cryptophyta  and 
Pyrrophyta across all sampling sites. The dominant genus of phytoplankton were Trachelomonas, Oscillatoria and Euglena. 
The AARL-PP Score of 9.0 was noted from dominant genus of phytoplankton. Water quality in Mae La river was classified into 
class 4, according to the standard values of surface water quality standards of Thailand. 
Keywords: Water quality, Phytoplankton, Mae La river 
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1. บทน้า 
แพลงก์ตอนพืชมีความส้าคญัต่อระบบนิเวศแหล่งน้้า  โดยเป็น

ผู้ผลิตเบื้องต้นของห่วงโซ่อาหาร  ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหารทีส่้าคญัและ
ช่วยในการรักษาดุลให้กับระบบนเิวศ  โดยเป็นแหล่งผลติออกซิเจน
ให้กับแหล่งน้้า  และบรรยากาศ  นอกจากนี้ชนิดและองค์ประกอบของ
แพลงก์ตอนพืชจะเป็นตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ และความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้้า  สามารถใช้ในการตรวจสอบ และช่วยประเมินผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อแหล่งน้้าได้ เนื่องจากการเจรญิเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืชจะแสดงผลตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งน้า้ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วทั้งชนิดและปรมิาณ [1-4] 

ล้าน้้าแม่ลา ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง
ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางในฐานะแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลา มีสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ ทั้งสองฝั่งน้้าเต็มไปด้วยวิถีการด้ารงชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิม
อย่างหลากหลาย เนื่องจากล้าน้้าแม่ลาเป็นแหล่งน้้าที่แยกสาขามาจาก
แม่น้้าเจ้าพระยาโดยไหลผ่านบางพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท และสิงห์บุรี 
ทั้งแหล่งชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม  ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวท้าให้มี
การปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้้า อาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์และอนินทรีย์  ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหามลภาวะในแหล่งน้้า
ได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าควบคู่กับ
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชซึ่งจะสามารถน้ามาใช้ในการ
ประเมิน (assessment) คุณภาพน้้าในล้าน้้าแม่ลา และใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าให้เหมาะสม 

 

2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
2.1 ก้าหนดจดุส้ารวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้า และแพลงกต์อนพืช 3 
จุด ดังนี้ 1) บริเวณวัดการ้อง ต.หว้ยชัน 2) บ้านแหลมทอง ต.ทับยา 
และ 3) วัดสะเดา ต.แม่ลา (ภาพท่ี 1) 
2.2 ตรวจสอบคุณภาพน้้าด้านเคมี กายภาพ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2561 ถึงกุมภาพันธ ์2562 เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจสอบ อุณหภูมิน้้า
, การน้าไฟฟ้าของน้้า, ความเป็นกรดด่าง, ออกซิเจนละลายน้้า โดยใช้
เครื่องมือวัดแบบพกพา และความโปร่งใสของน้้า โดยใช้จานวัดความ
โปร่งใส (Secchi disc) 
2.3 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชโดยใช้ถุงตาข่ายแพลงก์ตอน ขนาดตา
ข่าย 20 ไมโครเมตร ดองด้วยน้้ายาลูกอล (lugal solution) แล้วน้าไป

ศึกษาภายใต้ด้วยกล้องจุลทรรศนบ์ันทึกภาพแพลงก์ตอนพืช ท่ี
ก้าลังขยาย 400 เท่า 
2.4 ท้าการตรวจวินิจฉัยและจ้าแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช โดยใช้
เอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ ลัดดา [1], ยุวดี l5] Desikachary [6], 
Prescott [7]  
 

 

 

 

ภาพที่ 1 จุดส้ารวจเพื่อการตรวจคุณภาพน้้า 1) วัดการ้อง ต.ห้วยชัน, 

2) บ้านแหลมทอง ต.ทับยา และ 3) วัดสะเดา ต.แมล่า  

3 

2 

1 
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2.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทางกายภาพและ
เคมีในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างจากนั้นน้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบหาความแตกต่างโดย DMRT และ
เปรียบเทียบคุณภาพน้้ากับค่ามาตรฐานของคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  [8] โดยใช้ล้าดับคะแนน
คะแนน AARL-PP Score [5] 
 

3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

3.1 คุณภาพน ้าด้านเคมี-กายภาพ 

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้้าใน แต่ละจุดเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่

ระหว่าง 28.46– 28.35 OC โดยค่าเฉลี่ยต่้าสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 

และสูงสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (ภาพที่ 2) โดยการเก็บตัวอย่างน้้า

จะเก็บช่วงเช้าจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ไปจนถึงจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 

ตามล้าดับ  แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยของน้้าในแต่ละจุดเก็บ

ตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (P>.05) และอยู่ในเกณฑ์ปกติของคุณภาพน้้าผิวดินคืออุณหภูมิ

เป็นตามธรรมชาติ [8]  

ค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้าใน แต่ละจุดเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่

ระหว่าง 275.40– 309.80 s/cm โดยค่าเฉลี่ยต่้าสุดพบที่จุดเก็บ

ตัวอย่างที่ 1 และสูงสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (ภาพที่ 2) อาจ

เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 อยู่ท้ายน้้าที่สุดของจุดเก็บตัวอย่าง ผ่าน

ชุมชนมามากกว่าอาจได้รับสิ่งปนเปื้อนมากกว่าอาจส่งผลให้ค่าการน้า

ไฟฟ้าของน้้าสูงกว่าจุดอื่นแต่อย่างไรก็ตามค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าในจุด

เก็บตัวอย่างที่ 3 ไม่มีความแตกต่างจากจุดเก็บตัวอย่างอื่น อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P>.05) และค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าทั้งสามจุดเก็บ

ตัวอย่างก็อยู่ในช่วงปกติของน้้าดื่มทั่วไปคือ 50-1,500 µs/cm [9] 

ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนน้้าใน แต่ละจุดเก็บตัวอย่างมีค่า

อยู่ระหว่าง 2.22 – 2.30 mg/l โดยจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 มีเฉลี่ยต่้าสุด 

และจุดเก็บตัวอย่างท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ภาพที่ 2) ไม่มีความแตกต่าง

ของปริมาณออกซิเจนในน้้า ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง อย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (P>.05) ซึ่งจากค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้้าของทั้ง 3 จุด

เก็บตัวอย่าง จัดอยู่ในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 ตามมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบาง

ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภค

โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน 2) การอุตสาหกรรม และถ้าค่าออกซิเจน

ละลายน้้าต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจจะส่งผลต่อการด้ารงชีวิต

อย่างปกติของสัตว์น้้าได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้้า [10]  
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลีย่อุณหภูมิน้้า (OC)  การน้าไฟฟ้าของน้้า 

(µs/cm) ออกซิเจนละลายน้้า (mg/l ) ความเป็นกรด-ด่างของน้้า และ

ความโปร่งใสของน้้า (cm) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างของล้าน้้าแมล่า 
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ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้าในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างมี

ค่าอยู่ระหว่าง 7.17 – 7.22  โดยค่าเฉลี่ยต่้าสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 

2 และ 3 และสูงสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (ภาพที่ 2) ไม่มีความ

แตกต่างของค่าความเป็นกรดด่างของน้้าในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง อย่าง

มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>.05)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ของคุณภาพน้้าผิวดินคืออยู่ช่วง 5-9  [8] 

 ค่าเฉลี่ยความโปร่งใสของน้้าใน แต่ละจุดเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่

ระหว่าง 19.44 – 52.22 cm โดยค่าเฉลี่ยต่้าสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 

1 และสูงสุดพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (ภาพที่ 2) ซึ่งค่าความโปร่งใส

ของน้้า ณ จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 มีความแตกต่างจากจุดเก็บตัวอย่างอื่น 

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P< .05) เนื่องจากน้้าบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง

ที่ 1 และ 2 มีตะกอนลอยน้้าค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ

เจริญของแพลงก์ตอนพืชท้าให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงได้ไม่

เต็มที่ ส่วนบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที 3 น้้าจะค่อนข้างนิ่งและเวิ้งน้้า

กว้างน้้าจึงใสกว่าจุดเก็บอื่น  

3.2 แพลงก์ตอนพืช 
การศึกษาแพลงก์ตอนพืชในล้าน้้าแม่ลา ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 จากจุดเก็บตัวอย่าง 3 จุด 
ได้แก่ 1) บริเวณวัดการ้อง ต.ห้วยชัน 2) บ้านแหลมทอง ต.ทับยา และ 
3) วัดสะเดา ต.แม่ลา พบความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด  
113  ชนิด จาก 6 ดิวิ ชัน ประกอบด้วยดิวิ ชัน  คลอโรไฟตา 
(Chlorophyta)  พบมากชนิดที่สุด รองลงมาได้แก่ ดิวิชันคริโซไฟตา 
(Chrysophyta), ดิวิชันยูกลีโนไฟตา (Euglenophyta), ดิวิชันไซยาโน
ไฟตา (Cyanophyta), ดิวิชันไพร์โรไฟตา (Pyrrophyta) และดิวิชัน 
คริบโตไฟตา (Cryptophyta) ตามล้าดับ โดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่
เป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ Trachelomonas, Oscillatoria และ Euglena 
องค์ประกอบสัดส่วนจ้านวนชนิดชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละจุด
เก็บตัวอย่างของล้าน้้าแม่ลาที่พบในการศึกษาครั้งนี้แสดงในภาพที่ 3 
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน พบแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดที่ใช้เป็นดัชนีระบุ
คุ ณ ภ า พ น้้ า ที่ มี ป ริ ม า ณ อิ น ท รี ย์ ส า ร ห ล า ย ก ลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่ 
Trachelomonas, Euglena,  Oscillatoria, Scenedesmus, 
Nitzschia, Phacus, Navicular เป็นต้น [5, 11]  โดยจะพบชนิด
แพลงก์ตอนพืชเหล่านี้กระจายอยู่ในทั้ง 3 จุดเก็บตัวอย่างนั่นแสดงว่า
ล้าน้้าแม่ลามีอินทรีย์สารที่จะเป็นแหล่งอาหารของแพลงก์ตอนพืชอยู่
สูงพอสมควร และแพลงก์ตอนพืชก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้้าอื่นๆ 
ต่อไปตามระดับห่วงโซ่อาหาร ซึ่งปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน้้าที่
ค่อนข้างมาก ก็จะสอดคล้องกับปริมาณออกซิเจนในน้้าท่ีไม่สูงมาก 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบจ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบในล้าน้้า

แม่ลาในจุดเก็บที่ 1, จุดเก็บที่ 2 และในจุดเก็บที่ 3  

 

เมื่อใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพน้้าตามระดับ

สารอาหาร (trophic level) ตาม AARL-PP Score [5] โดยน้าแพลงก์

ตอนพืชชนิดเด่นของทั้ง 3 จุดเก็บตัวอย่าง มาค้านวณ ซึ่งพบแพลงก์

ตอนพืชชนิดเด่น 3 จีนัสแรก เหมือนกัน คือ Trachelomonas, 

Oscillatoria และ Euglena ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 9 ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 ซึ่งค่าคะแนนที่ได้อยู่ในช่วง 7.6-9 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ

น้้าที่มีสารอาหารสูง (eutrophic) มีการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์มาก 
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ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาของ สิริพร และปริญญา [12] ในการใช้

แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในการบ่งช้ีคุณภาพน้้าในห้วยส้าราญ จังหวัด

ศรีสะเกษ ซึ่งแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นได้แก่ Closterium sp., 

Ceratium sp. และ Navicular sp. ซึ่งมีคะแนนตาม AARL-PP 

Score เท่ากับ 5.0 จัดอยู่ในระดับคุณภาพน้้าที่มีสารอาหารปานกลาง 

(mesotrophic) และจัดคุณภาพน้้าห้วยส้าราญอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แหล่งน้้าผิวดิน ประเภทท่ี 3  

 

ตารางที่ 1 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก์ตอนพืชในล้าน้้าแม่

ลา จังหวัดสิงห์บรุ ี

ล้าดับ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
1 Trachelomonas 8 AARL-PP Score 

 = (8+9+10)/3 
 =9 

2 Oscillatoria 9 
3 Euglena 10 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาแพลงก์ตอนพืชในล้าน้้าแม่ลา ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์2562 จากจุดเก็บตัวอย่าง 3 จุด 
ได้แก่ 1) บริเวณวัดการ้อง ต.ห้วยชัน 2) บ้านแหลมทอง ต.ทับยา และ 
3) วัดสะเดา ต.แม่ลา พบความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด  
113  ชนิด จาก 6 ดิวิ ชัน ประกอบด้วยดิวิ ชัน  คลอโรไฟตา 
(Chlorophyta)  พบมากชนิดที่สุด รองลงมาได้แก่ ดิวิชันคริโซไฟตา 
(Chrysophyta), ดิวิชันยูกลีโนไฟตา (Euglenophyta), ดิวิชันไซยาโน
ไฟตา (Cyanophyta), ดิวิชันไพร์โรไฟตา (Pyrrophyta) และดิวิชันค
ริบโตไฟตา (Cryptophyta) ตามล้าดับ โดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่
เป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ Trachelomonas, Oscillatoria และ Euglena
สามารถจัดระดับคุณภาพอยู่ในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 ตาม
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 
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การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตโยเกิร์ตกล้วยน้้าว้า 
Preliminary study on the banana yogurt production  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีผู้บริโภคที่สนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน โยเกิร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ช่วยในการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจึงมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบเน้นวัตถุดิบท่ีหาง่าย
และมีประโยชน์ เช่น กล้วย ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านคุณค่าทางอาหารในกลุ่มพรีไบโอติก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่
เหมาะสมในการการผลิตโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า โดยทําการศึกษาปริมาณกล้วยน้ําว้า 0 5 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนักต่อปริมาตร) เพิ่ม
กลิ่นด้วยน้ําใบเตย หมักด้วยจุลินทรีย์จากโยเกิร์ตทางการค้า ทําการหมักที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง ทําการเก็บตัวอย่าง
ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง นําตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาและทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค จากการทดลองพบว่า ค่าความหวาน ค่าพีเอชมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกช่ัวโมงของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้าทุกสูตร 
ส่วนปริมาณกรดจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสูตร  ส่วนผลการการยอมรับของผู้บริโภคทื่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า โดยการ
ประเมินคุณลักษณะประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบ พบว่า สูตรที่ 2 
กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้าในรูปแบบอื่นๆ และ
เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพื่อเป็นตัวเลือกในด้านอาหารสุขภาพอีกทางหนึ่ง 
 
คําสําคัญ : โยเกิร์ต กล้วย  
 

Abstract 
   
At present, there are people who are more interested in health. Yogurt is one of the most popular products. Because the 
product has health benefits for work in the digestive system and excretory system. Yogurt products have developed a 
variety of forms, focusing on raw materials that are easy to find and useful such as bananas which have the nutritional 
value in prebiotic groups. Therefore, in this study focus on the suitable formulation for banana yogurt production by 
studying the quantity of banana 0 5 10 15 and 20 percent (weight /volume) add odor with pandan juice with commercial 
yogurt fermentation at 45° C for 6 hours. Then, sampling every 1 hour. Samples were analyzed for chemical physical and 
microbiological properties and testing consumer satisfaction. From the experiment found that the sweetness, pH value 
decreases continuously in every hour of the banana yogurt all formula. The total acid increased continuously in every 
formula. As a result of consumer acceptance of banana yogurt products by evaluating the sensory characteristics of 
appearance, color, smell, taste, texture and overall preference of the subjects, it was found that formula 2, 5 percent 
banana, had the highest overall satisfaction value. Therefore, it is a way to develop yogurt products in other forms of 
banana and is an additional value of food as an alternative to health food. 
 
Keywords : Yogurt, Banana 
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1. บทน้า 
 ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญกับทุกวัย การดูแล
สุขภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญทั้งในด้านอาหารในหลากหลายรูปแบบ   
โยเกิร์ต ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถหา
รับประทานได้ง่าย อร่อย และราคาถูก  โยเกิร์ต (Yogurt) เป็น
ผลิตภัณฑ์นมหมักที่หมักกับเช้ือจุลินทรีย์ จนน้ําตาลแลกโตสใน
น้ํานมเปลี่ยนเป็นกรดแลคติก ทําให้นมเกิดลักษณะข้นเหนียวเป็น
ลิ่ม และมีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งได้รับความนิยมในหลายประเทศมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วยในการทํางานของระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย ลดกรดในกระเพาะอาหาร มีผลให้ระดับคอ
เรสเตอรอลในเลือดลดลง [1]  
  ในการผลิตโยเกิร์ตเป็นการหมักด้วยแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตกรด
แลคติ ก  (Lactic Acid Bacteria : LAB) ในกลุ่ ม โพร ไบโอติ ก 
(Probiotic) ซึ่งมีบทบาทในระบบทางเดินอาหารประกอบไปด้วย 
2 ชนิดหลัก คือ Streptococcus thermophilus  และ Lactobacillus 
bulgaricus  ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยว มีค่าพีเอชที่ลดลง จะทํา
ให้โปรตีนเสียสภาพ (Denature) และจับตัวตกตะกอนหรือเคิร์ด 
(Curd) ทําให้ได้โยเกิร์ตที่มีลักษณะข้น ในการผลิตโยเกิร์ต ใน
ปัจจุบันนิยมผลิตโยเกิร์ตจากนมโค และมีการพัฒนาอย่างเนื่องใน
การผลิตโดยเน้นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ ผลไม้ชนิดอื่นๆจึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในโยเกิร์ตเพื่อเพิ่ม
รสชาติ เช่น สตอเบอรี่ บลูเบอรี่ วุ้นมะพร้าว เป็นต้น หรือมีการ
เพิ่มกลิ่นจากพืชสมุนไพรไทย เช่น ใบเตย หรือเตยหอม เพราะ
ใบเตยเป็นสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมช่ืนใจ ปลูกกันทั่วไป จึงเป็นที่
นิยมนํามาใช้ในการปรุงการแต่งสี และกลิ่นของอาหารให้หอม 
เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ซึ่งเป็นความหอมที่นุ่มเย็น [2]  
 กล้วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จัก
และนิยมบริโภค เช่น กล้วยน้ําว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอม เป็นต้น 
มีคุณค่าทางโภชนาการด้านคาร์โบไฮเดรตและวิตามินสูง มีคุณค่า
ทางโภชนาการและมีกลิ่น หอม จึงถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น  แยมกล้วย เครื่องดื่มกล้วย เป็นต้น  นอกจากนั้นกล้วย
ยังมีคุณสมบัติในด้านคุณค่าทางอาหารในกลุ่มพรีไบโอติก มี
ปริมาณอินนูลินและ FOS 0.7 % ของ 24 % น้ําหนักแห้ง [3] 
พรีไบโอติก (Prebiotic) หมายถึง ใยอาหารที่รับประทานเข้าไป
แล้วไม่ถูกย่อยและดูดซึมโดยกระเพาะอาหารและลําไส้เล็ก 
สามารถผ่านลงไปยังลําไส้ใหญ่ เพื่อไปเลี้ยงหรือส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ทําให้
แบคทีเรียชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพลดจํานวนลง กล้วยมี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ฟ รุ ค โ ต โ อ ลิ โ ก แ ซ ค ค า ไ ร ด์  
Fructooligosaccharides,FOS) และอินนูลินจัดเป็นสารจําพวก 
Resistant Oligosaccharides (non digestible oligosaccharides) คือ 
ไม่สามารถถูกย่อยโดย เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์
ได้ แต่ถูกย่อยโดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลําไส้ใหญ่ มีน้ําตาลขนาด
ยาวไม่เกิน 10 โมเลกุลต่อกัน  ดังนั้นจึงเป็นท่ีสนใจในการนํากล้วย
มาเสริมในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเป็น
ตัวเลือกในด้านอาหารสุขภาพอีกทางหนึ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการการผลิตโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า
กลิ่นใบเตย  
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมกล้วยน้้าว้าและน้้าใบเตย  
การเตรียมกล้วยน้ําว้า เนื่องจากกล้วยน้ําว้าสุกเมื่อปอกเปลือกทิ้ง
ไว้ มักเกิดสีน้ําตาล เกิดขึ้น ดังนั้นป้องกันการเกิดสีน้ําตาล โดยการ
นํากล้วยน้ําว้าหั่นเป็นช้ินบาง ๆ และนําไปลวกในน้ําร้อน อุณหภูมิ 
85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 นาที และปั่นให้ละเอียด [4]  
 การเตรียมน้ําใบเตยโดยวิธีทางโดยนําใบเตย 400 กรัม ล้างทํา
ความสะอาด เติมน้ํา 800 มิลลิลิตร    ปั้นเอาน้ํา และกรองด้วย 
ผ้าขาวบาง นําไปต้มจนเดือดเป็นเวลา 15 นาที 
   3.2 ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตกล้วยน้้าว้า 
 นํานมรสจืดมาอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 
15 นาที เติมน้ําตาลทราย  เจลาติน น้ําใบเตย  และเติมกล้วย
น้ําว้าตามปริมาณที่กําหนด คือ 0  5  10 15  และ 20 เปอร์เซ็นต์ 
(น้ําหนักต่อปริมาตร) ดังตารางที่ 1 โดยกําหนดสูตรที่ 1 เป็นสูตร
โยเกิร์ตมาตรฐาน สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 
กล้วยน้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 4 กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ 
และสูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นลดอุณหภูมิของ
น้ํานมลงเหลือ 45 องศาเซลเซียส เติมเช้ือจุลินทรีย์โยเกิร์ตทาง
การค้า 10 เปอร์เซ็นต์ ผสมให้เข้ากัน บ่มที่ 45 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 6 ช่ัวโมง เก็บตัวอย่างทุกช่ัวโมง สังเกตลักษณะทางกายภาพ 
วิเคราะห์วัดค่าความหวาน ค่าพีเอช ปริมาณกรดแลคติก และ
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 
ตารางท่ี 1 ส่วนผสมของโยเกิร์ตทั้ง 5 สูตร (สัดส่วนต่อน้ํานม 100 
มิลลิลิตร) 
 
ส่วนผสม สูตรที่ 

1 
สูตรที่ 

2 
สูตรที่ 

3 
สูตรที่ 

4 
สูตรที่ 

5 
นมสด 100 100 100 100 100 
กล้วย
น้ําว้า 

0 5 10 15 20 

น้ําใบเตย 10 10 10 10 10 
น้ําตาล
ทราย 

5 5 5 5 5 

เจลาติน 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
หัวเช้ือ 10 10 10 10 10 

3.3 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ จุลชีววิทยาและเคมี
ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่ผลิตได้ 
 สังเกตลักษณะทางกายภาพ คือ สี กลิ่น รสชาติและการ
เกิดเคิร์ดวัดค่าความหวาน โดยใช้เครื่อง Brix Refractometer 
ปริมาณกรดแลคติกด้วยวิธีไตเตรตกรด - เบสโดยใช้สารละลาย 
0.1 N sodium hydroxide มาตรฐานโดยใช้ phenolphthalein 
เป็นตัวบ่งช้ีและแสดงผลเป็นปริมาณกรดแลคติก [5] วัดค่าพีเอช
ด้วยเครื่องพีเอช ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ด้วยโดยวิธี Total plate 
Count บนอาหาร MRS agar plate 
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3.4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มี ต่อผลิตภัณฑ์ 
โยเกิร์ตกล้วยน้้าว้ากลิ่นใบเตย 
  ประเมินผลการทดลองโดยทําการทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้ากลิ่นใบเตย ใน
ลักษณะปรากฏ ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดย
วิธี 9-point Hedonic scale ตามลําดับความชอบในช่วงคะแนน  
1-9 (1=ไม่ชอบมากถึง 9=ชอบมากที่สุด) ท่ีมีผลต่อ สีกลิ่น รสชาติ 
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจํานวน 40 คนเป็นเกณฑ์
การให้คะแนน  

3.5 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
     วางแผนการทดลองข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส นํา
ข้อมูลจากการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
(Analysis of Variance; ANOVA) และทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของสิ่งทดลองที่ได้โดยวิธี Tukey Method กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์  
4.1 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
โยเกิร์ตกล้วยน้้าว้าที่ผลิตได้ 
       ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า
สูตรที่ 1 ในช่ัวโมงเริ่มต้น มีกลิ่นใบเตย และกลิ่นนม หวานเล็กน้อย 
เมื่อสิ้นสุดการหมัก เกิดเคิร์ด มีรสเปรี้ยว สูตรที่ 2 เริ่มต้นการหมัก มี
กลิ่นนม มีกลิ่นใบเตย หวานเล็กน้อย เมื่อสิ้นสุดการหมัก เคิร์ดจับตัว
กันเป็นก้อน สูตรที่ 3 เริ่มต้นการหมัก มีกลิ่นนม มีกลิ่นใบเตย หวาน
เล็กน้อย เล็กน้อย สิ้นสุดการหมัก เกิดเคิร์ด มีกลิ่นกล้วยเล็กน้อย ไม่
มีกลิ่นใบเตย สูตรที่ 4 เริ่มต้นการหมัก มีกลิ่นนม มีกลิ่นใบเตย มีรส
หวาน สิ้นสุดการหมัก เคิร์ดจับตัวกันชัดเจน มีกลิ่นกล้วย เปรี้ยว
เล็กน้อย มีเนื้อสัมผัสของกล้วย สูตรที่ 5 เริ่มต้นการหมัก มีกลิ่นนม 
มีกลิ่นใบเตย มีรสหวานอาจเกิดจากกล้วย สิ้นสุดการหมัก เกิดเคิร์ด 
มีกลิ่นกล้วย เปรี้ยวเล็กน้อย มีเนื้อสัมผัสของกล้วย ดังรูปที่ 1 จากผล
การทดลองเมื่อเพิ่มปริมาณกล้วยน้ําว้าในการผลิตโยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตที่ได้จะมีกลิ่นและเนื้อสัมผัสของกล้วยน้ําว้าที่ชัดเจนขึ้น ส่วน
กลิ่นของใบเตยจะหายไป 
 

 

 
 

 
 
 

รูปที1่ ลักษณะของโยเกิรต์กล้วยน้ําว้า 5 สูตร 

4.2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผลิตภัณฑ ์
โยเกิร์ตกล้วยน้้าว้าผลิตได้ 
   ค่าความหวานจะลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกช่ัวโมงของแต่ละสูตร 
ซึ่งสูตรที่ 1 มีค่าความหวานลดลงจาก 19.2 เป็น 12.7 สูตรที่ 2 มี
ค่าความหวานลดลงจาก 18.1 เป็น 12.8 สูตรที่ 3 กล้วยน้ําว้า 10 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความหวานลดลงจาก 18.2 เป็น 12.7 สูตรที่ 4 

กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์  มีค่าความหวานลดลงจาก 19.6 เป็น  
13.3 สูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความหวานลดลง
จาก 19.6 เป็น 11.7 ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การเปลีย่นแปลงค่าความหวานของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า  

5 สตูร 
     
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ค่ า พี เ อ ช  ข อ ง 
โยเกิร์ต สูตรที่ 1 ไม่มีส่วนผสมของกล้วยน้ําว้า สูตรที่ 2 กล้วย
น้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 กล้วยน้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่   4 
กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ ค่า
พีเอช      จะลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกช่ัวโมงของแต่ละสูตร ซึ่ง
สูตรที่ 1 มีค่าพีเอชลดลงจาก 5.60 เป็น 3.59 สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า  
5 เปอร์เซ็นต์ค่าพีเอชลดลงจาก 5.60 เป็น 3.65 สูตรที่ 3 กล้วย
น้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์   มีค่าพีเอชลดลงจาก 5.81 เป็น 3.74  สูตร
ที่ 4 กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพีเอชลดลงจาก 5.86 เป็น 
3.68  สูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพีเอชลดลงจาก 
5.74 เป็น 3.68 ดังรูปที่ 3 เนื่องจากเช้ือที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ต
เปลี่ยนน้ําตาลแลกโตสในน้ํานมเปลี่ยนเป็นกรดแลคติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การเปลีย่นแปลงค่าพีเอชของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า 5 สูตร 
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    จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแลคติก 
(เปอร์เซ็นต์) ด้วยวิธีการไทเทรต ระหว่าง สูตรที่ 1 ไม่มีส่วนผสม
ของกล้วยน้ําว้า สูตรที่ 2 กล้วยน้ําวา้ 5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3  กล้วย
น้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 4 กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 5 
กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการทดลองพบว่า สูตร
ที่ 3 สูตรที่ 4 และ สูตรที่ 5 มีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นจนถึงระยะเวลา
สุดท้ายของการหมัก ซึ่งเนื่องมาจากเช้ือทั้งสองชนิดที่เกิดขึ้น  ใน
โยเกิร์ตจะใช้น้ําตาลแลกโตสจากน้ํานมเป็นแหล่งพลังงานสรา้งกรด
แลคติกขึ้นมา ซึ่งแปรผันตรงกับจํานวนระยะเวลาที่ใช้ คือเมื่อ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้เช้ือทั้งสองชนิดได้ใช้น้ําตาลสร้างกรด
แลคติกเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจากโยเกิร์ตระหว่าง สูตรที่ 1 ไม่มีส่วนผสม
ของกล้วยน้ําว้า ปริมาณกรดแลคติกนับจากช่ัวโมงที่ 1 ถึงช่ัวโมงที่ 

6 คือ 0.40, 0.41, 0.48, 0.50, 0.56, 0.75 และ 0.71 สูตรที่ 2 
ผสมกล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณกรดแลคติกนับจากช่ัวโมง
ที่ 1 ถึงช่ัวโมงที่ 6 คือ 0.38, 0.46, 0.48, 0.51, 0.63, 0.74 และ 
0.76 สูตรที่ 3 ผสมกล้วยน้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณกรดแลก
ติกนับจากช่ัวโมงที่ 1 ถึงช่ัวโมงที่ 6 คือ 0.33, 0.42, 0.51, 0.56, 
0.65, 0.77 และ 0.92 สูตรที่ 4 ผสมกล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ มี
ป ริ ม า ณ ก ร ด แ ล ค ติ ก นั บ จ า ก ช่ั ว โ ม ง 
ที่ 1 ถึงช่ัวโมงที่ 6 คือ 0.31, 0.40, 0.45, 0.51, 0.62, 0.77 และ 
0.84 สูตรที่  5 ผสมกล้วยน้ํ าว้า 20 เปอร์ เซ็นต์  มีปริมาณ 
กรดแลคติกนับจากช่ัวโมงท่ี 1 ถึงช่ัวโมงท่ี 6 คือ 0.35, 0.42, 0.50, 
0.54, 0.66, 0.71 และ 0.84 ดังรูปที่ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 การเปลีย่นแปลงปรมิาณกรดแลคติกของโยเกริ์ตกล้วยน้ําว้า 5 สูตร 

 
4.3 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตกล้วยน้้าว้าที่ผลิตได้ 
 จากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาโดยนับ
ปริมาณเชื้อของตัวอย่างโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า 5 สูตร คือ สูตรที่ 1 ไม่มี
ส่วนผสมของกล้วยน้ําว้า สูตรที่ 2  กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 
3 กล้วยน้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 4 กล้วยน้ําว้า   15 เปอร์เซ็นต์ 
สูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่า สูตรที่ 1 ไม่มีส่วนผสมของกล้วย
น้ําว้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักมีปริมาณเช้ือ  29×104 CFU/ml 
สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ หลังสิ้นสุดกระบวนการหมัก
ปริมาณเชื้อ  32×104 CFU/ml สูตรที่ 3 กล้วยน้ําว้า 10 เปอร์เซ็นต์ 
หลังสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณเชื้อ  20×104 CFU/ml สูตรที่ 4 
กล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์ หลังสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณเช้ือ  
14×104 CFU/ml สูตรที่ 5 กล้วยน้ําว้า 20 เปอร์เซ็นต์ หลังสิ้นสุด
กระบวนการหมักปริมาณเชื้อ  8×104 CFU/ml 
 
 
 
 

4.3 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
โยเกิร์ตกล้วยน้้าว้ากลิ่นใบเตย 
  จากการประเมินผลทางประสาทสัมผัสทางด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม โดยวิ ธี  9 -point Hedonic scale และใ ช้ 
ผู้ทดสอบทั้ง หมด 40 คน ซึ่งจากการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ โย เกิร์ ตกล้วยน้ํ าว้ ากลิ่ นใบเตย โดยการประเมิน
คุณลักษณะประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบ พบว่า ให้การยอมรับ
ด้ า นลั กษณะปร ากฏมากที่ สุ ด  คื อ  สู ต รที่  2  กล้ วยน้ํ า ว้ า    
5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 7.41 อยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง ด้านสี
สูตรที่ 1 สูตรมาตรฐานให้การยอมรับด้านสีมากที่สุด เนื่องจากไม่มี
ส่วนผสมของกล้วยน้ําว้า มีค่าเท่ากับ 7.65 อยู่ ในเกณฑ์ชอบ 
ปานกลางอาจเป็นเพราะผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในรูป
แบบเดิมคือโยเกิร์ตจากนมสด การยอมรับด้านกลิ่นมากที่สุดและมี
ค่าคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าสูตรมาตรฐาน คือ สูตรที่ 2 กล้วย
น้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์  มีค่าเท่ากับ 7.55  ส่วนรสชาติให้การยอมรับ
ด้านรสชาติมากที่สุด คือ สูตรที่ 4 ผสมกล้วยน้ําว้า 15 เปอร์เซ็นต์   
มีค่าเท่ากับ 7.02  ด้านเนื้อสัมผัสให้การยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่ 
2 ผสมกล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์   มีค่าเท่ากับ 7.37 และความชอบ
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โดยรวมมากท่ีสุด คือ สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า  5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 
7.48 เนื่องจากมีลักษณะของลักษณะปรากฎ กลิ่น เนื้อสัมผัสอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน
พบว่ามีค่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า สูตรที่ 2 
กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าสูตร
มาตรฐาน และเมื่อเพิ่มปริมาณกล้วยน้ําว้าพบว่าความชอบโดยรวมมี
ค่าลดลง โยเกิร์ตที่ได้จะปรากฏกลิ่นของกล้วย จึงทําให้การยอมรับ
ด้านความชอบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับ
การทดลองผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอมพบว่าโยเกิร์ตสูตรที่เติมกล้วยหอม 
20 กรัม ผู้ทําการทดสอบให้ การยอมรับน้อยที่สุด เนื่องจากโยเกิร์ต
ที่ได้จะปรากฏกลิ่นของ กล้วยหอมมาก จึงทําให้คะแนนการยอมรับ
โดยรวมได้รับการยอมรับน้อยที่สุด [4] 

   จากผลวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผลทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พบว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะปรากฏ สีและ
เนื้อสัมผัสของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้าในทุกสูตรมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยของกลิ่น
และรสชาติพบว่าค่าเฉลี่ยของกลิ่น รสชาติมีความแตกต่างกันยกเว้น
ค่าเฉลี่ยของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้าสูตรที่ 1 และ 3 ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้าในทุกสูตรมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ซึ่งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าความพึงพอใจโดยมากที่สุด 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้ากลิ่นใบเตย 
 

คะแนนการยอมรับ 
 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 

ลักษณะปรากฎ 6.95 7.41 7.23 7.34 6.39 
ส ี 7.65 7.53 7.23 7.48 7.06 

กลิ่น 7.34 7.55 7.32 7.20 7.02 
รสชาต ิ 6.97 6.81 6.97 7.02 6.58 

เนื้อสัมผัส 7.27 7.37 6.95 7.23 6.53 
ความชอบโดยรวม 7.11 7.48 6.90 7.37 6.72 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
    จากผลการทดลองวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ค่าความหวาน  
ค่าพีเอชมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกช่ัวโมงของโยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า
สูตร ส่วนปริมาณกรดจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสูตร  ส่วน
ผลการการยอมรับของผู้บริโภคทื่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยน้ําว้า 
โดยการประเมินคุณลักษณะประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฎ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบ 
พบว่า สูตรที่ 2 กล้วยน้ําว้า 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความพึงพอใจโดยรวม
สูงสุดและมากกว่าสูตรมาตรฐาน จากการทดลองนี้จะเห็นว่ากล้วย
น้ําว้าเป็นวัตถุดิบอีกทางเลือกหนึ่งในการนํามาเสริมในผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตเพื่อได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกลว้ย
น้ําว้าในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย และเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร
เพื่อเป็นตัวเลือกในด้านอาหารสุขภาพอีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาผลของโยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อนต่อจ านวนแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ และ
ปริมาณของสารเมแทบอไลท์โดยใช้ระบบจ าลองแบบพลวัต (SHIME® reactor) จากผลการทดลองพบว่า โยเกิร์ตสูตรปกติ และโยเกิร์ตผสม
สารสกัดหยาบจากใบหม่อนสง่เสรมิให้จ านวนแลคโทบาซลิไล และไบฟิโดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) นอกจากน้ันยัง
ท าให้ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น ได้แก่ แอซิเตท โพรพิโอเนท บิวทิเรท กรดไขมันสายโซ่สั้นทั้งหมด และกรดแลคติกทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบโดยใช้โยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อน (P < 0.05) ส่วนจ านวนคลอสทริเดีย ฟีคอลคอลิฟอร์ม และ
ปริมาณแอมโมเนียมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อทดสอบโดยใช้โยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อนเทียบกันระหว่างโยเกิร์ตสูตรปกติ และมีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
ค าส าคัญ : โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ, ใบหม่อน, จุลินทรีย์ในล าไส้ใหญ่ 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the effect of functional yoghurt plus mulberry leaf crude extract 

on the activities of colon microbiome and their metabolites using a dynamic model (SHIME® reactor). Results showed 
that plain-yoghurt and yoghurt plus mulberry leaf crude extract enhanced the significant increases of lactobacilli, 
bifidobacteria, short-chain fatty acids (acetate, propionate, butyrate and total short-chain fatty acids) and total lactic 
acid (P < 0.05), in particular treatment 2 (yoghurt plus mulberry leaf crude extract). The amounts of clostridia, fecal 
coliforms and ammonia were no different between treatment 1 and 2 (P > 0.05).  
Keywords : Functional yoghurt, Mulberry leaf, Colon microbioflora 
 
 

1. บทน า 
 โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ 
ปัจจุบันโยเกิร์ตนับว่าเป็นอาหารสุขภาพท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็น
อย่างมาก เช่น ช่วยในการท างานของระบบย่อยอาหาร และระบบ
ขับถ่าย ลดกรดในกระเพาะอาหาร มีผลให้ระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือดลดลง และถ้าบริ โภคอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดการเกิด
โรคมะเร็งบริเวณล าไส้ใหญ่หรือบริเวณเนื้อเยื่อกระดูก นอกจากนี้
โยเกิร์ตยังมีวิตามินบีอยู่มากท าให้มีภูมิคุ้มกันโรค และช่วยในการ
สร้างเม็ดเลือดอีกด้วย ในการผลิตโยเกิร์ตในระยะแรก ๆ จะไม่มีการ
เติมแต่งกลิ่นรส แต่นิยมผลิตให้มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะท า
ให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยอาจปรุงแต่ง
รสชาติด้วยการเติมผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น สตรอเบอร์รี่ สับปะรด บลู
เบอร์รี่ เป็นต้น หรืออาจจะเติมผงชาเขียวสกัดลงไป เพื่อเพิ่มรสชาติ
รวมถึงท าให้เกิดกลิ่นรสที่ดีให้แก่โยเกิร์ต ท าให้น่ารับประทาน และ
เป็นที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อด้วย [1]  

 ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีผู้บริโภคมีความ
สนใจและให้การยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ใบหม่อนมีประโยชน์ทางด้านโภชนาการ และทางเภสัชอีก
ด้วย โดยการน าใบหม่อนมาท าเป็นเครื่องดื่มเพื่อ จากผลการวิจัย
ของกรมหม่อนไหมพบว่า ใบหม่อนมีสารดี เอ็น เจ (DNJ : 1 -
deoxynojirimycin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ าตาลในเลือด อีกท้ัง
ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น โพลีพีนอลรวม เควอซิติน เคม - 
เฟอรอล และรูติน ส่วนยอดจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระมากกว่าใบอ่อน และใบอ่อนก็มีมากกว่าใบ
แก่ นอกจากนี้ยังมีโปรตีนสูง มีกรดอะมิโน 18 ชนิด อีกทั้งยังอุดมไป
ด้วยวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะแคลเซียมซึ่งมีสูงเป็นพิเศษ 
ดังนั้นการน าสารสกัดจากใบหม่อนมาเป็นส่วนผสมในโยเกิร์ตจึงเป็น
เรื่องที่น่าศึกษา เนื่องจากอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ [2] 
 จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาผลของโยเกิร์ตผสมสาร
สกัดหยาบจากใบหม่อนต่อจ านวนแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ และ
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ปริมาณของสารเมแทบอไลท์ โดยใช้ระบบจ าลองแบบพลวัต 
(SHIME® reactor) 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
2.1 การเตรียมโยเกิร์ต 
 ส่วนผสมในการท าโยเกิร์ตประกอบไปด้วยนมพาสเจอไรซ์ 1,000 
มิลลิลิตร โยเกริ์ตทางการค้าชนิดคนรสหวาน 100 กรัม แป้งข้าวโพด 
10 กรัม น้ าตาลทรายขาว 80 กรัม ขั้นตอนในการท าโยเกิร์ตท าได้
โดยตุ๋นนมพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
10 นาที เทน้ าตาลทรายขาว และแป้งข้าวโพดลงไป คนให้ละลาย 
จากนั้นท าให้เย็นในอ่างน้ าแข็งจนอุณหภูมิลดลงเหลือ 45 องศา
เซลเซียส ผสมโยเกิร์ตทางการค้าลงไป คนให้เข้ากัน ตักใส่ถ้วยฝา 
ล็อกขนาด 210 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นระยะเวลา 12 
ช่ัวโมง จากนั้นน าไปเก็บในตู้เย็นเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ก่อนน าไป
ทดสอบในระบบจ าลองทางเดินอาหารของมนุษย์ การเตรียมสาร
สกัดแบบหยาบจากใบหม่อนท าตามวิธีของ Kemsvasd and 
Chaikham [3] จากนั้นน าไปเติมในโยเกิร์ตในขั้นตอนการผสมกับ
โยเกิร์ตทางการค้าที่ระดับความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ [3] เมื่อท า
การหมักโยเกิร์ตสูตรปกติ และสูตรที่ผสมสารสกัดแบบหยาบจากใบ
หม่อนจนครบเวลา จ านวนแบคทีเรียกรดแลคติกทั้งหมดมีจ านวน 
6.78±1.03×1010 และ 1.05±1.35×1011 CFU/g  
   

 
 

 
รูปที ่1 แบบจ าลองทางเดินอาหารของมนุษย์ (SHIME® reactor) 

 
 
 

ตารางที่ 1 ช่วงเวลาในการท าการทดลอง และองค์ประกอบของชุด
การทดลอง  
 
ชุดการทดลอง และ
ช่วงเวลาทดลอง 
(วัน) 

องค์ประกอบของชุดการทดลอง 

ปรับสมดุล (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเช้ือ SHIME medium 
ชุดการทดลองที่ 1 
(7 วัน) 

150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium และ 
10 กรัม โยเกิร์ตสูตรปกติ 

ล้างระบบ (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเช้ือ SHIME medium 
ชุดการทดลองที่ 2 
(7 วัน) 

150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium และ 
และ 10 กรัม โยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 28 วัน 
 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือเฉพาะส าหรับระบบจ าลองแบบพลวัต 
(SHIME medium) ตัวอย่างอุจจาระ และการควบคุมระบบของ 
SHIME reactor ท าตามวิธีที่อ้างอิงในงานวิจัยของ Chaikham et 
al. [4] จากนั้นเติมชุดการทดลองที่เตรียมไว้ลงไปในระบบดังที่แสดง
ในตารางที่ 1 ใช้เวลาทดลองทั้งสิ้น 28 วัน จากนั้นเก็บตัวอย่างใน
วันที่ 3, 5 และ 7 ของแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์หากรดไขมัน
สายโซ่สั้น  (short-chain fatty acids, SCFA) โดยใช้ เครื่อง GC 
(Shimadzu Cooperation Analytical & Measuring 
Instruments Division, Kyoto, Japan) วิเคราะห์หาปริมาณกรด
แ ล ค ติ ก ทั้ ง ห ม ด โด ย ใช้ เค รื่ อ ง  Perkin Elmer UV WINLAB 
spectrophotometer (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) 
วิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียโดยใช้เครื่อง Kjeldahl Apparatus 
Vapodest 30 S (Gerhardt, Königswinter, Germany) แ ล ะ
วิเคราะห์หาจ านวนแลคโทบาซิลไล ไบฟิโดแบคทีเรีย คลอสทริเดีย 
และฟีคอลคอลิฟอร์ม ด้วยวิธี Spread plate technique โดยใช้
อาหารเลี้ยงเช้ือเฉพาะ [5] การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์  (Completely Randomized Design, CRD) 
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
 
3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเปลี่ยนแปลงของประชากรของแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ส่วน
ต้น (proximal colon) และส่วนปลาย (distal colon) ในระหว่าง
การหมักด้วยชุดการทดลองต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2 จากผลการ
ทดลอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 2 ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ของแบคทีเรียชนิดดีที่พบในล าไส้ใหญ่ ได้แก่ แลคโทบาซิลไล และ 
ไบฟิโดแบคทีเรีย แต่ไม่มีผลต่อแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ คลอสทริเดีย 
และฟีคอลคอลิฟอร์ม เมื่อท าการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันสาย
โซ่สั้น ได้แก่ อะซีเตท โพรพิโอเนท บิวทิเรท และกรดไขมันสายโซ่สั้น
ทั้งหมด (ตารางที่ 2) พบว่า ชุดการทดลองทั้งหมดช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันสายโซ่สั้นทุกชนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของการปรับสมดุล (ควบคุม) ซึ่ง
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ผลการทดลอง
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยก่อนหน้านี้ [4] และผลงานวิจัยของ 
Maillard and Landuyt [6] กรดไขมันสายโซ่สั้นที่เกิดขึ้นเป็นสารที่
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มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยปกติแล้วจะพบอะซีเตทมากท่ีสุด และพบ
โพรพิโอเนท และบิวทิเรทในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอัตราส่วนที
พบปริมาณอะซีเตท โพรพิโอเนท และบิวทิเรทในอุจจาระของคนท่ีมี
สุขภาพดี คือ 60 ต่อ 20 ต่อ 20 กรดไขมันสายโซ่สั้นเหล่านี้สามารถ

ช่วยลดสภาวะของการขับถ่ายไม่เปน็ปกติ ป้องกันโรคมะเร็งล าไส้ ลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด และลดความเสี่ยงในการเป็น
โรคหัวใจ หรือโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตได้ [7] 

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของประชากรของแบคทีเรีย และปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้นในล าไส้ใหญ่ส่วนต้น และส่วนปลายในระหว่างการ
หมักด้วยชุดการทดลองต่าง ๆ  
 

ชุดการทดลอง 
จ านวนแบคทีเรีย (log CFU/ml)  ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น (g/L) 

ล าไส้ใหญส่่วนต้น ล าไส้ใหญส่่วนปลาย  ล าไส้ใหญส่่วนต้น ล าไส้ใหญส่่วนปลาย 
แลคโทบาซลิไล  แอซิเตท 

ปรับสมดุล 3.65±0.49c 3.79±0.71c  1.67±0.12c 1.80±0.09c 
ชุดการทดลองที่ 1 5.95±0.33b 5.60±0.44b  2.09±0.15b 2.31±0.02b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.78±0.28a 6.85±0.13a  2.47±0.10a 2.69±0.05a 

      
ไบฟิโดแบคทีเรีย  โพรพิโอเนท 

ปรับสมดุล 4.32±0.36b 4.58±0.30c  1.23±0.06c 1.40±0.12c 
ชุดการทดลองที่ 1 5.67±0.42b 5.90±0.17b  1.90±0.11b 2.22±0.10b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.72±0.33a 6.89±0.35a  2.47±0.13a 2.78±0.09a 

      
คลอสทรเิดีย  บิวทิเรท 

ปรับสมดุล 6.05±0.15b 6.15±0.20b  0.56±0.05c 0.64±0.08c 
ชุดการทดลองที่ 1 6.58±0.34a 7.00±0.56a  0.93±0.02b 1.34±0.13b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.30±0.28a 6.91±0.45a  1.27±0.03a 1.63±0.05a 

      
ฟีคอลคอลิฟอร์ม  ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้นท้ังหมด 

ปรับสมดุล 7.54±0.37a 7.42±0.38a  3.80±0.15c 3.97±0.26c 
ชุดการทดลองที่ 1 6.91±0.42b 6.67±0.40b  4.51±0.18b 4.89±0.10b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.89±0.19b 6.59±0.36b  4.90±0.23a 5.29±0.17a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตวัอักษรที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที ่α = 0.05 
 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแลคติกทั้งหมด และแอมโมเนียในล าไส้ใหญ่ส่วนต้น (proximal colon) และส่วนปลาย (distal 
colon) ในระหว่างการหมักด้วยชุดการทดลองต่าง ๆ 
 

ชุดการทดลอง 
ปริมาณกรดแลคติกทั้งหมด (g/L)  ปริมาณแอมโมเนีย (g/L) 

Proximal colon Distal colon  Proximal colon Distal colon 
ปรับสมดุล 1.26±0.07c 1.48±0.08c  1.25±0.10b 1.30±0.20b 

ชุดการทดลองที่ 1 1.89±0.15b 2.13±0.05b  2.30±0.14a 2.47±0.16a 
ชุดการทดลองที่ 2 2.26±0.11a 2.59±0.10a  2.41±0.17a 2.55±0.14a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตวัอักษรที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที ่α = 0.05 
 
     จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณกรดแลคติกมีค่าเพิ่มขึ้นสอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น โดยพบปริมาณสูงสุด
ในชุดการทดลองที่ 2 และมีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 และ
ช่วงปรับสมดุล (ควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
นอกจากนั้นยังพบว่า ปริมาณแอมโมเนียในระบบจากอิทธิพลของชุด
การทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 

0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปรับสมดุล แอมโมเนียเป็นสารพิษที่
สร้างโดยแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายสารอาหาร
กลุ่มของโปรตีนโดยแบคทีเรียแกรมลบ การพบแอมโมเนียในล าไส้
ใหญ่ในปริมาณที่สูงมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในล าไส้ใหญ่
ของมนุษย์ [4] 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลอง พบว่า โยเกิร์ตสูตรปกติ และโยเกิร์ตผสมสาร
สกัดหยาบจากใบหม่อนส่งเสริมให้จ านวนแลคโทบาซิลไล และ   
ไบฟิโดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 0.05) 
นอกจากนั้นยังท าให้ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น ได้แก่ แอซิเตท   
โพรพิโอเนท บิวทิเรท กรดไขมันสายโซ่สั้นทั้งหมด และกรดแลคติก
ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบโดยใช้
โยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อน (P < 0.05) ส่วนจ านวน
คลอสทริเดีย ฟีคอลคอลิฟอร์ม และปริมาณแอมโมเนียมีค่าลดลง
เล็กน้อยเมื่อทดสอบโดยใช้โยเกิร์ตผสมสารสกัดหยาบจากใบหม่อน
เทียบกันระหว่างโยเกิร์ตสูตรปกติ และมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
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บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 สิ่งทดลองที่แตกต่างกันคือ สูตรอาหารที่ใช้ดักแด้ไหม สูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรีด และ สูตรอาหารที่
ใช้ด้วงสาคู เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณสมบัติทางกายภาพของดอกเห็ด โดยวัดการเจริญเติบโต ได้แก่ ระยะเวลาที่เส้นใยเจริญเต็ม
อาหารเพาะ และการวัดผลผลิตน้้าหนักสดของดอกและฐานดอกเห็ดถั่งเช่า   สีทอง และช่ังน้้าหนักหลังอบของดอกและฐานดอกเห็ดถั่งเช่าสี
ทอง ผลการศึกษาพบว่า สูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยพบว่า สูตรอาหารจิ้งหรีด มีการเจริญของเส้น
ใยเร็วกว่าสูตรอาหารดักแด้ไหม และสูตรอาหารด้วงสาคู เมื่อเปรียบเทียบทางสถิตพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า ความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร
แมลงที่แตกต่างกันตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันท่ี 58 มีความสูงของดอกเห็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจ้านวนยอดเห็ดถั่ง
เช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า จ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันตั้งแต่วันที่ 10 ถึง
วันที่ 16 มีจ้านวนยอดเห็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 58 มีจ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
ค าส าคัญ : เห็ดถั่งเช่าสีทอง และ สูตรอาหารแมลง  
 

Abstract 
The aim of this research was to the growth of Gold Cordyceps (Cordyceps militaris) on different insects culture 

media, the experiment design by using completely randomize design (CRD), dividing into 3  experiments as different 
insects, Silkworm culture media, experiment 2 , Cricketing culture media and experiment 3 , Sago beetle culture media,  
the formula that uses different insects data on growth and physical properties of Gold Cordyceps by measuring fruiting 
body formation,  the length of time that the fruiting body growth full of culture media and the measurement of yield, 
fresh weight of fruiting body and fruiting body base and weighing after baking of the fruiting body and fruiting body base, 
the study indicated that different insects used in culturing Gold Cordyceps by finding cricketing culture media, the fruiting 
body growth is faster than the Silkworm culture media and Sago beetle culture, when comparing static conditions, it was 
found that there was a significant difference at the level of 0 . 0 5 , while the height of Gold Cordyceps in the different 
insects showed that the height of  Gold Cordyceps cultured in different insects from 10 to 58 days with different height 
of Gold Cordyceps with statistically significant at the level of 0 . 0 5  and the number of Gold Cordyceps rented in the 
results showed that the number of Gold Cordyceps cultured in different insects ranging from 1 0  to 1 6  days had a 
significant difference in fruiting body, at the level of 0.05, but from the 19th to the 58th, there were fruiting body of  Gold 
Cordyceps cultured in different insects without statistical difference. 
Keywords : Gold Cordyceps (Cordyceps militaris) and culture media insects 
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บทน า 
เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris)  เป็นเห็ดที่มีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการของตลาด มีสรรพคุณทางยาช่วย
บ้ารุงร่างกายให้แข็งแรง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่งเสริมระบบ
ภูมิคุ้มกัน ต้านการเกิดเนื้องอกและ เซลล์มะเร็ง  [1]  เพิ่มการ
ไหลเวียนเลือด ช่วยลดความดันโลหิตสูง ลดอาการอ่อนเพลีย หอบ
หืด บ้ารุงระบบ ประสาท เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้
ต้านทานต่อแบคทีเรีย และไวรัส [2] ช่วยให้อสุจิแข็งแรง เหมาะ
ส้าหรับบ้ารุงก้าลังหลังการฟื้นไข้ ลดไขมันในเส้นเลือด บ้ารุงตับ 
และไต [3] จึงท้าให้ถั่งเช่าเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดและ
ถูกใช้ในรูปของยาหรืออาหารเสริมสุขภาพอย่างแพร่หลาย 
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองมักจะมีการบริโภคใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ชาชงซึ่งท้าจากดอกถั่งเช่าสีทองอบแห้ง และผลิตภัณฑ์
แคปซูล ซึ่ งท้าจากส่วนฐานอบแห้งหรือในรูปของสารสกัด 
นอกจากนี้ยังมีการน้าไปใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่ม ตลอดจน
อาหารเสริมต่างๆ เช่น ซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่า และกาแฟผสมถั่งเช่า 
การซื้อขายเห็ดถั่งเช่าสีทองในประเทศไทยแบบอบแห้งอยู่ที่
กิโลกรัมละประมาณ 1.5 แสนบาท ถึง 4 หมื่น [4]  และแบบบรรจุ 
30 แคปซูล (500 mg/แคปซูล) ราคากระปุก 3,000 บาท ใน
ปัจจุบันการผลิตถั่งเช่าสีทองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตค่อนข้างยุ่งยากและการ
เจริญเติบโตของเส้นใยใช้เวลานาน  

โดยที่ถั่งเช่าสีทองได้รับความนิยมแพร่หลายและเริ่มมีการ
เพาะเลี้ยงมากในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ เช่น การเพาะ
แบบใช้ตัวหนอน การเพาะด้วยอาหารเหลวและการเพาะโดยใช้
อาหารธัญพืช โดยวิธีการเพาะด้วยอาหารธัญพืชที่เป็นแหล่ง
คาร์บอนส้าคัญ และใช้ตัวหนอนชนิดต่างๆ ที่เป็นแหล่งไนโตรเจน
ส้าคัญ น้ามาผสมกันในสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่
นิยมในการอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีข้อดีที่สามารถชักน้าให้เกิด
ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง และสามารถควบคุมสูตรอาหารให้ได้ผลผลิต
และปริมาณสารส้าคัญตามที่ต้องการได้ รวมถึงแมลงหลายชนิด
สามารถหาได้ง่าย ดังนั้นงานวิจัยจึงศึกษาสูตรอาหารที่มีศักยภาพ
ในการเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นใยถั่งเช่าสีทอง รวมถึงการลด
ต้นทุนการผลิต ให้มีราคาถูกลง เพื่อเป็นสูตรอาหารทางเลือกใหม่
ส้าหรับผู้เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ผู้ประกอบการ และผู้ที่ก้าลังสนใจ
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อไป 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การทดลองครั้งนี้มีรายละเอียดวิธีด้าเนินการทดลอง ดังนี้ 

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถังเช่าสีทอง 
การเลี้ยงโดยการแยกเนื้อเยื่อเห็ดถั่งเช่าจากดอกเห็ดที่

สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในข้ันตอน
การเพาะเลี้ยงต่อไป  ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. การขยายเช้ือบริสุทธ์ิของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 ตัดช้ินวุ้นหัวเช้ือถ่ังเช่าสีทองด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ น้ามา
ใส่ในอาหารพีดีบี  และน้าไปบ่มบนเครื่องเขย่า ( shaker) ที่
ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ในที่มืดที่อุณหภูมิ 22oC ความชื้น
สัมพัทธ์ 60% เป็นเวลา 14 วัน และน้าไปใช้เป็นหัวเชื้อในข้ันตอน
ต่อไป ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    มีวิธีการด้าเนินการทดลองดังนี้ 
    งานวิจัยนีว้างแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 

มี 3 สิ่งทดลองๆ ละ 3 ซ้้าๆ ละ 5 ขวด คือ สูตรอาหารที่ใช้ดักแด้
ไหม  สูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรีด และ  สู ต รอาหารที่ ใ ช้ ด้ ว งสาคู  
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สูตรอาหารเลี้ยงเหด็ถัง่เช่าสีทองที่ใช้แมลงต่างกัน 

 
รายการวัตถุดิบ 

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละสูตร  
หน่วย ดักแด้ไหม จิ้งหรีด ด้วงสาคู 

ข้าวลืมผัว - 1 1 กิโลกรัม 
กลูโคส 5 5 5 กรัม 
ดีเกลือ 5 5 5 กรัม 
ยีสต์สกัด 1 1 1 กรัม 
ไลท์มิลค์ 5 5 5 กรัม 
ปุ๋ยสูตร 0-52-34 5 5 5 กรัม 
ไข่ไก่ 3 3 3 ฟอง 
น้้าส้มสายช ู 10 10 10 ซีซี 
วิตามินบี 1 3 3 3 เม็ด 
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 

3% 3% 3% 50 ซีซี 

น้้า 1 1 1 ลิตร 
ดักแด้ไหมปั่น 40 - - กรัม 
จิ้งหรีดปั่น - 40 - กรัม 
ด้วงสาคูปั่น - - 40 กรัม 

 

  (a)                                       (b)    
ภาพที่ 1 หัวเช้ือเห็ดถั่งเช่าสีทองบนอาหาร PDA ; (a) หัวเช้ือเห็ดถั่ง
เช่าสีทอง 

บนอาหาร PDA ที่เพาะเลี้ยงในขวดแบน และ (b) หัวเช้ือ
เห็ดถั่งเช่า 

                             (a)                                           (b)    
ภาพที ่2  การขยายเช้ือบรสิุทธ์ิของเห็ดถั่งเช่าสีทอง ; (a) การบ่มเช้ือบน
เครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที และ (b) เชื้อบริสุทธ์ิของเห็ด  
ถั่งเช่าสีทองหลังการบ่มเป็นเวลา 14 วัน ที่พร้อมใช้เพาะเลี้ยงบนอาหาร
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การทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในอาหารทั้ง 3 สูตร โดย 
1) ระยะแรก บ่มเช้ือในที่มืด อุณหภูมิ 22 oC ความช้ืน 

80% ปิดไว้ในที่มืด 3 วัน จนเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองเจริญเต็ม
อาหาร 

2) น้าขวดที่เส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองเจริญเต็มอาหารมา
วางบนช้ันเพาะเลี้ยง ให้แสง 1,000 ลักซ์ (12 ช่ัวโมง/วัน) อุณหภูมิ 
22 oC เพื่อกระตุ้นดอกเป็นเวลา 1 อาทิตย์ จนกว่าจะมีตุ่มดอก
แทงออกมา  
  3) ปรับอุณหภูมิเป็น 25oC แล้วให้แสงตลอด โดยใช้
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40w  ดังภาพท่ี 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเก็บเกี่ยวเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
เมื่อดอกเห็ดยาวเต็มขวดที่เพาะ หรืออายุดอกเห็ด

ประมาณ 1½ -2 เดือน จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังภาพที่ 4 โดยใช้
มีดสเตนเลสตัดแบบเค้กเป็น 4 ส่วน แล้วเฉือนดอกออก เก็บดอก
เห็ดแยกกับฐานเห็ด น้าไปอบที่ 60oC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ
ตรวจสอบให้มคีวามช้ืนประมาณ 5% เก็บไว้รัประทาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วัดการเจริญเติบโตและคุณสมบัติทางกายภาพของดอก

เห็ด โดยการวัดการเจริญเติบโต ได้แก่ ระยะเวลาที่เส้นใยเจริญ
เต็มอาหาร ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นตุ่มดอก จ้านวนดอก
ทั้งหมด 

วัดผลผลิตที่ได้ โดยการน้าส่วนดอกและส่วนฐานมาช่ัง
น้้าหนักสดของดอกและฐานดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง ก่อนน้าไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC เป็น เวลา 24 ช่ัวโมง และช่ังน้้าหนักหลัง
อบของดอกและฐานดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองหลังจากการ

เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า การเจริญของ
เส้นใยเห็ดในวันที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสูตรอาหารที่ใช้ดักแด้ไหมมีการเจริญเติบโตของ
เส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันกับสูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรีด และ
ด้วงสาคู  ส่วนการเจริญของเส้นใยเห็ดในวันที่ 6, 8, 9 และ 10 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่สูตร
อาหารที่ใช้จิ้งหรีดมีการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แตกต่างกันกับสูตรอาหารที่ใช้ดักแด้ไหมและด้วงสาคู  ส่วนการ
เจริญของเส้นใยเห็ดในวันที่ 2, 4, 5 และ 7 ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยที่สูตรอาหารที่ใช้ดักแด้ไหมมีการเจริญเติบโตของ  
เส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองไม่แตกต่างกันกับสูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรดีและ
ด้วงสาคู  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารที่ใช้แมลงที่
แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งจาก
การทดลองนี้มีแนวโน้มว่าสูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรีดมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าดักแด้ไหมและด้วงสาคู   
 ความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะในสูตรอาหาร
แมลงที่แตกต่างกัน พบว่า ความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองใน
ช่วงแรกของการทดลอง จากวันที่ 10-58 มีความสูงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่จ้านวนยอดเห็ดถั่ง
เช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า จ้านวนยอดเห็ด
ถั่งเช่าสีทอง ในช่วงแรกของการทดลอง จากวันท่ี 10-16 มีจ้านวน
ยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนน้้าหนักสดของดอกและฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า น้้าหนักสดของดอกและฐานเห็ด
ถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และน้้าหนักหลังอบของดอกและฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่าน้้าหนักหลังอบของดอกและฐาน
เห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากผลการทดลองจะเห็นว่าสูตรอาหารที่มีการใส่จิ้งหรีด
และด้วงสาคูจะท้าให้เส้นใยมีการเจริญเต็มอาหารเพาะได้เร็วกว่า 
อาจเนื่องมาจากวัตถุดิบดังกล่าวอุดมไปด้วยสารอาหารที่จ้าเป็นต่อ
การเจริญของเช้ือรา C. militaris โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า นมโค 100 กรัม ให้ไขมัน 3.2 
กรัม คาร์โบไฮเดรต 4.9 กรัม โปรตีน 3.4 กรัม และให้วิตามินและ
แร่ธาตุที่ส้าคัญ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามิน
บี (1, 2) วิตามินซี และไนอาซีน [5]  แต่อาจเป็นไปได้ว่าใน
ธรรมชาติของเห็ดถั่งเช่าสีทองโดยปกติจะเจริญในตัวหนอนหรือ
แมลงบางชนิด ดังนั้นจึงท้าให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัฐพล ศรประเสริฐ และคณะ [6] ที่ได้ศึกษาการ
เพาะเลี้ยง C. militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่น 
พบว่า สูตรอาหารดักแด้ไหม และสูตรดักแด้ไหมผสมอาหารเสริมมี
อายุการเจริญของเส้นใยเร็วที่สุดเท่ากับ 18.86 และ 18.57 วัน 
ตามล้าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sornprasert et al. [7] ที่
ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่
แตกต่างกัน พบว่า สูตรแมงกระชอนผสมอาหารเหลว PDB เป็น

ภาพที่ 4 เส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทองที่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลติ  
              หลังการเพาะเลี้ยงเปน็เวลา 60 วัน 

        ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
                    ในอาหารเพาะเลีย้ง หลังบ่มเช้ือในท่ีมืด
เป็น 
                    เวลา 10 วัน 
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สูตรที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญและให้ผลผลิตสูงสุด ส้าหรับ
ค่าความแน่นเนื้อและค่าสีของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่วัดได้ในทุกสูตร
อาหาร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยค่าความแน่นเนื้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.39 
kg/cm2 ส่วนสีของดอกเห็ดที่เพาะได้ในทุกสูตรอาหารเมื่อมอง
ด้วยตาเปล่า จะเห็นว่ามีสีเหลืองส้มไม่แตกต่างกัน โดยค่า a* มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21.85 - 23.26 ส่วนค่า b* มีค่าอยู่ระหว่าง 
48.37-50.83 แสดงให้เห็นว่าสารอาหารในแต่ละสูตรทั้ง 16 สูตร 
มีผลต่อความแน่นเนื้อและสีของดอกเห็ดได้แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จารุวรรณ ฤทธิ์เดช  และคณะ [8] ได้ศึกษาสูตร
อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย
ศึกษาผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่ความเข้มข้นต่างๆ 
จากการทดลองพบว่า ข้าวมันปูมีความเหมาะสมในการใช้เป็น
อาหารเพาะหลัก สูตรอาหารเสริมที่ให้ผลผลิตดอกดีที่สุด ได้แก่ 
ซูโครสที่ 5 กรัม/ลิตร และนมผงที่ 30 กรัม/ลิตร ให้ผลผลิตเท่ากับ 
2.04±0.1-2.77±0.9 กรัม และสูตรอาหารเสริมที่ให้ผลผลิตฐานดี
ที่สุด ได้แก่ ซูโครสที่ 30 กรัม/ลิตร และนมผงที่ 5 กรัม/ลิตร ให้
ผลผลิตเท่ากับ 8.23±0.9-8.66±1.2 กรัม ผลผลิตจากสูตรอาหาร
ดังกล่าวมีปริมาณใกล้เคียงหรือดีกว่าการใช้สูตรอาหารพื้นฐาน แต่
มีราคาถูกลงถึง 87-94 เปอร์เซ็นต์ และหาซื้อได้ง่ายกว่า จึงเป็น
สูตรอาหารทางเลือกใหม่ส้าหรับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
จากการทดสอบผลของแหล่งคาร์บอนพบว่า แหล่งคาร์บอนมี
ผลตอ่น้้าหนักดอกแห้งและน้้าหนักฐานแห้ง แต่ไม่มีอิทธิพลร่วม
ระหว่างแหล่งคาร์บอนและความเข้มข้น โดยซูโครสให้น้้าหนักดอก
แห้งมากกว่ากลูโคส และกลูโคสให้น้้าหนักฐานแห้งมากกว่าซูโครส 
(แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา และคณะ [9] ได้ศึกษาผลของสูตรอาหารเทียม
ต่อการเกิดดอกและการผลิตสารส้าคัญทางยาของเห็ดถั่งเช่าสีทอง  
ผลการศึกษาพบว่า สูตรอาหาร M12 [MPDB (modified of 
potato dextrose) : ข้าวสาร : ดักแด้ไหม : ไข่; 20:50:30:30; 
mL/g/g/mL] เป็นสูตรอาหารที่เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารและ
เกิดตุ่มดอกเร็วที่สุดเฉลี่ย 6.5 วัน และ 10.5 วัน  ตามล้าดับ 
ลักษณะของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงได้บนสูตรอาหาร 
M10 (MPDB : ข้าวสาร :  ดักแด้ ไหม :  ไข่ ; 40:50:30:10 ; 
mL/g/g/mL) มีลักษณะของดอกเห็ดยาวและก้านดอกใหญ่กว่า
สูตรอาหารอื่นๆ รวมทั้งมีจ้านวนดอกและมีน้้าหนักสดมากที่สุด 
(101 ดอก/ขวด และ 40.98 กรัม/ขวด)  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ธัญญา ทะพิงค์แก และคณะ [10] ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิ
ในการเพาะเลี้ยงต่อผลผลิตและปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่ง
เช่าสีทองด้วยอาหารสูตร CMRU-2 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ด้วย
อุณหภูมิ 9 ระดับ คือ 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 
27.5 และ 30.0๐C  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 
หนึ่งหน่วยทดลองมี 4 กระบะ ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ผลการทดลอง
พบว่า ผลผลิต (น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้ง) ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
จะสูงที่สุด เมื่อท้าการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 20๐C รองลงมาได้แก่ 
อุณหภูมิ 17.5, 22.5, 15.0, 12.5, 25.0, 10.0 และ 27.5๐C 
ตามล้าดับ ถ่ังเช่าสีทองตาย  เมื่อเพาะด้วยอุณหภูมิ 30.0 ๐C และ

การเพาะในช่วงอุณหภูมิ 17.5๐C และ 22.5๐C ให้ปริมาณ        
คอร์ไดเซปินสูงสุด 

จากการช่ังน้้าหนักสดของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า น้้าหนักสดของดอกเห็ดถั่งเช่า     
สีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันมีน้้าหนักสด
ของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ สูตรอาหารที่ใช้จิ้งหรีดมีน้้าหนักสดของดอกเห็ดถั่ง
เช่าสีทองแตกต่างกันกับสูตรอาหารที่ใช้ดักแด้ไหมและด้วงสาคู 
ส่วนน้้าหนักสดของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่
แตกต่างกัน พบว่า น้้าหนักสดของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยง
ในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันมีน้้าหนักสดของฐานเห็ดถั่งเช่าสี
ทองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สูตร
อาหารที่ใช้ดักแด้ไหมมีน้้าหนักสดของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง
แตกต่างกันกับสูตรอาหารที่ใช้ด้วงสาคู  ส่วนผลจากการชั่งน้้าหนัก
หลังอบของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน 
พบว่า น้้าหนักหลังอบของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตร
อาหารแมลงที่แตกต่างกันมีน้้าหนักหลังอบไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ส่วนน้้าหนักหลังอบของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแมลงที่
แตกต่างกัน พบว่า น้้าหนักหลังอบของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองที่
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันมีน้้าหนักหลังอบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สูตรอาหาร
ที่ใช้ดักแด้ไหมมีน้้าหนักหลังอบของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่าง
กันกับสูตรอาหารที่ใช้ด้วงสาคู จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัฐพล ศรประเสริฐ และคณะ [11] ที่ได้
เพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงใน 
ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยั้งเช้ือ Trichophyton rubrum 
และ Staphylococcus aureus หลังการทดลองได้เปรียบเทียบ
น้้าหนักสดแล้วพบว่า น้้าหนักสดของดอกเห็ดที่เพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร M10 มากกว่าสูตรอาหาร M14 โดยมีน้้าหนักสดเฉลี่ย 
40.98 กรัม/ขวด ส่วนสูตรอาหาร M14 ให้น้้าหนักสดเฉลี่ย 27.26 
กรัม/ขวด เนื่องจากลักษณะของดอกเห็ดที่เพาะเลี้ยงได้บนสูตร
อาหาร M10 มีลักษณะยาวและความสมบูรณ์ของก้านดอก
มากกว่า จึงท้าให้มีน้้าหนักมากกว่า ซึ่งจากการวัดความยาวและ
ความสมบูรณ์ของก้านดอกเห็ดที่เพาะเลี้ยงได้บนอาหารสูตร M10 
ส่วนใหญ่จะมีขนาดความยาวอยู่ระหว่าง 4-6 เซนติเมตร (61.50 
ดอก/ขวด) รองลงมาคือขนาด 1-3 เซนติเมตร (29.50 ดอก/ขวด) 
และขนาด 7-9 เซนติเมตร (8.33 ดอก/ขวด) ความยาวของดอก
เห็ดที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีความยาวมากกว่าสูตรอาหารใน
ผลการวิจัยอื่นที่เคยรายงานไว้ โดยมีผลการศึกษาการเพาะเลี้ยง 
C. militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่น พบว่า ดอกเห็ด
ถั่งเช่าสีทองมีความยาวสูงสุด 3.20 เซนติเมตร เมื่อมีอายุได้ 60 วัน 
ส่วนความสมบูรณ์ของก้านดอกเห็ด พบว่า ดอกเห็ดที่เพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหาร M10 ส่วนมากจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่
ระหว่าง 1-3 มิลลิเมตร (78.16 ดอก/ขวด) รองลงมาคือขนาด 4-6 
เซนติเมตร (20.50 ดอก/ขวด) และขนาด 7-9 เซนติเมตร (3.66 
ดอก/ขวด) ส่วนสูตรอาหารควบคุม C1 มีจ้านวนดอกน้อยที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.50 ดอก/ขวด และให้น้้าหนักสดน้อยที่สุดโดย
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.89 กรัม/ขวด ส่วนมากดอกเห็ดมีขนาดความ
ยาวอยู่ระหว่าง 1-3 เซนติเมตร (18.83 ดอก/ขวด) รองลงมาคือ
ขนาด 4-6 เซนติเมตร (16.5 ดอก/ขวด) และขนาด 7-9 เซนติเมตร 
(0.16 ดอก/ขวด) และส่วนมากมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 
มิลลิเมตร (31.00 ดอก/ขวด) รองลงมาคือขนาด 4-6 มิลลิเมตร 
(4.33 ดอก/ขวด) และขนาด    7-9 มิลลิเมตร (0.16 ดอก/ขวด) 
และจะเห็นได้ว่าสูตรอาหาร M10 ที่ผสมดักแด้ไหมและไข่เป็น
อาหารเสริมจะท้าให้ได้ผลผลิตในการเกิดดอกดีที่สุด เนื่องจาก
ดักแด้ไหมและไข่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว จึง
ท้าให้การพัฒนาของดอกหมุดไปเป็นดอกได้ผลผลิตมากกว่า ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim and other [12] ที่ได้ศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่ออาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสาย
พันธุ์ C. cardinalis พบว่า การเพิ่มดักแด้ไหมเข้าไปประมาณ 10–
20 กรัม ในอาหารเทียมที่เป็นข้าวกล้อง 50–60 กรัมต่อน้้ากลั่น 1 
ลิตร จะท้าให้ได้ผลผลิตมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา และคณะ [13] ที่ได้ศึกษาผลของสูตรอาหารเทียมต่อการ
เจริญของเส้นใยและการพัฒนาของเส้นใยเป็นตุ่มดอก  การเจริญ
ของเส้นใยของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่
แตกต่างกัน พบว่า สูตรอาหาร M12 เป็นสูตรอาหารที่เส้นใยเจริญ
เต็มอาหารเพาะเร็วที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 วัน รองลงมา
คือสูตรอาหาร M11 และ M10 ใช้เวลาเฉลี่ย 6.60 วัน และ 6.66 
วัน ตามล้าดับ ซึ่งสูตรอาหารทั้งสามสูตรนี้ประกอบไปด้วยวัตถุดิบ
ชนิดเดียวกันแต่ปริมาณต่างกัน และผลการเจริญของเส้นใยทั้ง 3 
สูตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
สูตรอาหารควบคุม C1 และ C2 โดยสูตรอาหารควบคุม C1 ใช้
เวลาในการเจริญของเส้นใย เฉลี่ย 13.66 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
กว่าเนื่องจากสูตรอาหารควบคุม C1 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็น
อาหารน้้า MPDB และข้าวเท่านั้น จึงท้าให้มีปริมาณสารอาหารที่
จ้าเป็นต่อการเจริญน้อยกว่าสูตรอาหารอื่นๆ เส้นใยจึงเจริญเติบโต
ได้ช้ากว่า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเติมดักแด้ไหมลงไปเป็น สูตร
อาหาร C2 พบว่า การเจริญของเส้นใยเร็วขึ้นโดยใช้ระยะเวลา
เฉลี่ย 10 วัน ส่วนสูตรอาหารที่     เส้นใยเจริญเต็มอาหารเพาะช้า
ที่สุด คือสูตรอาหาร M5, M4 และ M6 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
14.33, 14.50 และ 14.50 วัน ตามล้าดับ จากผลการทดลองจะ
เห็นว่าสูตรอาหารที่มีการ เติมดักแด้ไหมร่วมกับไข่ หรือเติมเพียง
ดักแด้ไหมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งเสริม จะท้าให้เส้นใยมีการ
เจริญเต็มอาหารเพาะได้เร็วกว่า อาจ เนื่องมาจากวัตถุดิบดังกล่าว
อุดมไปด้วยสารอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญของเ ช้ือรา  C. 
militaris มากกวา่ โดยไข่ไก่ 1 ฟอง (50 กรัม) ให้พลังงาน 80 กิโล
แคลอรี, โปรตีน 7 กรัม, ไขมัน 6 กรัม และให้วิตามินและแร่ธาตุที่
ส้าคัญเช่น แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, วิตามินเอ, วิตามินบี (1, 2, 3, 6 
และ 12) เหล็ก และเลซิทิน (lecithin) เป็นต้น [14] ส่วนดักแด้
ไหมในน้้าหนักสด 100 กรัม ให้พลังงาน 152 กิโลแคลอรี โปรตีน 
14.7 กรัม ไขมัน 8.3 กรัม และคาร์โบไฮเดรต 4.7 กรัม [15]  

จากการทดลอง พบว่า สูตรอาหารจิ้งหรีดท้าให้เห็ดถั่ง
เช่าสีทองมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลติสูงสุด โดยเส้นใยเจริญ
เต็มอาหารที่เพาะและพัฒนาเป็นตุ่มดอกในระยะเวลาเฉลี่ย 10 วัน 

ใหผ้ลผลิตของดอกสดรวมเฉลี่ย 17.80 ดอก/ขวดเพาะ ให้น้้าหนัก
ฐานสดเฉลี่ย 74.93 กรัม/ขวดเพาะ ให้ผลผลิตของดอกหลังอบ
รวมเฉลี่ย 3.2 ดอก/ขวดเพาะ ให้น้้าหนักฐานหลังอบเฉลี่ย 32.64 
กรัม/ขวดเพาะ  ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสูตรอาหารดังกล่าว
ประกอบด้วยวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญ
ของเช้ือรา C. militaris ดังนั้นสูตรอาหารจิ้งหรีดในงานวิจัยนี้จึง
เป็นสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่จะสามารถ
ช่วยย่นระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงและช่วยลดต้นทุนการผลิตการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในทางการค้าได้ 

 
สรุป 

จากการวิจัยครั้งนี้ได้สูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกันที่ใช้
ในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยพบว่า สูตรอาหารจิ้งหรีด มี
การเจริญของเส้นใยเร็วกว่าสูตรอาหารดักแด้ไหม และสูตรอาหาร
ด้วงสาคู เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองใน
สูตรอาหารแมลงที่แตกต่างกัน พบว่า ความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่า
สีทองจะเริ่มแตกต่างกันตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 58 มีความสูงของ
ดอกเห็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในขณะที่จ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตรอาหารแตกต่างกันจะ
มีจ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกัน  ส่วนตั้งแต่วันที่ 10 ถึง
วันที่ 16 มีจ้านวนยอดเห็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 58 พบว่ามี
จ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารแมลงที่
แตกต่างกันกลับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่ ง เ ช่าสีทอง เมื่ อ
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่มีแมลงแตกต่างกัน สรุปได้ว่า ในช่วง
วันที่  1-10 การเจริญของเส้นใยเห็ดในอาหารที่มีจิ้งหรีดจะ
เจริญเติบโตเร็วกว่าสูตรอาหารที่ที่มีดักแด้ไหมและด้วงสาคู ส่วน
ความสูงของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะในสูตรอาหารที่มีแมลง
แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ตั้งแต่วันท่ี 10 ถึงวันท่ี 58 ความสูงของดอก
เห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่มีจิ้งหรีดให้ความสูง
ของดอกเห็ดมากกว่าสูตรอาหารที่มีดักแด้ไหมและด้วงสาคู โดยที่
จ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะในสูตรอาหารที่มีแมลงแตกต่าง
กัน สรุปได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 58 จ้านวนยอดเห็ดถั่งเช่าสี
ทองที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่มีแมลงต่างกันมีจ้านวนยอดไม่  

น้้าหนักสดของดอกและฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารแมลงที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า เห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารที่มีจิ้งหรีดจะมีน้้าหนักสดของดอกและฐานเห็ดมากกว่า
น้้าหนักสดของดอกและฐานเห็ดที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มีดักแด้
ไหมและด้วงสาคู และ น้้าหนักหลังอบของดอกและฐานเห็ด สรุป
ได้ว่า เห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มีจิ้งหรีดจะมีน้้าหนัก
หลังอบของดอกและฐานเห็ดมากกว่าน้้าหนักสดของดอกและฐาน
เห็ดที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มีดักแด้ไหมและด้วงสาคู 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลจากการศึกษาครั้ งนี้สามารถน้าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองได้ในเชิงการค้า เพราะเป็น
สูตรอาหารที่มีส่วนประกอบของแมลงที่สามารถผลิตได้ในประเทศ
ไทย มีราคาต้นทุนในการเพาะเลี้ยงไม่สูง และให้ผลการเพาะเลี้ยง
เทียบเท่ากับการใช้ดักแด้ไหมในการเพาะเลี้ยง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ศึกษาการผสมอาหารเสริมชนิดอื่นๆ  เช่น ร้า ซึ่งถือ

ว่ามีโปรตีนค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะเป็นอาหารเสริมให้กับการเจริญ
ของเห็ดถั่งเช่าสีทองได้ 

2. ศึกษาการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในเมล็ดธัญพืชชนิด
อื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกและผลิตธัญพืชหลายชนิด 
เช่น  ข้าวโพด ถั่วต่างๆ 

3. ศึกษาเชิงลึกถึงการผลิตสารส้าคัญทางยาของเห็ดถั่ง
เช่าสีทอง (Cordyceps militaris) โดยวิเคราะห์หาปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ที่มีสรรพคุณทางยาที่ส้าคัญ 2 ชนิดคือ อะดีโนซีนและ
คอร์ไดเซปิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ส้าหรับผู้ประกอบการและผู้
ที่สนใจเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส้าเร็จลงได้จากการมีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัย 

รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณทุก
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ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน ายอดและรากในแบล็คเบอร์ร่ี 
(Rubus laciniatus) สายพันธุ์ Prime Ark45 ในสภาพปลอดเช้ือ 

Study on suitable media for shoot and root induction of Blackberry var. Prime Ark45 
(Rubus laciniatus) in vitro. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน ายอดและรากของต้นแบล็คเบอร์รี่  (Rubus lacinniatus) 

สายพันธุ์ Prime Ark45 ในสภาพปลอดเช้ือ โดยน าต้นแบล็คเบอร์รี่มาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS เติม 0, 0.25, 0.50, 0.75และ 1.0 BA 
(mg/L) เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสูตรอาหาร MS เติม 0.50 BA (mg/L) สามารถชักน ายอดและมีความสูงต้นสูงที่สุดคือ 
20.13 ยอด และ 1.61 เซนติเมตร ตามล าดับ จากนั้นน าต้นแบล็คเบอร์รี่จากสูตรอาหาร MS เติม 0.50 BA (mg/L) มาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร 
MS , MS เติมผงถ่าน 0.5 (g/L), MS เติม 0.5, 1.0 NAA (mg/L), MS เติม 0.5 และ 1.0 IAA (mg/L) เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการทดลอง
พบว่า สูตรอาหาร MS เติม 1.0 IAA (mg/L) มีการชักน ารากสูงที่สุด คือ 1.06 ราก ดังนั้นผลการทดลองนี้สามารถน าไปพัฒนาการขยายพันธุ์
ต้นแบล็คเบอร์รี่เพื่อการค้าต่อไป 
ส าคัญ: แบล็คเบอร์รี่ สูตรอาหาร ชักน ายอด ชักน าราก 
 

Abstract 
 This study is aimed to find suitable media for shoot and root induction in Black berry (Rubus laciniatus.) The 
seedling were cultured on MS with 0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.0 mg/L BA. Data were collected every 2 weeks then for 7 
weeks. Number of shoots and highest plant height were 20.13 shoots and 1 . 6 1  cm, from MS with BA 0.5 ml/L seedling 
were subcultured on MS with 0, 0.5, 1.0 MS with 0.5, 1.0 IAA and MS with 1.0 g charcoal after culture on shoot induction 
for 5 weeks the highest Number of root were 1.06 root on MS with IAA 1.0 mg/L. The results  suggest the suitable formular 
which  be used for producing Rubus lacinialtus in vitro culture for commercial in the future.  
Keyword: Black berry, media, shoot, induction, in vitro  
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บทน า (Introduction) 
แบล็คเบอร์รี่ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Rubus laciniatus 

อยู่ ในวงค์ Rosaceae อยู่สกุลเดียวกับกุหลาบ (WWW.THAI-
THAIFOOD.COM. 2017) แบล็คเบอร์รี่ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก 
แตกกิ่งก้านเลื้อยได้ ใบมีขนาดใหญ่ ขอบใบมีรอยฟันหยักเล็กๆ มี
ก้านใบยาวมีหนามปกคลุม มีใบย่อย 3 ใบบนก้านเดียวกัน ใบสาก
มือมีขนปกคลุม มีสีเขียว กลีบดอกมีสีขาว มีเกสรสีเหลือง มีกลีบ
เลี้ยงสีเขียว มีก้านช่อดอกยาว ผลเป็นผลเดี่ยว  อยู่เป็นพวง มี
ลักษณะรูปกรวย ผิวเปลือกมีปุ่มกลมเล็กๆอยู่บนผลแน่น  มีขน
เล็กๆบางๆอยู่ทั่วผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลสุก
จะมีสีม่วงเข้มหรือสีด า มีเนื้อสีด าอมแดง เนื้อนุ่มฉ่ าน้ า มีรสชาติ
หวานหรือเปรี้ยว ตามสายพันธุ์ มีกลิ่นหอม ใช้น ามาเป็นผลไม้
รับประทาน ใช้ท าเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้ มีปลูกในภาคเหนือใน
ประเทศไทย มีปลูกหลายสายพันธุ์  (สมพร. 2552) การน าชิ้นส่วน
ของพืชที่ยังมีชีวิต หรือเนื้อเยื่อที่มี การพัฒนาและแบ่งเซลล์
ตลอดเวลา ได้แก่ ล าต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้านใบ อับ
ละอองเกสร เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ช้ินส่วน
นั้นจะสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ 
ล าต้น และราก ที่สามารถน าออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ BA  NAA 
และ IAA ที่เหมาะสมต่อการการชักน าให้เกิดยอดและรากของของ
แบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือเพื่อการขยายพันธุ์แบล็คเบอร์รี่
และการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 
อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) 

การทดลองที่  1  วางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely Randomized Design) มี 5 ทรีทเมนต์ๆ ละ 15 
ซ้ า ดังนี้ T1 สูตรอาหาร MS, T2 สูตรอาหาร MS เติม 0.25 BA 
(mg/L), T3 สูตรอาหาร MS เติม 0.50 BA (mg/L), T4 สูตรอาหาร 
MS เติม 0.75  BA (mg/L)และ T5 สูตรอาหาร MS เติม 1.0 BA 
(mg/L) โดยคัดเลือกต้นแบล็คเบอร์รี่ (Rubus lacinniatus) สาย
พันธุ์ Prime Ark45 ในสภาพปลอดเช้ือที่มีความสูงประมาณ 1 
เซนติเมตร น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารทดลองสูตรต่างๆ ที่อุณหภูมิ 
25ºC+2ºC ให้แสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน ความเข้มแสง 1800 lUX   
ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนยอดและความสูง เป็นระยะเวลา 7 
สัปดาห์  

 
การทดลองที่  2  วางแผนการทดลองแบบ CRD 

(Completely Randomized Design) มี 6 ทรีทเมนต์ๆ ละ 15 
ซ้ า ดังนี้ T1 สูตรอาหาร MS, T2 สูตรอาหาร MS เติม ผงถ่าน 0.5 
(g/L), T3 สูตรอาหาร MS เติม 0.50 NAA (mg/L), T4 สูตรอาหาร 
MS เติม 1.0 NAA (mg/L), T5 สูตรอาหาร MS เติม 0.50 IAA 
(mg/L)และT6 สูตรอาหาร MS เติม 1.0 IAA (mg/L) โดยน าต้น
แบล็คเบอร์รี่ (Rubus lacinniatus) สายพันธ์ุ  Prime Ark45 จาก
สูตรอาหารที่เกิดยอดมากที่สุดในการทดลองที่ 1 มาเพาะเลี้ยงใน
อาหารทดลองสูตรต่างๆ ที่อุณหภูมิ 25ºC+2ºC ให้แสง 16 ช่ัวโมง

ต่อวัน ความเข้มแสง 1800 lUX ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนราก 
เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
 
ผลการทดลอง (Results) 

การทดลองที่ 1 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
ชักน าให้เกิดยอดของแบล็คเบอร์รี่ หลังจากท าการย้ายต้นแบล็ค
เบอร์รี่ที่อยู่ในสภาพปลอดเช้ือลงบนอาหารสูตรต่างๆ และท าการ
บันทึกการเจริญเติบโต วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง โดยมีผลการ
ทดลองดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเกิดยอดของต้นแบล็คเบอร์รี่บนอาหาร
สูตรต่างๆ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ 

สูตรอาหาร จ านวนยอดของต้นแบล็คเบอร์รี ่

1 
สัปดาห ์

3 
สัปดาห ์

5 
สัปดาห ์

7  
สัปดาห ์

MS 1.00 1.00c 1.00d 1.00d 
MS+0.25 BA 
(mg/L) 

1.00 2.53b นับไม่ได้ 13.37c 

MS+0.50 BA 
(mg/L) 

1.00 3.53a นับไม่ได้ 20.13a 

MS+0.75 BA 
(mg/L) 

1.00 2.33b นับไม่ได้ 16.87b 

MS+1.0 BA 
(mg/L) 

1.00 2.20b นับไม่ได้ 11.80c 

F.test. NS ** .. ** 
CV. . 29.68 .. 28.13 

 
** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เมื่อ p<0.01 
 

อัตราการแตกหน่อของต้นแบล็คเบอร์รี่หลังจากย้ายลง
อาหารสูตรต่างๆ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ เมื่อผ่านไป 3 สัปดาห์ พบว่า อัตราการชักน ายอดของต้น
แบล็คเบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูตร
อาหาร MS ที่เติม 0.50 BA ความอัตราการชักน ายอดสูงที่สุดเท่ากับ 
3.53 หน่อ ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.25, 0.75 และ 
1.0 BA มีอัตราการชักน ายอดรองลงมาเท่ากับ 2.53, 2.33 และ 2.20 
ยอด ตามล าดับ และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มีอัตราการชักน า
ยอดน้อยที่สุด คือ อาหารสูตร MS มีอัตราการชักน ายอดเท่ากับ 1.0 
ยอด เมื่อผ่านไป 7 สัปดาห์ พบว่า อัตราการชักน ายอดของต้นแบล็ค
เบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูตรอาหาร 
MS ที่เติม 0.50 BA มีอัตราการชักน ายอดสูงที่สุดเท่ากับ 20.13 ยอด 
ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.75, 0.25 และ 1.0 BA มี
อัตราการชักน ายอดรองลงมาเท่ากับ 16.87, 13.37 และ 11.80 ยอด 
ตามล าดับ และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มีอัตราการชักน ายอด
น้อยที่สุด คือ อาหารสูตร MS มีอัตราการชักน ายอดเท่ากับ 1.0 
หน่อ 
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ตารางที่ 2 แสดงความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่บนอาหารสูตรต่างๆ 
เป็นระยะเวลา 7 สปัดาห์ 

สูตรอาหาร ความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่ (cm) 
1  

สัปดาห ์
3  

สัปดาห ์
5 

สัปดาห ์
7 

สัปดาห ์
MS 0.84 1.13c 1.25d 1.32d 
MS+0.25 BA 
(mg/L) 

0.90 1.14c 1.30cd 1.40c 

MS+0.50 BA 
(mg/L) 

0.95 1.35a 1.50a 1.61a 

MS+0.75 BA 
(mg/L) 

0.92 1.26ab 1.40b 1.50b 

MS+1.0 BA 
(mg/L) 

0.92 1.20bc 1.35cb 1.45cb 

F.test. NS ** ** ** 
CV 15.33 10.11 7.45 6.18 

 
** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เมื่อ p<0.01 
 

ความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่หลังจากย้ายลงอาหารสูตร
ต่างๆ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เมื่อผ่านไป 3 สัปดาห์ พบว่า ความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูตรอาหาร MS ที่เติม 
0.50 BA มีความสูงของต้นสูงที่สุดเท่ากับ 1.35 เซนติเมตร ล าดับ
ถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.75, 1.0 และ 0.25 BA มีความ
สูงของต้นเท่ากับ 1.26, 1.20 และ 1.14 เซนติเมตร ตามล าดับ 
และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มีความสูงน้อยที่สุด คือ อาหาร
สูตร MS มีความสูงเท่ากับ 1.13 เซนติเมตร เมื่อผ่านไป 5 สัปดาห์ 
พบว่า ความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.50 BA มีความสูงของต้น
สูงที่สุดเท่ากับ 1.50 เซนติเมตร ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่
เติม 0.75, 1.0 และ 0.25 BA มีความสูงของต้นเท่ากับ 1.40, 1.35 
และ 1.30 เซนติเมตร ตามล าดับ และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์
รี่มีความสูงน้อยที่สุด คือ อาหารสูตร MS มีความสูงเท่ากับ 1.25 
เซนติเมตร และเมื่อผ่านไป 7 สัปดาห์ พบว่า ความสูงของต้น
แบล็คเบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูตร
อาหาร MS ที่เติม 0.50 BA มีความสูงของต้นสูงที่สุดเท่ากับ 1.61 
เซนติเมตร ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.75, 1.0 และ 
0.25 BA มีความสูงของต้นเท่ากับ 1.50 , 1.45 และ 1.40 
เซนติเมตร ตามล าดับ และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มีความสูง
น้อยที่สุด คือ อาหารสูตร MS มีความสูงเท่ากับ 1.32 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบของ  อาหารสตูรต่างๆที่สามารถ
ชักน าให้เกิดยอดและความสูงของแบล็คเบอรร์ี่สัปดาห์ที่ 7 

การทดลองที่ 2 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เพิ่มจ านวนการเกิดรากของแบล็คเบอร์รี่ 
 

จ านวนรากของต้นแบล็คเบอร์รี่หลังจากย้ายลงอาหาร
สูตรต่างๆ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยอาหารสูตร MS ที่เติม 1.0 IAA 
(mg/L) มีจ านวนรากมากที่สุดเท่ากับ 0.73 ราก ในขณะที่สูตร
อาหาร MS, MS ที่เติม ผงถ่าน, MS ที่เติม 0.5 NAA, MS ที่เติม 1 
NAA (mg/L) และ MS ที่เติม 0.5 IAA ยังไม่มีการเกิดราก แต่
หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า อัตราการเกิดรากของต้นแบล็ค
เบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูตรอาหาร 
MS ที่เติม 1.0 IAA มีความอัตราการเกิดรากสูงที่สุดเท่ากับ 1.06 
ราก ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.5 IAA , MS ที่เติมผง
ถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร (g/L) และ MS ที่เติม 0.5 NAA มีอัตราการ
เกิดรากรองลงมาเท่ากับ 0.87, 0.20 และ 0.13 ราก ตามล าดับ 
และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มีอัตราการเกิดรากน้อยที่สุด คือ 
อาหารสูตร MS และ MS ที่เติม 1.0 NAA มีอัตราการเกิดราก
เท่ากับ 0.07 ราก หลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์ พบว่า อัตราการเกิด
รากของต้นแบล็คเบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่ง โดยสูตรอาหาร MS ที่เติม 1.0 IAA มีความอัตราการเกิดรากสูง
ที่สุดเท่ากับ 1.53 ราก ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่เติม 0.5 
IAA, MS ที่เติมผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร, MS ที่เติม 0.5, 1.0 NAA 
ตามล าดับ มีอัตราการเกิดรากรองลงมาเท่ากับ 1.20, 0.47, 0.27 
และ 0.27 ราก ตามล าดับ และสูตรอาหารที่ต้นแบล็คเบอร์รี่มี
อัตราการเกิดรากน้อยที่สุด คือ อาหารสูตร MS มีอัตราการเกิด
รากเท่ากับ 0.33 ราก หลังจากผ่านไป 5 สัปดาห์ พบว่า อัตราการ
เกิดรากของต้นแบล็คเบอร์รี่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยสูตรอาหาร MS ที่เติม 1.0 IAA มีความอัตราการ
เกิดรากสูงท่ีสุดเท่ากับ 2.20 ราก ล าดับถัดมาคือสูตรอาหาร MS ที่
เติม 0.5 IAA, MS ที่เติมผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร และสูตรอาหาร 
MS มีอัตราการเกิดรากรองลงมาเท่ากับ 1.27 , 0.60, 0.33 ราก 
ตามล าดับ และอาหารสูตร MS ที่เติม 0.5 NAA และ MS ที่เติม 
1.0 NAA มีการเกิดแคลลัสและท าให้รากหายไป 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบของอาหารสูตรต่างๆที่สามารถชักน า
ให้เกิดรากของแบล็คเบอร์รี่ หลังจากเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

MS+1 BA 

MS+1 IAA MS+0.5 IAA MS+1 NAA MS+0.5 NAA MS+ผงถ่าน MS 

MS+0.75 BA MS+0.5 BA MS+0.25 BA MS 
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ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบของอาหารสูตรต่างๆที่สามารถชักน า

ให้เกิดรากของแบล็คเบอร์รี่สัปดาห์ที่ 5  
 
วิจารณ์ผล (Discussions) 

จากการการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่ม
จ านวนการเกิดยอดของแบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือหลังจากท า
การย้ายลงอาหารเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหารแต่ละ
สูตรส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในอาหารเลี้ยงทั้ง 5 สูตร 
พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม 0.50 BA (mg/l) ส่งผลท าให้จ านวน
ยอดและความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่ที่สุดในทุกสัปดาห์ แต่ในส่วน
ของสูตรอาหารที่เติม BA ในความเข้มข้น 0.25, 0.75, 1.0 และไม่
เติมสาร BA ก็ยังส่งผลท าให้ความสูงและจ านวนหน่อของต้นแบล็ค
เบอร์รี่เพิ่มขึ้นได้เช่นกันแต่มีความสูงเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสูตรอาหารที่
เติม 0.50 BA อย่างไรก็ตามการปลูกแบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอด
เช้ือควรใช้อาหารสูตร MS ที่เติม 0.50 BA ซึ่งจะส่งผลท าให้จ านวน
ยอดและความสูงดีที่สุด สอดคล้องกับการทดลอง (มงคล. 2559) 
ได้ศึกษาผลของ BA และ NAA ต่อการชักน าให้เกิดยอดและราก
ของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ในสภาพปลอดเชื้อ ในอาหาร
สูตร MS พบว่า MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 2 
มิลลิกรัม ต่อ ลิตรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการชักน าให้แคลลัส
พัฒนาเป็นยอด โดยมีจ านวนยอดเท่ากับ 38.95 ยอด และความสูง
ยอดเท่ากับ 7.24 เซนติเมตร เมื่อมาชักน าให้เกิดราก พบว่าสูตร
อาหาร MS ที่ไม่มีการเติม NAA มี ประสิทธิภาพในการชักน าให้
ยอดพัฒนาเป็นรากได้ดีที่สุด โดยมีจ านวนรากเท่ากับ 16.93 ราก 
และความยาวรากเท่ากับ 4.31 เซนติเมตร (รัตนา. 2561) ศึกษา
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน าให้เกิดต้นและราก 
จากการเพาะเลี้ยงข้อกุหลาบหนู ในสภาพหลอดทดลอง พบว่า 
อาหารสูตร MS ที่ เติม BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักน าให้ข้อเกิดต้นเฉลี่ยสูงสุด 2.8±0.35 ต้นต่อช้ินส่วน 
ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.95±0.26 ซม. และจ านวนใบเฉลี่ย
สูงสุด 6.18±0.83 ใบต่อต้น และอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้ต้นเกิดรากเฉลี่ย
สูงสุด 3.00±0.85 ราก หลังจากน าต้นแบล็คเบอร์รี่ที่เลี้ยงในอาหาร 
0.50 BA นาน 7 สัปดาห์ มาท าการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อ
การเพิ่มจ านวนการเกิดรากของแบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือ
หลังจากท าการย้ายลงอาหาร 5 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่
เติม 1.0 IAA (mg/l) ส่งผลท าให้จ านวนรากของต้นแบล็คเบอร์รี่

เฉลี่ยสูงที่สุดในทุกสัปดาห์ แต่เมื่อผ่านไป 5 สัปดาห์ อาหารสูตร 
MS ที่เติมผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร ท าให้ต้นแบล็คเบอร์รี่ยังคงสภาพ
ปกติ อาหารสูตร MS ที่เติม 0.5 NAA (mg/l) พบว่าต้นแบล็คเบอร์
รี่เกิดแคลลัสท าให้รากหายไปและยังส่งผลท าให้ต้นแห้งเหี่ยวตาย 
แตกต่างกับงานของ รัตนา และ อนัญญา 2561 ที่พบว่าอาหารสูตร 
MS ที่เติ่ม  NAA 1.0 (mg/l) สามารถท าให้เกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 
3:0±0.85 ราก อาหารสูตร MS ที่เติม 1.0 NAA ส่งผลให้ต้นแบล็ค
เบอร์รี่ เกิดแคลลัสท าให้รากไม่พัฒนา และยังส่งผลให้ต้นไม่
เจริญเติบโตแต่ไม่ท าให้ต้นเหี่ยวแห้ง อาหารสูตร MS ที่เติม 0.50 
และ 1.0 IAA ส่งผลท าให้ใบของแบล็คเบอร์รี่หงิกงอไม่สมบูรณ์ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน าต้นแบล็คเบร์รี่ที่ได้จากการทดลองใน
ตอนที่ 1 กล่าวคือ น าต้นแบล็คเบอร์รี่ที่ได้รับสาร BA ปริมาณ 0.50 
(mg/l) มาใช้ในการท าการทดลองที่ 2 ต่อ เลยอาจส่งผลท าให้เมื่อ
สาร BA ที่มีความข้นข้น 0.50 (mg/l) ยังคงตกค้างภายในต้นแบล็ค
เบอร์รี่และเมื่อน าต้นแบล็คเบอร์รี่มาท าการใส่ในอาหารใหม่จึง
ส่งผลท าให้เกิดความผิดปกติกับต้นแบล็คเบอร์รี่ แต่ในส่วนของ
อาหารสูตร MS ที่เติมผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตรนั้นยังคงท าให้ต้นของ
แบล็คเบอร์รี่ยังคงสภาพปกติ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากผงถ่านมี
คุณสมบัติที่ดูดซับสารได้ จึงส่งผลท าให้ผงถ่านนั้นดูดสาร BA (0.50 
BA (mg/l)) ที่ตกค้างจากการทดลองที่ 1 ไปจึงไม่ส่งผลท าให้ต้นของ
แบล็คเบอร์รี่เกิดหงิกงอ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติไม่พอที่จะชักน าให้เกิด
รากได้มากกว่าสูตรอาหารที่เติม 1.0 IAA อย่างไรก็ตามควรมีการน า
ต้นแบล็คเบอร์รี่ที่ได้จาการเพราะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมผง
ถ่านซึ่งส่งผลให้ต้นมีความสมบูรณ์ที่สุด ไปท าการต่อยอดการ
ทดลองทดสอบความเหมาะสมของสูตรอาหารที่สามารถชักน าให้
เกิดรากต่อไป 
 
สรุปผล (Conclusion) 

การทดลองที่ 1 สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้
เกิดยอดและความสูงของต้นแบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือเป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ สามารถสรุปได้ดังนี้ สูตรอาหารที่เหมาะสม
ต่อการชักน าให้เกิดยอดของต้นแบล็คเบอร์รี่ คือ อาหารสูตร MS 
ที่เติม 0.5 BA (mg/l) พบว่าต้นแบล็คเบอร์รี่มีจ านวนยอดมาก
ที่สุดเท่ากับ 20.13 ยอด รองลงมาคืออาหารสูตร MS ที่เติม 0.75 
BA มีจ านวนยอดเท่ากับ 16.87 ยอด และสูตรอาหารมีจ านวนยอด
น้อยที่สุดคือ MS มีจ านวนยอดเท่ากับ 1.0 ยอด และในส่วนของ
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความสูงของต้นแบล็คเบอร์ รี่ 
สูตรอาหาร MS ที่เติม 0.5 BA ส่งผลท าให้ต้นแบล็คเบอร์รี่มีความ
สูงมากที่สุดเท่ากับ 1.61 เซนติเมตร รองลงมาคืออาหารสูตร MS 
ที่เติม 0.5 BA มีความสูงเท่ากับ 1.50 เซนติเมตร และสูตรอาหาร
ที่มีความสูงน้อยที่สุดคือ อาหารสูตร MS มีความสูงเท่ากับ 1.32 
เซนติเมตร 

การทดลองที่ 2 สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้
เกิดรากของต้นแบล็คเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 5 
สัปดาห์ สามารถสรุปได้ดังนี้ สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน า
ให้เกิดรากของต้นแบล็คเบอร์รี่ คือ อาหารสูตร MS ที่เติม 1.0 IAA 
(mg/l) พบว่า ต้นแบล็คเบอร์รี่มีจ านวนรากมากที่สุดเท่ากับ 2.20 
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ราก รองลงมาคือ อาหารสูตร MS ที่เติม 0.5 IAA มีจ านวนราก
เท่ากับ 1.27 ราก และสูตรอาหารที่มีจ านวนรากน้อยที่สุดคือ 
อาหารสูตร MS มีความสูงเท่ากับ 0.33 ราก 
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านตัดแต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัด
แต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างคือ
บุคคลที่เลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รวมโดยอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รวมโดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ทั้งนี้จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ค าส าคัญ : ร้านตัดแต่งขนสุนัข, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the level of opinions of Service marketing mix factors. And decisions 

Choose to use dog grooming services. In Mueang District, Lampang District And to study the Service marketing mix factors 
affecting the decision to use Dog grooming service In Mueang District, Lampang District And to study the marketing mix 
factors affecting the decision to use Dog grooming service In Mueang District, Lampang Province, using quantitative research 
methodology and simple Regression.People who choose to use a dog grooming service In Mueang District, Lampang 
Province, a total of 385 people Overall, at a high level With an average value of 4.12 and the decision to use the dog 
grooming shop in Mueang District, Lampang Province Overall, at a high level With an average of 4.05. Based on the 
hypothesis testing, the research found that the Service marketing mix factors affecting to the decision to use the dog 
grooming service In Mueang District, Lampang Province, with a statistical significance of 0.5 
Keywords : Dog Grooming, Marketing Mix, Decision to choose to use the service 
 
 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

บทบาทของสุนัขในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากอดีตเท่าใดแต่
สิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนคือการเอาใจใส่ ของผู้เลี้ยงที่นับวันจะมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพลานามัย ท าให้รูปแบบของธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับสุนัขเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดธุรกิจสินค้าส าหรับสุนัขไม่ว่า
จะเป็นเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และของเล่นส าหรับสัตว์    
[1] และผู้คนนิยมที่จะเลือกเลี้ยงสุนัขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุเองที่
ต้องห่างเหินจากลูกหลานซึ่งย้าย ออกไปอยู่กันเองตามล าพังก็นิยมที่
จะเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนเช่นกัน [2] 

 

 
สภาพสังคมยุคใหม่ที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยการ

เผชิญการแข่งขันและแรงกดดันอีกทั้งทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปคือเป็น
โสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง มีลูกช้า รวมถึงปัญหาการไม่ตั้งท้อง     
หลายคนจึงเลือกเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจึงเติมเต็ม
ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับคนยุคนี้เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เปน็
หนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและ    
ลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้ และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู
ของสัตว์เลี้ยงก็ได้ผูกใจคนเลี้ยงจนต้องให้ความส าคัญและดูแลเอาใจใส่
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เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว จึงท าให้คนในยุคปัจจุบันหันมา
เลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น [3] 

ทั้ งนี้ ธุ รกิจที่ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนรักสัตว์ เลี้ยง 
ให้บริการกับสิ่งที่ลูกค้ารักห่วง และหวง โดยเฉพาะสุนัขและแมว     
อันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์การเลี้ยงของสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวของคน
ไทยเปลี่ยนไป คือเลี้ยงสุนัขและแมวเหมือนดังสมาชิกในครอบครัว
เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นสุนัข เป็นทางหนึ่งซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหงาและ
ลดความเครียดให้ลดน้อยลงซึ่งสุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมในทุก
ชนชาติ เป็นอย่างมากและด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ส่ งผลให้
จุดประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเลี้ยงไว้เพื่อ 
ฝึกหัด เช่นการเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อป้องกันอาชญากรรมกลายมาเป็น
สมาชิกของครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนเล่น และเพื่อแก้เหงา ท้ังนี้การ
ตอบสนองต่อผู้เลี้ยงสุนัขที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงของตนเองมีสุขภาพดี 
สะอาด จึงเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์มากขึ้น อาทิ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง รวมทั้งโรงแรมที่พักสัตว์ รวมทั้งร้านให้บริการตัด
แต่งขน หรือ ธุรกิจเสริมสวยสุนัข ซึ่งธุรกิจเสริมสวยสัตว์เลี้ยง อาจจะ
มองว่าธุรกิจนี้ เริ่มต้นได้ยาก แต่ถ้าหากมีใจในการรักสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้
เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป ธุรกิจร้านตัดแต่งขนสุนัขเกิดขึ้นจากการเลี้ยง
ดูและสนใจพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก
สุนัขกับสุนัข ตัวโปรด โดยจะดูแลเอาใจใส่สุนัขในเรื่องของอาหารการ
กิน การฝึกสอนนิสัย สุขภาพและป้องกัน รวมไปถึงการอาบน้ าการ
เสริมสวยสุนัขตราบใดที่คนยังรักสุนัข ธุรกิจเสริมสวยอาบน้ า ตัดแต่ง
ขนสุนัข จะยังคงมีอยู่ในอนาคต [4] 

ปัจจุบันพบว่าการเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งทางที่น่าสนใจ ที่
สามารถผ่อนคลายความเหงา และลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดลงได้
ผู้เลี้ยงต้องให้ความส าคัญและดูแลเอาใจใส่กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักเพื่อให้
สัตว์เลี้ยงที่เรารักเกิดความรักและการเอาใจใส่ ดั้งนั้นการที่ธุรกิจ
บริการจะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้า รวมทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมการตัดสินใจใช้
บริการสถานบริการต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยทั้งด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมักเป็นการศึกษาในธุรกิจที่ผู้บริโภคได้รับการบริการ
โดยตรงแต่การศึกษาเกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเสริมความงามหรือตัดแต่งขนสุนัขอย่างมี
การศึกษาที่จ ากัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัดแต่งขนสุนัข
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 
วตัถปุระสงค์ 

1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัข       
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นจาก
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆในการศึกษาวิ จัย
ครั้งนี้ส าหรับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษา
และทบทวนแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด าเนินวิจัย ดังน้ี 

ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เช้า
รับบริการร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ที่เคยเข้าใช้ร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง จ านวน 385 คนใช้วิธีการเปิดตาราง Yamane และการสุ่ม
แบบเจาะจง (purposive sampling) ในการเลือกแจกแบบสอบถาม
ในกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง  

เครื่องมือวิจัย : เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สร้างขึ้น
โดยการทบทวนวรรณกรรมและก าหนดข้อค าถามเพื่อให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
5 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เพศของสุนัข อายุของสุนัข ขนาดของสุนัข พันธุ์สุนัขท่ี
เข้ามาใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยด้าน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Likert Rating Scail) 5 ระดับ และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอาบน้ าตดั
แต่งขนสุนัข โดยการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ คณะผู้วิจัยได้ตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
-ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
-ด้านราคา (Price) 
-ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
(Place) 
-ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
-ด้านบุคคล (People) 
-ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical  
Evidence and Presentation ) 
-ด้านกระบวนการ ( Process) 
 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
บริการรา้นตัดแต่งขน
สุนัขในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง 
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เครื่องมือและค าถาม  และด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ    
แล้วน าไปทดลองใช้จ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาส่วนผสมทาง
การตลาด  โดยผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น(Cronbach’s 
Alpha ) ของส่วนประสมทางการตลาดบริการเท่ากับ .909 และการ
ตัดสินใจเท่ากับ .831 

การวเิคราะหข์อ้มลู : คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิ
เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติอนุมานการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยอย่างง่าย 
 
ผลการวิจัย  
ส่วนที 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิงร้อย
ละ 61.3 และในช่วงอายุ 21-25 มากที่สุดร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 26.0 และ 26-30 ปี ร้อยล่ะ 15.3 
พบว่าอาชีพส่วนใหญ่เป็น นักเรียน ร้อยละ 24.9 รองลงมา นิสิต/
นักศึกษา ร้อยละ 24.9 และบริษัทพนักงานเอกชน ร้อยละ 13.8 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 5 ,000 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 
20.3 และ 5,001-10,000 คิดเป็นร้อยละ 19.2 

ประเภทของสุนัขส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุนัขเพศเมีย คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 และในช่วงอายุ 6-12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
รองลงมามีอายุ 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 4-6 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.7 ส่วนขนาดของสุนัขส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
43.9 รองลงมาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 27.5 และขนาดกลาง    
คิดเป็นร้อยละ 23.6 ส่วนสายพันธุ์ของสุนัขส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์     
ชิ วา วา คิดเป็นร้อยละ 17.1 และ ชิสุ คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 
โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ คิดเป็นร้อยละ 10.9 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ตารางที ่1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์  Mean    S.D.       ระดบั 

ผลิตภัณฑ์ที่ร้านให้บริการมี
การรองรับมาตรฐาน 

4.30   .67      มากที่สุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการตกเเต่ง
ขนสุนัขมีความทันสมัย 

4.20   .69         มาก 

มีการตัดขนสุนัข
หลากหลายสไตล ์

4.09  .72         มาก 

รวม 4.19  .58          มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับ
ประเด็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านให้บริการมีการรับรองมาตรฐานโดยมีระดับ
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ตกแต่งขนสุนัขที่ทันสมัยโดยมีระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
และการตัดแต่งขนสุนัขที่หลากหลายสไตล์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 
 
 

ตารางที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
ดา้นราคา Mean S.D. ระดบั 
ค่าบริการเหมาะสมกับบริการ
ที่ได้รับ 

  4.07    .69 มาก 

คิดค่าบริการ/การช าระเงิน 
ถูกต้องเเม่นย า 

  3.98    .70 มาก 

มีป้ายเเสดงราคาค่าบริการ
บอกให้ทราบอยา่งชัดเจน 

  4.22    .68 มากที่สุด 

รวม    4.09    .56        มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นมีป้ายเเสดงราคาค่าบริการบอก    
ให้ทราบอย่างชัดเจนการรับรองมาตรฐานโดยมีระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือค่าบริการเหมาะสมกับบริการ     
ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และคิดค่าบริการ/
การช าระเงิน ถูกต้องเเม่นย าอยู่ในระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
ตารางที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ดา้นชอ่งทางจดัจ าหนา่ย Mean  S.D.   ระดบั 
อยู่ใกล้กับทีพ่ักอาศัย 
 

4.03           .74      มาก 

เวลาเปิด-ปิดเหมาะสม 
 

4.10 
 

.66      มาก 

มีการโทรจองคิวผ่านทาง 
โทรศัพท์ ทางเพจ 

4.16    .75      มาก 

รวม  4.10      .58     มาก 

จากตารางที่ 3แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านช่องทาง
จัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นมีการโทรจองคิวผ่าน
ทาง โทรศัพท์ ทางเพจมาตรฐานโดยมีระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือเวลาเปิด – ปิดที่เหมาะสมโดยมีระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
ตารางที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด   Mean    S.D.      ระดบั 
ส่วนลดส าหรับลูกค้าเเบบ
สมาชิก 

4.16 .73 
 

       มาก 
 

มีโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์เช่น 
ใบปริว แผ่นพบั หนังสือพิมพ ์

4.10 .72                  
 

       มาก 

มีโฆษณาผ่าน Social 
Network เช่น Facebook 
Line Instagram 

  4.21 
 

   .79 
 

     มากที่สุด 

รวม                                                                         4.16                  .63 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นมีโฆษณาผ่าน 
Social Network เช่น Facebook Line Instagram มาตรฐานโดยมี
ระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือส่วนลด
ส าหรับลูกค้าเเบบสมาชิกโดยมีระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
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และมีโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบปริว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์อยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
ตารางที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
ดา้นพนกังาน   Mean S.D.       ระดบั  
พนักงานแต่งกายเรียบร้อย  
 

 4.11   .74 
 

มาก 
 

 

พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ  4.09 .73 มาก 
 

 

พนักงานให้บริการได้รวดเร็ว         4.18 
 

  .74 
 

  มาก  
 

รวม            4.     4.13  .63  มาก  

จากตารางที่  5 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้าน
พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นพนักงานให้บริการได้รวดเร็ว 
มาตรฐานโดยมีระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมา
คือพนักงานแต่งกายเรียบร้อยโดยมีระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 และพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
ตารางที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการด้านบริการ 
ดา้นกระบวนการดา้นบรกิาร   Mean S.D.       ระดบั  
มีการเเจ้งรายละเอียดค่าใช้จา่ยในการ
ใช้บริการอยา่งชัดเจน 

 4.16 .70 มาก 
 

 

มีการเเจ้งล าดับในการให้บริการ(บัตร
คิว)อย่างชัดเจน 

 4.11  .74     มาก 
 

 

ล าดับกระบวนการในการให้บริการที่
ชัดเจนทุกขั้นตอน 

 4.10  .73   มาก  
 

รวม            4.     4.09   .57    มาก  

จากตารางที่  6 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้าน
กระบวนการด้านบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นมีการเเจ้ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือมีการเเจ้งล าดับในการ
ให้บริการ(บัตรคิว)อย่างชัดเจนโดยมีระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 และล าดับกระบวนการในการให้บริการที่ชัดเจนทุกขั้นตอนอยู่
ในระดับโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
ตารางที่ 7 ส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

Mean    S.D. ระดบั 

ป้ายชื่อรา้นมองเห็นชัดเจน 4.25 .72 มากที่สุด 
การตกเเต่งร้านสะอาด 
สวยงาม 
 

   4.21 
 

    .67 
 

มากที่สุด 

มีห้องน้ า สะอาด ไม่มีกลื่น
รบกวน 
 

  4.05 
 

    .71 
 

มาก 

มีที่จอดรถสะดวก   3.94     .73 มาก 
รวม      4.05      .49 มาก 

จากตารางที่  7 แสดงข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าให้ความส าคัญกับประเด็นมีป้ายชื่อ
ร้านมองเห็นชัดเจนโดยมีระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
รองลงมาคือการตกแต่งร้านสะอาดสวยงามโดยมีระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และมีห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนโดยอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05และมีที่จอดรถสะดวกอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 8 ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
อาบน้ าตัดแต่งขนสุนัขในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ให้อยู่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 4.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงเป็นที่
เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
รองลงมามีการบริการอาบน้ าตัดตกแต่งขนนอกสถานที่ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ น าอุปกรณ์เครื่องมือท่ีน่าสนใจและ
มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
และมีบริการภายหลังน าสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการที่ร้านอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และบรรยากาศการตกแต่งสวยงาม จัดสรร
พื้นที่ส าหรับรอรับสัตว์เลี้ยงได้เลย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 

ตวัแปร Mean S.D. ระดบั 
คุณภาพการให้บรกิารแก่สัตว์
เล้ียงเป็นที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย 

4.22 .686 มากที่สุด 

 มีบริการภายหลังน าสัตว์เล้ียงไป
ใช้บริการที่ร้าน 

4.07 .775 มาก 

มีบริการรับฝากเล้ียงสุนัขกรณี
เจ้าของไม่อยู ่

 3.97 .777           มาก 

ให้เลือกใช้กลิ่นชมพูที่ใช้ในการ
อาบน้ าหลากหลายกลิ่น 

4.01  .783           มาก 

น าอุปกรณ์เครื่องมือที่น่าสนใจ
และมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช ้

4.10 .792           มาก 

มีการค าแนะน าปรึกษาที่ดีแก่ผู้
มาใช้บริการ 

4.03 .809           มาก 

บรรยากาศการตกแต่งสวยงาม 
จัดสรรพื้นที่ส าหรับรอรับสัตว์
เล้ียงได้เลย 

4.07 .748           มาก 

ท าเลที่ตั้งสะดวกใกล้แหล่งชุมชน 3.79 .783           มาก 
มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับสว่นลดราคา
ในการน าสัตว์เล้ียงเข้ามาใช้
บริการในแต่ละครั้ง 

4.04 .764           มาก 

พนักงานมีการเอาใส่ใจลูกค้า 4.04 .813           มาก 
มีบริการรับส่ง สุนัขจากบ้านมา
ร้านเพื่ออาบน้ าตัดแต่งขน 

      
3.98 

    
.778 

          มาก 

ทางร้านมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่รวดเร็วถึงกลุ่มลูกค้า 

      
4.00 

    
.750 

          มาก 

มีบริการอาบน้ าตัดตกแต่งขน
นอกสถานที ่

      
4.10 

    
.802 

          มาก 

รวม 4.05 .495           มาก 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายของส่วนประสม   
ทางการตลาดและการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารอาบน้ าตัดแต่งขนสุนัข 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย 

ปจัจยัทีส่ว่นประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิาร
อาบน้ าตดัแตง่ขนสนุขั 

 
ตวัแปร 

   คา่
สมัประสทิธิ ์

(B) 

  คา่
สมัประสทิธิ์
การถดถอย 

(β) 

  คา่
สถติ

ทดสอบ 
(t-test) 

    ระดบั
นยัส าคญั
ทางสถติ ิ

(Sig) 
Constant
(ค่าคงที่) 

.411  3.159 .002 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
บริการ 

.881 .821 28.123 .000 

R2=.821, Adjusted R Square .673, F=790.892, p = .000 
จากตารางที่ 9 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการ

วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขน
สุนัข ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม   
ทางการตลาด (β = .821) ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านตัดแต่งขนสุนัข ของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงระหว่าง
อายุ 21-25 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็น นิสิต/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ ากว่า5,000 บาท เพศของสุนัขส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย อายุ
ระหว่าง 6-12 เดือน ขนาดของสุนัขส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก พันธุ์ของ
สุนัขเป็น ชิ วา วา  ส่วนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตัดแต่งขนสุนัข อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 เช่นเดียวกัน 
และผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขนสุนัขในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง อภิปรายทางสถิติ ท่ี .05 

ทั้งนี้ในการอภิปรายผลการวิจัยนั้นผู้วิจัยขอน าเสนอการ 
การอภิปรายผลการวิจัยโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านตัดแต่งขนสุนัข ในเขตอ าเภอเมือง ล าปาง ซึ่งจากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดผู้บริการของร้านตัดแต่งขน
สุนัขอยู่ในระดับมาก เนื่องจากที่เลี้ยงสุนัขมีความสนใจในการเอาใจ
ใส่ในการเลี้ยงสุนัขความสัมพันธ์และความรักระหว่างคนเลี้ยงสุนัข
กับสุนัขตัวโปรด จึงท าให้วิธีการเลี้ยงสุนัขของคนไทยเปลี่ยนไปโดยมี
การให้ความส าคัญกับสุนัขที่ตนเลี้ยงมากขึ้นเหมือนกับเป็นสมาชิก            
ในครอบครัว โดยผู้เลี้ยงสุนัขมีความใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการอาบน้ าที่มากกว่าเดิม คือไม่ได้อาบเพียงเพื่อให้
สะอาดอย่างเดียว แต่อาบอย่างไรให้สุนัขมีขนสวย บางพันธุ์ต้อง         
มีวิธีการตัดขนดูแลขนอย่างถูกวิธีซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ               
พสุสรณ์ สกุลทอง [5] ศึกษาเรื่องโครงการจัดตั้งธุรกิจอาบน้ า-ตัดแตง่
ขนสุนัข Delivery: YO YO PETS & DELIVERY และ ปิยะพร เขมะ
โรจน์กุล [6] ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยสัตว์เลี้ยงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่สัตว์ท่ีเลี้ยงไว้เพื่อการใช้
งานหรือประโยชน์ในการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังเริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัวท าให้
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไป  ภาสกร วรรณเวทย์ 
[3] ศึกษาเรื่ องแผนธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร
“Riverside Dog Center สภาพสังคมยุคใหม่ที่มีวิถีการด าเนินชีวิต
ที่เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขัน และแรงกดดัน  อีกทั้งทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไปคือเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง มีลูกช้า รวมถึง
ปัญหาการไม่ตั้งท้อง หลายคนจึงต้องเลือกเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นลูก ดังนั้น 
สัตว์เลี้ยงจึงเติมเต็มความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับคนยุคนี้ 

วัตถุประสงค์ที่  2 .เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตัดแต่งขน
สุนัขในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จากการทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการอาบน้ าตัดแต่งขน
สุนัขในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ .821 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัดแต่งขนสุนัข ต้อง
ได้รับความเช่ือมั่นจากผู้บริโภคก่อนจึงจะ น าไปสู่การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอาบน้ าตัดแต่งขนสุนัข โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล [7] ได้กล่าวว่า การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากการได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ต่างๆ 
ร่วมกับกระบวนการภายในความคิดของตัวผู้บริโภคเอง อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ผู้บริโภคจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าไปแล้ว แต่การซื้อสินค้า
อาจจะไม่เกิดขึ้นเสมอไป เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การใช้
ความพยายามทางการตลาดไม่เพียงพอ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพ
พอที่จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายได้  
กิตติกรรมประกาศ 

การด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยและเป็นผู้ เ ช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของ
เครื่องมือ และขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางที่เอื้ออ านวยการด าเนินการวิจัยในมิติต่างๆ จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลวิจัยทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ข้อมูล
จนสามารถสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยได้ 
 
ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ จาการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยจากผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม
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การตลาดผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวเป็นอันดับแรก รวมทั้งจากผล
การทดสอบสมมติฐานช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป จากการศึกษาครั้งนี้มี
ข้อจ ากัดขอบเขตการวิจัย โดยมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
ดังนั้นหากมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยอาจเพิ่มตัวแปร
ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น หรือการขยายขอบเขตเชิงพื้นที่ ไปเป็น
ระดับภาคและประเทศต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้า 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Marketing Mix Factors Affecting Customers Decision to Buy Life Insurance Against AIA 
Company Limited Case Study Hatyai Municipality, Songkhla Province 

 
พีรวัส หนูเกตุ1 วาสนา ขวัญทองยิ้ม2 ปัฐยาวัต ขุนนุรักษ์3  

 
1สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอจ ากัด กรณีศึกษา เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ถือครองกรมธรรม์ประกันของบริษัท เอไอเอ จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ท าการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิโดยใช้เพียร์สัน 

ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันในระดับมากที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ  
ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านพนักงาน ตามล าดับ  
ซึง่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 โดยสิ่งที่ลูกค้าค านึงถึงมากที่สุด คือ 
การรับรู้ถึงความต้องการ รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และการค้นหาข้อมูล ตามล าดับ  
ส่วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
เป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญค่าสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.607 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 

Abstract 
This research aims to study marketing mix factors affecting customer’s decision to buy life insurance and 

study correlation between Personal factors with customer’s decision to buy life insurance against AIA company limited, 
Hatyai Municipality, Songkhla province. This research is conducted by a quantitative approach a survey research which 
select 400 AIA insurance holders to be the representative samples and the descriptive statistics are particularly applied 
to describe mean and the standard deviation of data and the correlation variables are examined by using the 
correlation coefficient method. 

The result reveals that overall marketing mix factors affecting customer’s decision to buy life insurance 
against AIA company limited, the most, mean = 4.20. Factors affect decision to Buy Life Insurance physical 
characteristics, the processing, pricing, promotion, products, channel and people are less significant respectively. 
Samples place the high priority on the insurance buying decision-making process, the most, mean = 4.22. The most 
significant influence is Need arousal or Problem recognition, Evaluation of alternatives, Purchase decision, Post purchase 
behavior and Information search respectively. Although, the correlation between the overall marketing mix and the 
insurance buying decision-making process of AIA company limited is positive significance with r = 0.607   
Keywords : Marketing mix, Decision making, life insurance  
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1. บทน า 
 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
คาดว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 4-6 โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที่จะขยายตัวดีขึ้นประมาณร้อยละ 3.6-4.6 (สมาคม
ประกันชีวิตไทย, 2561) จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวแรงขับเคลื่อนภายในประเทศจากภาคการส่งออก 
การท่องเที่ยวการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการบริโภค
ของภาคเอกชน ประชากรได้ตระหนักถึ งความส าคัญและ 
ความจ าเป็นของการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนการบริหาร 
ความเสี่ยงในอนาคต รวมถึงมาตรการส่ง เสริมจากภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจได้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาในการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและช่องทางการจ าหน่ายที่ ง่ายและหลากหลาย  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมาตรการทางภาษี  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัยน าค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกัน
สุ ขภาพมาหักลดหย่ อนภา ษี เ งิน ได้ ส่ วนบุคคล  นอกจากนี้  
ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคธุรกิจ เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย 
การบริหารการขายของแต่ละบริษัทประกันชีวิตให้มีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาการลงทุนในลักษณะ
อื่ น เ พิ่ ม เ ติ ม จึ ง ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งก า ร ที่ จ ะ ซื้ อ ค ว าม คุ้ ม ค รอ ง ชี วิ ต 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนสูงด้วย 
 อ าเภอหาดใหญ่ จงหวัดสงขลา เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ภาคใต้  อันเป็นเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ รวมไปถึงธุรกิจ
เกี่ยวกับการประกันชีวิต ท้ังนี้บริษัทประกันชีวิตในอ าเภอหาดใหญ่มี
จ านวนมากส่งผลให้มีการแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาด ธุรกิจประกันชีวิตจึงต้องท าการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเพื่อความประทับใจให้แก่ลูกค้า การเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับบริษัทให้ได้มากที่สุด 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการ ในการหารูปแบบการประกันชีวิตที่เหมาะสม และ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมให้กับบริษัทประกัน ชีวิต  
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อ
บริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  
1.1.2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวน 
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ 
จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

1.1.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ 
จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วน
บุคคล กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 
2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ของบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 159,233 คน (ที่มา : เอไอเอ ส านักงานคุณสมจิตต์ เตชะ 
ปิยะพร พ.ศ. 2562) โดยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Taro Yamane ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
2.3.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปแบบประกันที่
ใช้ในปัจจุบัน และจ านวนเล่มกรมธรรม์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- รูปแบบประกัน 
- จ านวนเล่มกรมธรรม์ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ประกันชีวิต 

- การรับรู้ถึงความต้องการ  
- การค้นหาข้อมูล  
- การประเมินทางเลือก  
- การตัดสินใจซ้ือ 
- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

ปัจจัยด้านส่วนประสม 
ทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์                            
- ราคา   
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย             
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคคล                                  
- กระบวนการ 
- ลักษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อ
บริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
ของปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของลูกค้า
ต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ t-test 
ส าหรับตัวแปรที่แบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม เช่น เพศ และสถิติ F-test  
(One Way ANOVA) ส าหรับตัวแปรที่แบ่งกลุ่มได้มากกว่า 2 กลุ่ม 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ รูปแบบ
กรมธรรม์และจ านวนเล่มกรมธรรม์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้า 
ต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใช้เกณฑ์ 
ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีดังนี ้
ค่า r อยู่ในช่วง 0.91 – 1.00  มีความสมัพันธ์ระดับสูงมาก 
ค่า r อยู่ในช่วง 0.71 – 0.90  มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ค่า r อยู่ในช่วง 0.31 – 0.70 มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่า r อยู่ในช่วง 0.01 – 0.30  มีความสมัพันธ์ระดับต่ า 
ค่า r มีค่า  0 ถือว่า ไม่มีความสมัพันธ์ในเชิงเส้นตรง 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.60 มีอายุ 30 – 44 ปี 
ร้อยละ 36.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.00 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 53.25 อาชีพเจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 29.50 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.00 
รูปแบบกรมธรรม์ที่เลือกใช้ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ร้อยละ 
33.00 จ านวนเล่มกรมธรรม์ที่มีในปัจจุบันจ านวน 1 เล่ม ร้อยละ 
38.75 ตามล าดับ 
3.2 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกัน
ชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการตัดสินใจซือ้
ประกันชีวิตโดยรวม (n=400) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ประกันชีวิต 

 M SD ระดับ 

การรับรู้ถึงความต้องการ 4.49 0.465 มากที่สุด 
การค้นหาข้อมลู 4.04 0.606 มาก 
การประเมินทางเลือก 4.24 0.559 มากที่สุด 
การตัดสินใจซื้อ 4.17 0.506 มาก 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ประกันชีวิต 

 M SD ระดับ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 4.14 0.600 มาก 
รวม 4.22 0.352 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ
ลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
จั ง ห วั ด ส ง ข ล า โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
(M=4.22,SD=0.352) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีระดับมากที่สุด
เป็นการรับรู้ถึงความต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(M=4.49,SD=0.465) 
รองล งมา เป็นการประ เมิ นทาง เลื อก ( M=4 .24 ,SD=0.559) 
การตัดสินใจซื้อ (M=4.17,SD=0.506) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
(M=4 .14 ,SD=0.600)และการค้นหาข้อมู ล มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด  
(M=4.04,SD=0.606) ตามล าดับ 
3.3 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท  
เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวม (n=400) 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

 M SD ระดับ 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.19 0.544 มาก 
ด้านราคา 4.21 0.615 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.15 0.524 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.20 0.619 มาก 
ด้านพนักงาน 4.13 0.598 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.29 0.572 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ 4.22 0.501 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.388 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ 
การซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา 
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(M=4.20,SD=0.388) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีระดับมากที่สุด
คือด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(M=4.29,SD=0.572) 
รองลงมา ด้านกระบวนการ(M=4.22,SD=0.501) ด้านราคา 
(M=4 . 21 , SD=0.615)  ด้ า นกา รส่ ง เ ส ริ ม ก า รตล าด 
(M=4.20,SD=0.619) ด้านผลิตภัณฑ์(M=4.19,SD=0.544) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย(M=4.15,SD=0.524) และด้านพนักงานมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด(M=4.13,SD=0.598) ตามล าดับ 
3.4 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท 
เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 3 ทดสอบความความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจัย
ส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของลูกค้าต่อบริษัท  
เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต t/F Sig. 
เพศ 0.078 0.938 
อาย ุ 2.604 0.052 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต t/F Sig. 
ระดับการศึกษา 0.196 0.940 
สถานภาพ 4.643 0.010* 
อาชีพ 6.576 0.000* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3.549 0.015* 
รูปแบบกรมธรรม ์ 0.971 0.435 
จ านวนเล่มกรมธรรม์ที่ใช้ในปัจจุบนั 2.560 0.055 

*Sig.≤ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด แตกต่างกันกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 (0.010,0.000 และ 0.015) 
ตามล าดับ           
3.5 วัตถุประสงค์ที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของ
ลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
ตารางที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 

ระดับความ 
สัมพันธ์ 

r Sig. 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 0.440* 0.00 ปานกลาง 
ด้านราคา 0.475* 0.00 ปานกลาง 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.532* 0.00 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.480* 0.00 ปานกลาง 
ด้านพนักงาน 0.313* 0.00 ปานกลาง 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.338* 0.00 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการ 0.321* 0.00 ปานกลาง 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 0.607* 0.00 ปานกลาง 

รวม 0.440* 0.00 ปานกลาง 
*Sig.≤ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ 
จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวม 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางกับกระบวนการตัดสนิใจในระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.607  
 
4. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลในแต่ละวัตถุประสงค์ 
ได้ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลทั่วไป  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 30 – 44 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพเจ้าของกิจการ
ส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 
แบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่าผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พ ศ ห ญิ ง  อ า ยุ  2 1 -3 5  ปี  ส ถ า น ภ า พ โ ส ด  
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท 
4.2 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกัน
ชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความต้องการเรื่องความมั่นคง
ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตเป็นอันดับแรกสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ ณัฏฐา ประกอบทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมและปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต 
ผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
กล่าวไว้ว่า เหตุผลการตัดสินใจท าประกันชีวิตต้องการความคุ้มครอง
ในชีวิตและสะสมทรัพย์ ส าหรับการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมี 
การค้นหาข้อมูลจากตัวแทนประกันชีวิตมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง  
การตัดสินใจสะท้อนให้เห็น สภาวะตัดสินใจที่มีตัวเลือกหลายๆตัว 
และจะต้องเปรียบเทียบผลที่เกิดจากตัวเลือกต่างๆ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเพื่อเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง น าไปลงมือปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ 
ด้านความคุ้ มครองของแต่ละรูปแบบกรมธรรม์  ว่ าต รงกับ 
ความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีของ สุทามาศ   
จันทรถาวร (2556) กล่าวว่า การตัดสินใจคือกระบวนการคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องการ
ซึ่งจัดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแก้ปัญหา 
4.3 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอ
เอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีระดับ
มากที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับ ฉัตยาพร  
เสมอใจ (2556) กล่าวไว้ว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 
การน าเสนอ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเ ช่ือถือ 
ขององค์กรให้กับลูกค้า  รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและ  
ด้านราคา สอดคล้องกับ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง(2558) เรื่อง ปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านราคามีส่วนในการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
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4.4 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของลูกค้าต่อบริษัท 
เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกันมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตต่อบริษัท 
เอไอเอ จ ากัด  สอดคล้องกับ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์และ 
ณกมล จันทร์สม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างาน 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
4.5 วัตถุประสงค์ที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของ
ลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี ความสัมพันธ์ในระดับ 
ปานกลางกับกระบวนการตัดสินใจในระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.607 สอดคล้องกับ  
สุทิศา นนทพันธ์  (2558)  ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อกะบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค
ตอ่บริษัทเอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัทเอไอเอ 
จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นไปในเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

5 บทสรุป 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีต่อการซื้อประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัท 
เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ส าหรับส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
ของลูกค้าต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาในระดับปานกลาง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้  พบว่า การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี ้
6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรก าหนดรูปแบบของกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริง
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ 

6.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ เ ง่ือนไข 
การช าระเบี้ยประกันท่ีสามารถแบ่งจ่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า 
6.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ
กับช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์กับส านักงานตัวแทน และบุคคล
ทั่วไปสามารถติดต่อและปรึกษาได้ตลอดเวลา 
6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ
กับการบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงการบริการที่สะดวกและ
รวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.5 ด้านพนักงาน ควรจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้และสร้าง
บุคลิกภาพให้มีความน่าเช่ือถือ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาพร้อมให้
ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้ถูกต้องและชัดเจน 
6.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นการพฒันารูปแบบการให้บริการ 
และความน่าเชื่อถือของบริษัท  
6.7 ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการลูกค้าอย่างแม่นย า เช่น ระยะเวลาในการอนุมัติกรมธรรม์  
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รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการคลอ้ยตามกลุม่อ้างอิงทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นตวัแปรควบคุม 

Thai Tourist’s Lifestyles, Motivation, Reference Group Impact to Agro Tourism 
Destination Decision Making and Tourism Identity as Moderator:  

A Study of Doi Inthanon National Park. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัว
แปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ านวน 400 คน เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน สรุปได้ดังนี้ (1)รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีตัว
แปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบัติของสถานที่ท่องเที่ยว การบริการ การ
น าเสนอและ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2)แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีตัว
แปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบัติของสถานที่ท่องเที่ยว การบริการ การ
น าเสนอและ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (3)การรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวไม่เป็นตัวแปรควบคุมของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การตัดสินใจท่องเที่ยว 

 
Abstract 

This research is study about lifestyle motivation to travel and reference group affecting Ago tourism decision of 
Thai tourist who choose to travel at Doi Inthanon National Park. Sample consist of Thai tourist 400 persons. Research 
instrument are: (1) Demography test (2) Lifestyle test (3) Motivation test (4) Reference group test (5) Identity test (6) 
Tourism decision test. Statistical analysis is Descriptive analysis, Inference Statistics. The results of the study are as follows: 
(1) Lifestyle affecting Ago tourism decision has identity of tourist attraction as a moderator (2) Motivation affecting Ago 
tourism decision has identity of tourist attraction as a moderator (3) Identity of tourist attraction as not a moderator of 
reference group. 
Keywords: Lifestyle, Motivation, Reference group, Decision making 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวมีการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง
ในเดือนธันวาคม ปี2561  การท่องเที่ยวในเมืองหลัก  เ ช่น
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวโดยรวมประมาณ
13.96 ล้านคน จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 2 ประมาณ 1.14 ล้าน
คน เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวสูงสุดคือ +9.64% เมืองหลักได้รับ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 66.17 ล้านบาท จังหวัด
เชียงใหม่มีรายได้สูงสุดประมาณ 9,392 ล้านบาท (แสงจันทร์ แก้ว
ประทุมรัสมี, 2562) เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น ท ารายได้ได้มากข้ึน 
จึงส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมถึง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นด้วย การวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นสถานท่ีในการท า
วิจัย เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอันดับต้นๆของจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการหาช่องทางเพื่ออยู่เหนือคู่แข่ง และเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่าเดิมกลยุทธ์ทาง
การตลาดจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิต ,แรงจูงใจ , กลุ่มอ้างอิง รวมถึงการรับรู้ 
อัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติดอย 
อินทนนท์เข้ามาเป็นตัวแปรควบคุม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
และเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม  
 2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม 
 3.เพื่อศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการ
รับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม 

3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย 
3.1 ขอบเขตการวิจัย  

 3.1.1 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย/ตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย/ตัดสินใจท่องเที่ยว 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
 3.1.2 ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง 
 เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างจึงค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ5 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึง
สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ5 ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนก าหนด คือไม่น้อยกว่า 
384 ตัวอย่าง 
 3.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาปัจจัยต่ างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เน้นค าถามที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 1) รูปแบบการด าเนินชีวิต 2) แรงจูงใจ  
3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4) อัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว  
5) การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิัยได้ท าการเก็บแบบสอบถามโดยการแจกให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และได้ส่งแบบสอบถาม
ให้กับผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ผ่านทาง
ออนไลน์ 
 3.1.5 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 3.1.5.1 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร โดยจะประเมินว่าค าถามในแต่ละข้อสามารถใช้วัดตัว
แปรทั้งหมดได้หรือไม่ หลังจากปรับแก้ตามค าแนะน าแล้ว ผู้วิจัยได้
น าไปทดสอบความเชื่อถือได้ต่อไป 
 3.1.5.2 การทดสอบความเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคคลทั่วไปจ านวน 30 ชุด และน าผลที่ได้มาหาความเช่ือมั่น 
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ความเชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.6.1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายตัว
แปรทุกตัวที่ได้ท าการวิจัย ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) 
ค่ า เ ฉลี่ ย  (Mean) และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ( Standard 
deviation) 
 3.1.6.2 วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
 3.1.6.3 ทดสอบหาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 
(สมมติฐานที่1-6) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษา
รูปแบบและทิศทาง ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อน ามาใช้ในการ
สร้างสมการพยากรณ์ และใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการ
ทดสอบตัวแปรก ากับ 
 

4. กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
216 คน คิดเป็น 54 % และเป็นเพศชาย 184 คน คิดเป็น 46%  

5.1.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-35 ปี 
จ านวน 149 คน คิดเป็น 37.3%  

5.1.3 การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่งมีจ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3  

5.1.4 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
ซึ่งมีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  

5.1.5 รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ 10,001-20,000 
บาท ซึ่งมีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม 

 
จากตารางแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ

การด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ แรงจูงใจ การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
ตามล าดับ 
5.2 การทดสอบตัวแปรควบคุม 

5.1.1 สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวเป็น
ตัวแปรควบคุม 
 
ตารางที่ 3 แสดง ตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ

รูปแบบการด าเนินชีวิต และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเท่ียว 

ตัวแปร ค่าความเชื่อมั่น 
(รวม) 

1.รูปแบบการด าเนินชีวิต 0.722 
2.แรงจูงใจ 0.717 
3.การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 0.952 
4.อัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยว 0.844 
5.การตัดสินใจท่องเที่ยว 0.825 

ตัวแปร �̅� SD 
1.รูปแบบการด าเนินชีวิต 4.25 0.46 
2.แรงจูงใจ 4.14 0.51 
3.การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3.98 0.65 
4.อัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 4.06 0.53 
5.การตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

4.13 0.46 
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การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การด าเนินชีวิต และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวพบว่าผล
ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวได้เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของทั้งสอง
ตัวแปรเท่ากับ 0.188  และพบว่าทุกตัวแปรในขั้นที่1 มีค่ า 
Sig=0.000 แต่เมื่อน าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นตัวแปร
ก ากับเข้าไปวิเคราะห์ท าให้อัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่า 
Sig=0.139ในขั้นที่3 ซึ่ งหมายความว่าอัตลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกัน เมื่อน าตัวแปรก ากับเข้าไป
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยของตัวแปรรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมีค่าสัมประสิทธ์ลดลงมีค่าเป็น -0.444 จากเดิมมีค่า 0.286 
แสดงว่าอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวท าหน้าท่ีเป็นตัวแปรก ากับ 

5.1.2 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี
ตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปร
ควบคุม 
 
ตารางที่ 4 แสดง ตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ

แรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเท่ียว 

 
การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

แรงจูงใจและอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่าผลปฏิสัมพันธ์
ของทั้งสองตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวแปรแรงจูงใจกับอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
เท่ากับ 0.102  และ Sig.มีค่า 0.035 พบว่าทุกตัวแปรในขั้นที่1มีค่า 
Sig=0.000  แต่เมื่อน าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวหรือตัวแปร
ก ากับไปวิเคราะห์ท าให้ตัวแปรก ากับมีค่า Sig=0.794 ในขั้นที่3 ซึ่ง
หมายความว่าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่
แตกต่างกัน เมื่อน าตัวแปรก ากับเข้าไปวิเคราะห์ท าให้ค่าสัมประสิทธ์
ความถดถอยลดลงมีค่าเป็น-0.150ในขั้นที่3 แสดงว่าอัตลักษณ์ของ
สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นตัวแปรก ากับ 

5.1.3 สมมติฐานที่ 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวเป็น
ตัวแปรควบคุม 

 
ตารางที่ 5 แสดง ตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอตัลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่าผล
ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงกับอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเท่ากับ 0.087  
และ Sig.มีค่า 0.057 พบว่าทุกตัวแปรในขั้นท่ี1 มีค่า Sig=0.000 แต่
เมื่อน าตัวแปรก ากับเข้าไปวิเคราะห์ ท าให้ตัวแปรการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงมีค่า Sig=0.232 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ -0.229,
ตัวแปรอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวแปรก ากับ มีค่า 
Sig=0.286,ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ 0.194 และผลคูณ
ของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวมีค่า 
Sig=0.057 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ0.087ในขั้นที่ 3 ซึ่ง
หมายความว่าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยของตัวแปรการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงพบว่า ในขั้นที่ 2  มีค่าสัมประสิทธ์ความ
ถดถอย 0.132 แต่เมื่อน าตัวแปรก ากับเข้าไปวิเคราะห์ ท าให้ 
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ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยลดลง มีค่าเป็น -0.229 ในขั้นที่ 3  
แสดงว่าอัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวไม่เป็นตัวแปรก ากับ 

 

6. อภิปรายสรุปผลการวิจัย 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต แรงจูงใจ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของนักท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัว
แปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม 
โดยผลการวิจัยอธิบายตามตัวแปร ดังนี ้ 

6.1.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ด้านกิจกรรม, ด้านความน่าสนใจ และด้านความคิดเห็น ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คิดเป็นร้อยละ 61.1% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบตัวแปร
ควบคุม พบว่าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวทหน้าที่เป็นตัวแปร
ก ากับ กล่าวคือรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัว
แปรก ากับ 

6.1.2 แรงจูงใจ พบว่าแรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คิดเป็นร้อยละ 60.8% อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบตัวแปรควบคุม 
พบว่าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวท าหน้าที่เป็นตัวแปรก ากับ 
กล่าวคือแรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี 
อัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นตัวแปรก ากับ 

6.1.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่าการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงมีด้านอิทธิพลเชิงข้อมูล และด้านอิทธิพลเชิงค่านิยม 
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือก
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คิดเป็นร้อย
ละ 55.4 % อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้าน
อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน (Sig.=0.117) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดังนั้นการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และจากการทดสอบตัวแปรควบคุม 
พบวา่อัตลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยวไม่หน้าท่ีเป็นตัวแปร 
6.2 อภิปรายผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐาน 
 6.2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าทั้ง  
3 ด้านคือ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผล

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยที่อ้าง
ถึงใน โสภิดา วระนิล ,(2554) อธิบายว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ว่าลักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภค
ได้มีการจัดสรรเวลาต่อกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต จึงเป็น
เรื่องที่นักการตลาดสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีกว่า
การศึกษาลักษณะทางประชากรอย่างเดียว ซึ่งนักการตลาดสามารถ
เข้าใจถึงความต้องการ ความรู้สึก และพฤติกรรมผู้บริโภค  
 6.2.2 แรงจูงใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สกลภัส ปลูกจิตรสม, 2559 ได้ศึกษาเรื่อง อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ 
และกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว และการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าแรงจูงใจส่งผลต่อการพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 6.2.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่
อิทธิพลเชิงข้อมูล อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน และอิทธิพลเชิงการแสดง
ค่านิยม พบว่าทั้ ง 3 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลภัสกร แสงสว่าง , 2557 
ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักเท่ียวกลางคืน การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงและเอกลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
บันเทิงบนถนนข้าวสาร พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงบนถนนข้าวสารอย่างมีนัยส าคัญ 
0.05 กล่าวคือ การตัดสินใจเพื่อเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะ
ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจท่องเที่ยวเพียงล าพังจะได้รับอิทธิพลจาก
บุคคลรอบข้าง บุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิด ถูกอ้างถึงใน พรทิพย์ 
บุญเที่ยงธรรม (2555) 
 6.2.4 เกี่ยวกับตัวแปรก ากับ  ในงานวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ 
เป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยมี
ทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรก ากับ (อาภาพร ตั้งภักดีตระกูล,2560)ได้
มีการทดสอบตัวแปรก ากับในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้ อีกทั้ง
ผลการวิจัยที่ออกมาอยู่ในรูปแบบที่คล้ายกัน คือผลที่ออกมาสามารถ
เป็นได้ทั้งสองแนวทาง ได้แก่ ตัวแปรก ากับท าหน้าที่เป็นตัวแปร
ก ากับ และไม่ท าหน้าที่เป็นตัวแปรก ากับ ซึ่งในงานวิจัยของ อาภาพร 
ตั้งภักดีตระกูล,(2560) ได้แสดงผลไว้ว่า ตัวแปรก ากับไม่ได้ท าหน้าที่
เป็นตัวแปรก ากับทุกสมมติฐาน กล่าวคือ ทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปร
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ก ากับความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง กับ
พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ในขณะที่ไม่เป็นตัวแปรก ากับ
ของความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกับ 
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1.ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาก
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ และอาจจะไม่ได้มี
ความสนใจในการท่องเที่ยวเป็นเหตุผลเดียวกันเสมอไป เพราะ
รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามปัจจัยทาง
จิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักการตลาดของ
องค์กรควรให้ความส าคัญในการมุ่งเน้นการท ากิจกรรมต่างๆทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องท าการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา 
 2.ด้านของแรงจูงใจ จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะต้องการท่องเที่ยว พักผ่อนจาก
การท างาน และเพื่อให้รางวัลตัวเอง ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์
ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆให้กว้างขวาง และ
ต่อเนื่องมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีมีความสนใจอยากท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 3.ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่าการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงอิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน ในแง่ของความน่าเช่ือถือในความรู้ 
และประสบการณ์ของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
วางแผนงานโดยใช้กลุ่มอ้างอิง เช่นคนใกล้ชิด คนรอบข้าง กลุ่ม
บุคคลที่มีช่ือเสียง ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) ในการ
สร้างความสนใจในการให้ข้อมูล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เชิญชวนให้มาท่องเที่ยว  
 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ผู้วิจัยแนะน าว่าควรมีการศึกษาวิจับแบบผสมผสานโดย
การศึกษาท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพราะการวิจัยใน
เชิงคุณภาพเพิ่มขึ้นมาจะท าให้ได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียด และมี
คุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้ 

 2.ผู้วิจัยแนะน าว่าควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว เช่น ปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มที่รายช่ือบริษัทในดัชนี SET 50 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้ตัววัดผลการด าเนินงานก าไร ประกอบด้วย ก าไรก่อนหักภาษีและก าไรประจ าปี ตัววัดผลการ
ด าเนินงานจากงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งท าการศึกษาแบบภาพรวมรายปี ด้วยการใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเดี่ยว (Simple Regression Analysis) 
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แบ่งการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าก าไรก่อนหักภาษี
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
ค าส าคัญ : ก าไร, กระแสเงินสด, ผลตอบแทนหลักทรัพย์ 
 

Abstract 
The objectives of this study are to examine the relationship between earnings and cash flows on stock return of 
companies listed in the Stock Exchange of Thailand. The populations are listed companies in SET 50 Index Groups 
during July 1, and December 31, 2018. Financial performance consists of earning before tax and net income. Cash flow 
performance consist of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from 
financing activities  and net cash flow. This study employed data from 2018. The study applied pooled, yearly simple 
regression analysis and simple regression analysist at statistical significance level of 0.05. Descriptive and inferential 
statistics are employed to analyze the data.The results of earnings before tax and cash flows from operating have 
significant relationship with stock return. 
Keywords : Earning, Cash flows, Stock return 
 
 

1. บทน า 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มีหลายรูปแบบ

ด้วยกันเช่น ก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (capital gain) เงินปัน
ผล (dividend) สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (rights offering) 
โดยหลักการแล้ว นักลงทุนจะได้รับผล ตอบแทน เพิ่มขึ้นตราบใดที่
บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัจจัย
ภายในและภายนอกจะมีผล ต่อความผันผวนของราคาหุ้น (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)          

จากทฤษฎีข้างต้นช้ีให้เห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้ น  คื อ  ผลประกอบการที่ ดี ของกิจการ กิจการใดที่ มี
ความสามารถในการท าอัตราก าไรที่สูง โอกาสที่ราคาหุ้นของกิจการ
จะเพิ่มขึ้นก็สูงตามไปด้วย การวิเคราะห์งบการเงินในอดีตที่ผ่านมา 
จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนในการได้เห็นผลประกอบการ
ในอดีตที่ผ่านมาของกิจการ และแนวโน้มการท าก าไรในอนาคตว่าจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนในหลัก ทรัพย์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

งบการเงิน คือ รายงานที่น าเสนอฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการแก่กลุ่มผู้ใช้งบการเงินเพื่อ
ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ งบการเงินประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่น ามา
เปรียบเทียบงวดแรกสุด กรณีเมื ่อกิจการมีการเปลี ่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีใหม่ หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินใหม่  (ปกรณ์,2560) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบ
กระแสเงินสด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการแก้ไข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด 
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คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ซึ่งจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างงวด
เป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี,2560) 
        ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการใน
การก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความ
ต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ งบกระแสเงินสดเมื่อใช้ประกอบ
กับส่วนท่ีเหลือของบการเงิน จะให้ข้อมูลที่ท าให้ผู้ใช้สามารถประเมิน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ ซึ่งรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 
และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับจ านวนเงินและ
ระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์และโอกาส         
        จากความส าคัญของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส
เงินสดที่กล่าวมา มีผู้วิจัยมากมายในประเทศและต่างประเทศได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ของก าไรและกระแสเงินสด งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าทั้ ง
ก าไรและกระแสเงินสดต่างมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ Ali and Husam (2005) แต่บางงานวิจัยกลับพบว่าก าไร
และกระแสเงินสดไม่สามรถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ 
Charitou et al. (2000). ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาข้อมูล
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าก าไรและกระแสเงินสดมี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและกระแสเงินสดที่มีค่า
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 50 Index 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางส าหรับนักลงทุนในการประเมินผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากก าไรและกระแสเงินสด 
2. เป็นแนวทางในการก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานที่เหมาะสม
ของหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎี 
สมมติฐานในการศึกษา 
นักวิจัยได้ท าการศึกษาและตั้งสมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างก าไรและกระแสเงินสดที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
โดยแบ่งสมมติฐานออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ 
1. ศึกษาสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการ
ด าเนินงานก าไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
        ก าไรเป็นปัจจัยที่นักลงทุนให้ความส าคัญอันดับต้นๆ ในการ
ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากก าไรเป็นสิ่งสะท้อนผลการด าเนินงานของ
บริษัท ในกรณีบริษัทที่มีผลประกอบการดี มีก าไรมาก ก็มักได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ในขณะที่บริษัทที่ประสบ

ปัญหาขาดทุนหรือท าก าไรได้น้อย มักจะไม่ได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุน ส่งผลให้การดึงดูดแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นไปได้ยาก ท า
ให้มีนักวิจัยจ านวนมากท าการศึกษาความสามารถในการอธิบาย
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของก าไรระดับต่างๆ 
        จากการศึกษา Dastgir et al. (2009) พบว่า ก าไรก่อนภาษีมี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงน ามาพัฒนาในสมมติฐานข้อท่ีหนึ่ง  
        H1: ก าไรก่อนภาษีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ 
        จากการศึกษา Watson and Wells (2005), Habib (2008), 
Dastgir et al. (2009) และ Shubita (2010) พบว่า ก าไรสุทธิมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ จึงน ามาพัฒนา
ในสมมติฐานข้อที่สอง 
        H2: ก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ 
2. ศึกษาสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการ
ด าเนินงานกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
        การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็
มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อหลักทรัพย์  เพื่อคาดการณ์มูลค่าและราคาของ
หลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลค่าที่แท้จริง ( Intrinsic 
Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ควรมีค่าที่ใกล้เคียงกัน การ
หามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบัน 
(Present Value) คือ การประเมินมูลค่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
ทั้ งในรูปแบบของเงินปันผลและก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 
(Capital Gain) น ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้
การคาดคะเนจากกระแสเงินสดของกิจกรรมมาค านวณหามูลค่า
ปัจจุบัน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์ในตลาด ก่อน
การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ งบกระแสเงินสดจึงเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ 
        จากการศึกษา Dechow (1994), Charitou et al. (2000),  
Watson and Wells (2005), Ali and Husam (2005), Habib 
(2008) และ Dastgir et al. (2009), พบว่า กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหุ้นอย่างมีนัยส าคัญในเชิง
บวก ผู้ศึกษาจึงคาดว่าจะพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงน ามาพัฒนาใน
สมมติฐานข้อที่สาม 
        H3: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
        จากการศึกษา Watson and Wells (2005) และ Dastgir et 
al. (2009), พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธ์
กับผลตอบแทนหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ จึงน ามาพัฒนาในสมมติฐานข้อ
ที่สี่ 
        H4: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
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        จากการศึกษา Watson and Wells (2005) พบว่า กระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ จึงน ามาพัฒนาในสมมติฐาน
ข้อที่ห้า 
        H5: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
        จากการศึ กษ า Dechow (1994), Watson and Wells 
(2005) พบว่า กระแสเงินสดสุทธิมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ผลตอบแทนหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ จึงน ามาพัฒนาในสมมติฐานข้อที่
หก 
        H6: กระแสเงินสดสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ 
3. วิธีการศึกษา 
3.1 วิธีการศึกษา  
ตัวแบบสมการที่น ามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและกระแส
เงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ คือ ตัวแบบผลตอบแทน 
(Return Model) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงเดี่ยว 
(Simple Regression Analysis) ตัวแปรทุกตัวของตัวแบบจะหาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามัญเฉลี่ย เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล
และลดข้อแตกต่างในประชากร ดังน้ี 
 RETt = B0 + B1 (EBT) + e 
 RETt = B0 + B1 (NI) + e 
 RETt = B0 + B1 (CFO) + e 
 RETt = B0 + B1 (CFI) + e 
 RETt = B0 + B1 (CFF) + e 
 RETt = B0 + B1 (NCF) + e 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นตัวแปรที่สนใจศึกษา 
        EBT   คือ ก าไรก่อนภาษีต่อหุ้น 
         NI    คือ ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
        CFO  คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหุ้น 
        CFI   คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนต่อหุ้น 
        CFF  คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินต่อหุ้น 
        NCF  คือ กระแสเงินสดสุทธิต่อหุ้น  
          B0   คือ ค่าคงท่ี (Intercept) เมื่อก าหนดให้ X = 0 
          B1   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย เป็นค่าคงที่ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระ (X) เปลี่ยนไป 
1 หน่วย 

e     คือ ค่าความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (Random Error) 
ตัวแปรตาม (dependent Variables) เป็นตัวแปรที่ได้รับผลกระทบ
จากตัวแปรอิสระ 

 RETt คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลาที่ t 
        แสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 

  RETt = {(Pt – Pt-1) + Dt}/ Pt-1 
โดยที่ Pt คือ ราคาปิดของหลักทรัพย์ในปีที่ t 

 Pt-1 คือ ราคาปิดของหลักทรัพย์ในปีที่ t - 1 
 Dt คือ เงินปันผลของหลักทรัพย์ในปีที่ t 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถสรุปผลการศึกษาในครั้ง
นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
        การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อแสดง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา ประกอบด้วย 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
        การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เป็นการสรุปลักษณะของประชากร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรดว้ยการวิธีวิเคราะห์
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและกระแสเงินสดกับผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์  
3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี SET 50 จ านวน 43 บริษัท 
ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยใช้ข้อมูลในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินในช่วงปี พ.ศ.2560 
 
4. ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
        ส่วนนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระในภาพรวม เป็นข้อมูลของประชากรในระหว่างปี พ .ศ. 
2551-2553 สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่มนรูปแบบตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

EBT -12.982 113.145 5.156 10.326 
NI -12.556 97.126 3.747 9.841 
CFO -52.721 53.424 4.161 10.454 
CFI -181.434 41.022 -3.791 14.801 
CFF -19.426 157.419 0.649 12.960 
NCF -18.471 66.898 1.010 5.708 
จากตารางสรุปได้ว่า 
        1. ก าไรก่อนภาษี (EBT) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทท่ีมีก าไรก่อนภาษีมีก าไรสุทธิ
สูงสุดอยู่ที่ 113.145 บาท ในขณะที่บริษัทที่มีก าไรก่อนภาษีต่ าสดุอยู่
ที่ -12.982 บาท และค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.156 บาท  
        2. ก าไรสุทธิ (NI) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่มีก าไรสุทธิสูงสุดอยู่ที่ 97.126 บาท 
ในขณะที่บริษัทที่มีก าไรสุทธิ ต่ าสุดอยู่ที่ -12.556 บาท และค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 3.747บาท 
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        3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่มีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสูงสุดอยู่ที่ 53.424 บาท ในขณะที่
บริษัทที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ต่ าสุดอยู่ที่ -52.721 
บาท และค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.161 บาท 
        4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่มิกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 41.022 บาท ในขณะที่บริษัทที่
มิกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนต่ าสุดอยู่ที่ -181.434 บาท และ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -3.791 บาท 
        5. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) ของปริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทท่ีมีกระแสด
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสูงสุดอยู่ที่ 157.419 บาท ในขณะที่
บริษัทที่มีกระแสดเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินต่ าสุดอยู่ที่ -19.426 
บาท และค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.649 บาท 
        6. กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิสูงสุด
อยู่ที่ 66.898 บาท ในขณะที่บริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่ าสุดอยู่ที่ 
-18.471 บาท และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.010 บาท.. 
 
ตารางที่ 2  สถิติเชิงพรรณนาส าหรับตัวแปรตาม    
ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

RET -0.863 3.419 0.304 0.751 
        จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่มี
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ 3.419 บาท ในขณะที่บริษัทที่
มีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ต่ าสุดอยู่ที่ -0.863 บาท และค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 0.304 บาท 
4.2ผลการวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการด าเนินงาน
ก าไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในภาพรวมการทดสอบ
สมมติฐานพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ p-value ว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติหรือไม่ หากค่า p-value ในการทดสอบของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยมีค่ามากกว่าศูนย์ จะสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระในตัวแบบนั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการ
ด าเนินงานก าไรกับผลตอบแทนหลักทรัพย์ 

ตัวแปร สัมประสิทธิก์าร
ตัดสินใจ 

p-value สัมประสิทธิ์
ความถดถอย 

EBT 0.102 0.023 0.054 
NI 0.004 0.328 0.006 
        จากตารางที่ 3 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า p-value มี
ค่าเท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ หมายถึง ก าไรก่อน

ภาษีมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 
ดังนั้น จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐาน H1และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.328 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่
ก าหนด หมายถึ ง หมายถึ ง ก าไรสุทธิไม่มี ความสั มพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H2 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการด าเนินงานจาก
งบกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในภาพรวม จากการ
ทดสอบสมมติฐานพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ p-value ว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ หากค่า p-value ในการทดสอบของตัว
แปรอิสระแต่ละตัวมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 และค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมีค่ามากกว่าศูนย์ จะสรุปว่า ตัวแปรอิสระ
ในตัวแบบนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม  
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการ
ด าเนินงานจากงบกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

ตัวแปร สัมประสิทธิก์าร
ตัดสินใจ 

p-value สัมประสิทธิ์
ความถดถอย 

CFO 0.127 0.010 0.048 
CFI0 0.000 0.965 0.000 
CFF 0.001 0.701 0.002 
NCF 0.049 0.498 0.007 

จากตารางที่ 4 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า p-value 
มีค่าเท่ากับ 0.010  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ หมายถึง กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐาน  H3จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.965 ซึ่ ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด หมายถึง กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่าง
มีนัยส าคัญ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อ H4จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.701 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ก าหนด หมายถึง กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไม่
มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อ H5 และจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.498 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่
ก าหนด หมายถึ ง กระแสเงินสดสุทธิ ไม่ มี ความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานข้อ H6 

 
4.3 สรุป  
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างตั ววัดผลการ
ด าเนินงานก าไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในภาพรวม ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ทั้งก าไรก่อนภาษีมีความสัมพั นธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  และ
ก าไรสุทธิต่างไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเนื่องจากข้อมูลที่มาแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้ผลการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในภาพรวม 

ภาคโปสเตอร์ 434

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

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

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



จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างตั ววัดผลการ
ด าเนินงานจากงบกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน
ภาพรวม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน และกระแสเงินสดสุทธิ ล้วนไม่
มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
        1.การศึกษาครั้ งนี้ ได้ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูล ใน ช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษาและพิจารราดูแนวโน้มของแต่ละปี เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาท่ีดียิ่งขึ้น  
        2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยแบ่งเป็นกรณีที่บริษัทมี
ก าไรและกรณีที่บริษัทขาดทุนเพื่อนพิจารณาว่าความสมัพันธ์ระหว่าง
ก าไรและกระแสเงินสดกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ส าหรับท้ังสอง
กรณีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า
จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เคยซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในจังหวัดพังงา จ านวน 398 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และ
ค่า Scheffe ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนมากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด  
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนบุตร
หรือเด็กในครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าที่มี
อุปกรณ์ในกลุ่มเครื่องเขียนที่ซื้อเป็นประจ า ค่าใช้จ่าย ความถี่ สาเหตุในการซื้อ ผู้มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจ ลักษณะการใช้บริการและ
แหล่งข้อมูลต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจเลือกซื้อ, เครื่องเขียน 
 

Abstract 
The main objective of this research was to study the service marketing mix factors affecting customers’ 

decisions in purchasing stationery in Phangnga province. Questionnaire was used as the data collection instrument with 
the sample group consisted of 398 customers in Phangnga province. Statistics used for the analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe. The finding revealed that the service marketing mix 
factors affecting customers’ decisions in purchasing stationery in Phangnga province was at high level: Product, Process, 
Price, Physical Evidence, People, Place and Promotion, respectively. Moreover, the study showed that different of 
demographic data regarding gender, age, educational level, occupation, average income per month, family members 
and number of children were affecting customers’ decisions in purchasing stationery in Phangnga province at the 
statistical significant difference level of .05. In addition, the findings showed that different of behavior data regarding 
type of stationary item, expenses, frequency, reason, participation in the decision-making process, service type and data 
sources were influencing the service marketing mix factors affecting customers’ decisions in purchasing stationery in 
Phangnga province at the statistical significant difference level of .05.  
Keywords : The service marketing mix factors, Decisions in purchasing and Stationery 
 
 

1. บทน า 
 ความต้องการของมนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรเครื่อง
เขียนก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญต่อการศึกษา ตลอดจนการท างาน
ภายในส านักงาน ในปัจจุบันเครื่องเขียนจึงไม่ได้ตอบสนองเฉพาะ
ความจ าเป็นในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความทนทานอีกต่อไป 

แต่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากขึ้นกับรูปลักษณ์และความทันสมัย 
ผู้ผลิตจะต้องพัฒนารูปแบบของสินค้าอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ผู้คา้ส่ง
และผู้ค้าปลีกก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกสรรตัวสินค้าและ
ช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งความจ าเป็นในแง่ของการแข่งขัน 
นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยสนับสนุนการแข่งขันในตลาดเครื่องเขียนอีก
หลายปัจจัย ท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายการศึกษาภาค
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บังคับ จ านวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้รวมทั้งการขยายตัวของ
ส านักงานเอกชนและหน่วยงานรัฐ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการใช้
เครื่องเขียนท าให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดมากข้ึน ส่งผลให้
ตลาดสินค้าเครื่องเขียนมีความหลากหลาย คุณสมบัติในการใช้งาน
และรูปลักษณ์มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล [1] 

ธุรกิจเครื่องเขียน  (Stationery) จึงเป็นธุรกิจค้าปลีก
ประเภทหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ส าคัญประกอบการศึกษาเรียนรู้และการ
ท างาน ดังนั้น เครื่องเขียนจึงเป็นสินค้าจ าเป็นที่ทุกคนที่อยู่ในวัย
ศึกษาและวัยท างานต้องใช้ ตลาดของสินค้าประเภทเครื่องเขียนย่อม
สามารถที่จะขยายตัวได้ และภาครัฐก็ให้การสนับสนุนการขยาย
การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้
ประเทศเป็นสังคมอุดมปัญญา ท าให้เครื่องเขียนเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสินค้า
เครื่องเขียนยังเป็นสินค้าแฟช่ันอีกด้วย โดยเฉพาะในหมู่ผู้บริโภค
วัยรุ่น  ดั งจะเห็นได้จากการพัฒนารูปแบบของผลิตภั ณฑ์อยู่
ตลอดเวลาทั้งในตัวสินค้าและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับ
สินค้าประเภทน้ียังเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป จึงกล่าวได้ว่า
ธุรกิจเครื่องเขียนมีแนวโน้มที่เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเองก็
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาและจากจ านวนผู้เข้าศึกษาที่
มีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ จึงท าให้ธุรกิจประเภท
นี้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นประกอบกับธุรกิจเครื่องเขียนจัดเป็น
ธุรกิจที่ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้อง
กังวลเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ [2] ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
สินค้าประเภทเครื่องเขียนจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน โดย
ส่วนแรกคือร้านค้าปลีกสมัยใหมห่รือโมเดริ์นเทรด (Modern Trade) 
เช่น ห้างแม็คโครห้างบิ๊กซี ห้างโลตัสและห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
รวมถึงร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนด์ไชส์ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นและส่วน
ที่สอง คือ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมหรือเทรดดิช่ันนัลเทรด (Traditional 
Trade) ซึ่งหัวใจส าคัญของตลาดเครื่องเขียนอยู่ที่ระบบการกระจาย
สินค้า ผู้ที่มีระบบการกระจายสินค้าที่ดี สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่
ร้านเครื่องเขียนได้ทั่วถึงกว่ากัน จะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทันที 
โดยเฉพาะการกระจายสินค้าสู่ร้านเครื่องเขียนขนาดเล็กๆ ท่ีมีอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งบทบาทส าคัญของร้านค้าอีกอย่างก็คือ การเป็นศูนย์รวม
ของการสื่อสารตราสินค้า ณ จุดขายในปัจจุบันสถานการณ์ทาง
การตลาดของอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เปลี่ยนจากการตัดสินใจซื้อของ
พ่อค้าไปสู่ลูกค้าตรงแทน นั่นหมายความว่าตลาดได้เป็นของผู้บริโภค
ที่กลายมาเป็นผู้ตัดสินใจมากขึ้นประกอบกับการเข้ามาของระบบ
การค้าแบบโมเดิร์นเทรด ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคามากข้ึน 
มีการจัดสรรของสินค้าให้ได้มาตรฐานและรูปลักษณ์ที่เป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคเช่นกัน นอกจากนี้ การเข้ามาของบริษัทเครื่องเขียน
ระดับโลก เช่น นีเวลล์ (Nevell) ตลอดจนการน าเข้าของอุปกรณ์
เครื่องเขียนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี รวมถึงสินค้าราคา
ถูกจากประเทศจีน ท าให้การแข่งขันทวีความเข้มข้นและรุนแรง
ยิ่งข้ึนเพราะมีการเปิดเสรีในการน าเข้าจากต่างประเทศมากข้ึน [3]  
สถานการณ์ร้านค้าปลีกดั้งเดิมก่อนปี 2545 ประเทศไทยมีร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมประมาณห้าแสนกว่าร้าน แต่หลังจากร้านค้าปลีก

สมัยใหม่เข้ามาด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ท าให้ร้านค้าปลีกขนาด
เล็กลดลงเหลือเพียงสองแสนกว่าร้านเท่านั้น โดยจุดแข็งที่ท าให้
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า คือ ระบบการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมและข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซื้อ ท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานได้ดีกว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมโดยในปี 2559 ตลาดเครื่อง
เขียนรวมในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 13,900 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 
6% ในปี 2559 และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยที่ปีละ 3%
หรือมีมูลค่าเพิ่มเป็น 16,100 ล้านบาทในปี 2564 [4]  

ธุรกิจร้านเครื่องเขียนในจังหวัดพังงา เป็นธุรกิจที่มีความ
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอันเป็นผล
จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีความสะดวกในการคมนาคม  
มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและส านักงานอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ มีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์
เครื่องเขียนในชีวิตประจ าวัน ถือได้ว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน
ระดับสูง ท าให้หลายพื้นที่ ในจังหวัดพังงา ถือเป็นท าเลที่ตั้ งที่
เหมาะสมแก่การลงทุนท าธุรกิจร้านเครื่องเขียน ส่งผลให้การแข่งขัน
เพิ่มสูงตาม ทว่าจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่าง
ต่อเนื่องเข้ามาในพังงา เช่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและห้างสรรพสนิค้า
โลตัส รวมถึงร้านค้าปลีกระบบเฟรนไชส์ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่นก่อให้
เกิดผลกระทบกับร้านค้าปลีกเครื่องเขียนภายในจังหวัดพังงาทางการ
แข่งขันด้านราคาและการจัดจ าหน่าย เนื่องจากระบบค้าปลีก
สมัยใหม่เน้นการด าเนินธุรกิจโดยการจ าหน่ายสินค้าราคาถูกและ
จ านวนสินค้าที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ซึ่ง
จากการแข่งขันนี้ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค คือ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เพราะเหตุนี้ผู้ประกอบการ
เครื่องเขียนควรเตรียมพร้อมกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดได้ นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้วผู้วิจัยยังมี
อาชีพประกอบธุรกิจร้านเครื่องเขียน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา จึง
ท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า
จังหวัดพังงา โดยจะมุ่งเน้นไปยังปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าและ
พฤติกรรม รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากรลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า
จังหวัดพังงาผลจากการศึกษาที่ได้จะสามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุง
ธุรกิจเครื่องเขียนในจังหวัดพังงา ท้ังในด้านการวางแผนพัฒนา การ
ก าหนดทิศทางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดและเพื่อ
ครองใจลูกค้าในระยะยาว   
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าจังหวัดพังงา
โดยจะมุ่งเน้นไปยังปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
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ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรลักษณะทาง
กายภาพและกระบวนการให้บริการ 
 2.2 ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง (Population and 
Sample) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้ออุปกรณ์
เครื่องเขียนในจังหวัดพังงา โดยพิจารณาจากจ านวนครัวเรือนใน
จังหวัดพังงาทั้งสิ้น 88,018 ครัวเรือน [5] 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนใน
จังหวัดพังงา จ านวน398 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) โดยพิจารณาตามจ านวนครัวเรือนในอ าเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดพังงา 

1.5.3 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ จังหวัดพังงา  
1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  
 
3. วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ลูกค้าที่เคยซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในจังหวัดพังงา จ านวน 398 คน 
ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และ 
Scheffe   
  
4. ผลการวิจัย   
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ลูกค้าที่เคยซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในจังหวัดพังงา ส่วน
ใหญ่เป็นลูกค้าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอายุระหว่าง 21-25 
ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
30.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
44.8 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คนต่อครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
61.6 และลูกค้าท่ีไม่มีบุตรหรือเด็กในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 52.0   
 4.2 พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า 
 ลูกค้ าส่ วนใหญ่ นิ ยมซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องเขียน ได้แก่ 
ปากกาลูกลื่น ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ปากกาเคมี ปากกาเมจิก 
ดินสอกด ดินสอไม้ ดินสอด า ดินสอสี เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 32.4 มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเขียนเฉลี่ยต่อครั้งต่ ากว่า 50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.6 มีความถี่ในการซื้อเครื่องเขียนนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 39.4 มีเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องเขียนเนื่องจากขาดแคลน
หรือไม่มีใช้ คิดเป็นร้อยละ 33.2 ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อย
ละ 53.5 มั กซื้ อ เครื่ อ งเขียนจากร้านประจ า 2 -3 ร้าน  โดย
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 52.0 และมี
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านที่จ าหน่ายเครื่องเขียนจากเพื่อน
หรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 58.0  
 
 

 4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า 
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าอยู่ในระดับมาก ( X
=3.74) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องเขียนมากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.10) 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ( X =3.80) ด้านราคา  
( X =3.76) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X =3.71) ด้านบุคลากร  
( X =3.65) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.62) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ( X =3.57) ตามล าดับ รายละเอียดดังสรุปใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวม

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า 

 
ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด
บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.10 0.56 มาก 
2. ด้านราคา 3.86 0.34 มาก 
3. ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 3.62 0.38 มาก 

4. ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด 

3.58 0.43 มาก 

5. ด้านบุคลากร 3.65 0.44 มาก 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

3.81 0.40 มาก 

8. ด้านกระบวนการ  3.80 0.45 มาก 
ภาพรวม 3.74 0.20 มาก 

 
 4.4 ผลการเปรียบเทยีบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียน
ของลูกค้า โดยจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล  
 ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนบุตรหรือเด็กใน
ครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 รายละเอียดดังสรปุ
ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
เขียนของลูกค้า โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

การ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
 

การ 
ศึกษา 

อา-
ชีพ  

ราย-
ได้ 

จ านวน
สมาชิก 

จ านวน
บุตร 

ภาพรวม t=  
-2.94* 
Sig.= 
.003 

F= 
16.60* 
Sig.= 
.000 

F= 
20.15* 
Sig.= 
.000 

F= 
3.11* 
Sig.= 
.026 

F= 
23.70* 
Sig.= 
.000 

t=  
-14.67* 
Sig.= 
.000 

F= 
63.46* 
Sig.=  
.000 

 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้า 
 ลูกค้าที่มีอุปกรณ์ในกลุ่มเครื่องเขียนที่ซื้อเป็นประจ า 
ค่าใช้จ่าย ความถี่ สาเหตุในการซื้อ ผู้มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ลักษณะการใช้บริการและแหล่งข้อมูลต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัด
พังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียด
ดังสรุปในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
เขียนของลูกค้า โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อเครื่อง
เขียน 

 

การ
ตัดสินใจ 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน 

ประ 
เภท 

ค่าใช้
จ่าย 

 

ความ
ถี ่

สา-
เหตุ  

ผู้มี
ส่วน 

การใช้
บริการ 

แหล่ง 
ข้อมูล 

ภาพรวม F= 
7.54* 
Sig.= 
.000 

F= 
5.32* 
Sig.= 
.001 

F= 
14.17* 
Sig.= 
.000 

F= 
5.46* 
Sig.= 
.000 

F= 
15.53* 
Sig.= 
.000 

F=  
8.28* 
Sig.= 
.000 

F= 
17.16* 
Sig.= . 
000 

 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล   
 ผู้วิจัยสามารถวิจารณ์และอภิปรายผลแต่ละประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้   
 5.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า 
 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าอยู่
ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องเขียนมากเป็นล าดับที่  1 ได้แก่  ด้ านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
โชคชัย มุขแก้ว [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน ของนักเรียนและ
นักศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องเขียน ในระดับ
มาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่ภาพรวมของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
เขียนของลูกค้าอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องเขียนมากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใน
ปัจจุบันร้านจ าหน่ายเครื่องเขียนในจังหวัดพังงา ทั้งร้านค้าแบบเดิม
หรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่างให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์หลักที่น ามาใช้ คือ การ
ก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการให้สามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของลูกค้าเครื่องเขียนได้มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันทางด้านราคาโดยตรง เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการขาย
ตัดราคากับคู่แข่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม เพราะสินค้าในธุรกิจ
นี้มีลักษณะเหมือนกันหรืออาจทดแทนกันได้ดี ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจเครื่องเขียนจะเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างไปที่การ
แข่งขันที่ไม่ใช่ราคาแทน เช่น การเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน 
โดยลูกค้าสามารถทดสอบสินค้าเครื่องเขียนก่อนซื้อ สินค้าเครื่อง
เขียนในร้านมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีความหลากหลาย มีพร้อม
ขายทุกรายการและมีสินค้าใหม่มาแนะน าสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการ
รับประกันคุณภาพของสินค้าเครื่องเขียน  
 5.2 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของ
ลูกค้า โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและ
จ านวนบุตรหรือเด็กในครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
เขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของโชคชัย 
มุขแก้ว [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน ของนักเรียนและนักศึกษา ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่านักเรียน นักศึกษา ที่มี
อายุ  ระดับการศึกษา และรายรับต่อวันแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่อง
เขียนในหนึ่งภาคเรียนและความคิดเห็นต่อระดับอิทธิพลของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการซื้อเครื่องเขียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเครื่องเขียน
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพ จัดเป็น
สินค้าจ าเป็นที่ทุกคนในวัยศึกษาและท างานต้องอุปโภค นอกจากนี้ 
เครื่องเขียนยังครอบคลุมถึงวัสดุส านักงานหรือสิ่งท่ีใช้ในส านักงานใน
การท างานต่างๆ ที่ใช้แล้วหมดไป หรือสิ้นเปลืองไปเรื่อยๆ จนหมด 
ต้องซื้อมาใหม่ทดแทน เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงส่งผลให้ลูกค้าที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนและจ านวนบุตรหรือเด็กในครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน เช่น ลูกค้าเพศหญิงมี
แนวโน้มจะมีการซื้อเครื่องเขียนมากกว่าลูกค้าเพศชาย เนื่องจากเพศ
หญิ งมีอุปนิสัยในการเขียนหรือจดบันทึกสิ่ งต่ างๆ อย่างเป็น
กิจจะลักษณะมากกว่าเพศชาย รวมทั้งมีการเลือกซื้อเป็นของขวัญ
หรือของที่ระลึกมากกว่า หรือลูกค้าที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มี
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แนวโน้มจะมีการซื้อเครื่องเขียนมากกว่าลูกค้าที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท เนื่องจากนักเรียนนักศึกษายังมีความจ าเป็นจะต้อง
จดเล็คเชอร์การเรียนการสอนจากอาจารย์ ในขณะที่พนักงานบริษัท
มีแนวโน้มที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานมากกว่า เป็นต้น จึง
ส่งผลให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน 
 5.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้า โดยจ าแนกตาม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน 
 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีอุปกรณ์ในกลุ่มเครื่องเขียนที่
ซื้อเป็นประจ า ค่าใช้จ่าย ความถี่ สาเหตุในการซื้อ ผู้มีส่วนส าคัญต่อ
การตัดสินใจ ลักษณะการใช้บริการและแหล่งข้อมูลต่างกัน  
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องเขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
โชคชัย มุขแก้ว [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน ของนักเรียนและ
นักศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่าร้าน
ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ซื้อได้สะดวกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียน ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่อง
เขียนโดยเฉลี่ยในหนึ่งภาคเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าสาเหตุที่ เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามี
แนวโน้มที่จะมีความผันแปรตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
เช่น การส่งเสริมการตลาด โดยการออกโปรโมชันลดราคาเครื่อง
เขียน ท าให้ลูกค้ามีความถี่ในการซื้อเครื่องเขียนมากข้ึน สะสมเครื่อง
เขียนเพิ่มขึ้นหรือใช้เป็นของฝากเยอะขึ้น กล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด มีส่วนผลักดันให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมต่างๆ 
หรือลูกค้าที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องเขียนเนื่องจากรูปลักษณ์ 
สีสันสะดุดตา ได้รับอิทธิพลจากภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ มากกว่าลูกค้าที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องเขียน
เนื่องจากต้องการทดลองใช้ เป็นต้น      
 
6. บทสรุป 
 ลูกค้าท่ีซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนในจังหวัดพังงาส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10 ,001-20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คนต่อ
ครอบครัว และส่วนใหญ่ไม่มีบุตรหรือเด็กในครอบครัว นิยมซื้อ
อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 
ปากกาเคมี ปากกาเมจิก ดินสอกด ดินสอไม้ ดินสอด า ดินสอสี เป็น
ต้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเขียนเฉลี่ยต่อครั้งต่ ากว่า 50 
บาท โดยมีความถี่ในการซื้อเครื่องเขียนนานๆ ครั้ง เลือกซื้อเครื่อง
เขียนเนื่องจากขาดแคลนหรือไม่มีใช้ และตัดสินใจซื้อเครื่องเขียน
ด้วยตัวเอง มักซื้อเครื่องเขียนจากร้านประจ า 2 -3 ร้าน โดย
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ และมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ร้านท่ีจ าหน่ายเครื่องเขียนจากเพื่อนหรือคนรู้จัก   
 ส าหรับภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง

เขียนมากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
บุคลากร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดับ  นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและ
จ านวนบุตรหรือเด็กในครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
เขียนในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และลูกค้าที่มีอุปกรณ์ในกลุ่มเครื่องเขียนที่ซื้อเป็นประจ า ค่าใช้จ่าย 
ความถี่ สาเหตุในการซื้อ ผู้มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจ ลักษณะการ
ใช้บริการและแหล่งข้อมูลต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนในจังหวัดพังงา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียนของลูกค้าจังหวัดพังงา สามารถ
ส าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาและความใส่ใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่
กรุณาให้ค าช้ีแนะและช่วยตรวจทานจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนลูกค้าของ
ธุรกิจเครื่องเขียนในจังหวัดพังงาทุกคน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ทรงคุณค่าจากการวิจัยนี้     

ขอขอบคุณครอบครัวพันธุ์ประดับ ส าหรับก าลังใจและการ
สนับสนุนในทุกทางจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง    

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน 
รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน    
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 บริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร,ี 
 2560. 
[5]  ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา, ข้อมูลสถิติประชากรในจังหวัด
 พังงา, ส านักงานสถติิจังหวัดพังงา, 2561.  
[6]  โชคชัย มุขแก้ว, “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
 พฤติกรรมการซื้อเครื่องเขียนของนักเรียนและนักศึกษา ใน
 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา,” ภาคนิพนธ์บริหารธรุกิจ
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกจิ,  
 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต, 2551. 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา 
Factors Influencing Customers’ Decisions in Purchasing  

Construction Materials in Phangnga Province. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงา จ านวน 394 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส าหรับสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และค่า Scheffe ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงาในระดับมาก  เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงามากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ นอกจากนี้ 
ยังพบว่าลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้งและวิธีการช าระเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง ด้านเป้าหมาย ผู้ร่วมตัดสินใจ วันที่เลือกซื้อและความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, วัสดุก่อสร้าง, ลูกค้า   
 

Abstract 
The main objective of this research was to study factors influencing customers’ decisions in purchasing  

construction materials in Phangnga province. Questionnaire was used as the data collection instrument with the sample 
group consisted of 394 customers in Phangnga province. Statistics used for the analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe. The finding revealed that an overall of the 7P’s Marketing Mix 
influencing customers’ decisions in purchasing construction materials in Phangnga province was at high level: Product, 
Price, Physical Evidence, People, Place, Process and Promotion, respectively. Moreover, the study showed that different 
of demographic data regarding age, average expenses per time and payment were influencing customers’ decisions in 
purchasing construction materials in Phangnga province at the statistical significant difference level of .05. In addition, 
the findings showed that different of behavior data regarding purpose, participation in the decision-making process, date 
and frequency were affecting the 7P’s Marketing Mix influencing customers’ decisions in purchasing construction 
materials in Phangnga province at the statistical significant difference level of .05. 
Keywords : Decisions in purchasing, Construction material, and Customers  
 

1. บทน า 
 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีส่วนผลักดันให้
ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยขยายตัวสู่ระดับสากลมากขึ้น องค์กรใน
ธุรกิจแขนงต่างๆ จึงจ าเป็นต้องหันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความอยู่รอด การสร้าง
ความได้เปรียบคือการที่องค์กรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและลด
ต้นทุนในการผลิตให้ต่ ากว่าคู่แข่งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับส่วนอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจ เช่น 

อุตสาหกรรมการผลติ การค้าส่ง การค้าปลีก สถาบันการเงินและการ
ประกันภัย รวมถึงบริการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บทบาท
ของธุรกิจก่อสร้าง ถือว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าธุรกิจก่อสร้าง เป็นภาคน า
เศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน (Accelerator 
Effect) และเป็นการสร้างงานในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจ
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ หิน ทราย เป็นต้น และใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การตกแต่งภายใน เครื่องเรือน เป็น
ต้น ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้
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มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ [1] ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2561 มี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ซึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้ งแผนการลงทุนจัดสรร
งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ที่มี
มูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท และแยกเป็นส่วนของโครงการกระตุ้นการ
ลงทุนระยะที่สอง มูลค่า 6 แสนล้านบาท ซึ่งจะน ามาใช้ในการลงทุน
ด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และขั้นพื้นฐาน ภาครัฐได้ถูกคาดหวัง
ให้ เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของการก่อสร้างโดยรวม จนกว่า
เศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งจะผลักดันการก่อสรา้ง
ภาคเอกชนให้เติบโตได้ต่อไป [2] ด้วยเหตุนี้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างจึงมี
อัตราการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ในการก่อสร้างด้านต่างๆ ภาวะการแข่งขันที่สูงของธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างในปัจจุบัน เป็นตัวผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องหันมาปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยค านึงถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุน การ
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงความรวดเร็ว
และความหลากหลายในการให้บริการกับลูกค้ามากข้ึน เพื่อให้ธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างสามารถอยู่รอดได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภาวะการอุปโภคบริโภคและก าลังซื้อของผู้บริโภค ก็ล้วน
แล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง [3] 
 จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนของชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน มีพื้นท่ีทั้งหมด 4,170.97 ตาราง
กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 
54 ของประเทศ เมื่อพิจารณาถึงประเภทที่อยู่อาศัยของครัวเรือน
ส่วนบุคคลในจังหวัดพังงา ปี 2553 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
83.1 มีท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว รองลงมา เป็นตึกแถว ห้องแถวหรือ
เรือนแถว ร้อยละ 13.1 และทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ร้อยละ 2.7 ส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 1.1 เป็นที่อยู่อาศัยอื่นๆ [4] เมื่อพิจารณาถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาในปี พ.ศ.2561 พบว่าภาพรวม
ขยายตัวจากเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) และการขยายตัวของ
ดัชนีภาคบริการ แต่ในขณะที่เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หด
ตัวลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 สะท้อนได้จากการหดตัวของดัชนี
การบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนด้าน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
การลงทุนภาคเอกชนในปี พ.ศ.2561 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.2560 ร้อยละ 0.7 เป็นผลมาจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง (เขต
เทศบาล) ขยายตัวร้อยละ 209.0 [5] ดังนั้น ด้วยเหตุที่พื้นที่อนุญาต
ก่อสร้างในจังหวัดพังงา (เขตเทศบาล) ได้ขยายตัวมากถึงร้อยละ 
209.0 ประกอบกับการที่ผู้วิจัยประกอบธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ในนามร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทวีนานาภัณฑ์ตั้งอยู่ในต าบลถ้ าน้ า
ผุด อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัด
พังงา โดยจะมุ่งเน้นไปยังปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานผู้ให้บริการ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างผลจากการศึกษาที่

ได้จะสามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างท าให้สามารถก าหนดแผนงานในการพัฒนา
และปรับปรุงธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง
ของลูกค้าเพิ่มขึ้นและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 2.1 ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงาโดยจะ
มุ่งเน้นไปยังปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จั ด จ าหน่ าย  การส่ งเส ริม การตลาด  พนั ก งานผู้ ให้ บ ริก าร 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ การตระหนัก
ถึงความต้อง การการเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 2.2 ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง (Population and 
Sample) 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่เคยใช้บริการธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.2560 จ านวน 25,853 คน [6]  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ลูกค้าที่ เคยใช้บริการธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง จังหวัดพังงา จ านวน 394 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจ าแนกตามประเภท
ของกลุ่มลูกค้า 

2.3 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ จังหวัดพังงา  
2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 

พ.ศ.2560 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  
 
3. วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงา จ านวน 394 คน ส าหรับสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และ Scheffe  
  
4. ผลการวิจัย   
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.9 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีคิดเป็นรอ้ยละ 32.7 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 
ประกอบอาชีพผู้รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าใน
กลุ่มเจ้าของที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 76.1 มักเลือกซื้อสินค้าใน
กลุ่มงานดิน ถนน คอนกรีต ฐานราก คิดเป็นร้อยละ 25.4 มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จ านวน 1 ,001-5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.1 และช าระเงินด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 
80.2  
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 4.2 พฤติกรรมการซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัด
พังงา 
 ลูกค้าในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการซื้อสินค้า
เพื่อสร้างบ้าน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีลักษณะการตัดสินใจเอง คิด
เป็นร้อยละ 40.1 นิยมเลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ในวันจันทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีความถี่ในการใช้บริการร้าน
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงามากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 มีการหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะมี
การซื้อจริงโดยใช้วิธีสอบถามจากร้านโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 4.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา 
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงาในระดับมาก  ( X
=3.50) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
วัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงามากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( X =4.12) รองลงมา คือ ด้านราคา ( X =3.77) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ( X =3.71) ด้านพนักงาน ( X =3.62) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.19) ด้านกระบวนการ ( X =3.15) 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =2.96) ตามล าดับ รายละเอียด
ดังสรุปในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวม

ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี อิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา 

 
ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.12 0.51 มาก 
2. ด้านราคา 3.77 0.50 มาก 
3. ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

3.19 0.60 
ปาน
กลาง 

4. ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด 

2.96 0.68 
ปาน
กลาง 

5. ด้านพนักงาน 3.62 0.51 มาก 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

3.71 0.57 มาก 

7. ด้านกระบวนการ  
3.15 0.81 

ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.50 0.48 มาก 
 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้าในจังหวัดพังงา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า    
 ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
การซื้อสินค้าแต่ละครั้งและวิธีการช าระเงินต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
วัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง
ของลูกค้าในจังหวัดพังงา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกค้า    

 

การ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุ ค่าใช้จ่าย 
โดยเฉลี่ย 

วิธีการ 
ช าระเงิน 

ภาพรวม F= 5.82* 
Sig.= .001 

F= 17.82* 
Sig.= .000 

F= -17.45* 
Sig.= .000 

 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้า 
 ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง ด้านเป้าหมาย ผู้ร่วมตัดสินใจ วันที่เลือกซื้อและความถี่ใน
การใช้บริการต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า
ในจังหวัดพังงา โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสินค้า
จากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 

 
ปัจจัย
ส่วน

ประสม
ทาง

การตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

เป้าหมาย ผู้ร่วม
ตัดสินใจ 

วันที ่
เลือกซื้อ 

ความถี่ 

ภาพรวม 
F= 73.85* 
Sig.= .000 

F= 185.00* 
Sig.= .000 

t= 3.59* 
Sig.= .000 

F= 23.67* 
Sig.= .000 

 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล   
 ผู้วิจัยสามารถวิจารณ์และอภิปรายผลแต่ละประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา 
 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าใน
จังหวัดพังงาในระดับมาก  เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงามากเป็น
ล าดับที่  1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านกระบวนการและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของอนุพงษ์ อินตายวง [7] ที่ได้
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ศึกษาวิจัย เรื่อง เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้า: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอ่การซื้อสนิค้าวัสดกุ่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) เป็นอันดับแรก ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุ
ทีภ่าพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงาในระดับมาก เนื่องจาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทาง
การตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างได้น าไปใช้ก าหนด
กิจกรรมในการด าเนินงานทางการตลาด เพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงามากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าวัสดุก่อสร้างที่น าเสนอให้กับลูกค้าถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอ
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและเป็นเป้าหมายหลักที่ลูกค้า
ต้องการ  ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพ มีปริมาณสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อ
เพียงพอต่อความต้องการ มีสินค้าที่มีตรายี่ห้อเป็นที่ยอมรับและมี
ครบตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงตกแต่ง มีการรับประกันและรับคืนสินค้า 
และสินค้ามีความหลากหลาย  
 5.2 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้าในจังหวัดพังงา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า    
 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีอายุ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการ
ซื้อสินค้าแต่ละครั้งและวิธีการช าระเงินต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของศศิภา จินดาศักดิ์ชัย [8] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการตัดสินใจซื้อ
วัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุ ภัณฑ์  จ ากัด ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า ใน
ภาพรวมจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น 
เนื่องจากอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อ
สินค้าแต่ละครั้งและวิธีการช าระเงินต่างกัน เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่
บ่งช้ีถึงการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน เช่น 
ลูกค้าที่ประกอบอาชีพผู้รับเหมา  มีแนวโน้มจะมีความถี่ ในการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างสูงกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เนื่องจาก
ผู้รับเหมาเป็นอาชีพท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุก่อสร้างโดยตรง 
ส่วนอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาจจะมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นครั้งคราว ทว่า
ในแต่ละครั้งท่ีมีการตัดสินใจซื้อ ย่อมให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีตัวเองซื้อ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการซื้อเพื่อน ามาใช้ในอาคารสิ่งก่อสร้างของ
ตัวเอง มากกว่าผู้รับเหมาที่แม้จะมีความถี่ในการซื้อมากกว่า แต่การ
ให้ความส าคัญอาจไม่มากเท่ากับผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง 
หรือระดับการศึกษา เช่น ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาจจะ
มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี เนื่องจากมีภูมิความรู้ที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจ เป็นต้น  

 5.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงา โดยจ าแนก
ตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 
 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีเป้าหมาย ผู้ร่วมตัดสินใจ วันที่
เลือกซื้อและความถี่ในการใช้บริการร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างกัน 
มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนัฎยา ประดับการ [9] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้านศิริชัย 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้านศิริชัย อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ การมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ซ่อมแซม
ปรับปรุง/ ต่อเติม/ ขยาย และเป็นเจ้าของอาคารหรือมีบุคคลใน
ครอบครัวเป็นเจ้าของอาคาร มีคนที่เคยใช้บริการแนะน า ช่วงวัน
เวลาในการเลือกซื้อไม่แน่นอน ญาติใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวมี
ส่วนร่วมตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างและใช้บริการครั้งที่ 3 -6 ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีความถี่
ในการใช้บริการมาก มีแนวโน้มจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่าผู้ที่มีความถี่ใน
การใช้บริการน้อย เพราะเมื่อมีความถี่ในการซื้อบ่อย ย่อมสนใจ
ส่วนลดและโปรโมชันต่างๆ มากกว่าผู้ที่ซื้อนานๆ ครั้ง เป็นต้น 
 
6. บทสรุป 
 ลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 บาท ประกอบอาชีพ
ผู้รับเหมา ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มเจ้าของที่พักอาศัย มักเลือกซื้อ
สินค้าในกลุ่มงานดิน ถนน คอนกรีต ฐานราก มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จ านวน 1,001-5,000 บาทและใช้วิธีการ
ช าระเงินด้วยเงินสด  มีเป้าหมายในการซื้อสินค้าเพื่อสร้างบ้าน เป็น
การตัดสินใจเอง นิยมเลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างใน
วันจันทร์-ศุกร์ มีความถี่ในการใช้บริการร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างใน
จังหวัดพังงามากกว่า 5 ครั้งต่อเดือนและมีการหาแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะมีการซื้อจริงโดยใช้วิธีสอบถามจาก
ร้านโดยตรง  
 ส าหรับภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงาในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงามากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
พนักงาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ นอกจากน้ี ยังพบว่าลูกค้าท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอายุ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
และวิธีการช าระเงินต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัด
พังงาแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ด้านเป้าหมาย ผู้ร่วมตัดสินใจ วันที่เลือกซื้อและความถี่ในการใช้
บริการต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวสัดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณา
และให้ค าปรึกษาอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งมอบค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ จนวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี   

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างใน
จั งห วัดพั งงาทั้ ง 394 ท่ าน ที่ เป็ นกลุ่ ม ตั วอย่ า งใน การวิ จั ย  
ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดพังงา ซึ่งร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงกลยุทธ์และเป็นแนวทางใน
การวางแผนทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพังงาในการ
บริหารจัดการร้าน ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด พนักงานผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและกระบวนการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า  

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน 
รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน    
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 อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ,์”  
 วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชา
 บริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการในตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี จ านวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า และ F-test ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี อยู่ในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี มากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและดา้น
บุคลากร ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สินค้าหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การเลือกซื้อสินค้า, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
The main objective of this research was to study the marketing factors affecting entrepreneurs’ decisions in 

purchasing products at Simummuang market, Pathum Thani province. Questionnaire was used as the data collection 
instrument with the sample group consisted of 367 entrepreneurs at Simummuang market, Pathum Thani province.  
Statistics used for the analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding 
revealed that an overall of the service marketing mix factors affecting entrepreneurs’ decisions in purchasing products 
at Simummuang market, Pathum Thani province was at high level: product, price, physical evidence, process, place, 
promotion and people, respectively. Moreover, the study showed that different of demographic data regarding age, 
educational level, product and average income per month were influencing the service marketing mix factors affecting 
entrepreneurs’ decisions in purchasing products at Simummuang market, Pathum Thani province at the statistical 
significant difference level of 0.05.  
Keywords : The marketing factor, Decision in purchasing product and Entrepreneur 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2558 มีประชากร
ของประเทศที่อยู่ในภาคการเกษตร ราว 23.41 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.80 [1] ที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศ ท าให้
ประเทศมีความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นรากฐานของการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา
เกือบ 60 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-พ.ศ.2509) จวบจนปัจจุบันที่มี
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-พ.ศ.2564) จะท าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นประเทศก าลังพัฒนา มีภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทว่าภาคเกษตรก็
ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจาก
จะก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังน าเข้าเงินตราจากต่างประเทศในฐานะที่
เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลกหลายชนิด [2] 
 ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนผ่านจาก
ภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยสัดส่วนของ
ภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.90 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 
9.10 ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพต่ าไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
โดยสัดส่วนก าลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 
64.00 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 31.80 ในปี 2558 ทั้งยังเกิดความ
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ล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิตเนื่องจากประเทศต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาที่มีความส าคัญ ท้ังในด้านผลผลิตต่อไร่ที่ยังอยู่ในระดับต่ า 
ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางด้านแหล่งน้ า ความล่าช้าในการปรับปรุง
เทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการ ความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่
เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะของการอุดหนุน
โดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณ
ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง [3]  
 การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ข้างต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคมาพบกัน
โดยตรง เป็นการตัดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางออกไป ท าให้ราคา
สินค้าเกษตรอยู่ในภาวะที่เหมาะสม เกิดเป็นระบบการแข่งขันทาง
การค้าเสรีอย่างแท้จริง ประเด็นส าคัญคือ เกษตรกรเป็นผู้ก าหนด
ราคาขายเองและขายตรงให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่เป็นธรรมและเต็มใจท้ัง
สองฝ่าย พร้อมทั้ งควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสินค้ า
การเกษตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทยเพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์และประมง และใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมกิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องจากการผลิตสินค้า
เกษตรด้วย เช่น การขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร เป็นต้น 
ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร จะเป็นการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 ส าหรับตลาดกลางสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มเปิด
ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2526 โดยบริษัท ดอนเมือง
พัฒนา จ ากัด ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 29 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเลือกจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์  ให้ด าเนินการจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งสี่มุม
เมือง ด้านทิศเหนือ หรือตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง (รังสิต ) ปัจจุบัน
นี้มีเนื้อท่ีกว่า 400 ไร่ ต าแหน่งที่ตั้งของตลาดอยู่ในท าเลที่ดีเพราะอยู่
บนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมกับจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
มีการขนส่งสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้เกษตรกร
สามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายได้โดยสะดวก อีกท้ังผู้ซื้อก็สามารถเข้า
ไปหาซื้อสินค้าทุกชนิดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยวัตถุประสงค์หลักของ
การก่อตั้งตลาดกลางสี่มุมเมือง คือ เพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง ท าให้
เกษตรกรได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเสรี 
โดยให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้า
ภายใน นอกจากน้ี ตลาดกลางสี่มุมเมืองยังมีห้องสารพิษตกค้างไว้สุ่ม
ต รวจพื ช ผั ก ผ ล ไม้ ที่ น า ม าจ าห น่ าย ใน ต ล าด  ต อบ รั บ กั บ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ในการควบคุม
สินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่ก าหนด 
 นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี จึง
ท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี โดย
จะมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่ งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณ ะทางกายภาพและ
กระบวนการให้บริการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า
ในตลาดสี่มุมเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  1) ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในการค้าส่งของผู้ประกอบการ 2) ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี และ 3) เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ประกอบการ ผลจากการศึกษาที่ได้จะสามารถน ามาใช้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัย
การตลาดที่โดดเด่นจากการวิจัยนี้และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง ตลาดสี่มุมเมือง และผู้ที่สนใจในการน า
ผลการวิจัยที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกับความต้องการและพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อ    
 
2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี โดยจะมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการให้บริการ   

2.2 ป ระชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง )Population and 
Sample( 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าส่งใน
ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธาน ีจ านวน 4,500 คนต่อวัน [4]  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าส่งในตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี จ านวน 367 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ก าหนดหน่วยตัวอย่างขึ้นเอง โดยค านึงถึงความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น เลือกผู้ประกอบการค้าส่งที่มีความพร้อมและ
สะดวกต่อการตอบแบบสอบถาม ณ ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล โดยกระจายไปตามโซนต่างๆ ของตลาดกลางสี่มุมเมืองที่มี
การจ าหน่ายสินค้าต่างกัน  

2.3 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 
พ.ศ.2561–เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  

 
3. วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการในตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี จ านวน 367 คน ส าหรับ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test   
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 4. ผลการวิจัย   
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี  ส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ประกอบการเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.70 มีอายุระหว่าง 31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ ปวส. คิด
เป็นร้อยละ 29.20 มีสินค้าหลักเป็นผักสดทั่วไป/ ผักพื้นบ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 53.10 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.90  
 4.2 พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อสินค้ าในการค้ าส่ งของ
ผู้ประกอบการ   
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมซื้อผักสดทั่วไปหรือผักพื้นบ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 32.20 มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อสินค้าจากตลาด 
สี่มุมเมืองเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางโดยไม่ผ่านการ
แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 61.90 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้า
จากตลาดสี่มุมเมืองแต่ละครั้ง 10,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.40 มีความถี่ในการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองอาทิตย์ละ 3-5 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.90 เคยเดินทางมาซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุม
เมืองมากกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.60 มีระยะเวลาการใช้
บริการจากตลาดสี่มุมเมืองของผู้ประกอบการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
มากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้
บริการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองนาน 3-4 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
53.40 มักจะมาใช้บริการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองในช่วงเวลา 
18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 48.50 ใช้บริการซื้อสินค้าจากตลาด
สี่มุมเมืองในวันเสาร์-วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 50.90 ส่วนใหญ่
มักจะมาใช้บริการเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 33.80 ผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมือง คือ ตัวของ
ผู้ประกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 63.80 มีลักษณะในการซื้อสินค้า
จากตลาดสี่มุมเมืองกับร้านประจ า 2-3 ร้าน โดยเปรียบเทียบราคา
และคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 55.60 และได้รับแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดสี่มุมเมืองจากเพื่อนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อย
ละ 36.50  
 4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี 
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.54, S.D.=0.40) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี มากเป็นล าดับที่  1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.61 , 
S.D.=0.35) รองลงมา คือ ด้านราคา ( X =3.60, S.D.=0.44) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ( X =3.58, S.D.=0.39) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ( X =3.55, S.D.=0.38) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
( X =3.50 , S.D.=0.38) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.48, 
S.D.=0.41) และด้านบุคลากร ( X =3.46, S.D.=0.45) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวม
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธาน ี

 
ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด
บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 3.61 0.35 มาก 
2. ด้านราคา 3.60 0.44 มาก 
3. ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

3.50 0.38 มาก 

4. ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด 

3.48 0.41 มาก 

5. ด้านบุคลากร 3.46 0.45 มาก 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

3.58 0.39 มาก 

7. ด้านกระบวนการ
ให้บริการ  3.55 0.38 มาก 

ภาพรวม 3.54 0.40 มาก 
 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี  ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา สินค้าหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังสรุป
ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 

 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด
บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุ
 
 

ระดับการ 
ศึกษา 

สินค้าหลัก รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ภาพรวม F= 3.36* 
Sig.= .02 

F= 3.23* 
Sig.= .01 

F= 4.24* 
Sig.= .00 

F= 6.24* 
Sig.= .00 

 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล   
 ผู้วิจัยสามารถวิจารณ์และอภิปรายผลแต่ละประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้   
 5 .1  เพื่ อ ศึ ก ษ าพ ฤติ ก ร รม การเลื อกซื้ อสิ นค้ าของ
ผู้ประกอบการจากตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี  
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 ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี 
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา/ ปวส. สินค้าหลักของผู้ประกอบการ คือ ผักสดทั่วไป
หรือผักพื้นบ้านและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001-40,000 บาท  
มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองเพื่อน าไป
จ าหน่ายต่อโดยไม่ผ่านการแปรรูป ให้แก่พ่อค้าคนกลาง มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองแต่ละครั้ง 1 ,001-
5,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินค้าอาทิตย์ละ 3 -5 ครั้ง เคย
เดินทางมาซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองมากกว่า 10 ครั้ง และมี
ระยะเวลาการใช้บริการจากตลาดสี่มุมเมืองของผู้ประกอบการจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 4 ปี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมี
ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมืองนาน 3-
4 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มักจะมาใช้บริการในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. 
วันจันทร์-วันศุกร์ และเดินทางมาเพียงคนเดียว ส าหรับผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมือง คือ ตัวของ
ผู้ประกอบการเอง โดยจะซื้อสินค้าจากตลาดสี่มมุเมอืงกับร้านประจ า 
2-3 ร้าน มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ และได้รับแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าที่จ าหน่ายในตลาดสี่มุมเมืองจากเพื่อนหรือคนรู้จัก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมัชญา เขื่อนเพชร [5] ที่ ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสับปะรดภูแลตาม
ทิศทางของผู้ประกอบธุรกิจค้าขายผลไม้ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 
มีอายุ 31-40 ปี มีประเภทของธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว ด าเนิน
ธุรกิจเป็นระยะเวลา 5-10 ปี และใช้เงินทุนในการด าเนินกิจการ 
30,001-60,000 บาท นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวัลลิยา บุญนิมิตร [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและการ
ตัดสินใจซื้อเผือกและมันของลูกค้าจากร้านค้าส่งในตลาดกลางค้าส่ง
สี่มุมเมือง รังสิตและตลาดไท ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง พฤติกรรมของการซื้อเผือกและมันของลูกค้า ส่วนใหญ่มี
การซื้อท้ังเผือกและมันที่ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมืองรังสิต สัปดาห์ละ 
2-3 ครั้ง เพื่อน าไปขาย ช่วงเวลาที่มาใช้บริการเวลา 15.01-21.00 
น. โดยมาซื้อด้วยตนเอง ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้ประกอบการจากตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี มีความหลากหลาย 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล จึงส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยที่มีลักษณะเป็นเอกเทศ
ที่เด่นชัด คือ ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อสินค้าจาก
ตลาดสี่มุมเมืองเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อโดยไม่ผ่านการแปรรูป ให้แก่
พ่อค้าคนกลาง และสืบเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นผักสดทั่วไปหรือ
ผักพ้ืนบ้าน ที่มีอายุการเก็บรักษาต่ า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความถี่ใน
การเดินทางมาใช้บริการสม่ าเสมอ และช่วงเวลาที่มักมาใช้บริการ
เวลา 15.01-21.00 น. ย่อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสดและความ
เหี่ยวเฉาของผัก เป็นต้น  
 5.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี 
 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่
มุมเมือง ปทุมธานี อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่

ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี มากเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
บุคลากร ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมัชญา เขื่อน
เพชร [5] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สับปะรดภูแลตามทิศทางของผู้ประกอบธุรกิจค้าขายผลไม้ ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสับปะรดภูแล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่ภาพรวม
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี  อยู่ ในระดับมาก 
เนื่องจากตลาดสี่มุมเมือง เป็นตลาดกลางผักผลไม้ช้ันน าที่มีการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่
ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจน และ
ยังมีประสบการณ์ในการเป็นตลาดค้าส่งมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ท าให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตลาดค้าส่งให้ตอบสนอง
ตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ การน าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านต่างๆ มาใช้ในพื้นที่ตลาด ย่อมต้องผ่านการ
ใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่าปัจจัยใดที่จะมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ 
ดังนั้น ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจึงส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี อยู่ใน
ระดับมาก  
 5.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี 
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สินค้าหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัลลิยา บุญ
นิมิตร [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อเผือก
และมันของลูกค้าจากร้านค้าส่งในตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง รังสิต
และตลาดไท ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเผือกและมันจากร้านค้าส่งในตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง
รังสิตและตลาดไท ด้านราคาแตกต่างกัน ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเผือกและมันจากร้านค้าส่ง ในตลาด
กลางค้าส่งสี่มุมเมืองรังสิตและตลาดไท ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เผือกและมันจากร้านค้าส่งในตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมืองรังสิตและ
ตลาดไท ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน  นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจงคณา ทองจินดา [7] ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อส้มสายน้ าผึ้ง
ของผู้ค้าส่งในอ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าอายุและรายได้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
สาเหตุที่ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ที่มีอายุ ระดับ
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การศึกษา สินค้าหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
แตกต่างกัน เนื่องจากอายุที่แตกต่าง เป็นการบ่งช้ีถึงวัยวุฒิของ
ผู้ประกอบการค้าส่งและประสบการณ์ในชีวิต เช่นเดียวกับระดับ
การศึกษาเป็นการบ่งช้ีถึงคุณวุฒิ รวมถึงรายได้ เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในการประกอบอาชีพและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการที่มีอายุมาก มีระดับการศึกษาสูงกว่าและมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะมีมีวิจารณญาณและมี
การพินิจพิจารณาต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้า มากกว่าผู้ประกอบการค้าส่งที่มีอายุน้อยกว่า มี
ระดับการศึกษาและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า ส าหรับสินค้าหลัก
ของผู้ประกอบการ ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง   
 
6. บทสรุป 
 ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ ปวส. 
ส าหรับสินค้าหลักของผู้ประกอบการ คือ ผักสดทั่วไปหรือผักพ้ืนบ้าน
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซื้อ
ผักสดทั่วไปหรือผักพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อสินค้า
จากตลาดสี่มุมเมืองเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่พ่อค้าคนกลางโดยไม่
ผ่านการแปรรูป มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุม
เมืองแต่ละครั้ง 10,001-50,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินค้า
อาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง เคยเดินทางมาซื้อสินค้าจากตลาดสี่มุมเมือง
มากกว่า 10 ครั้ง และมีระยะเวลาการใช้บริการจากตลาดสี่มุมเมือง
ของผู้ประกอบการจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 4 ปี นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการยังมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการซื้อสินค้าจาก
ตลาดสี่มุมเมืองนาน 3-4 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่มักจะมาใช้บริการใน
ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และเดินทางมาเพียง
คนเดียว ส าหรับผู้ที่มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากตลาดสี่
มุมเมือง คือ ตัวของผู้ประกอบการเอง โดยจะซื้อสินค้าจากตลาดสี่
มุมเมืองกับร้านประจ า 2 -3 ร้าน มีการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพ และได้รับแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดสี่มุม
เมืองจากเพื่อนหรือคนรู้จัก    
 ส าหรับภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง 
ปทุมธานี อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี มาก
เป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา  ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร ตามล าดับ 
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา สินค้าหลักและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี สามารถส าเร็จ
ลงได้ด้วยความเมตตาและความใส่ใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณา
ให้ค าช้ีแนะและช่วยตรวจทานจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการค้าส่งในพ้ืนท่ี
ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมูลที่ทรงคุณค่าจากการวิจัยนี้       

ขอขอบคุณครอบครัวสุขส าราญ ส าหรับก าลังใจและการ
สนับสนุนในทุกทางจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง คุณค่าทั้งหลายที่
ได้รับจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา
มารดาและบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวัน และเพื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการบัญชีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  60 คน ผู้วิจัยใช้แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า
ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการในสมุดรายวันก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation หรือ S.D) และค่าทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X =7.683) สูงกว่าก่อนเรียน 
( X =3.600)  ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติ  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์รายการค้า แบบฝึกปฏิบัติ 
 

Abstract 
  The purposes of this research were 1) to study a development on learning achievement of Transaction Analysis 
and Journalizing lesson in the course of Principles of Accounting, and 2) to compare the learning achievement between 
before and after learning by using skill practices. Research samples were 60 students in management major, faculty of 
Management Science, Thepsatri Rajabhat University, who studied in the course of Principles of Accounting, in second 
semester of the academic year 2017. The instruments were used to measure students’ learning achievement between 
before and after learning were skill practices in the lesson of transaction analysis and journalizing. The obtained data 
were analyzed in the terms of means, standard deviation, and t-test. The results revealed that students’ learning 
achievements between before and after learning by using skill practices were significantly different at 0.05. The mean of 
scores after learning by using skill practices ( X  = 7.683), was higher than before learning by using skill practices ( X  = 
3.600). In conclusion, students’ learning achievement after using skill practices was higher than that before learning by 
using skill practices. 
Keywords: Learning Achievement, Transaction Analysis, skill practices 
 
 

1. บทน า  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง    
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (1) ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ  และสังคมโลก รวมถึงความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง      
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้ งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ       
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา 
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และ ด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
และรูปแบบการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553) [6] 

การเรียนการสอนจะมีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
จึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระท าการแก้ปัญหา 
หรือศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ท้ังนี้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องเรียน ลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้
จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและ
สามารถน าความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง (จิตรลดา วิวัฒน์
เจริญวงศ์, 2560 [2]) 
   การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ลักษณะวิชา
โดยส่วนใหญ่เป็นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  และการฝึกปฏิบัติจริง 
อาจารย์ผู้สอนต้องมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความพร้อมทั้งสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของสังคม การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่โดยตรงที่จะผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน อาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีก็เช่นเดียวกัน 
จะต้องสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
และอุทิศเวลาให้กับผู้เรียนให้ได้รับความรู้  ความคิดและทักษะ 

เพราะว่าผลการศึกษาอยู่ที่การเรียนการสอนและการอบรมสั่งสอน ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการของ
สถานประกอบการ เพื่ อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับวิชาชีพท่ีตนท าการศึกษา 
   การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับหลักการบัญชี 
อาจารย์ผู้สอนต้องสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาเพื่อน า
ความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนรายวิชาต่อไป แต่จากการส ารวจ
ด้วยวาจาถึงสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาหลักการบัญชีในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 60 คน พบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ไม่
เคยเรียนบัญชีมาก่อน มีนักศึกษาร้อยละ 5 เคยเรียนบัญชีมาแล้ว 
และยังทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เคยเรียนมาจาก
สถาบันการศึกษาเดิม ว่าตัวของนักศึกษาเองเรียนรู้ได้ช้า เรียนไม่
เข้าใจ ท าการบ้านไม่ทัน ไม่ท าการบ้านด้วยตนเอง ไม่กล้าเข้าไปถาม
อาจารย์ ส่วนปัญหาผู้สอนในมุมของนักศึกษา พบว่าอาจารย์สอนเร็ว 
สอนติดๆ ขัดๆ วกไปวนมา สอนไม่เข้าใจ ไม่เฉลยแบบฝึกหัด เวลา
ไปถามก็แนะน าให้ไปศึกษาด้วยตนเองและแสดงอารมณ์ที่ท าให้
นักศึกษาไม่กล้าเข้าไปถาม นอกจากน้ียังมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียน
ไม่พร้อมส าหรับการเรียนการสอน   
  ข้าพเจ้าในฐานะผู้สอนได้รับทราบปัญหาข้างต้น จากนั้นได้
ด าเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและใช้ตัวอย่างใน
หนังสือเรียนประกอบการบรรยาย และมอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบท แต่พบว่านักศึกษาใช้เวลานายในการท า
แบบฝึกหัดและมาสอบถามอาจารย์ผู้สอนบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่แน่ใจ
ในค าตอบที่ตนเองวิเคราะห์และลงรายการบัญชี นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาบางส่วนที่ ไม่มาถามอาจารย์ผู้สอน แต่ตัดสินใจท า
แบบฝึกหัดท้ายบทที่มอบหมายให้จนเสร็จ และมาทราบว่าวิเคราะห์
รายการผิด ลงรายการบัญชีผิด และต้องแก้ไขใหม่เกือบทั้งหมด 
เพราะการลงบัญชีหากรายการใดรายการหนึ่งผิดพลาด จะส่งผลถึง
การท าบัญชีในขั้นต่อไป ดังนั้นเมื่ออาจารย์ผู้สอนได้ท าการสอน
หลักการวิเคราะห์รายการค้าและการลงรายการบัญชีเบื้องต้นแล้ว 
แต่ก็ยังคงมีปัญหาใช้เวลานานในการท าแบบฝึกหัดท้ายบท วิเคราะห์
ผิดด้านผิดหมวด วิเคราะห์รายการเพิ่มลดผิดด้าน ลงรายการ
เกี่ยวกับช่ือบัญชีและตัวเลขผิดพลาด จึงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
คิดแก้ปัญหา ซึ่งนักศึกษาได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ว่า 
ให้อาจารย์ผู้สอนช่วยสอนพื้นฐานการเรียนบัญชีใหม่ทั้งหมดตั้งแต่
การวิเคราะห์รายการ การลงบันทึกบัญชี การแสดงรายงานทาง
การเงิน รวมทั้งให้อาจารย์มีแบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
แบบฝึกหัดและตัวอย่างที่มีในหนังสือ พร้อมทั้งมีการตรวจและเฉลย
แบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  ดังนั้น
ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหลักการบัญชี ขอน าข้อเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษามาท าการวิจัย และมีแนวคิดว่า
จ าเป็นต้องเพิ่มแบบฝึกปฏิบัติทั้งในส่วนของการวิเคราะห์รายการค้า
และการบันทึกรายการในสมุดรายวัน เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์
รายการค้าและการบันทึกรายการ โดยการท าแบบฝึกปฏิบัติด้วย
โจทย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และให้นักศึกษาได้ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติ
หลายชุดจากการคิดวิเคราะห์ซ้ าๆ จนกว่านักศึกษาจะเกิดความ
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มั่นใจว่าคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาในด้านการวิเคราะห์รายการค้า และการบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์รายการค้าและการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
  
3. การด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หลักการบัญชี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คน 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.2.1 แบบฝึกปฏิบตัิการวเิคราะหร์ายการคา้ก่อนเรียน
และหลังเรียน 
  3.2.2 แบบฝึกปฏิบตัิการบันทึกรายการในสมดุรายวันก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 3.3 ขั้นตอนการสรา้งเคร่ืองมือ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูล
จากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3.2 จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยผู้วิจัย
สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เป็นแบบฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์รายการค้าและแบบฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการในสมุด
รายวัน  
 3.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
   3.4.1 ศึกษาปัญหาก่อนท าการวิจยั  

3.4.2 นักศึกษาจ านวน 60 คน ท าการทดสอบก่อนเรียน 
ดังนี ้

1) การทดสอบก่อนเรียน เรื่องการวิเคราะห์
รายการค้า โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า พร้อม
บันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2) การทดสอบก่อนเรียน  เรื่องการบั นทึ ก
รายการในสมุดรายวัน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการใน
สมุดรายวัน พร้อมบันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  3.4.3 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนนักศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้า และการบันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์รายการค้าทีละรายการว่ารายการค้านี้เป็นรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้าของ  จากนั้นท าการวิเคราะห์ว่า
รายการค้ามีผลกระทบต่อสินทรัพย์(เพิ่ม/ลด) หนี้สิน(เพิ่ม/ลด) หรือ
ส่วนของเจ้าของ(เพิ่ม/ลด)  อย่างไร และเมื่อวิเคราะห์รายการค้า
เรียบร้อยแล้วจะสอนการน าผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกใน
สมุดรายวัน  

3.4.4 นักศึกษาจ านวน 60 คน ท าการทดสอบหลังเรียน ดังนี ้
1) การทดสอบหลังเรียน เรื่อง การวิเคราะห์

รายการค้า โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า พร้อม
บันทึกผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     2) การทดสอบหลังเรียน เรื่อง การบันทึก
รายการในสมุดรายวัน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการใน
สมุดรายวัน พร้อมบันทึกผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    3.4.5 น าผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียนของนักศึกษาแต่ละรายมาเปรียบเทียบกัน เพื่ อให้ทราบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าดีขึ้นหรือไม่ เมื่อใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์
รายการค้าและการการบันทึกรายการในสมุดรายวัน ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหลักการบัญชี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
      3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูล มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ประกอบด้วย 

1) ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X  ) 
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

หรือ S.D) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 
      3) ค่าทดสอบที (t-test) 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ของรายวิชา
การบัญชีขั้นต้น ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติ มีผลการวิจัยที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์จากคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติ ตามตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติดังนี ้

 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 

ภาคโปสเตอร์ 454

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

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

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



แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์การเรียน ค่า t Sig. 
X  S.D 

ก่อนเรียน 3.600 2.149 15.472 
 

0.000** 
 หลังเรียน 7.683 1.979 

  หมายเหตุ  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางแสดงการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X =7.683) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน   ( X =3.600)  ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของ
นักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
     เมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X =7.683) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน    ( X =3.600)  ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรยีนของ
นักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติ จึง
สรุปได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาหลักการบัญช ี
เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
 5.2 อภิปรายผล 
            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์
รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันของรายวิชาหลักการ
บัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 
พบว่าค่าเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน( X =7.683) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน ( X =3.600)  ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของนักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมสันต์ จากโพชน์ [1] ท าการศึกษา
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการบัญชีและการ
วิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ปวช.
1/13 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการ
ค้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช.
1/13 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าหลังจากใช้แบบฝึก
ปฏิบัตินักเรียนมีทักษะและมีผลการเรียนดีขึ้น สรุปได้ว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นจากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ  ส่วนงานวิจัยของษมากร 
ประดับการ[5] ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

พัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ห้อง 9 จ านวน 
39 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งท าให้เห็นว่าผู้เรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  รวมถึงงานวิจัยของดวงพร เกษสิมมา [4] 
ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 
เรื่องการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป โดยการใช้แบบ
ฝึกทักษะ ของนัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบฝึกทักษะ แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ของฐานิตา ทองศิริ [3] ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึกรายการค้าในบัญชี
แยกประเภททั่ วไป โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยชีวศึกษาดุสิตพณิชการ เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดฝึกทักษะสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ของ
รายวิชาหลักการบัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยใช้
แบบฝึกปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 
    1) น าแบบฝึกปฏิบัติใช้ประกอบการเรียนการ
สอน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน  

  2) แบบฝึกปฏิบัติสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวัน 
  6.2 ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 
      การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ของ
รายวิชาหลักการบัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยใช้
แบบฝึกปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
       1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่จะท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน  
      2) ควรมีการสร้างแบบทดสอบ/แบบฝึกปฏิบัติให้กับ
นักศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ที่อาจารย์ผู้สอนประสบปัญหานักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า หรือมีความสนใจในการเรียนน้อย  
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสง่เสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน”  
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

The development of multimedia for tourism promotion "Thai style travel in Bang 
Rachan"Bang Rachan Sub-district, Khai Bang Rachan District, Sing Buri Province  

 
มยุรี  สิงหะ1 และ อรวรรณ  แท่งทอง2 

      
1,2สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

1*Email : oiltt@hotmail.com  ;  2Email : orawan_rattanaumpa@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบล

บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว 
ที่เข้ามาเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบางระจัน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีรวม จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ 
การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โปรแกรม Sony VegasPro13 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สามารถน าไปใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้อย่างครบถ้วน 
และสามารถเชิญชวนให้มีผู้ชมมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันหยุดพักผ่อนได้เพิ่มมาก
ขึ้น และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ข้อ คือ 1) ด้านความเหมาะสมกับเวลา (𝑥=4.50, S.D=0.50) 2) เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้งานง่าย (𝑥=4.33, S.D=0.76) 3) ด้านข้อมูลเสนอครบถ้วน (𝑥= 4.20, S.D= 0.72)  
ค าส าคัญ : แหล่งท่องเที่ยว, สื่อมลัติมเีดีย, บางระจัน 
 

Abstract 
This research aims to: 1. To develop multimedia media to promote tourism "Thai style Bang Rachan style", 

Bang Rachan Sub-district, Khai Bang Rachan District Sing Buri Province 2. To study the satisfaction with the use of 
multimedia to promote tourism "Bang Rachan Thai Style Travel", Bang Rachan Sub-district, Khai Bang Rachan District Sing 
Buri Province The sample groups used were traders and tourists. Who came to visit the Thai market in the Bang Rachan 
period at Wat Pho Kao Ton Khai Bang Rachan District Sing Buri Province, a total of 50 people using the selection method. 
Sample Random Sampling The program used in the study is the Sony VegasPro13 program. Statistics used in data analysis 
include percentage, mean and standard deviation. 

The results of the development of multimedia media to promote tourism "Thai style tourism in Bang Rachan", 
Bang Rachan sub-district, Khai Bang Rachan district, Sing Buri province, can travel to tourist attractions in Bang Rachan 
Sub-district, Khai Bang Rachan District, Sing Buri Province. Bang Rachan Subdistrict, Khai Bang Rachan District, Sing Buri 
Province. And the study of the satisfaction of tourists and the general public who visited Bang Rachan Subdistrict, Khai 
Bang Rachan District, Sing Buri Province When considering each item, it was found Much level of customer satisfaction  
3 items is 1) the appropriateness of the time (𝑥=4.50, S.D=0.50) 2) the easy-to-use media (𝑥=4.33, S.D=0.76) 3) The data 
presented was complete (𝑥= 4.20, S.D= 0.72). 
Keywords : landmark, Website Development, Bang Rachan. 
 
     

1. บทน า 
สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการ

สื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด

ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับสาธารณชน ในปัจจุบันสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์มีมากมาย และหลากหลาย อันเป็นผลมาจากการ
พัฒนา เทคโนโลยี ของโลก อย่ างไ รก็ตาม สามารถแบ่ งสื่ อ
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ประชาสัมพันธ์ หลักๆ โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อได้เป็น 5 
ประเภท คือ1) สื่อบุคคล 2) สื่อมวลชน 3) สื่อสิ่งพิมพ์ 4) สื่อโสต
ทัศน์ 5) สื่อกิจกรรม  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ผ่าน internet มีมากมาย 
ที่จัดท าขึ้นในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งวิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอล
สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งแบบข้อความ รูปภาพ และเสียงร่วมกัน
ได้ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิด
อื่นๆ ซึ่งในการจัดท าสื่อมัลติมี เดียผ่าน internet หรือผ่านทาง 
YouTube สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม และดึกดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่
จะเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งมากยิ่งขึ้น อดิศักดิ์   
ทิสานนท์, 2555 [2] กล่าวว่า การน าสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน
ประชาสัมพันธ์ “การประชาสัมพันธ์” คือ การกระท าท้ังสิ้น ทั้งหลาย 
ทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจ
กับสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี น้ าฝน รุ่งอ านวย
ทรัพย์, 2558 [1] กล่าวว่า ภาพพจน์ท่ีดีอันจะน าไปสู่สัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่ เกี่ยวข้อง  ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนและความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีประวัติศาสตร์มากมาย 
ซึ่งบางสถานที่มีที่มาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่น่าสนใจอยู่
หล ายแห่ งและท า ให้ นั กท่ อ ง เที่ ย ว ได้ เ กิ ดความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ไทยของบุคคล ของสถานท่ีนั้นๆ และบรรพบุรุษที่ยอม
สละชีพเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรา ให้เรามีแผ่นดินอยู่จนถึงใน
ปัจจุบันนี้ ซึ่งหลายจังหวัด มีสถานท่ีมีประวัติศาสตร์มากมายอันเป็น
แก่ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจ และในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นก็ขึ้นช่ือด้วย
เรื่องวีรกรรมของ 11 วีรชนบางระจันที่อุทิศตนด้วยความเสียสละ
เพื่อการปกป้องผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน และตลาดไทยย้อนยุค
บางระจัน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
ถือว่าเป็นสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ไทยและต่อมาได้พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เมื่อปลายปี พ .ศ. 2559 ที่ผ่านมาด้วยสไตล์ไทย
บางระจันโบราณที่ย้อนยุคไปถึงสมัยอยุธยาสู้รบกัน ตลาดนี้จะเป็น
ตลาดแบบชาวบ้านในสมัยนั้น เปิดเป็นเพิงขายของ อาหารผลิตภัณฑ์
พ่อค้าแม่ค้าจะมีการใช้ค าพูดในสมัยนั้น เช่น ขอรับ เจ้าค่ะ  
ขอบน้ าใจเจ้าค่ะ นายหญิง ฯลฯ ที่มีกลิ่นอายของสนามรบ มีป้อม
ปราการไม้สูงใหญ่อันทรงเก่าแก่เป็นฉากให้มาถ่ายรูปพร้อมกับการใส่
ชุดไทยสไบเฉียงสวยผ่อง ชุดผู้ชายก็จะเป็นนักรบ ท่านขุน เป็นต้น 
และมีอาหารโบราณต่างๆ มากมาย ขนมอันเก่าแก่ในสมันโบราณ  
ซึ่งคนในปัจจุบันก็ไม่รู้จักกันมากนักและมีการแสดงของตลาดไทย
ย้อนยุคบ้านระจัน การแสดงดนตรีจากเด็กๆ และอื่นๆอีกมากมาย  

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ามา
ท่องเที่ยวที่ตลาดบางระจัน ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรีพบว่า การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลตลาดบางระจันและ
ประวัติศาสตร์ของอ าเภอค่ายบางระจันนั้นล้าช้า อยู่ในกลุ่มคนที่
จ ากัด และยังไม่มีสื่อที่ใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหมายดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” 

ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่รู้จัก 
สร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยจะประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทาง YouTube เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเพื่อใช้
ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ  
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความสะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สงิห์บุรี  
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
      
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว 
ที่เข้ามาเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบางระจัน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีจ านวน 50 คน 

กลุ่มตัวอย่ างที่ ใ ช้  ได้แก่  พ่อค้าแม่ค้า  และ นักท่องเที่ยว 
ที่เข้ามาเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบางระจัน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

3.2.1 โปรแกรม Movie maker และ โปรแกรม Sony Vegas 
Pro13 ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ ภาพ สี แสง และเสียงในการจัดท าสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” 
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

3.2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ใช้ในการตกแต่งภาพ 
ตัวอักษร และถ่ายภาพกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และ
ระดับความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert Scale) [3] 
3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

3.3.1 ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ในออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยว
แบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

3.3.2 ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์โดยใช้
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ Computer Notebook แฟลชไดร์ฟ เครื่องพิมพ์ 
Canon MP280 Series Printer และแผ่นซีดี ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
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ได้แก่ โปรแกรม Sony VegasPro13 โปรแกรม Adobe aptivate5.5 
โปรแกรม Adobe Photoshop CC โปรแกรม Flash CS4 โปรแกรม 
movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

3.3.3 ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสอบถาม 
เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์
บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ และระดับความพึงพอใจในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์
บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยว
แบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” 
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

3.3.4 จัดท าโครงร่างสื่อด้วย Storyboard 
3.3.5 พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย

สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี 

3.3.6 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 
3.3.6.1 ตรวจสอบคุณภาพสื่อมัลติมี เดียส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประเมินคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

3.3.6.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์
บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

3.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อ
การใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์
บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ 
ลิเคอร์ท (Likert Scale) [3] 

 

 
 

รูปที่ 1  การออกแบบสื่อมลัติมเีดยี 
 

4. ผลการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว
“เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 

4.1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบ
ไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี สามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสามารถเชิญ
ชวนให้ผู้ชมเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันหยุดพักผ่อนได้เพิ่มมากขึ้น  

 

 
 

รูปที่ 2  สื่อมัลตมิีเดยีส่งเสรมิการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์
บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

 
4.2 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ความพึงพอใจ 𝑥 S.D ระดับ 
สื่อประชาสัมพันธ์มีความ
น่าสนใจ 
ด้านความชัดเจนของเสียง
ประกอบ 
ด้านความเหมาะสมกับเวลา 
ด้านข้อมูลที่น าเสนอครบถ้วน 
ด้านเป็นสื่อประชาสมัพันธ์ที่ใช้
งานง่าย 
ด้านความน่าสนใจของสื่อ 
ด้านความเหมาะสมแกผู่้รับสาร 
ด้านเทคนิคที่น ามาใช้กับสื่อ 
ด้านภาพ เสียง ของวีดีโอมีความ 
คมชัด 
ด้านความสวยงามของสื่อ 

3.67 
 

3.50 
 

4.50 
4.20 
4.33 

 
2.84 
3.00 
4.10 
3.00 

 
3.50 

0.92 
 

0.95 
 

0.50 
0.72 
0.76 

 
1.04 
0.39 
2.08 
0.02 

 
0.95 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.66 0.83 มาก 
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดีย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบล
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับมาก 
(𝑥=3.66, S.D.=0.83) 
 

5. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฏีที่ได้

ศึกษา คือ การชักจูงใจ การโน้มน้าวใจ  (Theory  of  persuasion) 
ที่กล่าวไว้ว่า เป็นทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างในสมอง 
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเหมือน
การกระตุ้น บุคคลนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการ
ให้เป็นไปตามนกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่าง
การกระตุ้นและการตอบสนอง ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่ส าคัญมากใน
การสื่อสาร ซึ่งสื่อมัลติมีเดียถือเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ที่
ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการพัฒนาสื่ อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” 
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สามารถ
น าไปใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบางระจันได้
อย่างครบถ้วนตามที่หน่วยงานต้องการ และสามารถเชิญชวนท่าน
ผู้ชมมาเที่ยวชมตลาดไทยย้อนยุคบางระจันในวันหยุด พักผ่อน ได้
เพิ่มมากข้ึน 

 
6. บทสรุป 
 ผลการศึกษา สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี สามารถท าให้ได้สื่อมัลติมีเดียส าหรับประชาสัมพันธ์ที่
สมบูรณ์ และสามารถเชิญชวนให้มีผู้ชมมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้สื่อมัลติมี เดียส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “เที่ยวแบบไทยสไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในระดับมาก (𝑥=3.66, S.D.=0.83)  
โดยสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
ที่สนใจได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ในการท าสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี  ควรมีการเพิ่มเนื้อหาให้ครบทวนเพื่อให้เข้าใจได้ ง่าย  
และเป็นประโยชน์ให้มากกว่าน้ี 

7.2 ในการท าสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ควรพัฒนาให้สื่อมัลติมีเดียมีความสวยงามสีสันหลากหลาย
ในการเข้าชมให้มากยิ่งข้ึน 

7.3 การท าสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี ต้องมีขั้นตอนในการจัดระบบ การท างานให้มี ระเบียบและ
มีประสิทธิภาพ และควรศึกษา เกี่ยวกับหลักการหรือวิธีการสร้าง สื่อ
วีดีโอ การออกแบบสื่อวีดีโอ และเรื่องที่ถ่ายทอดให้กับผู้ที่ศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 การท าสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยว“เที่ยวแบบไทย
สไตล์บางระจัน” ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ครั้งนี้ พบว่า มีอุปสรรคในระหว่างการถ่ายท า ได้แก่ สภาพ
ของอากาศค่อนข้างร้อน อุปกรณ์ในการถ่ายท ายังไม่เพียงพอ 
ระยะเวลากระช้ันชิด 
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ความเป็นมาของการบินในประเทศไทย 
History of aviation in Thailand 
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บทคัดย่อ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีบทบาทที่ส าคัยยิ่งจากดดีตมาจนถึงปจจจบบันที่เป็นจบดเริ่มต้นให้ความส าคัยต่ดการพัฒนาประเทศให้
ทันสมัยในยบคสมัยนั้นเพื่ดเทียบเท่าประเทศในแถบยบโรปที่เป็นมหาด านาจ พ.ศ.2454ได้มีนักบินชาวเบลเยี่ยมช่ืด นายแวน เดน บดร์น (Van 
Dan Bourne) ได้น าเครื่ดงบินแบบ ดดร์วิล ไรท์ บินเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกจากเมืดงไซ่ง่ดน ประเทศเวียดนาม พระบาทสมเด็จพระ
มงกบฎเกล้าเจ้าดยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 6 พระดงค์ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัยขดงเทคโนโลยีการบินทางดากาศจึงสนับสนบนให้เกิดการบินขึ้นใน
ประเทศไทย 
ค าส าคัญ : ความเป็นมา, การบิน, ประเทศไทย 

Abstract 
 The Thai monarchy plays an important role from the past to the present, which is the starting point to focus 
on the development of the country in modern times in order to be the equivalent of European powers In 1 9 1 1 , a 
Belgian pilot named Van Dan Bourne brought the first Orville Wright aircraft to fly to Thailand from Saigon. Vietnam King 
Rama VI During the reign of King Rama VI, he realized the importance of air aviation technology and therefore 
encouraged to fly up in Thailand. 
Keywords: History of, aviation, Thailand 
 
1.บทน า 

ในโลกยบคปจจจบบัน เป็นโลกแห่ งความทันสมัยและ
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวันมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่ด
พัฒนาคบณภาพชีวิตขดงมนบษย์ในแทบทบกด้านโดยเฉพาะด้าน
คมนาคมขนส่ง ปจจจบบันมีผู้คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมาย
ทั่วโลก จึงท าให้ดาชีพท่ีมีความเกี่ยวข้ดงกับการคมนาคมขนส่งจึงมี
ความจ าเป็นเพิ่มมากขึ้นการโดยสารโดยเครื่ดงบินปจจจบบันได้รับ
ความนิยมดย่างแพร่หลายเพราะมีความรวดเร็วและสะดวกสบาย
ดีกทั้งมีราคาที่เหมาะสมมีความปลดดภัยสูงกว่าการเดินทางด้วย
พาหนะชนิดดื่นๆ จึงท าให้ได้รับความนิยมดย่างแพร่หลายใน
ปจจจบบัน โดยที่ความเป็นมาขดงธบรกิจการบิน เริ่มมีบทบาทใน
ประเทศไทยดาชีพที่เกี่ยวกับธบรกิจจึงเกิดขึ้นเพื่ดตดบสนดงความ
ต้ดงการขดงประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง
ในโลกที่ให้ความส าคัยด้านการคมนาคมทางเครื่ดงบินและธบรกิจ 
เพราะนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขดงประเทศที่
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืดงท่ดงเที่ยวและศูนย์กลางการ
เดินทางในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาธบรกิจการบินขดงประเทศรวม
ไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนบษย์ด้านธบรกิจการบินจึงมีความส าคัย
ดย่างมาก เพื่ดให้สามารถผลิตบบคลากรที่มีความสามารถทั้งความรู้ 
การบริการและทักษะที่จ าเป็นต่ดการประกดบวิชาชีพธบรกิจการบนิ 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเดกสารและข้ดมูลจากบบคคล

ผู้รู้ที่เกี่ยวกับความเป็นมาขดงการบินประเทศไทยได้รวบรวมดงค์
ความรู้และศึกษาถึงความเป็นมาขดงการบินในประเทศไทยที่ดาจ
สูยหายไปและดาจถูกละเลยถึงความส าคัยขดงความเป็นมาขดง
การบินในประเทศไทย ในปจจจบบันที่มีความเจริยก้าวหน้าต้ดง
เริ่มต้นจากดดีตที่บรรพบบรบษได้สร้างสรรค์ไว้แก่ลูกหลาน การศึกษา
ครั้งนี้ท าให้ทราบถึงพัฒนาการบินจากดดีตจนถึงปจจจบบันที่สามารถ
ก่ดให้เกิดประโยชน์ต่ดการบินขดงประเทศไทยและผู้ที่สนใจต่ดไป 

 
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพื่ดศึกษาความเป็นมาขดงการบินในประเทศไทย 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
  ขดบเขตเชิงเนื้ดหา การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา
ค้นคว้าในเนื้ดหาเกี่ยวกับความเป็นมาขดงการบินในประเทศเป็น
การศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงเดกสาร(Documentary Research)
ที่ดาศัยการทบวนวรรณกรรมและการเก็บข้ดมูลจากบบคคลผู้รู้ที่
เกี่ยวข้ดง 
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4.วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

คบณภาพในการศึกษาโดยการวิจัยเดกสารและเก็บรวบรวมข้ดมูล

จากบบคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวเกี่ยวกับการ

บินในประเทศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการ(Informal interview)

จ านวน 2 คน คือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือก าหนดประเด็น

ในการศึกษาข้อมูลและอาศัยการบอกต่อ

จากผู้ รู้ เพื่ อค้นคว้าเรื่ องราวเอกสารที่

เกี่ยวข้องจากการวิจัยเอกสารและจากการ

แนะน าโดยบุคคล (Snowball) จนผู้วิจัย

แ น่ ใ จ ว่ า ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ค รบ ถ้ วน ต าม

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ [1] จากการ

รวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นตามกระบวนการที่

กล่าวมาแล้ว เพื่อสร้างและจัดระบบความรู้

ให้เกิดเป็นองค์ความรู้แล้วจัดระเบียบข้อมูล

ต่างๆเพื่อให้สามารถตอบกรอบการศึกษา

ที่ ตั้ งไว้น าข้ อมู ลดิ บจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนประเด็นหลัก

ให้เป็นรหัส แยกแยะจัดกลุ่มข้อมูลรวมทั้ง

เชื่อมโยงข้อมูลเป็นหมวดหมู่  วิเคราะห์

จัดระบบข้อมูลแยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล 

น ามาจั ดกลุ่ มค วามหมาย (Cluster of 

meaning)แล้วหาความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ข้อมูลแล้วผู้ วิจัยท าการตีความข้อมูล

(Interpretation data) [3] โดยอาศัยข้อมูล

จากการสมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ

ตีความร่วมด้วย เพื่อน าสู่การสร้างข้อสรุป

แบ บ อุ ป นั ย ( Inductive)แล้ ว เข้ า สู่ ก า ร

พรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษาและการอภิ

ปลายผลการศึกษาต่อไป 

5.ผลการศึกษา 

ส าหรับประเทศไทยกิจการบินเริ่มมี

บทบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนักบินชาวเบล

เยี่ยมชื่อ นายแวน เดน บอร์น (Van Dan 

Bourne) ได้น าเครื่องบินแบบ ออร์วิล ไรท์ 

มาสาธิตการบิน ณ  สนามบินสระปทุม 

(สนามม้าของราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบัน) 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454จากกรุง

ไซ่ง่อน ประเทศเวียดนามเพื่อสาธิตการบิน

ให้ประชาชนชาวไทยได้ชม โดยในการนี้

นายพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุ โลก

ประชานาถ เสนาธิการทหารบกได้เสด็จขึ้น

บินพร้อมกับนายแวน เดน บอร์นด้วย 

 

 
ภาพที่  1 นายพลสมเด็จพระเจ้าน้ดงยาเธดเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณบโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกดงทัพดากาศไทย ที่มาท่าดากาศสบวรรณ
ภูมิ บริษัทท่าดากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 

ถืดได้ว่าเป็นการท าการบินครั้งแรกในราชดาณาจักรที่
สร้างความตื่นเต้นสนใจให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นจ านวนมาก 
นับเป็นเครื่ดงบินล าแรกที่เข้ามาในราชดาณาจักร นายพลเดกพระ
เจ้าน้ดงยาเธด เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณบโลกประชา
นาถ จึงมีพระด าริในการสนับสนบนในการจัดตั้ง “แผนกการบิน”
ขึ้นในกดงทัพบกพระมหากรบณาธิคบณดังกล่าวจึงท าให้ทรงได้รับ
การยกย่ดงถวายพระสมัยยานามเป็น “พระราชบิดาแห่ง
กดงทัพดากาศไทย” พระบาทสมเด็จพระมงกบฎเกล้าเจ้าดยู่หัวทรง
ตระหนักถึงความส าคัยขดงกิจการบินที่จะท าให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาประเทศให้เจริยทัดเทียมประเทศแถบยบโรปได้ ท้ัง
ยังเป็นการเพิ่มแสนยานบภาพทางการทหารดีกด้วย พระดงค์จึงทรง
ริเริ่มในการวางรากฐานการบินขดงประเทศไทย พ.ศ.2454 ดังจะ
เห็นได้จากการที่ทรงพระกรบณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งนายทหาร 3 
นาย ไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ พันตรีหลวง
ศักดิ์ศัลยาวบธ นายร้ดยเดก หลวงดาวบธสิขิกร และนายร้ดยโท ทิพย์ 
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เกตบทัต ในปีนั้นเดง (จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ท่า
ดากาศยานสบวรรณภูมิคนที่  1) เมื่ดนายทหารทั้ง 3 นาย จบ
การศึกษาก็ทรงให้จัดซื้ดเครื่ดงบิน 7 ล า และตั้งกรมดากาศยาน
ทหารบกข้ึน ณ กดงปืนใหย่ทหารบกท่ี 2 เมื่ดปี พ.ศ. 2457  

 
ภาพที่  2 พันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวบธ นายร้ดยเดก หลวงดาวบธสิขิกร และนาย
ร้ดยโท ทิพย์ เกตบทัต นายทหาร 3 นายแรกขดงประเทศไทยที่ได้ไปศึกษา
วิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ที่มาท่าดากาศสบวรรณภูมิ บริษัทท่าดากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน), 

ยบคสนามบินทหารก่ดตั้งแผนการบินกระทรวงกลาโหม เมื่ด
พบทธศักราชพ.ศ.2456 เมื่ดนายทหารทั้ ง 3 นาย ได้ส าเร็จ
การศึกษาด้านการบินแล้วจึงเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้ดมกับ
เครื่ดงบินจ านวน 8 ล า ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระมงกบฏเกล้า
เจ้าดยู่หัว ทรงพระกรบณาโปรกเกล้าให้จัดซื้ดพร้ดมจัดตั้ง “แผนก
ก ารบิ น ” ขึ้ น เป็ น ค รั้ งแ ร ก ใน ป ระ เท ศ ส ย าม  โด ย สั งกั ด
กระทรวงกลาโหม มีที่ตั้งดยู่ ณ สนามม้าสระปทบม และในวันท่ี 13 
มกราคม พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกบฎเกล้าเจ้าดยู่หัว ได้
เสด็จพระราชด าเนินมาทดดพระเนตรการแสดงการบินโดยนักบิน
ทั้ง 3 นาย ซึ่งเป็นที่พดพระราชหฤทัยเป็นดย่างยิ่ง ครั้งนั้นนับเป็น
การแสดงการบินโดยนักบินชาวไทยและเครื่ดงบินท่ีเป็นสมบัติขดง
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกก าเนิดกดงบินทหารบก ดดนเมืดง เมื่ด
กระทรวงกลาโหมได้ด าเนินก่ดสร้างสนามบินดดนเมืดงแล้วเสร็จ 
เพื่ดเป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการทหาร ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2457 จึงทรงพระกรบณาโปรดเกล้าให้ย้ายแผนกการบินจากที่
ดั้งเดิม ณ สนามม้าสระปทบมไปยังสนามบินดดนเมืดง ต่ดมาในวันท่ี 
27 มีนาคม พ.ศ.2457 จึงได้จัดตั้งเป็นกดงบินทหารบก กิจการการ
บินขดงกดงทัพมีความเจริยก้าวหน้าและได้รับการยกฐานะขึ้นโดย
ล าดับ เป็น “กรมดากาศยานทหารบก” “กรมดากาศยาน” “กรม
ทหารดากาศ” และสถาปนาขึ้นเป็น “กดงทัพดากาศ” ในที่สบดเมื่ด
ปี พ.ศ.2480 

จากนั้นมา ก็มีการพัฒนาในด้านกิจการการบินมาตลดด โดยมี
ล าดับความเป็นมา ดังนี้ 

 พ.ศ. 2468 ตั้ งกดงการบินพลเรืดน กรมบัยชาการ 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

 พ.ศ. 2476 เปลี่ยนเป็นกดงการบินพาณิชย์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐการ 

 พ.ศ. 2477 กดงการบินพาณิชย์ กรมการขนส่ง ทบวง
พาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเศรษฐการ 

 พ.ศ. 2484 กรมการขนส่ง โดนกลับมาขึ้นกับกระทรวง
คมนาคม 

พ.ศ. 2485 แบ่งแยกกดงให้ชัดเจนเป็น กดงขนส่งดากาศ กรมการ
ขนส่ง กระทรวงคมนาคม (ตามบันทึกสั่งการนายกรัฐมนตรี จดม
พล ป. พิบูลสงคราม) 

พ.ศ. 2491 แยกการบินพลเรืดน ดดกจากการบินทหาร และโดน
กิจการให้กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2497 ยกฐานะเป็น ส านักงานการบินพลเรืดน (ตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่ง) สังกัดกรมการขนส่ง 
กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2506 ยกฐานะเป็น กรมการบินพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ปรับปรบง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  2) จากความเป็นมาดังกล่าว 
กรมการบินพาณิชย์ ได้ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางดากาศให้ก้าวหน้าดยู่ตลดดเวลา ซึ่งในครั้งที่ยังเป็นส านักงาน
การบินพลเรืดน สังกัดกรมการขนส่ง ได้ท าการพัฒนาท่าดากาศ
ยานต่าง ๆ เพื่ดใช้ในกิจการบินพลเรืดนจ านวนเกืดบสามสิบแห่ง 
ซึ่งในยบคเริ่มแรกจะเป็นท่าดากาศยานที่ใช้ในกิจการทหาร รวมทั้ง
ท่าดากาศยานท่ีปจจจบบันด าเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจและท่าดากาศ
ยานที่ยังคงด าเนินการโดยฝ่ายทหาร เช่น ท่าดากาศยานดดนเมืดง 
และดู่ตะเภาด้วย ท่าดากาศยานส่วนใหย่จะตั้งดยู่ในส่วนภูมิภาค 
กระจายดยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เมื่ดพัฒนาขึ้นมาแล้วจะใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างพลเรืดนกับทหารเป็นส่วนใหย่ แต่
แบ่งแยกการด าเนินการดดกจากกันเป็นสัดส่วน 

ทั้งนี้ กิจการบินพลเรืดนมีการพัฒนามากขึ้นเรื่ดย ๆ 
และเพื่ดให้การด าเนินการบริหารงานมีความคล่ดงตัวประกดบกับ
เพื่ดให้สดดคล้ดงกับนโยบายขดงรัฐบาล กรมการบินพาณิชย์ จึงได้
มีการโดนงานในความรับผิดชดบให้หน่วยงานต่าง ๆ บริหารในรูป
ขดงรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

24 กบมภาพันธ์ พ.ศ.2522 กรมการบินพาณิชย์ จึงได้
มดบให้การท่าดากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชดบในการ
พัฒนาท่าดากาศยานดดนเมืดง 

1 มีนาคม พ.ศ.2531 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดนงาน
บริหารท่าดากาศยานเชียงใหม่ให้การท่าดากาศยานแห่งประเทศ
ไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ 
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1 มีนาคม พ.ศ.2531 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดนงาน
บริการโทรคมนาคม การบริการวิทยบเครื่ดงช่วยการเดินดากาศ 
และการบริการควบคบมจราจรทางดากาศที่ท่าดากาศยานเชียงใหม่ 
ให้บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ 

5 มีนาคม พ.ศ.2535 ได้ดดกพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยน
การด าเนินงานขดงศูนย์ฝึกการบินพลเรืดน ภายใต้การดูแลขดง
กรมการบินพาณิชย์ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมใน
นาม “สถาบันการบินพลเรืดน” (CIVIL AVIATION TRAINING 
CENTER) 

15 กรกฎาคม พ.ศ.2531 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดน
งานบริการโทรคมนาคม การบริการวิทยบเครื่ดงช่วยการเดินดากาศ 
และการบริการควบคบมจราจรทางดากาศที่ท่าดากาศยานหาดใหย่ 
ให้บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ 

16 กรกฎาคม พ.ศ.2531 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดน
งานบริการโทรคมนาคม การบริการวิทยบเครื่ดงช่วยการเดินดากาศ 
และการบริการควบคบมจราจรทางดากาศที่ท่าดากาศยานภูเก็ต ให้
บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ 

26 สิงหาคม พ.ศ.2531 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดนงาน
บริหารท่าดากาศยานหาดใหย่ให้การท่าดากาศยานแห่งประเทศ
ไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ 

1 กันยายน พ.ศ.2541 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดนงาน
บริการควบคบมจราจรทางดากาศ บริการสื่ดสารการบินและบริการ
เครื่ดงช่วยการเดินดากาศ ณ ท่าดากาศยานทบกแห่ง และที่ จะ
ด าเนินการก่ดสร้างในดนาคต ให้บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ  

2 ตบลาคม พ.ศ.2541 กรมการบินพาณิชย์ ได้โดนงาน
บริหารท่าดากาศยานเชียงราย ให้ท่าดากาศยานแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชดบ กรมการบินพาณิชย์ได้เข้ารับภาระหน้าที่
ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น แต่เริ่มแรกมาเป็นล าดับ และได้ปรับปรบง
เปลี่ยนแปลงเพื่ดให้สดดคล้ดงกับการขยายตัวขดงงาน วิวัฒนาการ
ขดงเทคโนโลยีการบิน ซึ่งได้เจริยรบดหน้าขึ้นดย่างรวดเร็วและ
ต่ดเนื่ดง โดยได้มีการขยายตัวขดงหน่วยงานเพิ่มขึ้นรดงรับเพื่ดให้
การปฏิบัติงานเกิดความคล่ดงตัว เช่น 
 - บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้เริ่มการ
ก่ดตั้งขึ้นเมื่ด พ.ศ.2491 เพื่ดปฏิบัติงาน ด้านบริการควบคบมจราจร
ทางดากาศ 
 - การท่าดากาศยานแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งเมื่ด 
พ.ศ.2522 โดยเริ่มเข้ารับภาระความรับผิดชดบ ท่าดากาศยาน
กรบงเทพ (ดดนเมืดง) 
 - สถาบันการบินพลเรืดน ได้จัดจั้งขึ้นเมื่ด พ.ศ.2535 
เพื่ดรับภาระงานหน้าที่ในการฝึกดบรมและพัฒนาบบคลากรในด้าน
การเงิน เป็นต้น 
 วิวัฒนาการดังกล่าวได้ก้าวหน้าไม่หยบดยั้ ง ภายใต้
วัตถบประสงค์ซึ่งเป็นหัวใจขดงการบิน คืด ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลดดภัย ในช่วงปี พ.ศ.2541 จากสภาพการณ์ที่จะมีการปรับปรบง
ภาคราชการ เพื่ดให้สดดคล้ดงกับสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
นโยบายขดงกระทรวงคมนาคม ได้มีการถ่ายโดนงานในด้าน

บริการขดงกรมการบินพาณิชย์ เพื่ดให้เกิดความคล่ดงตัวในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น โดยได้มดบให้บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด เข้าปฏิบัติหน้าที่การให้บริการควบคบมจราจรทางดากาศ 
บริการสื่ดสารการบิน และบริการวิทยบเครื่ดงช่วยการเดินดากาศ 
ณ ท่าดากาศยานขดงกรมการบินพาณิชย์ทบกแห่ง แทนกรมการบิน
พาณิชย์ เป็นผลให้บริษัทวิทยบการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็น
ผู้ด าเนินงานบริการทั้ง 3 ด้านทั้งหมด และในด้านงานบริการ
ภาคพื้นขดงท่าดากาศยานขดงกรมการบินพาณิชย์ การท่าดากาศ
ยานแห่งประเทศไทยได้เข้ามารับโดนงานมาแล้ว 4 ท่าดากาศยาน 
คืด ท่าดากาศยานเชียงใหม่ หาดใหย่ ภูเก็ต และเชียงราย  [4] 
ทิศทางภาระหน้าที่ขดงกรมการบินพาณิชย์ในดนาคตโดยที่รัฐบาล
ที่จะเปิดน่านฟ้าเสรีและให้ภาคเดกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานมากขึ้น กรมการบินพาณิชย์จึงได้ก าหนดกลยบทธ์และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ เพื่ดให้สดดคล้ดงกับสภาวการณ์ โดย
เน้นบทบาทภารกิจเป็นหน่วยงานควบคบม ก ากับดูแล ในด้าน
มาตรฐานและความปลดดภัยในการบิน รวมทั้งส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจการบิน และลดบทบาทและภารกิจในด้านการให้บริการ
ลง ซึ่งกรมการบินพาณิชย์จะปรับปรบงขดบเขตด านาจหน้าที่ให้
สดดคล้ดงกับแนวทางดังกล่าวต่ดไป ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้ดงกับกิจการบินพลเรืดนในประเทศไทย 
 กิจการการบินพลเรืดนในประเทศไทยมีความส าคัย
ดย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ  เพราะเป็นช่ดงทางการคมนาคม
ขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลดดภัย ท าให้การติดต่ดทั้ง
ภายใน และระหว่างประเทศเป็นไปดย่างคล่ดงตัวซึ่งมีผลให้การ
พัฒนาประเทศดย่างรวดเร็วดีกด้ วย รัฐบาลได้ เล็ งเห็นถึ ง
ความส าคัยและทราบถึงขดบเขตการท างานที่นับวันจะกว้างขึ้น
เป็นล าดับ [2] จึงได้แบ่งส่วนการท างาน โดยมีทั้งส่วนราชการและ
ส่วนรัฐวิสาหกิจร่วมกันประสานงานเพื่ดให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพสูงสบด 
 
6.อภิปรายผล  
 พระบาทสมเด็จพระมงกบฎเกล้าเจ้าดยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 
6 พระดงค์ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัยขดงเทคโนโลยีการบินทาง
ดากาศจึงสนับสนบนให้มีการบินในประเทศไทยขึ้น โดยมีนายพล
สมเด็จพระเจ้าน้ดงยาเธดเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณบโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบกผู้น าสานต่ดการบินใน
ประเทศไทยตามปณิธานขดงพระพระบาทสมเด็จพระมงกบฎเกล้า
เจ้าดยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 6 จนสามารถพัฒนาด้านการบินขดงไทยที่
มีความก้าวหน้าจากดดีตมาจนถึงปจจจบบันสดดคล้ดงกับแนวคิด
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาคืดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่-นิยมที่ดธิบายถึง
ดงค์ประกดบขดงหน้าที่ ปจจจัยที่ท าให้เกิดหน้าที่ ซึ่งมีการกระท า
ระหว่างกันทางสังคม(Social interaction)การท าหน้าที่น้ีเป็นการ
ท าหน้าที่ทางสังคม(Social function)ซึ่งหมายถึงการกระท าขดง
สังคมน าไปสู่การท าหน้าที่(Function)การท าหน้าที่เริ่มแรกจะต้ดง
มีเป้าหมาย แล้วลงมืดท าหน้าที่เพื่ดสนดงเป้าหมายนั้นเป้าหมายนี้
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ด า จ มี ไ ด้ ห ล า ย ด ย่ า ง ใน สั ง ค ม  ผ ล ข ด งก า ร ท า ห น้ า ที่
(Product)เรียกว่าผลขดงการกระท า ผลขดงการท าหน้าที่ย่ดมมีได้
หลายดย่างแบ่งได้ 2 ประเภท คืดผลทางวัตถบ(Material)น่ันคืดการ
ก่ดเกิดการบินและการพัฒนาการบินในประเทศไทยจากจบดเริ่มต้น
จนถึงปจจจบบันและผลที่ไม่ใช่วัตถบ (Non-material) เป็นผลทาง
สังคม [5] ท าให้การขนส่งทางดากาศขดงไทยจากดดีตมาจนถึง
ปจจจบบันเป็นกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ท าให้
ประหยัดเวลาได้มากที่สบด และยังเป็นโครงข่ายการคมนาคมที่
เชื่ดมโยงไปยังนานาประเทศ โดยไม่มีขีดจ ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
ท าให้เป็นส่วนช่วยสนับสนบนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
ก้าวหน้าสามารถติดต่ดกับนานาประเทศ เพื่ดสามารถแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ความรู้ การค้าระหว่างประเทศได้เป็นดย่างดีดีกด้วย 

7.เอกสารอ้างอิง 

[1]  ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศลิป์แห่งการวิจัยเชิงคบณภาพ.พิมพ์
ครั้งท่ี 5.กรบงเทพมหานคร.ดมรินทร์พริ้นติ้งแดนด์พับลิชช่ิง, 2554 

[2]  ท่าดากาศสบวรรณภมูิ บริษัทท่าดากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน),ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvannabhumi Airport  
ประตูสู่นานาชาติ “International Gateway.สมบทรปราการ.
บริษัทท่าดากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน),2558 

[3]  เบยจา ยดดด าเนิน-แด็ตติกจ์และกายจนา ตั้งชลทิพย,์การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและ
การหาความหมาย.นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคมหา
วิทยาลัยมหดิล,2552 

[4] บบย เลิศ  จิตตั้ งวัฒนา ,ธุรกิจการบิน  Airline Business.
กรบงเทพฯ:เพรส แดนด์ ดีไซน์,2548 

[5] สัยยา สัยยาวิวัฒน์,ทฤษฎีสังคมวิทยา:เนื้ดหาและการใช้
ประโยชน์เบื้ดงต้น.พิมพ์ครั้งที่12.กรบงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่ง
จบฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550 

 

ภาคโปสเตอร์ 465

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

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

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



การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตขวดแก้ว กรณีศึกษาบริษัทสยามกลาสอยุธยา จ ากัด 
Quality Control of Glass Bottle Manufacturing Process Case Study Siam Glass  

Ayutthaya CO., LTD. 
 

สนธยา  แพ่งศรีสาร1, ศรวณะ  แสงสุข2, ณัฐเศรษฐ์ น  าค า3 และสิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์4 

 
สาขาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

1Email : sonthaya_khonwan@hotmail.com ; 2Email : anawaras@hotmail.com ; 3Email : nuttasate@hotmail.com ;  
4Email : santi2714@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น cast ironให้อยู่ในมาตรฐาน และ ลดจ านวนการเกิด
ของเสียระหว่างกระบวนการผลติขวดแก้ว ของโมลรุ่น cast ironใช้วิธีการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แผนภมูิกระบวนการท างานและ
แผนภูมิกระบวนการไหลแผนภูมิควบคุมใช้ในการเก็บข้อมูลการและวิเคราะห์ข้อมูลของการวัดค่าขวดแก้วและใช้แผนภูมิก้างปลาในการ
วิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยลง  ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว ของโมลรุ่น cast 
iron ได้ค่าเฉลี่ยของขนาดขวดแก้วของโมลทั้ง 5 เบอร์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยอยู่ในการควบคุมที่มีค่าขีดจ ากัดบนเท่ากับ 
53.30 มิลลิเมตรค่าขีดจ ากัดล่างเท่ากับ 50.90 มิลลิเมตรและ 2) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น cast iron สามารถลด
จ านวนการเกิดของเสียระหว่างกระบวนการผลิตลดลงจากเดิมร้อยละ 76 เหลือเพียงร้อยละ 25 
ค าส าคัญ : การควบคุมคุณภาพ, กระบวนการผลติขวดแก้ว, แผนภมูิกระบวนการไหล 
 

Abstract 
The purposes of the research to control the quality of glass bottles of the Iron Cast mole and reduce the 

amount of waste generated during the production process. Using non-experimental research methods in case studies 
and collect data using work process charts and flow process charts. The control chart is used to collect data and 
analyze data of glass bottle measurements. The fishbone charts is used to analyze problems and find solutions to 
reduce the amount of waste. It was found that 1) able to control the quality of the glass bottles of the Iron Cast mole 
the iron in the control with the upper limit of 53.30 mm, the lower limit is 50.90 mm according to the standard criteria 
and 2) the waste during the production process decreased from 76 percent to only 25 percent. This study will be a 
guideline for applying to establishments in the same manner. 
Keywords : Quality control, Glass bottle manufacturing process, Flow process charts 
 
1.  บทน า 
    ปัจจุบันการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้วนั้นได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ ใสสะอาดมองเห็น
รูปลักษณ์และสีสันของสินค้าได้อย่างโดดเด่นมีความปลอดภัย
นอกจากนั้นขวดแก้วยังสามารถใช้หมุนเวียนได้มีความคงรูปเมื่อ
วางเรียงซ้อนกันจึงท าให้สะดวกในการขนส่งมีความคงทนถาวรไม่
เสื่อมสภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ทนความร้อนได้สูงมากและ
ป้องกันการซึมผ่านก๊าซและไอน้ าได้จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคมากกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆโรงงานที่
ผลิตขวดแก้วมักเป็นโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่และมีก าลังการผลิตมาก
ใช้เงินลงทุนสูงส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเครื่องดื่ม 
โดยเฉพาะเครื่องดื่มชูก าลังจะใช้ขวดแก้วในการบรรจุทั้งหมด [1] 
    บริษัทสยามกลาสอยุธยา จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 
2556 ตั้งอยู่ในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ  เลขท่ี 99 หมู่9ต าบลคาน
หามอ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบริษัทในเครือของ

บริษัทโอสถสภาจ ากัดเป็นโรงงานที่ผลิตขวดแก้วซึ่งนโยบายในการ
ด าเนินงานของบริษัทคือด าเนินการผลิตขวดแก้วท่ีดีและมีคุณภาพ
ส่งให้ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต
กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการบรรจุสนับสนุนการน าเศษ
แก้วมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดแก้วใหม่เพื่อลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม [2] ปัจจุบันองค์กรด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมหลาย
แห่งได้ประสบปัญหาคู่แข่งทางการค้าที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบโดยรวมได้ถีบตัวสูงข้ึน
เป็นอย่างมากแต่องค์กรไม่สามารถเพิ่มราคาขายของผลิตภัณฑ์ให้
สูงขึ้นตามเนื่องจากต้องการรักษาสถานภาพทางการตลาดและ
องค์กรต้องรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆคงเดิมต่อไปเช่นค่าไฟ
ค่าน้ าเป็นต้นในสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้ท าให้องค์กรต่างๆหันมา
ให้ความสนใจด้านการลดต้นทุนโดยการควบคุมคุณภาพเพื่อที่จะ
ท าให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ าเพื่อให้
องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ [3] 
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    ปัญหาทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้วที่พบส่วน
ใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ขวดแก้วไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเป็น
จ านวนมากโดยปัญหาที่พบบ่อยคือช่วงล าตัวของขวดแก้วจะมี
ขนาดโตกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาไม่ได้
มาตรฐานก็จะน าผลิตภณัฑ์นั้นคัดทิ้งเพื่อน ากลบัไปหลอมใหม่ท าให้
เกิดการเสียเวลาการท างานซ้ าซ้อนและท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องท าการตรวจสอบหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไข  

กลุ่มผู้ท าการวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการควบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขวดแก้วให้อยู่ ในมาตรฐานตามที่ทาง
โรงงานได้ก าหนดไว้และลดจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อก าหนด
โดยท าการตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้ล าตัวของขวดแก้วโตโดยท า
การเก็บข้อมูลศึกษาถึงอิทธิพลที่มีผลต่อการเกิดปัญหาใน
กระบวนการผลิตขวดแก้วเพื่อสามารถลดจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ผ่ านข้อก าหนดการตรวจสอบเพื่ อที่ จะสามารถ ปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตขวดแก้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของ โมลรุ่น cast iron 
ให้อยู่ ในมาตรฐาน และ ลดจ านวนการเกิดของเสียระหว่าง
กระบวนการผลิตขวดแก้ว ของโมลรุ่น cast iron 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของ
โมลรุ่น cast iron จ านวน 140 เบอร์ 
     กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่ งเป็นผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น  cast iron 
จ านวน 5 เบอร์ ได้แก่ เบอร์ 18, 47, 61, 63 และ 114  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
     1) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลของโมลรุ่น cast iron เบอร์ 18, 47, 
61, 63 และ 114  
     2) แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart)  
     3) แผนภูมิควบคุม (Control Chart)  
     4) ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือ
ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)  
     5) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.3 ขั นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ในการวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์
จากการปฏิบัติงานตามหน้างานจริงและท าการติดตามข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์อัตราการหดตัวของขวดแก้ว จากแม่พิมพ์
เพื่อหาส่วนต่างของขวดแก้ว มีรายละเอียดดังนี้   
     1) ศึกษากระบวนการผลิตขวดแก้ว    
     2) ศึกษาทฤษฎีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ   
     3) ศึกษากระบวนการท างานโดยการสังเกตการณ์จากการ
ปฏิบัติงานตามหน้างานจริง 
     4) บันทึกปัญหาที่พบจากการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน
ตามแผนภูมิกระบวนการไหลและจากการสอบถาม 
     5) เลือกกลุ่มตัวอย่างโมลรุ่น cast iron จ านวน 5 เบอร์ 
     6) ตรวจสอบแม่พิมพ์ทุกครั้งก่อนใช้งาน โดยการวัดความกว้าง
เพื่อคัดเลือกท าการเปลี่ยนพิมพ์ท่ีช ารุด 
     7) สุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลขวดโมลรุ่น cast iron จ านวน 5 
เบอร์จาก line การผลิต โดยการวัดความกว้างของขวดแต่ละใบ
แผนภูมิควบคุม 
     8) จดบันทึกปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของแต่ละวัน 
3.4 ขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) จัดข้อมูลออกเป็นกลุ่ม  
     2) บันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลหรือใบตรวจสอบ  
     3) หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่ม 
     4) ก าหนดขีดจ ากัดบนและขีดจ ากัดลา่งในส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน
ที่ยอมรับได้ของขวดแก้วของโมลรุ่น cast iron 
     5) สร้างแผนภูมคิวบคุมจากขอ้มูลที่บันทึก 
     6) วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานโดยใช้แผนภูมิก้างปลาหลักการ 4M  
     7) วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตขวดแก้วของโมลรุ่น cast iron ทั้ง 5 เบอร์ 
 
4. ผลการวิจัย 
   จากการวิจัยการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตขวดแก้ว 
กรณีศึกษาบริษัทสยามกลาสอยุธยาจ ากัด พบว่า 
4.1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วตามมาตฐาน 
     การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น cast iron 
จ านวน 5 เบอร์คือ 18, 47, 61, 63 และ 114 ผลปรากฏแสดงดัง
ตารางที่ 1- 5 
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ตารางที่ 1 แสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 18 
 

ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

51.53 
51.49 
51.43 
51.59 
51.56 

11 
12 
13 
14 
15 

51.79 
51.50 
51.75 
51.72 
51.69 

21 
22 
23 
24 
25 

51.84 
51.61 
51.82 
51.73 
51.80 

6 
7 
8 
9 
10 

51.61 
51.56 
51.63 
51.56 
51.53 

16 
17 
18 
19 
20 

51.73 
51.70 
51.70 
51.74 
51.82 

ค่าควบคุม 
UCL    =    53.30 
MEAN  =    51.66 
LCL     =    50.90 

 
ตารางที่ 2 แสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 47 
 

ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

51.56 
51.48 
51.56 
51.60 
51.63 

11 
12 
13 
14 
15 

51.63 
51.76 
51.71 
51.67 
51.69 

21 
22 
23 
24 
25 

51.78 
51.72 
51.82 
51.76 
51.79 

6 
7 
8 
9 
10 

51.65 
51.62 
51.62 
51.46 
51.54 

16 
17 
18 
19 
20 

51.70 
51.74 
51.82 
51.65 
51.78 

ค่าควบคุม 
         UCL     =   53.30 

MEAN   =   51.67 
 LCL      =   50.90 

 

 
 

รูปที่ 1 กราฟแสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 18 และ  Mould No. 47
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ตารางที่ 3 แสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 61 
 

ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

51.52 
51.52 
51.43 
51.58 
51.62 

11 
12 
13 
14 
15 

51.69 
51.74 
51.70 
51.63 
51.65 

21 
22 
23 
24 
25 

51.86 
51.72 
51.82 
51.75 
51.75 

6 
7 
8 
9 
10 

51.78 
51.85 
51.62 
51.56 
51.47 

16 
17 
18 
19 
20 

51.65 
51.74 
51.70 
51.69 
51.73 

ค่าควบคุม 
UCL     =  53.30 
MEAN   =  51.67 
LCL      =  50.90 

 
ตารางที่ 4 แสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 63 
 

ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

51.54 
51.61 
51.46 
51.52 
51.53 

11 
12 
13 
14 
15 

51.69 
51.76 
51.75 
51.72 
51.69 

21 
22 
23 
24 
25 

51.62 
51.81 
51.73 
51.81 
51.77 

6 
7 
8 
9 
10 

51.85 
51.52 
51.52 
51.54 
51.67 

16 
17 
18 
19 
20 

51.50 
51.89 
51.66 
51.70 
51.79 

ค่าควบคุม 
UCL     =  53.30 
MEAN   =  51.67 
LCL      =  50.90 

 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 61 และ Mould No. 63
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ตารางที่ 5 แสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 114 
 

ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม ครั งท่ี ค่าจริงจากการสุ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

51.55 
51.42 
51.42 
51.53 
51.59 

11 
12 
13 
14 
15 

51.75 
51.70 
51.67 
51.70 
51.62 

21 
22 
23 
24 
25 

51.67 
51.62 
51.78 
51.88 
51.80 

6 
7 
8 
9 
10 

51.67 
51.75 
51.60 
51.56 
51.59 

16 
17 
18 
19 
20 

51.62 
51.76 
51.72 
51.76 
51.72 

ค่าควบคุม 
UCL     =   53.30 
MEAN   =  51.66 
LCL      =   50.90 

 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงการควบคุมคณุภาพกระบวนการผลติขวดแก้ว Mould No. 114

    จากตารางที่ 1-5  ได้ค่าเฉลี่ยของขนาดขวดแก้วของโมล
เบอร์18=51.66  เบอร์47=51.67  เบอร์61=51.67  เบอร์
63=51.67 และ เบอร์114=51.66 อยู่ในเกณฑ์การควบคุมมี
ค่าไม่ เกินขีดจ ากัดบนเท่ากับ  53.30 มิลลิ เมตรและค่า
ขีดจ ากัดล่างเท่ากับ 50.90 มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดที ่  
4.2 การลดจ านวนการเกิดของเสีย 
     การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น cast 
iron ส าม ารถ ล ด จ าน วน ก าร เกิ ด ข อ ง เสี ย ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการผลิตลดลงจากเดิมร้อยละ 76 เหลือเพียงร้อย
ละ 25  

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว 
     การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขวดแก้วของโมลรุ่น cast 
ironจ านวน 5 เบอร์คือ18, 47, 61, 63, 114  ทุกเบอร์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด อาจเป็นเพราะผู้ศึกษาได้ท าการ
ประยุกต์ ใช้แผนภูมิกระบวนการท างานและแผนภูมิ

กระบวนการไหล (Flow Process Chart) และใช้แผนภูมิ
ก้างปลา [4] เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหามา
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลและบันทึกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตขวดแก้วเนื่องจากแผนภูมิกระบวนการไหล
สามารถแสดงรายละเอียดของการท างานและแสดงจ านวน
กิจกรรมที่ เกิดขึ้นซึ่ งพบเห็นปัญหาผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่ าน
ข้อก าหนดและเกิดของเสียระหว่างกระบวนการผลิตและได้
ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
5.2 การลดจ านวนการเกิดของเสีย 
     จากการศึกษาปัจจัยส าคัญในการลดจ านวนการเกิดของ
เสียระหว่างกระบวนการผลิตลดลงจากเดิมร้อยละ 76 เหลือ
เพียงร้อยละ 25 ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ปัญหาด้วยใช้
แผนภูมิก้างปลา และการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 4M 
ประกอบด้วย คน (man) เครื่องจักร (machine) วัตถุดิบ 
(material) วิธีการ (method) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ควบคุมคุณภาพของเกษม พิพัฒน ปัญญานุกูลที่เขียนไว้ใน
หนังสือ [4] ซึ่งก็ท าให้สามารถทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของ
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ปัญหา จึงท าให้เกิดของเสียที่ลดลงและช่วยลดต้นทุนในการ
ผลิตให้กับบริษัท 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1) เนื่องจากเศษแก้วที่น ากลับมาหลอมใหม่ที่ ใช้ใน
ปัจจุบันมีลักษณะไม่ละเอียดและมีสิ่งเจือปนประเภทเม็ดอิฐ
อยู่มากซึ่งอยากต่อการหลอมละลายดังนั้นเศษแก้วที่น า
กลับมาหลอมใหม่ควรเป็นเศษแก้วที่ผ่านการบดให้เป็นช้ิน
เล็กและควรมีการคัดกรองสิ่งเจือปนออกเพื่อง่ายต่อการ
หลอมละลายและเพื่อลดจ านวนของเสียลงได้ 
      2) ส าหรับโรงงานกรณีศึกษามีปัญหาเรื่องการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านข้อก าหนดคือขวดแก้วมีขนาดโตกว่า
มาตรฐานจากก าหนดแผนกช่างซ่อมแม่พิมพ์ควรตรวจสอบ
อายุการใช้งานของแม่พิมพ์และมีการวัดแม่พิมพ์ก่อนน าขึ้น
ใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดของเสียระหว่างกระบวนการผลิต
และการท างานซ้ าซ้อนกัน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
      1) จากการศึกษาส่วนมากสภาพปัญหามักเกิดจากคน
ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมถึงสาเหตุ
และผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพด้วยซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
ท างาน 
     2) ส าห รั บ โร งงาน ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
กระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกับโรงงานกรณีศึกษาสามารถ
น าหลักการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการเปลี่ยนปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 

      3) การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง
ในสถานประกอบการแห่งหนึ่งซึ่งแต่ละสถานประกอบการ
ย่อมมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง
รวมถึงการบริหารการจัดการย่อมมีความแตกต่างกัน
เช่นเดียวกันให้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ งานวิจัยบรรลุผลส าเร็จได้ดีเนื่องด้วยได้รับความ
ร่วมมือ และความช่วยเหลือจากคณาจารย์นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน และบริษัทสยาม
กลาสอยุธยา จ ากัด ที่ให้เอื้อเฟื้อให้ค าแนะน า และให้ข้อมูล
ในงานวิจัยในครั้งนี้  
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ต้นทุนและผลตอบแทนการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ขนมบุหงาปูดะ 
บ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 

Cost and return of community enterprise groups : case study of Bhu Nga dessert 
Ban Pak Ping, La-ngu District, Satun Province  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน 2. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตขนม
บุหงาปูดะของเกษตรกร บ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  การวิจัยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ประชากร 
บ้านปากปิง ต าบลก าแพง อ าเอละงู จังหวัดสตูล ที่ผลิตขนมบุหงาปูดะ จ านวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการท าขนมไม่แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลส าหรับช่วงเวลาการผลิตเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 

ผลการศึกษา ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขนมบุหงาปูดะเฉลี่ย 2,150 กล่องต่อเดือน พบว่า ต้นทุนการผลิตขนม
บุหงาปูดะเฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกร ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 6,936.99 บาทต่อเดือน ค่าแรงงานเฉลี่ย 6,450 บาทต่อเดือน 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,624.79 บาทต่อเดือน ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 65.35 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินเฉลี่ย 170.83 บาทต่อเดือน และ
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 16,608.64 บาทต่อเดือน มีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ  64,500 บาทต่อเดือน มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 19,088.36 บาทต่อเดือน อัตรา
ก าไรสุทธิต่อต้นทุนร้อยละ 266.43   อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 86.60 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ร้อยละ 367.77อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 367.77 และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ ประมาณ 9 กล่อง ต้นทุนการผลิตขนมบุหงาปูดะประกอบด้วย 3 ส่วน
ที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 21 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 39 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 40    
ค าส าคัญ : บุหงาปูดะ, ต้นทุนและผลตอบแทน, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
This research is aimed at 1. To study the cost and return  2. Analyze the cost structure and returns for  

Manufacture of Bhu Nga dessert Ban Pak Ping, La-ngu District, Satun Province. Research uses data collection methods by 
interview design. Population interview Ban Pak Ping Sub-district, Kampaeng A La-ngu District, Satun Province, which 
produces 24 people by choosing a specific style. Because considering that members have different management 
methods for making candy. By collecting data for the production period from January to July 2018. 

The results of the data on costs and returns from the production of potpourri Padaa were 2,150 boxes per 
month. Found that the average production cost per month consists of the average raw material cost of 6,936.99 baht 
per month. Average labor cost is 6,450 baht per month, average variable cost 6,624.79 baht per month, fixed cost 
average 65.35 baht per month,  average operating cost is 170.83 baht per month and the average cost is 16,608.64 baht 
per month. The average income is 64,500 baht per month, average net profit of 19,088.36 baht per month. Net profit 
margin per cost 287.32%, net profit margin per sales 73.99%, return on investment (ROI) 396.60%, return on assets 
(ROA) 396.60% and break-even point is about 9 boxes. Production cost consists of 3 important parts Including raw 
material  21%, labor 39% and production  40%. 
Keywords : Bhu Nga Pada, Cost and Return, Community Enterprise 
 

1. บทน า 
 วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการน าแนวคิดทางเศรษฐกิจชุมชนหรือ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มี
แนวคิดที่เน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลก าไร โดย

วิสาหกิจชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการ
เรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยว  ที่ท าเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ แต่เป็นการ
จัดระบบและการบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อใช้ทดแทนการ
ซื้อ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น” 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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 บุหงาปู เป็นขนมพื้นเมืองสตูล ภาษาอิสลาม บุหงา แปลว่า 
ดอกไม้ ปูดะ แปลว่า ดอกล าเจียก ขนมบุงาปูดะ เกิดขึ้นพร้อมกับ
จังหวัดสตูลมีอายุประมาณ 170 ปี โดยก าเนิดตั้งแต่สมัยพระยา
สมันตรัฐ เป็นขนมท่ีมีลักษณะที่เป็นแผ่นแป้งพับเนื้อเนียนบาง กรอบ 
แต่นุ่มลิ้นเมื่อรับประทาน สอดไส้ด้วยมะพร้าวอ่อนอย่างดี ผัดกับ
น้ าตาลหอมหวาน ส่วนสีที่ใช้ในการผสมท าไส้นั้นมาจากดอกไม้ คือสี
ชมพู มาจากดอกเฟื่องฟ้า สีม่วงมาจากดอกอัญชัน ส่วนสีเขียวมา
จากสีของใบเตย บุหงาปูดะหรือขนมดอกล าเจียก เป็นขนมพื้นเมือง
ที่มีการท ามานาน โดยคนในสายสกุลกรมเมืองที่เข้าไปรับใช้อยู่ในวัง
เก่าเจ้าเมืองสะโตยหรือจังหวัดสตูล   ในปัจจุบัน  ขนมบุหงาปูดะมี
ลักษณะสีเหลี่ยมคล้ายหมอน เป็นขนมที่ท าต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง หรืองานพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งเจ้าพระยา และใช้
คัดเลือกสะใภ้เจ้าพระยา เพราะผู้ที่ท าขนมบุหงาปูดะได้นั้น ต้องใจ
เย็น มีสติ อดทน หากใจร้อนไม่สามารถท าได้ ไส้ท าด้วยมะพร้าว
ทึนทึกและตัวขนมท าด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมด้วยน้ าตาล เกลือ น้ า 
และกะทิเป็นขนมพื้นบ้านของชาวมุสลิมที่นิยมท าเป็นขนมที่ใช้ใน
เทศกาลงานพิธีท่ีส าคัญ ๆ ทางศาสนาอิสลาม อาทิ ช่วงเทศกาลฮิดิล
อัดฎฮา งานเทศกาลฮารีลายอ ตรุษของอิสลาม เทศกาลถือศีลอด 
งานแต่งงาน และเทศกาลงานอื่น ๆ อีกมากมาย (อุสมา โต๊ะดิน , 
2557) จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อท าการผลิตขนมบุหงาปูดะของ
เกษตรกรบ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 การบริหารต้นทุนถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญ โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลงท าให้
ก าไรเพิ่มขึ้น หากเกษตรกรสามารถบริหารต้นทุนให้มีคุณภาพ และ
ต่ ากว่าเกษตรกรรายอื่น ๆ แล้ว เกษตรกรก็จะสามารถด าเนินธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ และมีผลก าไรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพร้อม
จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ี อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  

 ดังนั้นปัญหาต้นทุนการผลิตขนมบุหงาปูดะของเกษตรกรบ้าน 
ปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
การแก้ไข ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารต้นทุนการผลิต
ขนมบุหงาปูดะของเกษตรกร บ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ซึ่งจะท าให้ผู้เกษตรส่วนใหญ่มีก าลังใจในการสืบทอดภูมิปัญญา
พื้นบ้าน และสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัว และชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตขนมบุหงาปูดะของเกษตรกรบ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ท า
การผลิตขนมบุหงาปูดะ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนใน
การผลิตขนมบุหงาปูดะ ประกอบด้วย  
 2.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
       ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นส่วนของเงินที่ต้องจ่ายในการ
ลงทุนเริ่มแรกในการศึกษาครั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการผลิตขนม
บุหงาปูดะ      

      ต้นทุนในการผลิตขนมบุหงาปูดะ ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าส่งเสริมการขาย 
เงินเดือนผู้ประกอบการ และค่าน้ ามัน 
 2.2  ขอบเขตพื้นท่ี งานวิจัยนี้ ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาขนมบุหงาปูดะ บ้านปากปิง อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล      
 2.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกกลุ่ม 
(OTOP) ผู้ประกอบอาชีพท าขนมบุหงาปูดะ บ้านปากปิง ต าบล
ก าแพง อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล จ านวน  24 คน 
 2.4  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 
 2.4 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตขนมบุหงา
ปูดะของเกษตรกร บ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  
  2. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต
ขนมบุหงาปูดะของเกษตรกร บ้านปากปิง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล   

3. วัสดุ/อุปกรณ์ 
 ขนมบุหงาปูดะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าแป้งข้าวเหนียวมาผสม
กับน้ าเกลือ ไส้ที่ท าจากเนื้อมะพร้าวขูดกวนกับน้ าตาลทราย อาจ
แต่งสีและกลิ่นด้วยส่วนประกอบอื่น เช่น น้ าดอกอัญชัน น้ าใบเตย 
กลิ่นนมแมว (อุสมา โต๊ะดิน, 2557) 

4. วิธีการวิจัย   
เก็บข้อมูลแบบเจาะจง ด้วยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการลงทุน 

ขั้นตอนการท าขนมของสมาชิกกลุ่ม (OTOP) บ้านปากปิง ต าบล
ก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 24 คน เมื่อวันที่  20 
มกราคม 2561 มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 15 ข้อ 
เกี่ยวกับข้อมูลรายได้ต้นทุนของการท าขนมบุหงาปูดะ  
4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   4.1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
   4.1.2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตขนมบุหงาปูดะ 
   4.1.3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนขนมบุหงาปูดะ 
4.2  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคพรรณนา
วิเคราะห์  ในการวิเคราะห์เนื้อหา จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การตีความข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และ
การสรุปผล 

 
รูปที่ 1 ขนมบุหงาปูดะ 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยของรายได้และจ านวนผลติภัณฑ์จากการจ าหนา่ย 
 

แสดงต้นทุน ในการผลิตขนมบุหงาปูดะของเกษตรจ านวน 24 รายต่อเดือน 
    ค่าวัตถุดิบ    ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

1. แป้งข้าวเหนียว 1. ค่าแรงท าขนม 1. น  าตาลทรายขาว 
2. มะพร้าวขูด 2. ค่าแรงตนเอง 2. สีผสมอาหาร 
  3. เกลอื 
  4. ค่าไฟฟ้า 
  5. ค่าน  าประปา 
  6. ค่าแก๊สหุงตม้ 

7. ค่าบรรจุภณัฑ์ 

ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตขนมบุหงาปูดะ 
 

วัตถุดิบ           ต้นทุนรวม         ต้นทุนเฉลี่ย 

1. แป้งข้าวเหนียว 52,997.70 2,208.24 
2. มะพร้าวขูด 113,490 4,728.75 

ต้นทุนวัตถุดิบเฉลีย่ต่อเดือน 6,936.99 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุดิบขนมบุหงาปูดะ 

ค่าแรงงาน 
ต้นทุนค่าแรงงาน 

ท้ังหมด 
ต้นทุนค่าแรงงาน

เฉลี่ยต่อเดือน 

ค่าแรงงานทางตรง 154,800.00 6,450.00 

ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ยค่าแรงงานทางตรง  
 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต           ต้นทุนรวม   ต้นทุนเฉลีย่ 

1. น  าตาลทรายขาว 39,690 1,653.75 
2. สีผสมอาหาร 2,160 90.00 
3. เกลอื 720 30.00 
4. ค่าไฟฟ้า 2,975.00 123.96 
5. ค่าน  าประปา 2,485.00 103.54 
6. ค่าแก๊สหุงตม้ 7,765.00 323.54 
7. ค่าบรรจุภณัฑ์ 103,200 4,300.00 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลีย่ต่อเดือน 6,624.79 

ตารางที ่5 แสดงค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร  
 

 
 
 
 
 

ตารางที ่6 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทนุคงที่ 
 

รายการ  จ านวนเงิน(บาท) 

รายได้รวม  64,500.00 
หัก ต้นทุนขาย :   
     วัตถุดิบ 6,936.99  
     ค่าแรงงาน 6,450.00 13,386.99 
     ค่าใช้จ่ายในการผลิต :   
         ต้นทนุผันแปร 6,624.79  
         ต้นทนุคงที ่ 65.35 6,690.14 
ก าไรขั นต้น  44,422.87 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 170.83 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  44,252.04 

ตารางที ่7 แสดงก าไร (ขาดทุน) จากการผลิตขนมบุหงาปูดะ 
 

อัตราส่วน          สูตรค านวณ  แทนค่า 
ผลการ
ค านวณ 

1. อัตราก าไรตอ่ต้นทนุ 
ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน

ต้นทุนเฉลี่ยต่อเดือน
 

         

         
 266.43 % 

2. อัตราก าไรตอ่ยอดขาย 
ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน

ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
 

         

         
 68.60 % 

3. อัตราผลตอบแทนจาก 
    เงนิลงทนุ (ROI) ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน

เงินลงทุน
 

         

         
 367.77 % 

4. อัตราผลตอบแทนจาก 
    สินทรัพย์ (ROA) 

ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน

สินทรัพย์
 

 

         

         
 367.77 % 

ตารางที ่8 แสดงการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการผลิต   

เกษตรกรผู้ผลิต 
ขนมบุหงาปูดะ 

(1) 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 
ต่อวัน (กล่อง) 

(2) 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 
ต่อเดือน (กล่อง) 
(3) = (2) X 30.- 

ราคาขายต่อ
กล่อง (บาท) 

(4) 

รายได้จากการขาย 
(บาทต่อเดือน) 
(5) = (3) X (4) 

รายที่ 1 93 2,790 30 83,700 

รายที่ 2 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 3 75 2,250 30 67,500 
รายที่ 4 56 1,680 30 50,400 
รายที่ 5 75 2,250 30 67,500 
รายที่ 6 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 7 93 2,790 30 83,700 

รายที่ 8 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 9 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 10 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 11 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 12 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 13 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 14 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 15 93 2,790 30 83,700 

รายที่ 16 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 17 75 2,250 30 67,500 
รายที่ 18 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 19 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 20 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 21 93 2,790 30 83,700 

รายที่ 22 56 1,680 30 50,400 

รายที่ 23 75 2,250 30 67,500 

รายที่ 24 75 2,250 30 67,500 

รายได้รวม    1,548,000 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   64,500 

ต้นทุนคงท่ี  ต้นทุนรวม ต้นทุนเฉลี่ย 

1. ค่าเสื่อมราคาส่วนตอ่เติมอาคาร 990.00 41.25 
2. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์ 578.39 24.10 

ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยต่อเดือน  65.35 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าวัตถุดิบ 8,678.40 6,960.00 7,312.50 5,667.60 7,072.50 5,746.80 8,817.90 7,207.50 5,481.60 5,577.60 

1. แป้งข้าวเหนียว 2,678.40 2,160.00 2,272.50 1,797.60 2,272.50  1,696.80 2,817.90 2,407.50 1,881.60 1,797.60 

2. มะพร้าวขูด 6,000 4,800 5,040 3,870 4,800 4,050 6,000 4,800 3,600 3,780 

ค่าแรงงาน 9,000 6,600 6,600 5,400 7,200 5,400 6,750 7,800 5,850 4,500 
1.ค่าแรงงาน 9,000 6,600 6,600 5,400 7,200 5,400 6,750 7,800 5,850 4,500 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 8,559 7,034 7,004 5,471 7,079 5,332 8,488 6,895 5,322 5,414 

1. น  าตาลทรายขาว 2,175 1,800 1,800 1,350 1,860 1,260 2,100 1,680 1,260 1,305 
2. สีผสมอาหาร 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
3. เกลือ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
4. ค่าไฟฟ้า 150 120 100 140 130 120 150 120 120 125 
5. ค่าน  าประปา 100 100 90 110 80 100 120 100 80 100 

6. ค่าแก๊สหุงต้ม 340 330 340 320 330 320 330 320 330 335 

7. ค่าบรรจุภัณฑ์ 5,580 4,500 4,500 3,360 4,500 3,360 5,580 4,500 3,360 3,360 

8. ค่าเสื่อมราคาส่วนต่อเติมอาคาร 62.50 41.67 33.33 50.00 37.50 29.17 58.33 33.33 31.25 47.92 

9. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 31.33 22.60 21.09 21.35 21.45 22.38 29.59 21.59 20.72 20.63 

ต้นทุนรวม 26,237.23 20,594.27 20,916.92 16,538.95 21,351.45 16,478.35 24,055.82 21,902.42 16,653.57 15,491.15 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่9 แสดงตน้ทนุเฉลี่ยต่อเดือนขนมบหุงาปูดะ (2,150 กล่อง) 
 

รายการ 
ต้นทุนขนมบุหงาปูดะเกษตรกรแต่ละราย 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ค่าวัตถุดบิ 7,560.00 6,960.00 7,207.50 5,296.80 9,267.90 5,746.80 7,312.50 7,327.50 5,481.60 7,207.50 
1. แป้งข้าวเหนียว 2,520.00 2,160.00 2,407.50  1,696.80 2,817.90 1,696.80 2,272.50 2,407.50  1,881.60  2,407.50  

2. มะพร้าวขูด 5,040 4,800 4,800 3,600 6,450 4,050 5,040 4,920 3,600 4,800 

ค่าแรงงาน 6,000 6,000 6,600 4,950 8,250 5,400 7,200 7,800 5,400 6,600 
1. ค่าแรงงาน 6,000 6,000 6,600 4,950 8,250 5,400 7,200 7,800 5,400 6,600 
ค่าใช้จ่ายในการผลติ 7,020 7,017 7,039 5,245 8,467 5,390 6,784 6,785 5,343 6,940 
1. น้ าตาลทรายขาว 1,740 1,800 1,800 1,170 2,175 1,305 1,560 1,560 1,260 1,740 
2. สีผสมอาหาร 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
3. เกลือ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
4. ค่าไฟฟ้า 145 120 110 110 120 120 120 120 120 100 
5. ค่าน้ าประปา 120 90 130 120 100 115 100 100 90 100 
6. ค่าแก๊สหุงต้ม 320 330 320 320 310 320 330 330 320 310 
7. ค่าบรรจุภัณฑ์ 4,500 4,500 4,500 3,360 5,580 3,360 4,500 4,500 3,360 4,500 

8. ค่าเสื่อมราคาส่วนต่อเติมอาคาร 50.83 32.08 34.17 22.50 28.33 28.75 29.58 35.83 51.25 45.83 

9. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 24.22 24.93 24.91 22.43 33.78 21.55 24.63 19.51 21.93 24.26 
ต้นทนุรวม 20,580.05  19,977.01  20,846.58   5,491.73  25,985.01  16,537.10  21,296.71  21,912.84  16,224.78  20,747.59  

รายการ 
ต้นทุนขนมบุหงาปูดะเกษตรกรแต่ละราย 

เฉลี่ย 
21 22 23 24 

ค่าวัตถุดิบ 8,817.90 5,386.80 7,312.50 7,080.00 3,468.50 
1. แป้งข้าวเหนียว 2,817.90  1,696.80  2,272.50  2,160.00 2,208.24 
2. มะพร้าวขูด 6,000 3,690 5,040 4,920 4,728.75 
ค่าแรงงาน 7,500 5,400 7,200 5,400 6,450.00 
1. ค่าแรงงาน 7,500 5,400 7,200 5,400 6,450.00 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 8,603 5,346 6,933 7,053 6,690.14 
1. น  าตาลทรายขาว 2,250 1,260 1,680 1,800 1,653.75 
2. สีผสมอาหาร 90 90 90 90 90.00 
3. เกลือ 30 30 30 30 30.00 
4. ค่าไฟฟ้า 150 100 125 140 123.96  
5. ค่าน  าประปา 120 100 110 110 103.54 
6. ค่าแก๊สหุงต้ม 310 310 320 320 323.54 
7. ค่าบรรจุภัณฑ์ 5,580 3,360 4,500 4,500 4,300.00 

8. ค่าเสื่อมราคาส่วนต่อเติมอาคาร 50.00 59.17 55.42 41.25 41.25 

9. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 22.54 36.92 22.46 21.59 24.10 

ต้นทุนรวม  4,920.44  16,132.89  21,445.38  19,532.84  16,608.64 

จุดคุ้มทุน  =
ต้นทุนคงที่+ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ราขายต่อกล่อง - ต้นทุนผันแปรต่อกล่อง
 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน   
 

 

                =
65.35+170.83

 30 -  
6,624.79

2,150
  

              

 
                =

236.18

( 30 - 3.08 )
  

 
                 = ประมาณ 9 กล่อง     
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ต้นทุนผันแปรเฉลีย่ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 

1. น  าตาลทรายขาว    1,653.70 1. ค่าเสื่อมราคาส่วนตอ่เติมอาคาร 41.25 
2. สีผสมอาหาร 90.00 2. ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ 24.10 
3. เกลือ 30.00   
4. ค่าไฟฟ้า 123.96    
5. ค่าน  าประปา 103.54   
6. ค่าแก๊สหุงต้ม 323.54   
7. ค่าบรรจุภัณฑ์ 4,300.00   

รวม 6,624.79  65.35 

ตารางที่ 10 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อวิเคราะห์จุดคุม้ทุน  

5. ผลการวิจัย/ทดลอง 
 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนท าขนมบุหงาปูดะบ้านปากปิง ต าบล
ก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
      จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็น

ผู้หญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.83 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) คิดเป็นร้อยละ 45.83 มีรายได้ 
10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 ทั้งหมดนับถือศาสนา
อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 100 มีประสบการณ์การท าขนม 5 - 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพท าขนม คิดเป็นร้อยละ 50 มี
สมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

5.2  ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตขนมบุหงาปูดะ 
       5.2.1  ต้นทุนเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในการผลิตขนมบุหงาปู

ดะของเกษตรกรบ้านปากปิง มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 16,608.64 บาทต่อ
เดือน ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 3,468.50 บาทต่อเดือน 
ค่าแรงงานเฉลี่ย 6,450.00 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิต
เฉลี่ย 6,690.14 บาทต่อเดือน 

      5.2.2  โครงสร้างต้นทุนในการผลิตขนมบุหงาปูดะเฉลี่ยต่อ
เดือน  พบว่า ต้นทุนในการผลิตขนมบุหงาปูดะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 40 ค่าแรงงานร้อยละ 39 
และค่าวัตถุดิบร้อยละ 2 

      5.2.3 โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตขนมบุหงาปูดะ
เฉลี่ยต่อเดือนในรูปของร้อยละ  พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ประกอบด้วย ค่าบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 64.27 ค่าน้ าตาลทรายขาวร้อย
ละ 24.72 ค่าแก๊สหุงต้มร้อยละ 4.48 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 1.85 ค่า
น้ าประปาร้อยละ 1.55 ค่าสีผสมอาหารร้อยละ 1.35 ค่าเสื่อมราคา
ส่วนต่อเติมร้อยละ 0.62 ค่าเกลือร้อยละ 0.45 และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์ร้อยละ 0.36 

      5.2.4  ผลตอบแทนในการผลิตขนมบุหงาปูดะ   พบว่า การ
ผลิตขนมบุหงาปูดะของเกษตรกร ให้รายได้เฉลี่ย 64,500 บาทต่อ
เดือน (2,150 กล่อง) มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 19,088.36 บาทต่อเดือน  

จุดคุ้มทุนอยู่ที่ ประมาณ 9 กล่อง มีอัตราก าไรต่อต้นทุนร้อยละ 
266.43 

อัตราก าไรต่อยอดขายร้อยละ 68.60 อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน (ROI) ร้อยละ 367.77  

และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 367.77 

6. วิจารณ์/อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิเคราะห์มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1  ต้นทุนในการผลิตขนมบุหงาปูดะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 40  ค่าแรงงานร้อยละ 39 
และต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 21 เห็นได้ว่าในการผลิตขนมบุหงาปูดะ
ของเกษตรกรบ้านปากปิง มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชลธิชา  สถิตย์วงศ์ (2554) ได้ศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าเค้กล าใยทองของกลุ่มวิสาหกิจชุม
ขนห้วยกานเบเกอรี่ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
พบว่า มีต้นทุนในการลงทุนท าเค้าล าใยสีทองประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเท่ากับ 236,8700 บาท มีต้นทุนในการผลิต เท่ากับ 
2,177,232.21 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่ากับ 38,400.00 
บาท มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 2,524,600.00 บาท ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย กล่องใหญ่ ขนาด 200 กรัม เท่ากับ 33.75 บาท 
กล่องเล็กขนาด 150 กรัม เท่ากับ 26.64 บาท แพ็คถุง 4 ช้ิน ขนาด
200 กรัม เท่ากับ 24.41 บาท แพ็คถุง 1 ช้ิน ขนาด 50 กรัม เท่ากับ 
10.22 บาท ช้ินเล็ก ขนาด 40 กรัม เท่ากับ 9.22 บาท ระยะเวลาคืน
ทุน ประมาณ 1 เดือน 4 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลดร้อยละ 
6.375 เท่ากับ 2,026,880.44 บาท   

 
 
รูปที ่1 แสดงโครงสร้างต้นทุนการผลิตขนมบุหงาปูดะเฉลี่ยต่อเดือน 
ใ น รู ป ร้ อ ย ล ะ
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7. ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 7.1 มะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของขนมบุหงาปูดะ 
มีราคาไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ ในขณะที่ผู้ผลิตไม่
สามารถข้ึนราคาสินค้าได้ตามต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป    
 7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการท างานวิจัยอาจมีความคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากเป็นการประมาณการของเกษตรกรและราคาวัตถุดิบในการ
ผลิตขนมบุหงาปูดะไม่คงท่ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการของธนาคารตามทัศนะของผู้มารับบริการ 
และศึกษากลยุทธ์ตลาดบริการของธนาคารออมสิน  จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้  คือ  ผู้มารับบริการธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 400 คน  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มและการเลือกแบบบังเอิญ และมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  ผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขา  จ านวน 10  คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการศึกษาพบว่า ประการแรกควรมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าในยุคสังคมดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ประการที่สอง ให้ความส าคัญการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันตรงกับความต้องการ  
ของลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ประการที่สาม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการ
ออมของประชาชนประการที่สี่การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในการเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งการเงิน
และการลงทุนของธนาคาร ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ประการที่ห้า การให้บริการหรือกระบวนการให้บริการ ควรมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ในการด าเนินงานรวดเร็ว ลดขั้นตอนการบริการ ประการที่หกด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรปรับ
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก ชุดพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์โฉมใหม่ สู่ความทันสมัยครบวงจร 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ตลาดบริการ, สว่นประสมทางการตลาดบริการ, ธนาคารออมสิน 
 

Abstract 
 This research examined the service marketing strategy of Government Savings Bank (GSB), Uttaradit 
Province. The objectives aimed to study internal and external environments of GSB, determine the opinions about 
service marketing mix factors of GSB in the perspectives of the customers, and inspect the service marketing strategy. 
The research methodology used the research design in the mixed method between qualitative and quantitative 
researches. The sample was the customers who were using GSB services in amount of 400 people, sample of Cluster 
random  sampling and accidental sampling using simple random sampling method  , and the key informants 
were GSB officials, that were 10 people including; GSB Director at Uttaradit Area, Branch Manager or Assistant Branch 
Manager. The researcher designated the random sampling technique of the purposive sampling method. The data 
collection techniques were used the questionnaire and in-depth interview during the month of July to November, 2018. 
Data analysis and statistics were obtained a percentage, mean ( x ) and standard deviation (S.D.). The research result 
found that the product marketing service strategy was focusing on developing the product and services for supporting 
customers in the digital society age that they needed fast delivered services; besides, the product delivery must be 
suitable and meet with the needs of customers and customers’ condition.The pricing marketing service strategyshould 
have the low price of service fee and appropriateness with the current economic condition because the customers 
mostly received their average monthly income that was not high. They gave an important to the services’ charge 
because they lack of purchasing power. The place marketing service strategyshould give an importance for customers’ 
accessing the services thoroughly, customers could come to get the service in everyday of an office hour; as well as, 
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the bank should provide an ATM, ADM, Mobile Banking and Internet Banking for the customers. The promotion 
marketing service strategy should focus on the novel communication style which attracted to customers’ life style in 
today’s society.The target group would be noticed that the bank consistently and continuously responded to the 
customers suitably with their wants. The people marketing service strategy should have more attention on training for 
continuously developing of personnel potential in order to enhance the personnel capability. The process marketing 
service strategy should be emphasis on the service system that needed to take the advancement of modern 
technology to provide customers, and the bank would get the benefits from the rapid operation by reducing the 
service contact processes. This would reduce the processes to a minimum or still have only one-stop service.The 
physical evidence marketing service strategy should renovate buildings, facilities and uniforms for the new image to 
complete multi-modernity of the bank.  
Keywords: Marketing strategy, Marketing Mix, Government Savings Bank  
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น
รัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงิน  ที่มีรัฐบาลเป็นประกันอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังบริหารงานโดยอิสระ
ภาย ใต้ ก ารก ากั บ ของคณ ะกรรมการซึ่ งมี รั ฐมน ตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้งโดยให้การบริการด้านการเงินครบ
วงจร  ซึ่งทางธนาคารมีการแบ่งกลุ่มในการด าเนินงานเพื่อความ
คล่องตัวและเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่มได้แก่ กลุ่มการตลาด กลุ่มลงทุนและบริหาร
เงิน กลุ่มสินเช่ือธุรกิจกลุ่มสินเช่ือ  รายย่อย กลุ่มปฏิบัติการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบริการทางด้านการเงินกับประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง  
พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ในเขตอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
มีปัจจุบันเปิดให้บริการให้รวม 10 สาขา ได้แก่ สาขาอุตรดิตถ์ สาขา
คลองโพ สาขามุขศาลา สาขาลับแล สาขาตรอน สาขาพิชัย สาขา 
ท่าปลา สาขาทองแสนขัน สาขาน้ าปาด  และสาขาฟากท่า ธนาคาร
ออมสินมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไว้คอยให้บริการกับลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการ  ธนาคารออมสินได้แบ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์และ
การบริการได้ เป็น 3 ประเภท  ประกอบด้วย ประเภทสินเช่ือ
ประเภทเงินฝาก และประเภทสงเคราะห์ชีวิต ปัจจุบันสถาบัน
การเงินภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงมีการแข่งขันท่ีสูง
มากขึ้นดังนั้น การให้บริการจึงถือเป็นจุดส าคัญที่จะท าให้ธนาคาร
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการให้บริการที่ดี จะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจหากธนาคารไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการได้จะส่งผล
ให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง (วรวรรณ  ศิลมัฐ. 2555 : 6)  
จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์
การตลาดบริการของธนาคารออมสนิ  จังหวัดอุตรดิตถ์  ท้ังนี้ เพื่อท า
ให้มีข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการรวมถึงเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับ ผู้มารับบริการ และเพื่อสร้างการบริการที่ดีให้
เกิดขึ้นกับ ผู้เข้ามารับบริการของธนาคารออมสิน เพื่อน าไปสู่การ
สร้ างความ ได้ เป รียบทางการแข่ งขั น ของธนาคารออมสิ น   
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของ
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นส่วนประสม
ตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามทัศนะของผู้
ม า รั บ บ ริ ก า ร  แ ล ะ เพื่ อ ส ร้ า งก ล ยุ ท ธ์ ต ล า ด บ ริ ก า ร ข อ ง 
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
2.  ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
Robbins.(1990:206) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม 

(environment) ว่าหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์กร คือ 
เป็นภาพรวมทั้งหมด ส่วนองค์กรถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยที่อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น และองค์กรจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยจากความหมายของ
สภาพแวดล้อมที่ ได้กล่ าวมาข้างต้น สามารถที่ จะสรุปได้ว่า
สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราในขณะที่ปฏิบัติงาน
ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือที่สามารถสัมผัสจับต้องได้และไม่
สามารถสัมผัสจับต้องได้ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมของ
งาน คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงาน 
สิ่งแวดล้อมของงานที่ส าคัญมีอยู่  4 ประการ คือ ลูกค้า คู่แข่งขัน 
ผู้ผลิต และหน่วยงานควบคุม (อุทัย  เลหวิเชียร. 2543:84) 

สาคร สุขศรีวงศ์ (2556:69) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายใน 
คือปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กรและสามารถควบคุมได้ คือ ระบบงาน 
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร สิ่งอ านวยความสะดวก และวัฒนธรรม
องค์กร ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น พิทยา บวรวัฒนา 
(2553:115)  ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่
อยู่นอกองค์กรอันได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจสภาพการเมือง ลักษณะ
ของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายสภาพแวดล้อมขององค์กร 
หมายถึงทุกสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถควบคุม
ได้และควบคุมไม่ได้ประกอบด้วยปจัจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง 
ลักษณะของสังคมโครงสร้างของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างานจะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ตลาดบริการ 

ความหมายของปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการ สรุปได้ว่า เป็น
การบริการเป็นสิ่งส าคัญมากโดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่ให้บริการ
สาธารณชนในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ  จึงต้องสร้างความ
เชื่อถือ และไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการจะเห็นได้ว่าการบริการที่ดีบ่ง
บอกถึงความมีช่ือเสียงกิตติศัพท์และค าล่ าลือต่างๆ ของบุคคลใน
องค์กรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด การบริการที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของประชาชนและบุคคลทั่วไปให้การเกิดการรับรู้ที่ดีมีความเช่ือถือ
และยอมรับศรัทธาต่อองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะการบริการ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอย่างแท้จริง การบริการที่เป็น
รูปธรรมปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนจะท าให้บุคคลเกิดทัศนคติ
ที่ดี และไม่ดีตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองหรือความประทับใจของ
บุคคลหนึ่งที่มีต่อองค์กรและบุคคล 

1.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาดบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาดบริการผู้วิจยัจึงสามารถ

สรุปได้ว่า  กลยุทธ์บริการเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก   เป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการธนาคารออมสิน   
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อสร้างการบริการที่โดดเด่น ท้ังทางด้านองค์กร
และพนักงานผู้ให้บริการของธนาคารออมสิน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการ
ของธนาคารออมสิน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ  
ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ (Place) ด้านส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ด้ าน
บุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพการบริการ (Physical  Evidence) 

วิธีด าเนินการวิจัยของการศึกษากลยุทธ์ตลาดบริการของ
ธนาคารออมสิน  จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และก าหนดประชากรในการวิจ ัยค รั ้งนี ้  ค ือ  ผู้มารับบริการ
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random  sampling)และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการแบบบังเอิญ  และมีผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
พนักงานธนาคารออมสิน  จั งหวัดอุตรดิตถ์   ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  ผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา  จ านวน 10  คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ ม  (Cluster random  sampling) และวิจัยสุ่ มตั วอย่ างด้ วย
เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 

3.  ผลการวิจัย 
จุดแข็งของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยจุด

แข็ง จ านวน 5 ประการ คือ การมีจ านวนสาขาย่อยท่ีครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ การมีกลยุทธ์เชิงรุกถึงตัวลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
“Mobile Banking ของธนาคารออมสิน: MyMo) ผลิตภัณฑ์มีการ
พัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย และ
บุคลากรที่มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ และมีทักษะการให้บริการที่
ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ  ร ว ม ถึ ง ก า ร มี ค ว า ม โ ด ด เด่ น 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

จุดอ่อนของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ปรับปรุง
การปรับกระบวนการและระยะเวลาให้บริการที่รวดเร็ว  จ านวน
ผลิตภัณฑ์และบริการจ านวนมาก ท าให้ลูกค้าเกิดความสับสน และ
ค่าธรรมเนียมค่าให้บริการ อัตราดอกเบี้ยสินเช่ือค่อนข้างสูงโอกาส
ข อ ง อ อ ม สิ น  จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์  ได้ แ ก่  ด้ า น เท ค โน โล ยี 
ที่สนับสนุนต่อการด าเนินธุรกรรมได้สะดวกและรวดเร็ว พฤติกรรม
การด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนแปลง และแรงผลักดันทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม อุปสรรคของธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้แก่ เศรษฐกิจชะลอตัว จ านวนคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น และตลาดมี
การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลความคิดเห็น
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารออมสิน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศ
หญิง มีจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 มี อายุ 41-50 ปีจ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีสถานภาพ คือ สมรส จ านวน 
196 คน คิด เป ็นร้อยละ 49.00 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่ มีอาชีพ ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 10,000  จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 

ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ พึ ง พ อ ใ จ ม า ก  ( x = 4.24,  S.D.= 0.74)   
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
ช่ือเสียง มั่นคง เป็นอันดับแรก ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( x = 4.06 ,S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อัตราค่าธรรมเนียมในการท ารายการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร
มีความเหมาะสม เป็นอันดับแรก ด้านช่องทางการให้บริการ  
ในภาพรวมอยู่ ในระดับพึ งพอใจมาก ( x = 4.18,S.D.= 0.75)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธนาคารมีท าเลที่ตั้งใกล้กับชุมชนเป็น
อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก ( x = 4.11 , S.D.=  0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ธนาคารมีนโยบายร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขสินเช่ือให้กับ
ประชาชนที่มีปัญหาทางการเงิน เป็นอันดับแรก  ด้านบุคลากร  
ในภาพรวมอยู่ ในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.38, S.D.= 0.67)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานธนาคารแต่งกายสุขภาพ 
เรียบร้อย และมีกิริยามารยาทอ่อนน้อมในการให้บริการเป็นอันดับ
แรก ด้านกระบวนการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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( x = 4.24, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธนาคารมี
การจัดล าดับคิดในการให้บริการก่อน-หลัง เป็นอันดับแรก 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก ( x = 4.34, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ธนาคารมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็นอันดับแรก 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล าด บ ริ ก า ร ข อ งธน าค า ร อ อ ม สิ น  
จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ เหมาะสม จากการสนทนากลุ่ มสามารถ 
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ คือ  

กลยุทธ์การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าธนาคารออม
สิน จังหวัดอุตรดิตถ์ควรที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ และบริการ
ต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าในยุคสังคมดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว 
ในการให้บริการ รวมถึงจะต้องมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้
เงื่อนไขท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ามีโปรโมช่ันน่าสนใจ กลยุทธ์
การตลาดบริการด้านราคา พบว่าธนาคารควรมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีและมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับ
ค่าบริการในการใช้บริการเพราะมีก าลังซื้อไม่มาก มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจรายย่อย รวมถึงเป็นนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นการพิจารณา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความเหมาะสม จะเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย พบว่าธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ควรให้ความส าคัญ
กับการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และลูกค้าสามารถมาใช้บริการ 
ได้ในทุกวันท าการ รวมถึงมีช่องทางการบริการด้วยเครื่องฝากและ
ถอนเงิน Mobile banking Internet Bank อัตโนมัติ ซึ่งถือว่ากล
ยุทธ์ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ และสามารถท่ีจะขายผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ได้สะดวก กลยุทธ์การตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่าธนาคารควรมีการมุ่งเน้นการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ที่มีผลต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึง
การตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง รวมถึงการด าเนินขององค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม  เพื่อการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจ
ฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน กลยุทธ์การตลาด
บริการด้านบุคลากร พบว่าธนาคารควรมีการมุ่งเน้นการอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน
พัฒนาศักยภาพตนเอง ท้ังนี้ความพร้อมของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ธนาคารที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมาก
ขึ้น ดังนั้น คุณสมบัติของพนักงานสาขาย่อมจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งการเงิน และการลงทุนของธนาคาร 
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อคนให้มากขึ้น และการสร้างความภักดีของ
ลูกค้า อันจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารได้ในระยะยาว 
กลยุทธ์การตลาดบริการด้านช่องทางการให้บริการกระบวนการ
ให้บริการ พบว่าธนาคารควรมุ่งเน้นมีระบบการให้บริการที่น าเอา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเอื้ออ านวยต่อการใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการบริการ โดยลด
ขั้นตอนการติดต่อการใช้บริการให้น้อยที่สุดเหลือเพียงจุดเดียวโดยใช้

ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการจากองค์กรนั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
ข้อมู ลจากงานบริการแบบครบวงจรที่ บั นทึก ไว้ซึ่ งมี เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ม าสนั บสนุ น  กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดบ ริก ารด้ าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ธนาคารควรมีการปรับ
สิ่งก่อสร้าง  สิ่งอ านวยความสะดวก ชุดพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์โฉม
ใหม่ สู่ความทันสมัยครบวงจร เนื่องจาก สภาพแวดล้อมทางการภาพ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และนับว่าเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้ 

 
4.  อภิปรายผล 

กลยุทธ์การตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่เหมาะสม 

กลยุทธ์การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าธนาคารออมสิน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ควรที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าในยุคสังคมดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว 
ในการให้บริการ รวมถึงจะต้องมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้
เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีโปรโมช่ันน่าสนใจ รวมถึง
ช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ เข้ากับวิถี
ชีวิตทุกอาชีพในทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชา  แสนเมือง และคณะฯ. (2559) ที่
ได้ศึกษาเรื่องได้ท าการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส มอบรัก 1/ 1 
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
มหาสารคาม จากการศึกษาพบว่าการให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็น
ปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจเติบโตและสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  

กลยุทธ์การตลาดบริการด้านราคา พบว่าธนาคารควรมีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีและมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่สูง ซึ่ งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับ
ค่าบริการในการใช้บริการเพราะมีก าลังซื้อไม่มาก มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจรายย่อย รวมถึงเป็นนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นการพิจารณา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความเหมาะสม จะเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในบริการ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, น. 18) กล่าวว่า 
ราคา หมายถึง องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคโดยเฉพาะช่วงประเมินทางเลือก และท าการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า นักการตลาดจึงพยายามลดต้นทุนการซื้อ และเสนอขายที่
ไม่แพงหรือใช้ลักษณะที่อ่ืนท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจ 

กลยุทธ์การตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า
ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ควรให้ความส าคัญกับการเข้าถึง
ลกูค้าได้อย่างทั่วถึงและลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ในทุกวันท าการ 
รวมถึงมีช่องทางการบริการด้วยเครื่องฝากและถอนเงิน  Mobile 
banking Internet Bank อัตโนมัติ ซึ่งถือว่ากลยุทธ์ที่จะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ และสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สะดวก
และง่ายขึ้น  สอดคล้องกับ ชูศรี  อรุณไวกิจ (ม.ป.ป. , น. 12) 
กล่าวถึงช่องทางจัดจ าหน่ายไว้ว่า การเลือกท าเลที่ตั้งควรเลือกอยู่ 
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ในย่านที่เจริญแล้ว จะต้องมีคนเดินผ่านไปมาในวันท างานปกติ และ
ควรอยู่ใกล้ร้านค้าอื่น ๆ หรือศูนย์การค้าต่าง ๆ ก็จะเป็นท าเล 
ที่เหมาะสมและการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการ 
ที่อาศัยเทคโนโลยีเพื่อท าให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก 

กลยุทธ์การตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า
ธนาคารควรมีการมุ่งเน้นการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงการ
ตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2556, น. 35) 
กล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดว่าเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ  
การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พนัก งานขายท าการขาย และการ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  

กลยุทธ์การตลาดบริการด้านบุคลากร พบว่าธนาคารควรมีการ
มุ่งเน้นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตนเอง ท้ังนี้ความพร้อมของพนักงาน
จึงเป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับ อดุลย์  จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล 
และพิมพ์ เดือน จาตุรงคกุล (2550, น. 13) กล่าวว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือบุคลากรคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมด 
หมายความรวมถึงลูกค้า และบุคคลที่คอยให้บริการลูกค้าคุณภาพ 
ในการให้บริการต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้แตกต่าง พนักงานต้อง
มี ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองลูกค้า มีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยม 
ที่ดีให้กับองค์กร บริการทั้งหลายขึ้นอยู่กับการที่บุคคลปฏิบัติตอบต่อ
กันทั้งสองฝ่าย (Interaction)  คือ ระหว่างลูกค้ากับพนักงานของ
บริษัท  
 กลยุทธ์การตลาดบริการด้านช่องทางการให้บริการกระบวนการ
ให้บริการ พบว่าธนาคารควรมุ่งเน้นมีระบบการให้บริการที่น าเอา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเอื้ออ านวยต่อการ 
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานให้รวดเร็ว ลดขั้ นตอนการบริการ  
โดยลดขั้นตอนการติดต่อการใช้บริการให้น้อยที่สุดเหลือเพียงจุด
เดียวสอดคล้องกับ ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2552, น. 76-79) 
กล่าวถึง กระบวนการให้บริการว่ากระบวนการให้บริการเป็น 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่ 
มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือท่ีทันสมันในการท าให้เกิดกระบวนการ
ที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ กลยุทธ์การตลาดบริการด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ธนาคารควรมีการปรับ
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก ชุดพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ 
โฉมใหม่ สู่ความทันสมัยครบวงจร เนื่องจาก สภาพแวดล้อมทางการ
ภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และนับว่าเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้สอดคลอ้งกับ อดุลย์  จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล
และพิมพ์เดือน จาตุรงคกุล  (2550, น. 14)กล่าวว่า ลักษณะทาง
กายภาพเป็นการน าเสนอ หลักฐานเสริมที่มองเห็นได้ ธุรกิจด้าน
บริการจ าเป็นต้องบริหารหลักฐานที่ เป็นตัววัตถุอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อความประทับใจ และ
ความรู้สึกของลูกค้าได้ 

5.  บทสรุป 
จากผลการวิจัย พบว่า จุดอ่อนของธนาคารออมสิน จังหวัด

อุตรดิตถ์ คือ ควรมีการปรับปรุงการปรับกระบวนการและระยะเวลา
ให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการที่ธนาคารออมสินมีจ านวนผลิตภัณฑ์
และบริการจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าเกิดความสับสนและการมี
ค่าธรรมเนียมค่าให้บริการ และอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือค่อนข้างสูงท า
ให้เกิดข้อเสียเปรียบในการด าเนินงานของธนาคารออมสินได้ดังนั้น 
เทคโนโลยีทันสมัยเอื้ออ านวยประโยชน์ในการด าเนินงานรวดเร็ว ลด
ขั้นตอนการบริการ โดยลดขั้นตอนการติดต่อการใช้บริการให้น้อย
ที่สุดเหลือเพียงจุดเดียวโดยใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการจากองค์กรนั้น
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือข้อมูลจากงานบริการแบบครบวงจรที่
บันทึกไว้ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนท่ีจุดให้บริการท าให้การ
บริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น กระบวนการให้บริการแบบ
ครบวงจรจะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความ
ชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการที่สื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ รวมถึงมีการติดตามผลการบริการในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุง
ให้เหมาะสมต่อไป รวมถึง ธนาคารควรมีการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ทั้งนี้ความพร้อมของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ธนาคารที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น
คุณสมบัติของพนักงานสาขาย่อมที่จะเปลี่ยนไป โดยจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งการเงินและการลงทุนของ
ธนาคาร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างด ี

ส่วนความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์นั้น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อัตราค่าธรรมเนียมใน
การท ารายการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารมีความเหมาะสม  
เป็นอันดับ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธนาคารออมสิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ควรมีการปรับค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว
ลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่สูง ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับค่าบริการในการใช้บริการเพราะมีก าลังซื้อ
ไม่มาก  มีอาชีพประกอบธุรกิจรายย่อย รวมถึงเป็นนักเรียน 
นักศึกษา ดังนั้นการพิจารณาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการให้มีความ
เหมาะสม จะเป็นการสร้างความพึงพอใจในบริการ มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001- 60,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากผู้ใช้บริการศูนย์ฟิตเนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา จ านวน 5 โรงแรม พบว่า คุณภาพ
การให้บริการ 5 มิติ ของศูนย์ฟิตเนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการและด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับดี  รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจ อยู่ ใน
ระดับดี และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : คุณภาพ, การให้บริการ, ศูนย์ฟิตเนส 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the level of service quality of a fitness center in a hotel in Pattaya. The 

results of this research showed that most respondents were female, aged 3 1 -40  years with a bachelor's degree. Have a 
career as a private company employee And have an average income of 40,001 - 60,000 baht per month. From the users of 
the hotel fitness center in Pattaya, 5 hotels found that the quality of the 5-dimensional service of the fitness center in the 
hotel in Pattaya City Overall, the level of satisfaction is at a good level. When considering each aspect, it was found that 
the concreteness of the service and the response to the service recipients First In a good level, followed by confidence At 
a good level And the last order is Reliability In good level respectively 
Keywords: quality, service, fitness center 
 
1. บทน า 
ธุรกิจโรงแรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญของธุรกิจการทองเที่ยว จึงต้องมี
การสงเสริมและขยายตัวให้สอดคลองกับธุรกิจการทองเที่ยว โดย
จะตองมีการบริการโรงแรมใหไดมาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความ
ประทับใจใหแกผูมาพัก โรงแรมหลายแห่งจึงมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการต่างๆ เพื่อให้บริการกับผู้มาเยือนนอกเหนือจาก
ห้องพัก เช่น ศูนย์ฟิตเนส สระว่ายน้ า และสปา ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การที่ได้พักในโรงแรมที่
ได้มาตรฐานและดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยนั้นเป็นการมาพักผ่อนท่ีท า
ให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจควบคู่กัน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ออนไลน์, 2558) ในปัจจุบันสภาวะตลาดของ
การแข่งขันด้านกีฬา สุขภาพและสถานออกก าลังกายในประเทศไทย
นั้นน่าดึงดูดใจมาก ตลาดธุรกิจฟิตเนสในเขตชลบุรีมีการขยายตัวสูง
มาก (ธัญวิศิษฐ์ สงวนวงศ์, 2551, หน้า 2) โรงแรมในระดับ 5 ดาวมี
มาตรฐานก าหนดให้มีศูนย์ฟิตเนส เป็นการเพิ่มช่องทางในการออก
ก าลังกายให้แก่บุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่มาเข้าใช้บริการในโรงแรม 

เพราะนอกจากในการเดินทางท่องเที่ยว ที่พักหลายแห่งได้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มให้ความสนใจ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ที่พักที่มีคุณภาพ มี
การบริการที่ดีสะดวกครบครัน บริการศูนย์ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลั งกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ซึ่ งจะเป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวได้ออกก าลังกาย และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้
เวลาพ านักนานขึ้น และเป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้
บริการซ้ า (รัตนาวลัย ขันติจันฤาไชย และคณะ , 2557, หน้า 4) 
ธุรกิจศูนย์ฟิตเนส (Fitness Business) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการ
เจริญเติบโตมาก เห็นได้จากจ านวนศูนย์ฟิตเนสที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมี
การจัดการระบบคุณภาพการให้บรกิารเป็นระบบเดียวกันท่ัวประเทศ  
ทั้งโครงสร้างการบริหาร มาตรฐานการบริการและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพราะ
ศูนย์ฟิตเนสถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริการสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนหันมาใช้บริการมากขึ้น (Drucker, 2001, pp. 60–61)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่มีธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ฟิตเนส
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เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้บริโภค
เลือกที่จะใช้บริการกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับสถานที่ออกก าลังกาย ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานท่ีให้บริการและสิ่งส าคัญ คือคุณภาพ
ในการให้บริการเพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสใน
โรงแรมเขตเมืองพัทยาให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การมีความเป็นรูปธรรม
ของบริการ, การมีความเช่ือถือไว้วางใจ, การตอบสนองต่อลูกค้า, 
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า รวมถึงการรู้จักและเข้าใจลูกค้า เพราะ
ลูกค้าท่ีมีเวลาจ ากัดสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยใน
ฐานะผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จึงสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพทัยา 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการน าไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการบริการด้านการออกก าลังกายให้มีคุณภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อศูนย์ฟิตเนสในโรมแรมเขตเมืองพัทยาในการเลือก
นโยบายการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริการ ให้
สอดคล้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
โรงแรมห้าดาวในเขตเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่รองรับธุรกิจ
ในด้านการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิต
เนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

2.2 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการให้บริการของศูนย์ฟิตเนส
ในโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์ฟิตเนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการศูนย์ฟิตเนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา 
ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ผู้วิจัย
ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณผู้ใช้บริการศูนย์ฟิตเนส
ในโรงแรมเขตเมืองพัทยา จ านวน 5 โรงแรม โดยใช้สูตรของ 
W.G.cochran (1963, p. 12) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
เครื่ อ งมื อที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ในครั้ งนี้  คื อ 
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ค าถามที่
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
จ านวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
4. ผลการวิจัย 

4.1  ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ดังนี้ 

1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน เป็น
เพศหญิงจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 
        2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง   31-40 ปี จ านวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 
           3) ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80   
         4) อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 134 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  
          5) เงินเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ย 
40,001 – 60,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30
  
       4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ 5 มิติ ของศูนย์ฟิต
เนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย 4.24, S.D=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย 4.41, S.D=0.59) รองลงมาคือ ด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.31, S.D=0.64) ด้านการให้
ความมั่นใจ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.21, S.D=0.63) ด้านการดูแล
เอาใจใส่ อยู่ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.17, S.D=0.64) และล าดับ
สุดท้ายคือ ด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.11, 
S.D=0.64) ตามล าดับ 

นอกจากน้ีผลการศึกษารายด้านเป็นดังน้ี 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  โดยภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย  4.31 , S.D=0.64) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานของศูนย์ฟิตเนส ยินดีรับฟัง
ค าแนะน าความคิดเห็นของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.51, S.D=0.58) เป็น
อันดับแรก อยู่ในระดับดีมาก  
 ด้านความน่าเชื่อถือ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.11, S.D=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
พนักงานของศูนย์ฟิตเนส    มีความรู้ในเรื่อง ของการออกก าลังกาย
และบริการ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50 , 
S.D=0.56)        
 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย 4.41 , S.D=0.59)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัน
ตามก าหนดเวลา เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.62, 
S.D=0.49)  
          ด้านการให้ความมั่นใจ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.21, S.D=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มาตรฐานในการให้บริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นอันดับ
แรก อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46, S.D=0.57)  
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.17, S.D=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่า ศูนย์ฟิตเนสเปิดให้บริการในเวลาที่สะดวก ส าหรับการมาใช้
บริการของลูกค้า เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.34 , 
S.D=0.60)  
        4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสใน
โรงแรมเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44, 
S.D=0.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระยะเวลาในการ
ให้บริการ เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55 , 
S.D=0.47)  
      นอกจากน้ีผลการศึกษารายด้านเป็นดังน้ี 
 ด้านบุคลากรหรือผู้ให้บริการ โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D=0.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานและมีความ
ละเอียดรอบคอบ เป็นอันดับแรก     อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.56, S.D=0.63)  
 ด้านรูปแบบการให้บริการ โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48, S.D=0.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีรูปแบบการให้บริการที่ปลอดภัยน่าเช่ือถือ เป็น
อันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67, S.D=0.47)  
           ด้านประเภทการใช้บริการ โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33, S.D=0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ท่านทราบขั้นตอนของการขอใบสมัครเข้าใช้บริการ
ศูนย์ฟิตเนส เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.55 , 
S.D=0.50)  
 ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44, S.D=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของศูนย์ฟิตเนส เป็น
อันดับแรก อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.66, S.D=0.47) 
 ด้านระยะเวลาในการให้บริการ โดยภาพรวม       มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55, S.D=0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระยะเวลาในการใช้บริการศูนย์ฟิตเนส
เหมาะสมไม่จ ากัดเวลาจนเกินไป เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77, S.D=0.42)  
 ด้านค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D=0.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ศูนย์ฟิตเนสมีการก าหนดราคาอย่างเป็นมาตรฐาน
กว่าร้านฟิตเนสประเภทอื่นๆ เป็นอันดับแรก อยู่ ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.45, S.D=0.50)  
     
5. อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์ฟิตเนสในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา มีผลการศึกษาของ
การวิจัยดังนี้ 

             5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 57.00 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 41.20 มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.80 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 33.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001- 60,000 บาท 
ร้อยละ 47.30 
           5.2 ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการ 5 มิติ ของศูนย์ฟิต
เนสในโรงแรมเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด คือด้านความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะ 
พนักงานของศูนย์ฟิตเนส ให้บริการด้วยความรอบคอบ ดังนั้นผู้
ให้บริการยังคงต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการให้บริการ
ลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งผล
การศึกษาคุณภาพการให้บริการมีบางส่วนความสอดคล้องกับ         
วิจัยของ กรณิกา ยาวิละ (2559 , หน้า I) ได้ศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการที่ดีมี
ผลต่อความภักดีในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพการ
ให้บริการที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ด้านการให้
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ ส่วน
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 2) ข้อมูลด้าน
ความภักดี ในการใช้บริการฟิ เนสเซ็น เตอร์ของลูกค้ าใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมความภักดีในการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
อันดับแรกคือ   ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน และด้านความอ่อนไหว
ต่อปัจจัยด้านราคา ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
สินค้าและบริการ 3) เปรียบเทียบความภักดีในการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
แตกต่างกัน โดยพบว่าลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ 
และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ไม่แตกต่างกัน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการและความภักดีในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของลูกค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์
กับความภักดีในการใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
        5.3 ผลการศึกษาปัจจัยการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสใน
โรงแรมเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยท่ีสุด ได้แก่ด้านประเภทการใช้บริการโดยเฉพาะ 
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ขั้นตอนของการเข้ารับบริการของศูนย์ฟิตเนสและวิธีการช าระเงินค่า
ใช้บริการศูนย์ฟิ ต เนส  ผู้ ให้ บ ริการจ า เป็ นต้ องการเพิ่ มการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา  สื่อออนไลน์ 
ควรมีข้อมูลชัดเจน น่าสนใจและทันสมัย เพื่อท าให้การรับรู้ขั้นตอน
ของการเข้ารับบริการของศูนย์ฟิตเนสเพิ่มมากขึ้น ปรับอัตรา
ค่าบริการให้ เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ ผู้ ให้บริการ
จ าเป็นต้องรู้ความสามารถในการใช้จ่ายของลูกค้าในการเข้ารับ
บริการ สิ่งหนึ่ง คือการก าหนดราคาของบริการจะต้องเหมาะสมกับ
ระดับของการบริการ มีรายละเอียดชัดเจน ง่ายต่อการจ าแนกระดับ
การบริการที่แตกต่างและต้องก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพื่อให้เหมาะกับจ านวนระยะเวลาแต่ละโปรแกรมที่ลูกค้าได้รับ แต่
อยู่ภายใต้เง่ือนไขการแข่งขันด้านต้นทุนที่ เกิดจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับผู้ให้
บริการรายอื่นๆด้วย ซึ่งงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดบางส่วนความ
สอดคล้องกับวิจัยของ พนิดา อภิชาติ  (2552, หน้า ง) วิจัยเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
(Fitness) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ที่เป็นสมาชิกของ
สถานออกก าลังกายที่มีช่ือเสียงทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ California 
Fitness, Clark Hatch Fitness, Now’s Fitness, Fitness First, 
True Fitness กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แบ่งแยกออกจากกัน 
จ านวนเท่ากันในแต่ละสถานท่ี เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า สาเหตุในการเลือกใช้ยิมจัดเรียง
ตามล าดับความส าคัญมีดังนี้ ความสะดวกในการเดินทาง ตามด้วย
ราคาถูก บริการดีเยี่ยม และความทันสมัยของอุปกรณ์ของสิ่งอ านวย
ความสะดวก และในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปัจจัย
การบริการซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาใน
การใช้บริการ สถานที่และการส่งเสริมการขาย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 4 ด้าน โดยมี ด้านสถานที่ 
มีอันดับสูงสุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคาการใช้บริการ 
และการส่งเสริมการขายตามล าดับ ในส่วนของการศึกษาปัจจัยต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจระดับการศึกษา สถานภาพการ
แต่งงาน และสถานที่ออกก าลังกายของโรงยิมไม่มีผลต่อระดับความ
พึงพอใจของผู้ออกก าลังกาย  เกี่ยวกับอายุ อาชีพ รายได้ ระดับการ
เข้าถึงบริการมีผลต่อระดับความพึงพอใจของโรงยิมที่แตกต่างกันใน
ทุกระดับ  
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
1) ผู้ให้บริการควรค านึงถึงการก าหนดราคาให้มีความ

เหมาะสมกับจ านวนช่ัวโมงการออกก าลังกายที่ลูกค้าได้รับให้มีความ
เหมาะสมกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ใช้บริการศูนย์ฟิตเนสที่มี 
ประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการใช้จ่ายของ
ลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ซึ่งถ้าหากต้องการที่จะเจาะตลาด
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ราคาจึงมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการ การตั้งราคาควรมีความหลากหลายราคา แยกการใช้
บริการต่างๆออก เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าการจ่ายค่าบริการ  ในแต่
ละครั้งได้ใช้บริการที่คุ้มค่า ไม่เสียค่าบริการโดยไม่ได้รับประโยชน์
กลับคืนมา 

2) ควรสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะการ
เลือกผู้ให้บริการด้านฟิตเนสนอกจากการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานการออกก าลังกายที่
ก าหนดไว้แล้ว ควรก าหนดเกณฑ์บุคลิกภาพของบุคลากรด้วย เพราะ
บุคลากรบริการที่ดีต้องมีความรู้ สามารถต้องแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว พร้อมให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าได้ชัดเจน ที่ส าคัญต้องมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูดีและมีสุขภาพดีเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
ลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการฟิตเนสเกิดความเช่ือมั่นและสร้างความ
น่าเชื่อถือตลอดจนสร้างศรัทธาส าหรับผู้ใช้บริการ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท 
สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัดผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-8 ปี และมีสถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากพนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด 
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
ส าคัญ : ความสัมพันธ์, แรงจูงใจ, คุณภาพชีวิตการท างาน  
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the relationship between work motivation and quality of work life of employees. 
Skyline Service Company Limited Aged between 3 0 -3 9  years with a bachelor's degree Most have 6 -8  years of work 
experience and have marital status. Most samples From the staff of Skyline Service Company Limited found that the quality 
of work life of the employees of Skyline Service Company Limited is overall at a high level. When considering each aspect, 
it was found that Appropriate compensation First At the highest level, followed by progress and stability At the highest 
level The opportunity to develop knowledge and ability is at a high level. In working conditions that are safe, hygienic At a 
high level The last part is Good relationship in society In moderate level respectively 
Keywords: relation, motivation, quality of work life 

 
1. บทน า 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างเปิด
กว้างอย่างเสรี ธุรกิจต่างๆ ต้อง เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้องค์การจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้สามารถ
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีแนวโนม 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ ท า
ให้มีนักลงทุนรายใหม่และนักลงทุนเดิมมีความต้องการที่จะเข้ามา
ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาจากการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรม คือ ความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามไปด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญมากต่อองค์การต่างๆ แม้องค์กรจะ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญอย่างยิ่งขององค์การ (พชรพจน์  นันท
รามาศ,  2560, หน้า 6) จึงมีความต้องการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ
จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่พนักงานเนื่องจาก  การท างานคือการหารายได้ เมื่อมีรายได้จึง
ส่งผลต่อปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวก าหนดฐานะและ
หน้าที่ทางสังคม ดังนั้นองค์การจึงควรมีมาตรการในการสร้างความ
มั่นคงในหน้าที่การงานเพื่อให้พนักงานภายในองค์การเกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการท างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้
ประสบความส าเร็จ  เริ่มต้นจากการศึกษาและเข้าใจความหมายของ
คุณภาพชีวิตการท างาน  ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต และฝึกฝนทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างานในอนาคตก่อน หลังจากนั้นต้องเข้าใจ
กระบวนการด าเนินการโดยอาศัยเทคนิคในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
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สามารถพัฒนาตนเองหรือบุคลากรในองค์การให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้
เกิดขึ้นในองค์การนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทุก
ระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และการทบทวนปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานและสร้างความผูกพันในองค์การ (ขวัญตา  
พระธาตุ,  2556, หน้า 1)  ดังนั้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ท างานเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส 
จ ากัด เป็นบริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสุขภาพ
นอกสถานที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน การศึกษาเรื่องแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ถือเป็นการพัฒนาองค์การอีกด้านหนึ่ง ที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน (บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส 
จ ากัด, 2560,  หน้า 9) เพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือหรือความ
เจริญเติบโตและก้าวหน้าให้แก่องค์การ พร้อมจะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจะเห็นได้จากขอบข่าย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กว้างขวางครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ในองค์การและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน 
เริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานในส่วนส านักงานของบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส 
จ ากัด จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส 
จ ากัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ ในการน าไปใช้ปรับปรุงระบบ
การจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด 
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฎิบัติงานด้วยความ
พึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีท าให้องค์การประสบความส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด 

2.2 เพื่ อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท สกายไลน์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

 
 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ของ บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 
pp. 607-610) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
196 คน เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เท่ากับ 220 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป    ของ
พนักงาน  ซึ่งประกอบด้วย ค าถามที่ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน สถานภาพ รวมจ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ  ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยกระตุ้น 
มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้า 2) ปัจจัยบ ารุงรักษา มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านผู้บังคับบัญชา   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ด้านนโยบายในการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความความ
มั่นคงในงานและแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:�̅�) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ
การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
 
 4. ผลการวิจัย 

4.1  ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ดังนี้ 

1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 220 คน เป็น
เพศหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 
        2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
           3) ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 
         4) ด้านประสบการณ์ ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6-8 ปี มีจ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.00     
       5) ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มี
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
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       4.2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด ปัจจัยกระตุ้น  โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56, S.D=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.77, S.D=0.65)รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56, S.D=0.72) ด้านความก้าวหน้า อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.15, S.D=0.74) ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
การยอมรับนับถือและด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.48, S.D=0.72) ตามล าดับ  
       4.3 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด ปัจจัยบ ารุงรักษา โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56, S.D=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.69, S.D=0.76) รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงของ
งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67, S.D=0.76) ด้านสภาพการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58, S.D=0.74) ด้านนโยบาย
การบริหาร อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52 , S.D=0.71) ด้าน
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48, S.D=0.72) ส่วน
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.47, S.D=0.71) ตามล าดับ 
       4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด โดยภาพรวม     อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.13, S.D=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.92, S.D=0.76)รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86, S.D=0.35) ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  อยู่ ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย 3.85, S.D=0.73)ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80, S.D=0.57)   ส่วน
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.22, S.D=0.41) ตามล าดับ 
 
      4.5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 
              1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยกระตุ้น 
ด้านความส าเร็จของงานที่ท า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.001) 
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 
0.015) และด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.044)            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่มีความสัมพันธ์ 
              2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้น ด้าน
การยอมรับนับถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน  

              3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้น ด้าน
ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานใน ด้าน
สภาพการท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆไม่มีความสัมพันธ์ 
              4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยกระตุ้น 
ด้านความรับผิดชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน 
              5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยกระตุ้น 
ด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานในด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้านสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.004) 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) และ
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000)   ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              6) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานในด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้านสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) และ
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              7) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน ใน
ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้านสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
โอกาส ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000)    
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) และ
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000)   ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              8) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
สภาพการท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  (ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
และด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              9) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านนโยบายในการบริหาร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
สภาพการท างานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (ค่า Sig. เท่ากับ 

ภาคโปสเตอร์ 491

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

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

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



0.000)  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
และด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              10) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม  (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้านสภาพ
การท างานท่ีปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ด้าน
โอกาส ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (ค่า Sig. เท่ากับ 0.003) และ
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม (ค่า Sig. เท่ากับ 0.000) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
              11) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยบ ารุงรักษา 
ด้านความมั่นคงในงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 
5. อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
แ ร งจู ง ใจ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน กั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ก ารท า งาน                                                       
ของพนักงาน บริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด มีผลการศึกษาของ
การวิจัยดังนี้ 

5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 มีประสบการณ์ในการ
ท างานอยู่ระหว่าง 6-8 ปี มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
และมีสถานภาพสมรส จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
           5.2 จากผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัดอยู่ในระดับ
มากแสดงให้ เห็นว่าบุคลากรยังคงพึงพอใจในแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเช่น ด้านความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะของงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความมั่นคง
ในงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง 
(2554, หน้า ค) ได้ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษาของ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด จังหวัดปทุมธานีโดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นของพนั กงาน  บริษั ท 
บางกอกกล๊าส จ ากัด จังหวัดปทุมธานีที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานกลุ่มตัวอย่างเคยเป็นพนักงาน 270 คน  จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน ปัจจัยแรงจูงใจเป็นสิ่งจูงใจให้ท างาน 
ด้วยค่าเฉลี่ยระดับสูง ปัจจัยด้านแรงจูงใจเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าความรับผิดชอบลักษณะของงาน การปฏิบัติในความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ความเคารพนับถือและความก้าวหน้ามีระดับเฉลี่ยอยู่

ในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านนโยบายการ
ก ากับดูแลการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมการท างานมีระดับเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ส่วนด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุด 
            5.3 จากผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานบริษัท สกายไลน์ เซอร์วิส จ ากัด อยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรยังคงพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการ
ท างานใน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม แต่ยังคงมีด้านที่ความต้องการให้ทางองค์การปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม พบว่า 
อันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการท างานและมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการท างานเป็นทีม ดังนั้นควรมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเช่ือมความสัมพันธ์ที่สามารถให้บุคลากรท าได้
สามารถท างานร่วมกันได้ ริเริ่มปลูกฝังการรับรู้ของบุคลากรให้รัก
องค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิปไตย โพธาทอง 
(2557, หน้า 169-189) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานแรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้ าหน้ าที่ สายการผลิตใน เขต
อุตสาหกรรมนวนครปทุ มธานี  ผลการศึ กษาพบว่าผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 26-30 ปี สถานะโสด วุฒิ
ปริญญาตรีเงิน เดือนประมาณ 15,001-20,000 บาท และอายุงาน 
4-6 ปีของการท างานโดยการประเมินคุณภาพชีวิตการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูงแรงจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดับสูงสุด  
            5.4 จากผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท สกาย
ไลน์ เซอร์วิส จ ากัด ในด้านความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น แสดงให้เห็น
ว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร ถ้าบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานที่ดีจะท าให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อองค์กรพร้อมจะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
ยิ่งถ้าท าให้บุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยขับเคลื่อนองค์การและ
บุคลากรให้ท างานมีเป้าหมายร่วมกัน พร้อมท่ีจะพัฒนาวิธีการท างาน
เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการแข่งขัน ส่งผลให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีงานที่ดีตามไปด้วยเมื่อองค์การบรรลุตามเป้าหมาย 
ซึงมีความสอดคล้องกับวิจัยของ Mohammad, Sayyed and Reza 
(2013, pp. 2222-6990) ศึกษาเรื่อง ผลของคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่มีต่อความมุ่งมั่นขององค์กรโดย SEM กรณีศึกษา บริษัท OICO 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีผลโดยตรงต่อความ
มุ่งมั่นขององค์กร หากคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพงานก็จะเพิ่มมากข้ึน
ตามไปด้วย ความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพงานของพนักงานและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสุขลักษณะที่ดียังส่งผลต่อความมุ่งมั่นของ
องค์กรโดย บริษัท OICO จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการ
มีสุขลักษณะที่ดีท าให้พนักงานมีความรู้สึกสะดวกสบาย  
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6. ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน อยู่

ในระดับปานกลาง ควรปรับปรุงการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรมจากการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนงานที่ได้รับเป็นไปตาม
ความคาดหวังของคุณดังนั้นควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าตอบแทนขององค์การเป้าหมายเงินเดือนทุกช่วงต าแหน่งการ
ส ารวจโครงสร้างค่าจ้างและการเปรียบเทียบตลาดแรงงานค่าจ้างขั้น
พื้นฐาน (การส ารวจเงินเดือนพร้อมเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตอบแทนที่
จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานในพื้นที่ระดับของ
องค์กรที่สามารถแข่งขันได้ หากพบว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
องค์การน้อยกว่าอัตราค่าจ้างตลาดแรงงานในเขตพื้นที่เดียวกันควร
ตรวจสอบและให้ข้อมูลและน าเสนอผู้บริหารปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือนและสวัสดิการให้ดขีึ้นและสอดคล้องกับผลประกอบการของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับ
องค์การ  

2) คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือ ควรปรับปรุงกิจกรรม
สันทนาการเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรสามารถท า
ได้ ร่วมกันปลูกฝังการรับรู้ของบุคลากรให้รักองค์กร ซึ่งอาจจัดกลุ่ม
ย่อยในแผนกที่รับผิดชอบก่อนและขยายผลไปยังแผนกอื่นต่อไป 
เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีความส าคัญ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกัน สามารถท างานร่วมกันได้เมื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากร การ
ท างานร่วมกันควรแยกแยะพฤติกรรมที่ไม่ควรท าและอาจส่งผลให้
เกิดการขัดแย้งต่อเพื่อนร่วมงาน    เพื่อให้การย้ายหน้าท่ีการงานไม่มี
ผลเสียต่องาน เนื่องจากพนักงานไม่มีอคติต่อกันสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของผู้เช่าอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไทคอน โล
จิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินของบริษัทและอาคารคลังสินค้าที่มีลักษณะ
เดียวกัน 

วิธีการด าเนินวิจัยเริ่มจากการออกแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง การส ารวจโดยการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
และการสัมภาษณ์จากผู้บริหารงาน รวมข้อมูลและแยกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลของระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษา
คลังสินค้า  

ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) การศึกษาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า พบว่า ระบบประกอบอาคารและสถาปัตยกรรมที่ใช้
ในอาคารคลังสินค้าที่จ าเป็น ได้แก่ ระบบสถาปัตยกรรมอาคาร ระบบไฟฟ้าทั่วไปและระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบดับเพลิง 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ระบบสุขาภิบาล  ระบบขนช่องขนถ่ายสินค้า ระบบกล้องวงจรปิด และ (2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินของบริษัทและอาคารคลังสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันจะต้องมีการมอบหมายงานให้ช่างเทคนิคประจ า
อาคารและผู้รับเหมาที่เป็นผู้ช านาญปฏิบัติงาน ส่วนแผนงานการบ ารุงรักษาจะต้องจัดให้มีแผนและท าตามความถี่ที่ก าหนดแล้วจะส่งผลต่อ
สภาพอุปกรณ์โดยรวมให้มีสภาพดี  
ค าส าคัญ : โลจิสติกส์,อาคารคลังสินค้า,ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า,ผู้ดูแลระบบบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า  
 

Abstract 
  This research aims to (1) study the maintenance system for the tenants of warehouse building of TICON Logistics 

Park Co., Ltd. (2) provide recommendations for the development of maintenance system for the warehouse building of 
the Company and other warehouse building with the same characteristics. 

The research methodology was started with the design process of semi-structured interview. Surveyed and 
collected by observing the performance and interviews from the executive managers.  Gathering and split data into 
categories. Then analyze the data to reach the outcome of the facilities maintenance operation improvement in 
warehouse. 

The results of this research were as follows: (1) The study of the facilities maintenance operation improvement 
in warehouse showed that the building and architectural system used in the warehouse building was necessary for 
example; Architectural buildings systems, General Electric and Emergency Power System, Fire protection system, fire 
extinguishing system, air conditioning system and ventilation system, sanitation systems, belt conveyor and CCTV system. 
(2) To provide advice on the development of operating systems for the maintenance of the warehouses of the Company 
and of the similar warehouse buildings. For the maintenance plan must have a plan and checked up frequency as set up 
that will affect the good condition of the equipment. 
Keywords : Logistics, Warehouse, Facilities Operation and Maintenance, Warehouse Manager, Facility Manager 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้เช่าได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก  มีทั้งแบบคลังสินค้าพร้อมใช้เพื่อให้ผู้เช่าได้เข้าใช้ได้
โดยทันทีและคลังสินค้าแบบที่สร้างใหม่ตามความต้องการของลูกค้า 

โดยการก่อสร้างคลังสินค้านั้นต้องมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นในการท ากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม  ระบบ
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัย  งานบ ารุงรักษา
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ระบบ
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สุขาภิบาล ระบบช่องขนถ่ายสินค้า และระบบกล้องวงจรปิด เมื่อท า
การก่อสร้างเสร็จแล้วจึงเป็นช่วงเข้าใช้  อาคารคลังสินค้าที่เป็น
สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และมีระบบประกอบอาคารที่มีซับซ้อน การ
ที่จะใช้อาคารคลังสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานน้ันจึงจ าเป็นต้องจัดการดูแลและบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมอาคารคลังสินค้าเพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ ดังนั้นในการบ ารุงรักษาอาคารจึงเป็นแนวทางที่จะยืด
อายุการใช้งานอาคารให้ยาวนานที่สุด การปฏิบัติและการบ ารุงรักษา
อาคารคลังสินค้าต้องใช้ความรู้และทักษะในการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหมาะสมเพื่อให้คลังสินค้าได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ปล่อยให้ทรุดโทรมตาม
กาลเวลา  แต่เนื่องจากผู้เช่าอาคารคลังสินค้าเป็นองค์กรที่ด าเนิน
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ซึ่งมีความช านาญด้านการขนส่งและกระจาย
สินค้าเป็นหลักไม่มีความช านาญในด้านการปฏิบัติการบ ารุงรักษา
อาคารคลังสินค้าซึ่งมีส าคัญด้วยนั้น หากผู้เช่ามีการบริหารจัดการ
ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสม  อาจปล่อยให้อาคารคลัง 
สินค้ามีสภาพทรุดโทรม ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อาจมีความไม่
ปลอดภัย ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้เช่า  ต่อมาเมื่อ
หมดสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและก่อนการคืนอาคารคลังสินค้าให้
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ผู้เช่าต้องท าการปรับปรุงอาคาร
คลังสินค้าให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน ดังนั้นหากผู้เช่าปล่อยให้
อาคารคลังสินค้ามีสภาพช ารุดทรุดโทรม ทางผู้เช่าต้องสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายที่สูงในซ่อมแซมและปรับปรุงให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
และพร้อมใช้งานก่อนส่งมอบคืน 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ลูกค้าในการปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไท
คอน โลจิสติคส์ พาร์ค เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าแก่ผู้เช่า
คลังสินค้า โดยใช้วิธีการส ารวจสภาพระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษา
อาคารคลังสินค้าของผู้เช่าและศึกษาจากเอกสารทฤษฎีต่างๆและ
สัมภาษณ์ผู้เช่าและพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอแนะแนวทางใน
การบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าให้แก่ผู้เช่าของบริษัท ไทคอน โลจิ
สติคส์ พาร์ค จ ากัด ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของผู้
เช่าอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด  
 2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษา
อาคารคลังสินค้าของบริษัทและอาคารคลงัสินค้าท่ีมีลักษณะเดียวกัน                 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเป็นแนววิจัยเชิงส ารวจอาคารคลังสินค้าในภาคกลาง
ของบริษัท ไทคอน โลจิส ติคส์ พาร์ค จ ากัด เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของผู้เช่า 5 ราย  โดยได้การศึกษาตาม
กรอบแนวคิด รูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
ซึ่งสามารถแบ่งรายการข้อมูลออกต่างๆได้แก่ 
 3.1 ส า ร วจข้ อมู ลพื้ น ฐานของอาคารคลั งสินค้ า  ไ ด้ แก่  
รายละเอียดของอาคารคลังสินค้า พื้นที่ใช้สอย ผู้เข้าใช้อาคาร และ
ด้านโครงสร้างการบริหารงาน  
 3.2 ส ารวจข้อมูลการด าเนินการปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้าจากการส ารวจ โดยมีการแบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวของออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ 
 3.2.1 ขอบเขตผู้รับผิดชอบปฎิบัติการบ ารุงรักษา แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าทั้ง 8 ระบบ โดยใช้แบบ
ประเมินค่า (Rating scale) แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ผู้ใช้งาน 
ช่างเทคนิค และผู้ช านาญ และน าไปส ารวจแต่ละอาคารอาคาร
คลังสินค้า ตามตารางที่ 1 โดยมีคะแนนเต็มที ่5 คะแนน 
ตารางที่ 1 ขอบเขตผู้รับผิดชอบปฏิบัติการบ ารุงรักษา 
 

ขอบเขต
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์
คะแนน 

ค าอธิบาย 

ผู้ใช้งาน 1 ผู้เข้าใช้อาคารคลังสินค้า 
ประกอบด้วย พนักงาน ผู้รบัเหมา
ช่วง 

ช่างเทคนิค 3 เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิคประจ า
อาคาร เป็นเจ้าหน้าท่ีของอาคาร
คลังสินค้านั้น 

ผู้ช านาญ 5 ผู้ช านาญเกี่ยวกับระบบ ผู้รับเหมา
ติดตั้งระบบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ช านาญเกี่ยวกับระบบ 

 
 3.2.2 แผนการปฏิบัติกับความถี่ ในการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้า โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 เกณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
แผนและความถี่ของการปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าทั้ง 8 
ระบบ โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 
ระดับคือ ไม่มีแผนบ ารุงรักษาและไม่ได้ท าเลย ไม่มีแผนบ ารุงรักษา
และท าบ้างไม่ได้ท าบ้าง มีแผนบ ารุงรักษาแต่แผนท าน้อยกว่าความถี่
ที่ก าหนด มีแผนบ ารุงรักษาแต่แผนท ามากกว่าความถี่ที่ก าหนด ที่มี
แผนบ ารุงรักษาและแผนท ามาตามความถี่ที่ก าหนด และน าไปส ารวจ
แต่ละอาคารคลังสินค้า ตามตารางที่ 2 โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการกับความถี่ในการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้า 
 

มีแผน
บ ารุงรักษา 

ปฏิบัติตาม
ความถี่ที่
ก าหนด 

เกณฑ์
คะแนน 

ค าอธิบาย 

ไม่มีแผน ไม่ท าเลย 1 ไม่มีแผนบ ารุงรักษา
และไม่ได้ท าเลย 

ไม่มีแผน ท าบ้างไม่ท า
บ้าง 

2 ไม่มีแผนบ ารุงรักษา
และท าบ้างไม่ได้ท า
บ้าง 

มีแผน ท าน้อยกว่า
ความถี่ท่ี
ก าหนด 

3 มีแผนบ ารุงรักษาแต่
แผนท าน้อยกว่า
ความถี่ท่ีก าหนด 

มีแผน ท ามากกว่า
ความถี่ท่ี
ก าหนด 

4 มีแผนบ ารุงรักษาแต่
แผนท ามากกว่า
ความถี่ท่ีก าหนด 

มีแผน ปฏิบัติตาม
ความถี่ท่ี
ก าหนด 

5 มีแผนบ ารุงรักษา
และแผนท ามาตาม
ความถี่ท่ีก าหนด 

 
 3.2.3 สภาพอุปกรณ์ของอาคารคลังสินค้าจากการส ารวจโดยมี
การแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ ซึ่งเกี่ยวของสภาพอุปกรณ์ของอาคาร
คลังสินค้าทั้ง 8 ระบบ โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) แบ่ง
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ อุปกรณ์ไม่สะอาดติดตั้งไม่ดีและใช้งาน
ไม่ได้ อุปกรณ์ไม่สะอาดติดตั้งไม่ดีแต่ใช้งานได้และอุปกรณ์สะอาด
ติดตั้งดีและใช้งานได้ และน าไปส ารวจแต่ละอาคารคลังสินค้าตาม
ตารางที่ 3 โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
ตารางที ่3 สภาพอุปกรณ์ของอาคารคลังสินค้า 
 

สภาพ
อุปกรณ์
และความ
สะอาด 

สภาพ
การติดต้ัง
อุปกรณ์ 

สภาพ
สถานะ
อุปกณ ์

เกณฑ์
คะแนน 

ค าอธิบาย 

ไม่สะอาด ไม่ด ี ใช้ไม่ได ้ 1 อุปกรณ์ไม่
สะอาด ติดตั้ง
ไม่ดีและใช้
งานไม่ได ้

ไม่สะอาด ไม่ด ี ใช้ได้ 3 อุปกรณ์ไม่
สะอาด ติดตั้ง
ไม่ดีแต่ใช้งาน
ได ้

สะอาด ด ี ใช้ได้ 5 อุปกรณ์
สะอาด ติดตั้ง
ดีและใช้งาน
ได ้

 

 ซึ่งข้อมูลปฏิบัติการบ ารุงรักษา 1.ขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผู้ปฎิบัติงาน(เกณฑ์คะแนนสูงสุด 5 คะแนน) 2.แผนการบ ารุงรักษา
กับความถี่ในการบ ารุงรักษา(เกณฑ์คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 3.สภาพ
อุปกรณ์ของคลังสินค้าตามตารางที่ 3 (เกณฑ์คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ทั้ ง  8 ระบบซึ่ งมี เกณฑ์คะแนนที่ดีที่สุดต่ออาคารคลังสินค้ า 
(5+5+5)x8=120 คะแนน แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้ง 5 อาคารคลังสินค้า
มาสรุปผลทางสถิติและวิเคราะห์เปรียบเทียบกันแล้วได้น าผลคะแนน
ที่ดีที่สุดเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้า   
 
4. สรุปผลการวิจัยและอธิบายผล 
 4.1 การศึกษาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า
กรณีศึกษา อาคารคลังสินค้าที่ท าการศึกษาทั้ง 5 อาคารคลังสินค้า 
ได้แก่ W2, W1, W18, SM1 และ SM2 พบว่าระบบประกอบอาคาร
และสถาปัตยกรรมที่ใช้ในอาคารคลังสินค้าทั้ง 5 อาคารคลังสินค้า มี 
8 ระบบ ได้แก่  
 1) ระบบสถาปัตยกรรมอาคาร  
 2) ระบบไฟฟ้าท่ัวไปและระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  
 3) ระบบป้องกันอัคคีภัย   
 4) ระบบดับเพลิง 
 5) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ    
 6) ระบบสุขาภิบาล  
 7) ระบบขนถ่ายสินค้า  
 8) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
 4.2 แนวทางการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของผู้เช่าแต่ละ
อาคาร มีแนวทางการจัดการ อัตราก าลัง ภาระหน้าที่ มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ใช้งาน 2) ช่างเทคนิคประจ า
อาคารและ 3) ผู้รับเหมาที่เป็นผู้ช านาญเพื่อบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้า โดยพบว่าการจัดการอัตราก าลังมี 2 แบบ คือ 
 4.2.1 แบบผสม คือ แบบท่ีมีผู้ดูแลและช่างเทคนิคเป็นผู้วางแผน 
การจัดการปฏิบัติ การบ ารุงรักษาและท างานร่วมกับการจัดจ้างผู้
ช านาญเข้ามาซ่อมบ ารุงบางระบบโดยมีการจัดการแผนงานเป็นครั้ง 
ๆ ไปผู้เช่าอาคารคลังสินค้าท่ีจัดโครงสร้างแบบน้ี คือ W2, W1, W18 
 4.2.2 แบบจ้างเหมา คือ แบบมีผู้ช านาญดูแลทั้งระบบโดยส่ง
เจ้าหน้าที่มาดูแลและบริหารจัดการซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ท างานของผู้ช านาญการมาควบคุมการผู้ปฏิบัติงาน ก ากับตรวจสอบ
คุณภาพ ผู้เช่าอาคารคลังสินค้าท่ีจัดโครงสร้างแบบน้ีคือ SM1, SM2 
 4.3 ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลและช่างเทคนิคท้ัง 5 อาคารคลังสินค้า จะ
มีขอบเขตในการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า ดังนี้ 
 4.3.1 การวางแผนระบบบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าโดยมีการ
วางแผนงานหลักและมีการวางแผนงานเข้าบ ารุงรักษา 
 4.3.2 การจัดการงานบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าประกอบไป
ด้วยการประสานงานในการเข้าปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคารและการ
ควบคุมงาน 
 4.3.3 การปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าแบ่งออกเป็น 
 1) การดูแลการท างานของระบบประกอบไปด้วย  
  ก. การปิด-เปิดระบบและอุปกรณ์  
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  ข. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ 
 2) งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบไปด้วย  
  ก.การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  
  ข.การซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 4.4 การศึกษาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าทั้ง 3 
ส่วน ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  แผนการ
บ ารุงรักษากับความถี่ในการปฏิบัติงาน และสภาพอุปกรณ์ของ
อาคารคลังสินค้าท้ังหมด ท้ัง 8 ระบบ ตามรูปที่ 2 พบว่า 
 1)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
คลังสินค้าที่ได้คะแนนสูง คือ W18 หมายความว่าในระบบนี้ W18 มี
การจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษากับความถี่ และ
สภาพอุปกรณ์ดีที่สุด 
 2)ระบบปฏิบัติการบ ารุ งรักษาระบบไฟฟ้าทั่ วไป อาคาร
คลังสินค้าที่ได้คะแนนสูง คือ SM1 หมายความว่าในระบบนี้ SM1 มี
การจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษากับความถี่ และ
สภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 
 3)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร
คลังสินค้าที่ได้คะแนนสูงคือ อาคารคลังสินค้า W18 หมายความว่า
ในระบบนี้ W18 มีการจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษา
กับความถี่ และสภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 

 4)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารคลังสินค้าที่
ได้คะแนนสูงคือ อาคารคลังสินค้าคือ W18 หมายความว่าในระบบนี้
มีการจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษากับความถี่ และ
สภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 
 5)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ อาคารคลังสินค้าที่ได้คะแนนสูงคืออาคาร W18 หมายความ
ว่า ในระบบนี้  W18 มีการจัดการความรับผิดชอบ แผนการ
บ ารุงรักษากับความถี่ และสภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 
 6)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบสุขาภิบาลอาคารคลังสินค้า
ที่ได้คะแนนสูงสุดคืออาคาร W18 หมายความว่า ในระบบนี้ w18 มี
การจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษากับความถี่ และ
สภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 
      7) ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบช่องขนถ่ายสินค้าอาคาร
คลังสินค้าที่ได้คะแนนสูงสุดคืออาคาร W18, W1, W2 หมายความ
ว่า ในระบบนี ้W18, W1, W2 มีการจัดการความรับผิดชอบ แผนการ
บ ารุงรักษากับความถี่ และสภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 
       8)ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด อาคาร
คลังสินค้าท่ีได้คะแนนสูงสุดคือ อาคาร SM2 หมายความว่า ในระบบ
นี ้SM2 มีการจัดการความรับผิดชอบ แผนการบ ารุงรักษากับความถี่ 
และสภาพอุปกรณ์ ดีที่สุด 

 
 

รูปที ่2 สรุประบบปฏิบตัิการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าท้ัง 5 แห่ง 
 
 ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของ
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จ ากัด  จากการศึกษาทั้ง 5 
คลังสินค้า และ 8 ระบบ ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษาคลังสินค้าของผู้
เช่า ตามรูปที่ 3 ได้น าคลังสินค้าที่มีคะแนนท่ีดีที่สุดมาเป็นแบบอย่าง 

ตัวอย่างของอาคารคลังสินค้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นจึงมี
ข้อเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 
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 แนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าของ
การปฏิบัติการของแต่ละอาคารคลังสินค้านั้น ซึ่งขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
เป็นช่างเทคนิคประจ าอาคารและผู้รับเหมาที่เป็นผู้ช านาญงาน ส่วน
แผนงานการบ ารุงรักษากับความถี่จะเน้นมีแผนและปฏิบัติตาม
ความถี่ที่ก าหนด และสภาพอุปกรณ์ของอาคารคลังสินค้าจะเน้นที่
สภาพดีใช้งานได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้อาคารคลังสินค้ามีสภาพที่
ไม่ทรุดโทรมและเมื่อหมดสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าซึ่งถ้าอยู่ใน
สภาพที่ดีไม่ช ารุดทรุดโทรมอุปกรณ์ต่างๆยังใช้งานได้ปกติไม่เสียหาย 
จะท าให้ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคลังสินค้าให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมน้อยลง ดังนั้นลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่การ
เริ่มเข้าใช้อาคารคลังสินค้าได้เลยโดยจัดการระบบปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าทั้ง 8 ระบบให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
 

 
 
รูปที่ 3 สรุประบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าท้ัง 5 แห่ง 
 
 4.5 อภิปรายผลระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า
สรุปการวิจัยอาคารคลังสินค้า 5 แห่งประกอบไปด้วย 8 ระบบ ตาม
แนวทฤษฏีของระบบประกอบอาคาร  
 ระบบปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้า ลูกค้าผู้เช่าอาคาร
คลังสินค้าเป็นองค์การที่ด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีความ
ช านาญด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเป็นหลัก  มีการจัดการ
แนวทางระบบการปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบตามความเหมาะสมขององค์การ คือ แบบผสม
และแบบจ้างเหมา สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญ ศิริรัตน์ (2554) 
ระบบปฏิบัติการบ ารุ งรั กษาอาคารคลังสินค้ าของผู้ เ ช่า  ซึ่ ง
ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลจะมีขอบเขตในการบ ารุงรักษาคือ การวางแผน
ระบบบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าโดยมีการวางแผนหลักและมีการ
วางแผนงานเข้าบ ารุงรักษา การจัดการงานบ ารุงรักษาประกอบไป
ด้วยการประสานงานในการเข้าปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารและการ
ควบคุมงาน ซึ่งการปฏิบัติการบ ารุงรักษา เริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมการ
ปิด-เปิดระบบและอุปกรณ์ และวางแผนการตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ การจัดการแผนงานบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมระบบและ
อุปกรณ์ ซึ่งอาจจะมีงานนอกเหนือจากแผนงานบ้างในกรณีเกิดช ารุด
เสียหาย 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในปัจจุบันอาคารคลังสินค้าทั่วไปมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ซึ่งระบบประกอบอาคารได้ถูกออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
แต่อย่างไรก็ต้องมี 8 ระบบเหล่านี้ เช่น สถาปัตยกรรมอาคาร ระบบ
ไฟฟ้าทั่วไป และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   ระบบสุขาภิบาล 
ระบบขนถ่ายสินค้า ระบบกล้องวงจรปิด CCTV  
 ควรพิจารณาในการน ากิจกรรมปฎิบัติการบ ารุงรักษาอาคาร
คลังสินค้ามาใช้  โดยลูกค้าสามารถการจัดการตามแนวทาง
ระบบปฏิบัติการบ ารุงรักษาอาคารคลังสินค้าแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
ตามความเหมาะสมขององค์การ คือ แบบผสมและแบบจ้างเหมา  
 ซึ่งการปฏิบัติการบ ารุงรักษาเริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมการปิด-เปิด
ระบบและอุปกรณ์ การวางแผนการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ 
การจัดการแผนงานบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ 
การจัดการแผนงานกรณีเกิดช ารุดเสียหายแบบฉุกเฉิน เป็นต้น 
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การศึกษาผลของกระแสสปัตเตอริงต่อโครงสร้างของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ 
ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

The Study of the Effect of Sputtering Current of the Structure of Vanadium Nitride  
Thin Film Prepared by Reactive Magnetron Sputtering Method 
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บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ (VN) เคลือบบนซิลิกอนด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของกระแสสปัตเตอริงต่อ
โครงสร้างของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนาโครงสร้างจุลภาค และองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม ศึกษาด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) และ การวิเคราะห์การกระจายพลังงานของ 
รังสีเอกซ์ (EDS) ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบ fcc ระนาบ (111), (200) และ 
(220) แปรตามกระแสสปัตเตอริง ขนาดผลึกและค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มมีค่าในช่วง 23.5– 62.2 nm และ 4.121 – 4.131 Å ตามล าดับ  
ส่วนความหนาฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง จาก 278 nm เป็น 906 nm จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FE-SEM แสดงให้เห็นว่า
ฟิล์มที่เคลือบได้ทั้งหมดมีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ ลักษณะพื้นผิวและโครงสร้างจุลภาคเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสปัตเตอริง ทั้งนี้ฟิล์มบาง 
ที่เคลือบได้มีวาเนเดียมและไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรค่าตามกระแสสปัตเตอริง  
ค าส าคัญ : ฟิล์มบาง  วาเนเดียมไนไตรด์  กระแสสปัตเตอริง  รีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 
 

Abstract 
Vanadium nitride ( VN)  thin films were deposited on a silicon by reactive magnetron sputtering method.  

The effect of sputtering current on the structure of the as-deposited films was investigated. The crystal structure, surface 
morphology, thickness, microstructure, and chemical composition were characterized by X- ray diffraction ( XRD) , field 
emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), respectively. The results 
showed that the as-deposited vanadium nitride thin films had fcc structure with (111) , (200)  and (220)  planes, varying 
with the sputtering current. The crystallite size and lattice constant of the films were in the range of 23.5 – 62.2 nm and 
4. 121 –  4. 131 Å, respectively.  The film thickness increased with increasing of the sputtering current, from 278 nm to  
906 nm.  The result from FE- SEM technique showed a compact columnar structure for all the deposited thin films.  
The surface morphology and microstructure of the as-deposited film varied with the sputtering current. The as-deposited 
thin films composed of vanadium and nitrogen in different ratios, depending on the sputtering current. 
Keywords : thin film; vanadium nitride; sputtering current; reactive magnetron sputtering 
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1. บทน า 
 การปรับปรุงสมบัติเชิงผิวของวัสดุให้มีสมบัติตามต้องการ เช่น  
มีความแข็งทนการขูดขีด ขัดสี ต้านการกัดกร่อนดี ท าได้หลายวิธี 
แนวทางหนึ่งคือการเคลือบด้วยสารที่เหมาะสมในลักษณะฟิล์มบาง 
(thin films) โดยวิธีการเคลือบด้วยไอกายภาพ (Physical Vapor 
Deposition ; PVD) ซึ่งเป็นวิธีท่ีควบคุมการเกิดฟิล์มได้อย่างแม่นย า 
ที่ส าคัญวิธีเคลือบนีไ้ม่ใช้สารเคมีทีไ่ม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 ช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มวิจัยให้ความสนใจ
ฟิล์มบางไนไตรด์ของธาตุทรานซิชัน เช่น ไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) 
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) และโครเมียมไนไตรด์ (CrN) มากขึ้น
เนื่องจากฟิล์มบางกลุ่มนี้มีสมบัติที่ดีหลายด้าน เช่น มีความแข็งสูง 
ทนการขูดขีด ขัดสีและกัดกร่อนดี มีความเสถียรทางเคมีดี [1,2]  
ท าให้มีการน าฟิล์มบางเหล่านี้ไปใช้งานอย่างกว้างขวาง  
 ฟิล์มวาเนเดียมไนไตรด์เป็นฟิล์มของธาตุทรานซิชันอีกชนิดหนึ่งที่
น่าสนใจเนื่องจากมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีจุดหลอมเหลวสูง
มีสมบัติไตรโบโลยีที่ดี มีสัมประสิทธ์ิความเสียดทานต่ าเมื่ออยู่ในทีท่ี่มี
อุณภูมิสูง [3] วาเนเดียมไนไตรด์มี 2 เฟส คือ เฮกซะโกนอล -V2N 
และ คิวบิค -VN [4] ที่ส าคัญยังเป็นสารประกอบทนไฟ (refractory 
compound) ที่มีอุณหภูมิทรานสิชันในช่วง 2 ถึง 9 K ซึ่งแปรตาม
ปริมาณไนโตรเจนและความเครียดคงค้างในเนื้อฟิล์ม [5]  
 การเตรียมฟิล์มวาเนเดียมไนไตรด์ท าได้หลายวิธีแต่ที่น่าสนใจคือ 
วิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง เนื่องจากสามารถเคลือบได้ที่
อุณหภูมิห้อง อีกทั้งไอออนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเคลือบซึ่งระดมยิง 
(bombard) ไปยังผิวหน้าของฟิล์มที่ก าลังฟอร์มตัวจนท าให้เกิด
ความร้อนสะสมขณะเคลือบที่เรียกว่า plasma heating effect ก็มี
ส่วนช่วยใหโ้ครงสร้างผลึกของฟิล์มเป็นไปตามทีต่้องการด้วย [6,7]  
 ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของฟิล์ม เช่น โครงสร้างผลึก หรือโครงสร้าง
จุลภาคจะสัมพันธก์ับสมบัติของฟิล์ม การปรับเปลี่ยนลักษณะเฉพาะ
ของฟิล์มเพียงเล็กน้อยก็อาจท าให้สมบัติของฟิล์มเปลี่ยนไป ดังนั้น
การศึกษาผลของเง่ือนไขการเคลือบต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยต่อไป ทั้งนี้การศึกษาฟิล์ม
วาเนเดียมไนไตรด์ในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นศึกษาเกี่ยวกับสมบัติ
เชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แต่การศึกษาถึงผลของเงื่อนไขการเคลือบ
โดยเฉพาะกระแสสปัตเตอริงท่ีมีต่อโครงสร้างของฟิล์มยังมีน้อยมาก 
 บทความวิจัยนี้เป็นรายงานผลการเตรียมฟิล์มบางวาเนเดียม 
ไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงบนแผ่นซิลิกอนที่ใช้
เป็นวัสดุรองรับที่อุณหภูมิห้อง เพื่อศึกษาผลของกระแสสปัตเตอริง
ต่อโครงสร้างผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและ
องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มที่เตรียมได้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับงานวิจัยต่อไป 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
 งานวิจัยนี้เตรียมฟิล์มด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
จากเครื่องเคลือบในสุญญากาศ (รูปที่  1) ซึ่งมีห้องเคลือบเป็น
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.0 cm สูง 31.0 cm ติดตั้ง
โลหะวาเนเดียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 cm ที่แคโทดพร้อม
ภาคจ่ายไฟแรงสูงกระแสตรง การเคลือบใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) 
เป็นแก๊สสปัตเตอร์ (sputter gas) และ แก๊สไนโตรเจน (99.995%) 
เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (reactive gas) โดยจ่ายแก๊สผ่านเครื่องควบคุม
อัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D เครื่องสูบสุญญากาศ
ของเครื่องเคลือบใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอซึ่งมีเครื่องสูบกลโรตารีเป็น
เครื่องสูบท้าย วัดความดันในห้องเคลือบด้วยมาตรวัดความดันของ 
PFEIFFER ใช้ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด 
Compact Full Range Gauage รุ่น PKR251 
 การเคลือบเริ่มจากน าวัสดุรองรับเข้าห้องเคลือบโดยวางห่างจาก
หน้าเป้าสารเคลือบ 10 cm แล้วลดความดันในห้องเคลือบจนเท่ากับ 
5.0x10-5 mbar จากนั้นปล่อยแก๊สที่ใช้เคลือบ (แก๊สอาร์กอนและ
แก๊สไนโตรเจน) เข้าห้องเคลือบ ก าหนดให้อัตราไหลแก๊สอาร์กอน
และแก๊สไนโตรเจนคงที่เท่ากับ 20 sccm และ 6 sccm ตามล าดับ 
และคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 5.0x10-3 mbar โดย
ฟิล์มแต่ละชุดใช้เวลาเคลือบนาน 60 นาที ในงานวิจัยนี้ก าหนดให้
ค่ากระแสสปัตเตอริงเป็นตัวแปรในการศึกษา โดยแปรค่า 3 ค่า 
ได้แก่ 300, 500 และ 700 mA เนื่องจากกระแสสปัตเตอริงเป็น
ปริมาณที่บอกถึงจ านวนของสารเคลือบที่ฟุ้งกระจายและวิ่งเข้าชน
วัสดุรองรับแล้วฟอร์มตัวเป็นช้ันฟิล์ม โดยอะตอมสารเคลือบทีเ่ข้าชน
วัสดุรองรับในปริมาณมากจะท าให้เกิดความร้อนสะสมในช้ันฟิล์ม
ขณะเคลือบซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์ม [6,7] ในงานวิจัยนี้
ควบคุมค่ากระแสสปัตเตอริงโดยการแปรค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แก่
แคโทด โดยค่ากระแสสปัตเตอริงที่น้อยที่สุดของเครื่องเคลือบ 
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 300 mA และค่ามากที่สุดคือ 700 mA 
ส าหรับเงื่อนไขการเคลือบสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ฟิล์มที่ได้ทั้งหมดน าไปศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ดังนี้ คือ โครงสร้างผลึก ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  
(X- ray diffraction; XRD)  ของ Bruker รุ่น D8 ส่วนขนาดผลึก 
ค านวณตามสมการของ Scherrer  ส าหรับลักษณะพื้นผิว ความหนา 
และโครงสร้างจุลภาค ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
แบบส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscopy; 
FE-SEM) ของ Hitashi รุ่น s4700 และ องค์ประกอบทางเคมีศึกษา
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy; EDS) ของEDAX ซึ่งต่อพ่วงอยู่
กับกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ของ LEO รุ่น1450VP 
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รูปที ่1  ไดอะแกรมของเครื่องเคลอืบ 
 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิลม์บาง 
Paremeters Details 

Sputtering target Vanadium (99.95%) 
Substrate temperature room temperature 
Substrate-target distances 10 cm 
Base pressure 5.0x10-5 mbar 
Working pressure 5.0x10-3 mbar 
Sputtering current 300, 500, 700 mA 
Flow rate of Ar : N2 20 sccm : 2 sccm 
Deposition time 60 min 

 

3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่ได้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD 
แสดงได้ดังรูปที่ 2พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่
เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่ากระแสสปัตเตอริง โดยที่
กระแสสปัตเตอริงเท่ากับ 300 mA พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์เฉพาะที่มุม 43.78O ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ ระนาบ (200) ตาม
ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-5265 และเมื่อเพิ่มกระแสสปัตเตอริง
ขึ้นเป็น 500 และ 700 mA พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่
มุม 43.78O หายไป แต่กลับพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ใหม่ที่
มุมประมาณ 37.71O-37.72O และ 63.69O-63.80O สอดคล้องกับ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์  
ระนาบ (111) และ (220) ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-5265 
นอกจากนี้ยังพบว่าความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ
ฟิล์มที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกระนาบตามค่ากระแสสปัตเตอริงท่ีเพิ่มด้วย 

 ผลจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ในงานวิจัยนี้ (รูปที่ 2) 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้กระแสสปัตเตอริงต่ า (300 mA) ฟิล์มที่เคลือบ
ได้มีโครงสร้างเป็นแบบผลึกเดี่ยว (single crystalline) เฉพาะ
ระนาบ (200) เนื่องจากพลังงานของอะตอมสารเคลือบที่ได้จาก
กระบวนการสปัตเตอริงมีค่าน้อยจึงเกิดผลึกในระนาบ (200) เท่าน้ัน 
แต่เมื่อกระแสสปัตเตอริงเพิ่มสูงขึ้น (500-700 mA) โครงสร้างผลึก
ของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนไปเป็นแบบพหุผลึก (polycrystalline) 
โดยพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) และ (220) 
ขณะที่ระนาบ (200) หายไป ในงานวิจัยนี้แปรค่ากระแสสปัตเตอริง
โดยการควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ที่จ่ายให้แก่แคโทด 
ส าหรับการสปัตเตอร์เป้าสารเคลือบเพื่อให้ได้อะตอมวาเนเดียม
ออกมาท าปฏิกิริยากับอะตอมไนโตรเจนแล้วฟุ้งกระจายไปฟอร์มตัว
เป็นช้ันฟิล์มบนแผ่นซิลิกอน ดังนั้นการเพิ่มกระแสสปัตเตอริงจึง
เท่ากับเป็นการเพิ่มพลังงานให้สารเคลือบในการฟอร์มตัวเป็นผลึก 
โดยผลที่ได้ครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับควบคุมระนาบ
ผลึกของฟิล์มวาเนเดียมไนไตรด์ให้เป็นไปตามต้องการได้ ส าหรับ
ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เตรียมได้ซึ่งมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง ส่วนหนึ่งเนื่องจากฟิล์มที่เตรียมได้
มีความหนาเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากฟิล์มมีความเป็นผลึกมาก
ขึ้นเพราะเมื่อกระแสสปัตเตอริงเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อะตอมสารเคลอืบ
ที่เกิดขึ้นวิ่งเข้าชนวัสดุรองรับในลักษณะของการระดมยิงมากขึ้น จน
ท าให้เกิดความร้อนสะสมที่ฟิล์มที่ก าลังฟอร์มตัวอยู่บนวัสดุรองรบัจน
มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าอุณหภูมิห้อง ทั้งนี้ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้
สามารถเทียบได้กับการเพิ่มหรือการให้ความร้อนแก่วัสดุรองรับ 
(substrate heating) ในระหว่างกระบวนการเคลือบฟิล์ม [6]  
โดยเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดลักษณะนี้ว่า plasma heating effect  
ซึ่งมีส่วนช่วยในการจัดเรียงตัวของผลึกซึ่งส่งผลให้ฟิล์มบางที่เตรียม
ได้มีความเป็นผลึกมากขึ้น [7] 
 

 
 

รูปที่ 2  รูปแบบการเลีย้วเบนรังสเีอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ 

Sputtering 
Current 
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ตารางที่ 2 ค่าความหนา ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิชและองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ 
กระแสสปัตเตอริง 

(mA) 
ความหนา 

(nm) 
ขนาดผลึก (nm) ค่าคงท่ีแลตทิช (Å) องค์ประกอบทางเคมี (at%) 

(111) (200) (220) (111) (200) (220) V N V:N 

300 278 - 23.5 - - 4.131 - 36.3 63.7 0.6 
500 615 46.6 - 46.8 4.126 - 4.121 42.6 57.4 0.7 
700 906 62.2 - 43.5 4.127 - 4.128 43.9 56.1 0.8 

 
 ส าหรับความหนาของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ใน
งานวิจัยนี้ พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง โดยความหนา 
มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 278 nm เป็น 906 nm ดังแสดงในตารางที่ 2 
เนื่องจากเมื่อเพิ่มกระแสสปัตเตอริง (โดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้แก่
แคโทด) จะท าให้ไอออนของอาร์กอนที่เกิดจากการไอออไนซ์แก๊ส
อาร์กอนในห้องเคลือบมีจ านวนเพิ่มขึ้นและมีพลังงานจลน์มากขึ้น 
ส่งผลให้จ านวนวาเนเดียมอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์มีปริมาณเพิ่มขึ้น  
ท าให้โอกาสในการรวมตัวกันของอะตอมวาเนเดียมและไนโตรเจน
แล้วฟอร์มตัวเป็นวาเนเดียมไนไตรด์เคลือบ (deposit) บนผิวหน้า
ของวัสดุรองรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรณีนี้ท าให้ฟิล์มที่ได้มีความหนาเพิ่ม
มากขึ้นตามค่ากระแสสปัตเตอริงที่ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Barhai et al. (2010) ซึ่งรายงานว่าความหนาของฟิล์มที่ได้จะ
เพิ่มขึ้นตามก าลังค่ากระแสสปัตเตอริงท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบ [8] 
 ขนาดผลึกของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เตรียมได้ ซึ่งค านวณ
จากสมการของ Scherrer ในงานวิจัยนี้ พบว่าเมื่อกระแสสปัตเตอริง
เพิ่มขึ้นขนาดผลึกของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 23.5 nm เป็น 62.2 nm 
(ตารางที่ 2) เนื่องจากกระแสสปัตเตอริงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อะตอม
วาเนเดียมจากเป้าสารเคลือบถูกสปัตเตอร์ออกมาในปริมาณมาก 
และเมื่อรวมกับอะตอมไนโตรเจนฟอร์มตัวเป็นอะตอมสารเคลือบ 
(VN) แล้ววิ่งเข้าชนวัสดุรองรับในลักษณะระดมยิงจนเกิดความร้อน 
ที่วัสดุรองรับ [6] ท าให้อะตอมของสารเคลือบมีความสามารถใน 
การเคลื่อนไหว (mobility) สูงขึ้น โอกาสในการรวมตัวกันเป็นผลึก 
ที่มีขนาดใหญ่จึงเพิ่มขึ้นตามค่าของกระแสสปัตเตอริงท่ีเพิ่ม 
 ส่วนค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า
อยู่ในช่วง 4.121 – 4.131 Å (ตารางที่ 2) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.127 Å) 
ใกล้เคียงกับค่าคงที่แลตทิชของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ 
ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-5265 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.130 Å  
โดยค่าคงที่แลตทิชของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ ที่ ได้ 
ในงานวิจัยนี้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานเล็กน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Vyas, Shen, Zhou & Li (2008) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า
ฟิล์มบางที่เตรียมได้จากวิธีสปัตเตอริงอาจมีค่าคงที่แลตทิซแตกต่าง
จากค่ามาตรฐานเล็กน้อย เป็นผลมาจากความเค้นคงค้าง (residual 
stress) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความเค้นอัดหรือความเค้นดึงที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างการฟอร์มตัวของฟิล์มบาง [9] ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่างานวิจัยนี้สามารถเตรียมฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่
มีโครงสร้างระดับนาโนได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องให้ความร้อน
หรือไบแอสเพิ่มเติม 
 ในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางที่เตรียมได้ ผลจาก 
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS พบว่าฟิล์มมีวาเนเดียม (V) และ
ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยเมื่อกระแส
สปัตเตอริงเพิ่มขึ้นปริมาณวาเนเดียมมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 36.3 at% เป็น 
43.9 at% ขณะที่ไนโตรเจนลดลงจาก 63.7 at% เป็น 56.1 at% 
ทั้งนี้อัตราส่วนของวาเนเดียมต่อไนโตรเจน (V:N) ของฟิล์มที่ได้ 
มีค่าในช่วง 0.6 – 0.8 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง ทั้งนี้จะ
เห็นได้ว่าฟิล์มวาเนเดียมไนไตรด์ที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้เกือบเป็น
แบบ Stoichiometric โดยองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มที่เตรียมได้
มีแปรค่าไปตามค่ากระแสสปัตเตอริงที่ใช้เคลือบ (ตารางที่ 2) 
 รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวาง 
ของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่ได้ในงานวิจัยนี้จากการศึกษาด้วย
เทคนิค FE-SEM โดยพบว่า โครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิวและ
เกรนของฟิล์มที่เตรียมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสปตัเตอรงิ
ที่ใช้ในการเคลือบ โดยที่กระแสสปัตเตอริงเท่ากับ 300 mA ผิวหน้า
ของฟิล์มค่อนข้างเนียนเรียบมีบางส่วนที่เกาะกลุ่มเป็นก้อนเล็กน้อย 
เมื่อกระแสสปัตเตอริงเพิ่มขึ้นเป็น 500 mA พบว่าฟิล์มมีการรวมตัว
เป็นเกรนมีลักษณะเป็นเกล็ดกระจายอย่างสม่ าเสมอทั่วผิวหน้าฟิล์ม 
สุดท้ายเมื่อกระแสสปัตเตอริงเพิ่มขึ้นเป็น 700 mA พบว่าเกรนที่ได้มี
ลักษณะคล้ายฟิล์มที่เคลือบด้วยกระแสสปัตเตอริงเท่ากับ 500mA 
แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงมีความสูงแหลมมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้จากรูปที่ 3 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความหยาบผิวของฟิล์มมีค่า
เพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง เนื่องจากอะตอมสารเคลือบที่เกิดขึ้น
ปริมาณมากตามค่ากระแสสปัตเตอริงจะชนฟิล์มในลักษณะระดมยิง
ท าให้เกรนของฟิล์มขนาดใหญ่ขึ้น จากภาคตัดขวางพบว่าฟิล์มที่ได้มี
โครงสร้างแบบคอลัมนาร์ (columnar) สอดคล้องกับรายงานของ 
Zhang et al. (2003) ซึ่งอธิบายว่าลักษณะพื้นผิวและโครงสร้าง 
ของฟิล์มบางที่เคลือบด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจะสัมพันธ์กับ
การแปรค่าพารามิเตอร์ของการเคลือบ [10] 
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 (a) 300 mA (b) 500 mA  (c) 700 mA 
 

รูปที่ 3  โครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางของฟิล์มที่เคลือบได้บนแผน่ซิลิกอนเมื่อแปรค่ากระแสสปตัเตอริง 
 

4. สรุป 
 งานวิจัยนี้สามารถเตรียมฟิล์มบางวาเนเดียวไนไตรด์โครงสร้าง
ระดับนาโนบนซิลิกอนด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงได้เป็น
ผลส าเร็จ โดยเป็นการศึกษาผลของกระแสสปัตเตอริงที่ใช้ใน
กระบวนการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มบางที่เตรียมได้อย่าง
เป็นระบบ ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์
ที่เตรียมได้ทั้งหมดเกือบเป็นแบบ stoichiometric และมีโครงสร้าง
ผลึกเป็นแบบ fcc ระนาบ (111), (200) และ (220) ซึ่งเปลี่ยนไปตาม
กระแสสปัตเตอริงที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ โดยฟิล์มที่เคลือบได้
เมื่อใช้กระแสสปัตเตอริงต่ าพบเพียงระนาบ (200) และเปลี่ยนไปเป็น
ระนาบ (111) และ (220) เมื่อใช้กระแสสปัตเตอริงที่สู งขึ้น  
โดยฟิล์มบางที่เตรียมได้มีค่าคงที่แลตทิซในช่วง 4.121 – 4.131 Å 
สอดคล้องกับค่าคงที่แลตทิซสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ 
ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-5265 ทั้งนี้ฟิล์มบางที่เตรียมได้มี
ขนาดผลึกในช่วง 23.5– 62.2 nm ส่วนความหนาของฟิล์มที่ได้ 
มีค่าเพิ่มขึ้นตามกระแสสปัตเตอริง จาก 278 nm เป็น 906 nm 
ส าหรับลักษณะพื้นผิวของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะผิว 
ที่ค่ อนข้ าง เ รี ยบแน่น เป็นขรุ ขระตามขนาด เกรนที่ ใหญ่ขึ้ น 
ตามค่ากระแสสปัตเตอริงที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มบางทั้งหมดที่เตรียมได้ 
มีโครงสร้างเป็นแบบคอลัมนาร์ และมีวาเนเดียมและไนโตรเจน 
เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรค่าตามกระแสสปัตเตอริง 
โดยอัตราส่วนของวาเนเดียมต่อไนโตรเจนเพิ่มขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.8 
ตามค่ากระแสที่เพิ่มขึ้น  

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ของการเตรียม
ฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่โครงสร้างระดับนาโนเมตรวิธีรีแอคทีฟ
แมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงผลของ
กระแสสปัตเตอริงที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเวเนเดียมไนไตรด์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการควบคุมระนาบผลึกของฟิล์มที่ได้
ทั้งนี้ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการเตรียม
ฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่อุณภูมิห้อง ที่มีระนาบผลึกต่าง ๆ ตาม
ต้องการ ผู้วิจัยจะศึกษาถึงสมบัติอื่น เช่น ความแข็ง การน าไฟฟ้า 
ตลอดจนผลของเง่ือนไขการเคลือบอื่นที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติ
ของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลังมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดย
การวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ค่าฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ FLUKE รุ่น 43B 
และCHAUVIN ARNOUX รุ่น C.A. 8331 ซึ่งท าการวัดในสภาวะไม่มีโหลดและสภาวะจ่ายโหลดเต็มพิกัดของอาคารที่มีขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า
ของหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 250 กิโลโวลต์-แอมแปร์ ที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) และแผงจ่ายไฟรองของอาคาร ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ากับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าปัญหาที่ส่งผลให้ค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลัง มาจากโหลดทาง
ไฟฟ้าที่ไม่เป็นเชิงเส้น ประเภทคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ (UPS) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สวิตช์ (Switching Device) อยู่ภายในระบบ
และเกิดจากการจ่ายโหลดทางไฟฟ้าที่ไม่สมดุลในระบบไฟฟ้าก าลัง จากผลดังกล่าวเมื่อท าการออกแบบและปรับปรุงการจัดสมดุลโหลดทาง
ไฟฟ้าใหม่ โดยการเฉลี่ยโหลดทางไฟฟ้าภายในแผงจ่ายไฟย่อยของอาคารต่างๆ ให้ค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสมีค่าไม่เกินร้อยละ 20 ของ
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย และปรับปรุงจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าของอาคาร ปรับปรุงระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าก าลังให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 จะสามารถลดปัญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า เพิ่มความมีเสถียรภาพ
ในการจ่ายโหลดทางไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า และลดปัญหาความผิดพร่องของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินซึ่งเป็นผลจากฮาร์มอนิกใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ค าส าคัญ : คุณภาพไฟฟ้า, ฮาร์มอนิก, ระบบไฟฟ้าก าลัง, มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 
 

Abstract 
 The objective of this research is to analyze the power quality by reducing the harmonics signal of the power 
system in Lampang Rajabhat University. The measured parameters are voltage, current, power and power factor. The 
FLUKE 43B power quality analyzer and the CHAUVIN ARNOUX C.A. 8331 power and energy quality analyzer are used for 
analyzing the impact parameters. The parameters are measured in both no-load and full load condition for the 
transformers which have the rated power since 250-kVA at the main distribution boards and panel boards. The 
measured parameters are compared to the provincial electricity authority standard shown that the causes of the 
harmonic signals in the power system are the non-linear load such as computers and uninterruptible power supplies 
(UPS) which composed of the switching device inside. The other cause came from the unbalance load of the power 
system. From the result of the research shows that, if we design and improve the load balancing by distributing the 
load in panel boards of each building cause the current in each phase is not over 20% of average current. In addition, 
the tightening of the contactors of the apparatus in the building, checking and improving the grounding system of the 
building following in the EIT standard 2001-56. The harmonics signal in the power system was reduced. The stability of 
the power system was increased. Moreover, the improvement can reduce the malfunction of the overcurrent circuit 
breaker because of the harmonics signal of the power system in Lampang Rajabhat University. 
Keywords : Power quality, Harmonics, Power system, EIT standard 2001-56 
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รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนวิธีการการตรวจวัดคณุภาพไฟฟ้าเพื่อลดค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า  

 ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีจ านวนอาคารเรียนต่างๆ 
ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามจ านวนอาคารเรียน และอาคาร
ต่างๆ จ านวน 22 ลูก ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 
10,995 กิโลโวลต์-แอมแปร์ ซึ่งแนวโน้มอาจมีจ านวนหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนในอนาคต โดยที่หม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบันได้ต่อใช้
งานโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการท างานแบบไม่เป็นเชิงเส้นในแต่ละ
อาคารเป็นจ านวนมาก ดังเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5 หลอดคอมแพค และหลอด
แอลอีดี (LED)  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรคอนเวอร์เตอร์ วงจร
ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ลิฟต์ เป็นต้น การใช้โหลดทางไฟฟ้าไม่เป็นเชิง
เส้นดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดค่าฮาร์มอนิกขึ้นในระบบไฟฟ้าก าลัง ซึ่ง
ค่าฮาร์มอนิกเหล่านี้จัดเป็นปัญหามลพิษทางไฟฟ้า เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น เกิดก าลังงานสูญเสียที่
สายส่งในระบบจ าหน่ายและภายในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า ท าให้อุปกรณ์
ป้องกันและมิเตอร์วัดไฟฟ้าท างานผิดพลาด และท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานสั้นลงหรือเกิดปัญหาเซอร์กิต
เบรกเกอร์เกิดการทริปโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น จากผลเสีย
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท าการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกให้หมดไปหรือลดน้อยลง เพื่อให้ระบบ
ไฟฟ้าก าลังมีคุณภาพทางไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนและช่วยลดหน่วยสูญเสีย
ทางไฟฟ้าอันเนื่องจากค่ากระแสฮาร์มอนิกที่ลดลงได้ จะส่งผลดีคือ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายโหลดให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งยังช่วย
ลดปัญหาความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากปัญหาค่า    
ฮาร์มอนิกที่มากเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัณฐิติ อยู่มาก อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล และศุลี บรรจงจิตร [1] มี
การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอด เปล่งแสง
ของไฟถนน เป็นการออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิกเพื่อแก้ไขปัญหา
ฮาร์มอนิกที่เกิดจากชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสงเพื่อหาวงจรกรอง
ฮาร์ ม อนิ กที่ เห ม าะสม ใน การ ใช้ งาน ร่ วม กั บ ชุด ขั บ ห ลอด
ไดโอดเปล่งแสงที่มีคุณภาพดี แต่อาจก่อให้เกิดฮาร์มอนิกแทนการใช้
งานชุดขับหลอดที่คุณภาพสูง [2] ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิก 
เกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม กล่าวถึงข้อก าหนด
กฎเกณ ฑ์ ส าหรับขีดจ ากั ดและวิธีการตรวจสอบฮาร์มอนิ ก
(Harmonics) ส าห รั บ ลู ก ค้ า  ผู้ ใ ช้ ไฟ ฟ้ าป ระ เภ ท ธุ รกิ จ แล ะ
อุตสาหกรรม เพื่อก าหนดมาตรการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแก้ไขและปรับปรุง
วงจรที่ท าให้เกิดฮาร์มอนิกไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และข้อ 4.10 
อุปกรณ์สามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Equipment) - 
อุปกรณ์ที่มีพิกัดกระแสในสายเส้นไฟ (Line) ของแต่ละเฟสต่างกันไม่
เกินร้อยละ 20 กิตติกร มณีสว่าง [3] กล่าวถึงปัญหาแรงดันตก
ช่ัวขณะของอุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต้องปลด
วงจรออกจากระบบอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าใน
แต่ละครั้งแตกต่างกัน  ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์  [4] ได้รวบรวม
วิทยาการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ  การอนุรักษ์พลังงานในระบบ
ไอน้ า  ระบบการเผาไหม้  ระบบอัดอากาศ  การใช้ฉนวนกันความ
ร้อน  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  การจ่าย
กระแสไฟฟ้ารวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษา
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาท
ในการอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดคณุภาพไฟฟ้าเพื่อวัด
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น
แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,
ปริมาณฮาร์มอนิก, ก าลังไฟฟ้า, 
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า ฯลฯ 

ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า ต าแหน่งตู้ MDB  

ตรวจสอบการจัดสมดุลโหลดทาง
ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร 

ตรวจวัดค่าฮาร์มอนิกของระบบ
ไฟฟ้า ต าแหน่งตู้ควบคมุ 

Consumer Unit ของแต่ละ
อาคารเพื่อประโยชน์ในการ

ออกแบบการลดคา่ฮาร์มอนิก 

 

เพิ่มความมเีสถียรภาพในการใช้ไฟฟ้าและความ
น่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยฯ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการตรวจวัด

คุณภาพไฟฟ้าด้านฮารม์อนิกของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

มาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 

การตรวจวดัค่าฮารม์อนิก 
ภายหลังที่มีการปรับปรุง 

การลดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า
ของแต่ละอาคาร พร้อมทั้ง 

การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า 

วิเคราะหค์่าฮาร์มอนิกท่ีวัดได้
เปรียบเทยีบกับมาตรฐานของ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 

ปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานที่
สมบูรณ์ที่สุดและสามารถน าไปใช้ในงานจริงในวิชาชีพวิศวกรรมที่
ปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการออกแบบโรงงาน
อย่างอนุรักษ์พลังงาน 
2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 โหลดทางไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร ศูนย์ฯ 
ส านัก ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากแผนผังไดอะแกรมเชิงเดี่ยว ค่า
แรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ
อาคาร วัดค่าก าลังไฟฟ้าตลอดช่ัวโมงการใช้งาน และสภาวะปกติของ
โหลดทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ระบบต่างๆ โดยท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยโหลดทางไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

2.2 ข้อมูลการตรวจวัดระดับฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าต าแหน่ง 
ตู้โหลดเซนเตอร์ (Center Load) ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (Consumer 
Unit) หรือแผงควบคุมย่อย ซึ่งติดตั้งไว้ในแต่ละช้ันของอาคารต่างๆ 
ในโดยจะต้องวัดจุดที่ใกล้โหลดทางไฟฟ้าให้มากที่สุดเพื่อหาค่า    
ฮาร์มอนิกที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น 

2.3 การวัดค่าฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าก าลังโดยวัดจากแผง 
จ่ายไฟหลัก และแผงจ่ายไฟรอง ก าหนดจากขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า
ของหม้อแปลงที่มีขนาดพิกัดตั้งแต่ 250 กิโลโวลต์-แอมแปร์ ขึ้นไป 
ซึ่งมีจ านวน 19 ลูก  
 
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ FLUKE รุ่น 43B และ
เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX รุ่น C.A. 
8331 
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 

แสดงแผนผังในรูปที่ 1 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าด้วยการตรวจวัดทางไฟฟ้า
ของค่าฮาร์มอนิกที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ในอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางของอาคาร/ศูนย์ฯ/ส านักที่มี
ขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 250 กิโลโวลต์-แอมแปร์ ที่มีปัญหา
ด้านฮาร์มอนิกทางไฟฟ้าแสดงข้อมูลดังนี้  
4.1 แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 1 กระแสไฟฟ้าที่ตู้แผงควบคุมย่อยห้องส านักงานศูนย์

คอมพิวเตอร์และห้องไอที 
 

เฟส (Phase) ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

A 37.98 18.72 
B 2.22 20.36 
C 2.04 17.92 
N 36.05 2.47 

ตารางที่ 2 แรงดันไฟฟ้าที่ตู้แผงควบคุมย่อยห้องส านักงานศูนย์
คอมพิวเตอร์และห้องไอที 

 
แรงดัน Line (โวลต์) แรงดัน Phase (โวลต์) 
L – L   400 L - N 230 
A-B 401.3 A-N 231.3 
B-C 403.2 B-N 232.8 
C-A 401.5 C-N 232.7 
เฉลี่ย 402 เฉลี่ย 232.26 

 
 จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่าก่อนปรับปรุงถือว่าการจ่ายโหลดทาง
ไฟฟ้าไม่มีความสมดุล ท าให้เกิดกระแสไหลในสายนิวทรัลมีค่าเท่ากับ 
36.05 แอมแปร์  ภายหลังจากการปรับโหลดสมดุลพบว่าค่ า
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 19 แอมแปร์ ท าให้กระแสแต่ละเฟสมี
ความสมดุลส่งผลให้กระแสนิวทรัลมีขนาดลดลงเหลือ 2.47 
แอมแปร์ ตารางที่ 2 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 402 
โวลต์ ซึ่งไม่เกิน ร้อยละ 5 ของค่าแรงดันที่ได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ระบบจ าหน่ายและแรงดันที่เฟสแต่ละเฟสเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ ากับ 
232.26 โวลต์ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐานของไฟฟ้าแรงต่ าของระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
 
ตารางที่ 3 ค่าแรงดันฮาร์มอนิกและกระแสฮารม์อนิกที่ตู้แผงจ่ายไฟ

ย่อยห้องส านักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องไอที 
 

ล าดับ 
เฟส 

แรงดันฮาร์มอนิก (V) 
 / (%THDV) 

กระแสฮาร์มอนิก (A)  
/ (%THDI) 

A A-N 231.8 V 1.6 % 18.09 A 83.7 % 
B B-N 232.8 V 1.3 % 20.16 A 20.6 % 
C C-N 238.3 V 1.4 % 17.85 A 99.4 % 

เฉลี่ย 234.3 V 1.43 % 18.7 A 67.9 % 
 
4.2 แรงดันฮาร์มอนิกและกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า  
 จากตารางที่ 3 ผลการวัดค่าแรงดันฮาร์มอนิกเฉลี่ยของอาคารมี
ค่าเท่ากับ 234.3 โวลต์ ในขณะที่ค่าร้อยละของแรงดันฮารม์อนิกเปน็ 
1.43 และผลการวัดค่ากระแสฮาร์มอนิกเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 18.7 
แอมแปร์ ในขณะที่ค่าร้อยละของกระแสฮาร์มอนิกเป็น 67.9 ซึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 5 สาเหตุมาจากโหลดทางไฟฟ้าเป็นคอมพิวเตอร์และ
เครื่องส ารองไฟ (UPS) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สวิตช์ (Switching 
Device) อยู่ภายในระบบ ซึ่งมีการใช้งานพร้อมกันเกินกว่า 50 
เครื่องขึ้นไป แสดงกราฟดังรูปที่ 2, 3 และ 4 
 

 
รูปที่ 2 กราฟร้อยละของกระแสฮาร์มอนิกในเฟส A 
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รูปที่ 3 กราฟร้อยละของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 

ล าดับคี่ 1-25 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงร้อยละของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า  

3 เฟส กรณีโหลดไมส่มดุล 
 
ตารางที่ 4 ค่าก าลังไฟฟ้ารวมของหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีตู้แผงควบคุม

ย่อย 
ล าดับ
เฟส 

Real Power 
(kW) 

Apparent 
Power 
 (kVA) 

Reactive 
Power 
 (kVAR) 

Power 
factor 

A 41.72 82.60 30.98 0.497 
B 401.9 558.9 368.4 0.725 
C 171.5 181.1 46.9 0.951 

เฉลี่ย 205.04 274.2 148.76 0.724 
 
4.3 ค่าก าลังไฟฟ้ารวมของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด
 จากตารางที่ 4 ผลการวัดค่าก าลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 
205.04 กิโลวัตต์ ในขณะที่ก าลังไฟฟ้าปรากฏเฉลี่ยมีคา่เป็น 274.2 
กิโลวัตต์ และคา่ก าลังไฟฟ้าต้านกลับเฉลีย่มีค่าเท่า 148.76 กิโลวัตต ์
ก าลังไฟฟ้าส่วนมากจะใช้งานในเฟส B เนื่องจากมีโหลดหนึ่งเฟสใน
ส่วนของส านักงานส านักงานศูนยค์อมพิวเตอร์และห้องไอที 
 จากรูปที่ 4 เป็นผลการตรวจวัดปริมาณฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า 
3 เฟส กรณีที่โหลดไม่สมดุลซึ่งพบว่าในเฟส A (กราฟแท่งสีด า) จะมี
ค่าฮาร์มอนิกในล าดับที่ 3 และล าดับที่ 5 มีค่าเกินร้อยละ 50 ซึ่งมีค่า
สูงกว่าในเฟส B (กราฟแท่งสีแดง) และเฟส C (กราฟแท่งสีน้ าเงิน) 
ซึ่งจะส่งผลให้รูปคลื่นกระแสไฟฟ้ามีค่าผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นไซน์  
ดังรูปที่ 5 รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ผิดเพี้ยนนี้จะส่งผลให้อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินอาจท างานผิดพลาดและค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหล
กลับในสายนิวทรัลมีค่าอุณหภูมิความร้อนในสายสูงเกินกว่าระดับ
ปกติ ซึ่งในอาคารที่มีการใช้ขนาดสายนิวทรัลมีขนาดเล็กกว่าสายเฟส 
ก็จะท าให้เกิดปัญหาเครื่องป้องกันกระแสเกินท างานผิดพลาดได้ 

 

 
รูปที่ 5 รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส กรณคี่า        

ฮาร์มอนิกเกินกว่าร้อยละ 50 
 
4.4 ค่าฮาร์มอนิกเมื่อมกีารจัดสมดุลโหลดทางไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงร้อยละของกระแสฮาร์มอนิกที่มีการจัดสมดุล

โหลด 
 

 จากรูปที่ 6 เมื่อมีการจัดสมดุลโหลดทางไฟฟ้าโดยการเฉลีย่โหลด
ทางไฟฟ้าให้มีความต่างเฟสไม่เกินร้อยละ 20 ของกระแสเฉลี่ย ผล
คือค่า   ฮาร์มอนิกล าดับที่ 3 และฮาร์มอนิกล าดับที่ 5 ในเฟส A 
(กราฟแท่งสีด า) มีค่าลดลงไม่เกินร้อยละ 50 และผลการตรวจวัด
ด้ วยเครื่อ งวัดคุณ ภาพไฟฟ้ า แสดงได้ดั ง รูปที่  7 ค่ ารูปคลื่ น
กระแสไฟฟ้ามีความเป็น Sine Wave เหมือนกับรูปคลื่นของ
แรงดันไฟฟ้าทางได้ไฟเข้า 
 

 
รูปที่ 7 รูปคลื่นกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีการสมดลุโหลดทางไฟฟ้า 

  
5. วิจารณ์ อภิปรายผล 

ผลการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ของอาคาร จาก
ต าแหน่งแผงจ่ายไฟหลัก (MDB) พบว่ากระแสไฟฟ้าในเฟส A มี
ความแตกต่างกันจากเฟส B และเฟส C เกินกว่าร้อยละ 20 ของ
กระแส เฉลี่ ย  [2] เนื่ อ งจากปัญ หาโหลดทางไฟฟ้ าซึ่ งได้ แก่
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1 เฟส ที่ได้ท าการติดตั้งภายในห้อง
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ของอาคาร โดยไม่ได้ตรวจสอบการสมดุลของระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร จึงท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟสไม่สมดุล ภายหลังจาก
การปรับปรุงแล้วท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก าลังมีความ
สมดุลกันมากข้ึนและท าให้ค่ากระแสนิวทรัลของระบบลดลงจากเดิม 

ผลจากการวัดค่าก าลังไฟฟ้ารวมของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(MDB) ในขณะที่จ่ายโหลดปกติและในขณะที่มีการใช้งานในแต่ละ
ห้อง พบว่าค่าก าลังไฟฟ้าของอาคารหลังนี้อยู่ในสภาวะที่หม้อแปลง
ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า 800 กิโลโวลต์-แอมแปร์ สามารถจ่ายโหลดได้
ปกติและยังสามารถรองรับโหลดทางไฟฟ้าในอนาคตได้อีก 

ผลการตรวจวัดค่าฮาร์มอนิก ทั้งกระแสฮาร์มอนิกและแรงดัน
ฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าก าลังบริเวณต าแหน่งแผงจ่ายไฟหลัก 
(MDB) ผลการตรวจสอบพบว่าในส่วนที่เป็นกระแสฮาร์มอนิกจะพบ
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องส ารองไฟ
ที่มีการใช้งานตั้งแต่ 30 เครื่องขึ้นไป [3] และมีการเปิดใช้งานพร้อม
กันหมด กรณีที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารไม่มีการจัดสมดุลโหลดทาง
ไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบมากกว่าอาคารที่มีการจัดการโหลดทาง
ไฟฟ้าแบบสมดุล และที่แผงจ่ายไฟหลักของอาคารบางอาคารไม่มี
การติดตั้ งชุดควบคุมตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor 
Controller) เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาด้านฮาร์มอนิกและปรับปรุง
ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 8 รูปคลื่นสัญญาณของกระแสฮาร์มอนิกท่ีตรวจวัดได้ในระบบ

ไฟฟ้า 3 เฟส 
 
 จากรูปที่ 8 แสดงการวัดสัญญาณค่ากระแสฮาร์มอนิกในระบบ 3 
เฟส กรณีที่มีค่าฮาร์มอนิกเกินร้อยละ 50 ซึ่งจะเห็นว่ารูปคลื่นของ
กระแสฮาร์มอนิกมีความผิดเพี้ยนจากรูปคลื่นสัญญาณ Sine Wave 
ทั้งนี้เนื่องจากในระบบไฟฟ้าก าลังมีปริมาณฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นจาก
โหลดสูงเกิน กรณีที่โหลดทางไฟฟ้าไม่มีความสมดุล ค่าฮาร์มอนิก
อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าท างานผิดพลาดเกิดการ 
ทริปของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีการปรับตั้ งค่าร้อยละของปริมาณ
แรงดันและกระแสไฟฟ้าท่ีต่ ากว่าร้อยละ 5 ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
ช่ัวขณะหรืออาจเกิดไฟฟ้าดับแบบไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ ซึ่ง
ปัญหาไฟฟ้าดับในลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดจากระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติจาก
การใช้งานจริง แต่เป็นผลจากค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าที่ปะปนใน
ระบบไฟฟ้ามากเกินไป 
 จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นถึงเฟสเซอร์ของกระแสไฟฟ้าในระบบ 3 
เฟส ที่ขาดความสมดุลคือ กระแสไฟฟ้าในเฟส A มีขนาดของเฟส
เซอร์น้อยกว่าเฟส B และเฟส C ตามล าดับ ค่าฮาร์มอนิกที่เฟส A มี
ค่าเกินกว่าร้อยละ 50 

 
รูปที่ 9 ลักษณะเฟสเซอร์กระแสไฟฟ้า 3 เฟส เมื่อโหลดไฟฟ้า      

ไม่สมดลุ 
 
 ปัญหาด้านการออกแบบและวิเคราะห์ผลของฮาร์มอนิกในระบบ
ไฟฟ้าก าลังแบ่งได้ดังนี้ 
 5.1 ปัญหาด้านการจัดการสมดลุโหลดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของ
อาคารมีการเพิ่มโหลดทางไฟฟ้าโดยเฉพาะโหลดเครื่องปรับอากาศ
แบบ 1 เฟส  ในการเพิ่ ม โหลดไม่ ได้ ค านึ งถึ งการสมดุ ลของ
กระแสไฟฟ้าจึงท าให้เกิดความแตกต่างของกระแสระหว่างเฟสมาก
เกินกว่าร้อยละ 20 ของกระแสเฉลี่ ย  ควรมีการตรวจวัดค่ า
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพื่อเป็นข้อมูลให้กับอาคาร ก่อนจะท าการ
เชื่อมต่อโหลดทางไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าระบบไฟฟ้าของอาคารนั้น เพื่อ
ความสมดุลของโหลดในอนาคต 
 5.2 ปัญหาด้านบริภัณฑ์ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าของอาคารในส่วนที่
ใช้งาน ตามแผงจ่ายไฟหลักและแผงจ่ายไฟรอง จ าเป็นอย่างยิ่งควรมี
การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ การขันน๊อตและสกรูที่ใช้จับยึดตัวน า
ไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าทุกจุดต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน เพราะจุดหลวมต่ างๆ ที่ ใช้ เป็นทางเดิน
กระแสไฟฟ้ามีผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานของโหลดทางไฟฟ้า
นั้นลดลง [6,7,8] 
 5.3 ปัญหาด้านตัวประกอบก าลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิก โหลดทาง
ไฟฟ้าโดยเฉพาะโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน า 
เมื่อมีการท างานพร้อมกันหลายๆตัวจะส่งผลต่อค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้ าโดยตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในการปรับความเร็วรอบของการหมุนของ
มอเตอร์ไฟฟ้า อาจส่งผลต่อค่าฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลัง ซึ่งหาก
มีเกินค่ามาตรฐานด้านฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าของอาคารตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าให้เกิดค่าความสูญเสียทาง
ไฟฟ้าตามมา [8-11] 
 
6. บทสรุป 
 การตรวจวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าด้านฮาร์มอนิกจะต้อง
เก็บข้อมูลในส่วนของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของตรวจวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
รูปที่ 10 ยี่ห้อ CHAUNVIN ARNOUX รุ่น C.A 8331 และเครื่องมือ
วัดคุณ ภาพ ไฟฟ้ า ยี่ ห้ อ  FLUKE 43B รูปที่  11 ท าการวัดค่ า
กระแสไฟฟ้าขณะที่ยังไม่มีการท างานของโหลดทางไฟฟ้า ส านักงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องไอทีของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
อาคารที่พบปัญหาด้านฮาร์มอนิก  ประกอบในการคิดหาค่ า
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในขณะนั้น ผลการตรวจสอบพบว่าแรงดันไฟฟ้าของ
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ระบบไฟฟ้าแรงดันไม่สม่ าเสมอเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีจ านวนมากและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อค่า    
ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลังของอาคาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหาด้านตัวประกอบก าลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิก
ในระบบไฟฟ้าของอาคารอาจจะมีการจัดล าดับการเริ่มเดินมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวน าในกรณีที่มีการใช้งานพร้อมกันคราวละหลายๆตัว 
และอาจจะติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) และชุดควบคุม
การปรับค่ าตั วประกอบก าลังไฟฟ้าอัต โนมัติ  (Power factor 
Controller) ไว้ที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) เพื่อไม่ให้มีค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้าต่ ากว่า 0.85 ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ทั้งยังเป็นการช่วยก าลังสูญเสียในอุปกรณ์ที่กระแสไฟฟ้าไหลผา่นและ
ลดแรงดันตกในระบบไฟฟ้า แนวทางในการแก้ไขปัญหา ฮาร์มอนิก
อาจท าได้โดยการติดตั้งรีแอกเตอร์และใช้ตัวกรองกระแสฮาร์มอนิก
เพื่อชดเชยกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งใกล้ต าแหน่ง
แผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร [9] 
 ประสิทธิภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมากหรือน้อยจะ
ขึ้นอยู่กับการจัดโหลดที่เหมาะสมกับขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้าของหม้อ
แปลง โดยทั่วไปควรจัดโหลดทางไฟฟ้าอยู่ในช่วงร้อยละ 60 ถึงร้อย
ละ 80 หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดก็ต่อเมื่อ
ค่าความสูญเสียที่ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ามีค่าเท่ากับค่าความ
สูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าลูกนั้น โดยพิจารณาถึง
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยจัดให้โหลดมีความ
สมดุลกันและมีความต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 20 ของ
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย หากกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสมีความต่างกัน
มากกว่าร้อยละ 20 ของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยแล้ว จะท าให้สายนิวทรัล
มีกระแสไฟฟ้าไหลซึ่งเกิดค่าความสูญเสียในสายไฟฟ้าดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสลัดวงจรท างานผิดพลาดได้ 
[12]  
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บทคัดย่อ 

 เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับอาคารสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวจ านวน 5 
มาตรฐานได้แก่ BREEAM, LEED, GREEN STAR, CASBEE และ TREE และหาเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวที่เหมาะสมส าหรับการตรวจ
ประเมินอาคารสมัยใหม่ โดยเปรียบเทียบมาตรฐานการรับรองจากเกณฑ์ที่มีการก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานและเปรียบเทียบน  าหนักคะแนน
การให้ความส าคัญในแต่ละมาตรฐานส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ในอนาคต โดยใช้ตารางเมทริกซ์ในการเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมิน
ของแต่ละมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่ามีเกณฑ์การประเมินเฉลี่ยในแต่ด้านท่ีควรก าหนดในเกณฑ์บังคับมีดังนี  การจัดการร้อยละ 10 คุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารร้อยละ 16 พลังงานร้อยละ 22 การขนย้ายและการขนส่งร้อยละ 6 การจัดการน  าร้อยละ 7 วัสดุและ
แหล่งทรัพยากรร้อยละ 13 ของเหลือทิ งร้อยละ 1 การใช้พื นที่และระบบนิเวศวิทยาร้อยละ 11 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารร้อยละ 3 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษร้อยละ 4 และนวัตกรรมร้อยละ 6 
ค าส าคัญ : เกณฑ์ประเมิน, อาคารสีเขียว, อาคารสมัยใหม่ 
 

Abstract 
 Green Building Assessment Criteria for Modern Buildings aimed to compare the assessment criteria green 
building standards of BREEAM, LEED, GREEN STAR, CASBEE and TREE.  And finding green building assessment criteria that 
is appropriate for the audit of modern buildings, comparing the standard certification criteria are defined in the standard 
and comparison of weight and score the importance in each standard for the development of the future, using a square 
matrix in comparison of evaluation criteria of each standard. The research found that the average have assessment criteria 
should be determined in the side force is as follows : Management of 10 percent, Quality of life and indoor environmental 
quality of 16 percent, Energy of 22 percent, Handling and transportation of 6 percent, Water management of 7, Materials 
and resources of 13, Remnant left of 1 percent, Land use and ecosystem of 11 percent, The landscape outside the 
building of 3 percent, Greenhouse gas emissions and pollution of 4 percent and innovation of 6 percent. 
Keywords : Assessment criteria, Green building, Modern buildings 
 
 

1. บทน า 
 กระแสการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันถูกให้ความส าคัญ
ในระดับโลก จากปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่ว
โลกในหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
ปรากฏการดังกล่าว การขยายตัวของประชากรและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรม และ
กิจกรรมการผลิตต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ น
[1]เช่น การสร้างอาคารที่อยู่อาศัย การท า ผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
บริโภคล้วนเป็นสาเหตุท าให้มีการท าลายทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  กิ จ ก ร ร ม ที่ เ พิ่ ม ขึ น เ ห ล่ า นี จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการผลิต อาคารและการก่อสร้างมี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติปีละประมาณ 3,000 ล้านตัน หรือคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ  40 ของจ านวนทรัพยากรทั งหมดในโลก[2] 
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 การก่อสร้างอาคารถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสาเหตุการก่อ
มลภาวะ ในด้านการน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ เช่น หิน ทราย ไม้ 
ฯลฯ เป็นสาเหตุพื นฐานท่ีน าไปสู่การท าร้ายสิ่งแวดล้อม ในการสร้าง
อาคารในปัจจุบันมีเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวทั่วโลกหลาย
เกณฑ์มาก ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของโลกจะแตกต่างกัน แม้กระทั่งใน
ประเทศเดียวกันยังมีการใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน มาตรฐานที่นิยม
ใช้ในการน าเกณฑ์มาประเมินอาคารสีเขียว เช่น เกณฑ์การประเมิน
ของ BREEAM, LEED, GREEN STAR, CASBEE และ TREE การสร้าง
อาคารสมัยใหม่ที่ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกอาคารจะมี
เกณฑ์การประเมินอาคารในแต่ละอาคารที่แตกต่างกันจึงจ าเป็นที่
เจ้าของอาคารที่จะสร้างใหม่ในอนาคตที่ตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องทราบถึงเกณฑ์ในภาพรวมว่าควรจะต้องด าเนินการให้อาคารเป็น
อาคารที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถขอรับการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองอาคารที่ผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ได้โดยง่าย 
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 เกณฑ์ในการประเมินอาคารสีเขียวในปัจจุบันมีหลายประเทศที่
ก าหนดเกณฑ์การประเมินและพัฒนาแบบประเมิน เพื่อใช้ประเมิน
อาคาร เช่น แบบประเมินของประเทศอังกฤษ เรียกว่า  BREEAM 
( Building Research Establishment Energy and 
Environmental Assessment Method) ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มี
แบบประเมินอาคารที่ ยั่ งยืน [3]  แบบประเมินของประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  เ รี ย ก ว่ า  LEED ( Leadership in Energy and 
Environmental Design)เป็นแบบประเมินที่ได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลาย [4] แบบประเมินของประเทศไทย เรียกว่า  TREES 
(Thai’ s Rating of Energy and Environmental Sustainability) 
นอกจากนี  ยังมีแบบประเมินอาคารของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักใน
น า ม  CASBEE ( Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency) ซึ่งเป็น ประเทศที่สองใน
เอเชียหลังจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่มีแบบประเมินอาคารที่
ยั่งยืนและแบบประเมินอาคารของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) 
ที่ เ ป็นสมา ชิกของ  World Green Building Council อัน ได้ แก่  
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์[5] แบบ
ประเมินอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานเกิดขึ นในหลายประเทศ 
อาทิเช่น BREEAM (สหราชอาณาจักร) CASBEE (ประเทศญี่ปุ่น) 
GREEN STAR (ประเทศออสเตรเลีย) และ LEED (สหรัฐอเมริกา)  
 อาคารสีเขียว(Green Building) หมายถึงอาคารที่ประหยัด
พลังงาน ประหยัดน  า ใช้ทรัพยากรในการออกแบบอย่างคุ้มค่า ลด
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหา
ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์อันเกิดจากที่ตั งอาคาร และค านึงถึง
การออกแบบให้สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีคุณภาพที่ดี ส าหรับ
ประเทศไทย[6] 
 จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงาน เกณฑ์ข้อก าหนดอาคารสีเขียวสามารถช่วยลด
ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ ทั งปัญหาการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้าง การ
บริหารจัดการอาคาร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านพลังงาน จึงท า
ให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเกณฑ์ในการประเมินอาคารสีเขียวท่ีใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ในการศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับอาคารสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวของ BREEAM, LEED, 
GREEN STAR, CASBEE และ TREE และหาเกณฑ์การประเมิน
อาคารสีเขียวท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจประเมินอาคารสมัยใหม่ 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยนี มีขอบเขตและข้อก าหนดในการศึกษาดังนี  
 2.1 การศึกษาระบบของเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวของแต่
ละระบบ ได้เลือกศึกษาเฉพาะเกณฑ์การประเมินที่ใช้ส าหรับการ
ประเมินการก่อสร้างใหม่ (New Construction) 
 2.2 การวิจัยเลือกศึกษาระบบของเกณฑ์การประเมินอาคารสี
เขียวของ BREEAM, LEED, GREEN STAR, CASBEE และ TREE 
โดยข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐานใช้เกณฑ์
ประเมิน ดังนี  

 2.2.1 แบบประเมิน LEED [7] (สหรัฐอเมริกา) LEED-New 
Construction (NC) v.4 Version: 2016 
 2.2.2 แบบประเมิน BREEAM [8] (อังกฤษ) BREEAM -
Technical Manual: SD5076 – Issue: 0.1 Version: 2014 

2.2.3 แบบประเมิน GREEN STAR [9] (ออสเตรเลีย) Design 
& As Built v.1.1 Version: 2015 

2.2.4 แบบประเมิน CASBEE (ญี่ปุ่น) [10] CASBEE for 
Building ( New Construction)  Technical Manual Version: 
2014 Edition 

2.2.5 แบบประเมิน TREES (ไทย) [11] TREES _NC v. 1.1 
NC Version: 2559 

2.3 การเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินของแต่ละมาตรฐานใช้ตาราง
เมทริกซ์ในการเปรียบเทียบ 

2.4 การเปรียบเทียบใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์แต่ละมาตรฐาน
เฉพาะเกณฑ์ในแต่ละหมวด โดยเปรียบเทียบแต่ละเกณฑ์ในแต่ละ
มาตรฐานจากการให้น  าหนักคะแนนของเกณฑ์ เพื่อวิเคราะห์
ความส าคัญของแต่ละเกณฑ์เป็นร้อยละ 

2.5 การเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินทั ง 5 มาตรฐานใช้การ
เปรียบเทียบในภาพรวมของเกณฑ์ แต่ละเกณฑ์เป็นร้อยละ 
 
3.วิธีการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ขั นตอนประกอบด้วย 
 ขั นตอนที่1 รวบรวมข้อมูลข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานการ
รับรองอาคารสีเขียว 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย การประเมินอาคาร
สีเขียวของ BREEAM, LEED, GREEN STAR, CASBEE และ TREE  

ขั นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการรับรอง โดยการ
น าข้อมูลแต่ละมาตรฐานมาจัดล าดับความส าคัญในแต่ละเกณฑ์
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการ 2) คุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 3) พลังงาน 4) การขนย้ายและการขนส่ง 
5) การจัดการน  า 6) วัสดุและแหล่งทรัพยากร 7) ของเหลือทิ ง 8) 
การใช้พื นที่และระบบนิเวศวิทยา 9) ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 10) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ 11) นวัตกรรม 

ขั นตอนที่  3 เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน โดยการ
เปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานทั ง 5 มาตรฐาน คือ 1) 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละเกณฑ์ 2) จัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์
จากค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละเกณฑ์ 
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4. ผลการวิจัย  
จากการวิจัยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี  
4.1 ผลการเปรียบเทียบล าดับความส าคัญของเกณฑ์ในแต่ละ

มาตรฐานมีผลดังภาพท่ี 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 เกณฑ์การประเมินของ BREEAM 
 

ภาพที่ 4.2 เกณฑ์การประเมินของ LEED 
 

 
ภาพที่ 4.4 เกณฑ์การประเมินของ CASBEE 

 

 
ภาพที่ 4.5 เกณฑ์การประเมินของ TREE 

 
จากภาพ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 จะเห็นได้ว่าแต่ละ

มาตรฐานการประเมินจะมีการให้น  าหนักคะแนนในการประเมินที่
แตกต่างกัน 
 
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวทั ง 5 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี  
  4.2.1 ประเภทอาคาร (Buildings Types) ดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 เกณฑ์การประเมินของ GREEN STAR 
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบข้อก าหนดประเภทอาคารของแต่ละมาตรฐาน 
 

 
4.2.2 ขอบเขตในการประเมิน (Scope) ดังตารางที่ 2    

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอบเขตในการประเมินของแต่ละมาตรฐาน   
 

 

4.2.3 เกณฑ์การรับรอง (Rating) ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การรับรอง 
 

BREEAM LEED Green star CASBEE TREES 

-Pass 

-Good 

-Very Good 

-Excellent 

-Outstanding 

-Certified 

-Silver 

-Gold 

-Platinum 

6 star 

5 Star 

4 Star 

1-3 Star 

S = Excellent 

A = Very Good 

B+ = Good 

B = Fairly Poor 

C = Poor 

-Platinum 

-Gold 

-Silver 

-Certified 

 

 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานการประเมินอาคารสีเขียวทั ง 5 มาตรฐาน ดังตารางที่ 4 
 

 ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียว 

ล าดับ 
มาตรฐานการรับรอง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

BREEAM (อังกฤษ) 
Technical Manual 

: Version: 2014 

LEED (สหรัฐอเมริกา) 
LEED - (NC) v.4 
Version: 2016 

Green star (ออสเตรเลีย) 
Design & As Built v.1.1 

Version: 2015 

CASBEE (ญี่ปุ่น) 
CASBEE for Building 

Version: 2014 

TREES ประเทศไทย 
TREES _NC v. 1.1 

Version : 2559 

น  าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

ล าดับ
คะแนน 

1 การจัดการ 11 3.64 12.73 20 3.53 10 5 
2 คุณภาพชีวิตและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  
14 14.54 15.46 15 20.00 16 2 

3 พลังงาน 17 30 20 20 23.53 22 1 
4 การขนย้ายและการขนส่ง  7 14.55 9.09 0 0 6 7 
5 การจัดการน  า 5 10 10.91 0 7.06 7 6 
6 วัสดุและแหล่งทรัพยากร 11 11.82 12.73 15 15.29 13 3 
7 ของเหลือทิ ง  7 0 0 0 0 1 10 
8 การใช้พื นที่และระบบนิเวศวทิยา 9 9.09 5.46 15 18.82 11 4 
9 ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 0 0 0 15 0 3 9 
10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

มลพิษ  
9 0 4.55 0 5.88 4 8 

BREEAM LEED Green star CASBEE TREES 
-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

ส าหรับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงการใหม่ 

BREEAM LEED Green star CASBEE TREES 
-Offices 
-Housing 
-Healthcare 
-Courts 
-Industrial Units 
-Prisons 
-Retail 
-School 
-Multi Residential 
-School  
-Neighbourhoods 

-Offices 
-Homes 
-Neighbourhoods 
Development 
-Retail 
-Healthcare 
-School 
 

-Education 
-Healthcare 
-Industrial 
-Multi Residential 
-Office 
-Office Interiors 
-Retail Centre 
- Public Building 

-Residential 
-Office 
-School 
-Retail 
-Healthcare 
-Urban development 
-Cities 

อาคารประเภทพื นที่
ส่วนกลางและกรอบ
อาคาร(New 
Construction and Core 
and Shell Building) 

BREEAM LEED Green star CASBEE TREES 
-Offices 
-Housing 
-Healthcare 
-Courts 
-Industrial Units 
-Prisons 
-Retail 
-School 
-Multi Residential 
-School  
-Neighbourhoods 

-Offices 
-Homes 
-Neighbourhoods 
Development 
-Retail 
-Healthcare 
-School 
 

-Education 
-Healthcare 
-Industrial 
-Multi Residential 
-Office 
-Office Interiors 
-Retail Centre 
- Public Building 

-Residential 
-Office 
-School 
-Retail 
-Healthcare 
-Urban development 
-Cities 

อาคารประเภทพื นที่
ส่วนกลางและกรอบ
อาคาร(New 
Construction and Core 
and Shell Building) 

BREEAM LEED Green star CASBEE TREES 
-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

-New build 
-Refurbishment 
-Existing building 

ส าหรับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงการใหม่ 
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11 นวัตกรรม 9 5.45 9.09 0 5.88 6 7 
 รวม 100 100 100 100 100 100  

 จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ยของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์มีดังนี  ดา้นการ
จัดการร้อยละ 10 ด้านคุณภาพชีวิตและคณุภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
อาคารร้อยละ 16 ด้านพลังงานรอ้ยละ 22 ด้านการขนยา้ยและการ
ขนส่งร้อยละ 6 ด้านการจัดการน  าร้อยละ 7 ด้านวัสดุและแหลง่
ทรัพยากรร้อยละ 13 ด้านของเหลอืทิ งร้อยละ 1 ด้านการใช้พื นที่และ
ระบบนิเวศวิทยาร้อยละ 11 ด้านภูมิทัศน์ภายนอกอาคารร้อยละ 3 
ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษร้อยละ 4 และด้าน
นวัตกรรมร้อยละ 6 
 
5. อภิปรายผล 
 เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินแต่ละด้านจะเห็นว่าด้านที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้านพลังงานร้อยละ 22 ในเกณฑ์การ
ประเมินนี จะให้ความส าคัญในเรื่องการใช้พลังงาน การประหยัด
พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทน การจัดการระบบการวัด 
ตลอดจนการลดการใช้พลังงานในอาคาร อันดับที่ 2 คือ ด้าน
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารร้อยละ 16 ใน
เกณฑ์การประเมินจะให้ความส าคัญในกับผู้พักอาศัย ผู้ใช้อาคารใน
เรื่องความปลอดภัย ภาวะความน่าสบายในการเข้าใช้พื นท่ีในอาคาร
การปรับปรุงคุณภาพอากาศ การจัดการมลพิษในอาคาร พื นที่สูบ
บุหรี่ อันดับที่ 3 คือ ด้านวัสดุและแหล่งทรัพยากรร้อยละ 13 ใน
เกณฑ์การประเมินจะให้ความส าคัญในเรื่องการเลือกใช้วัสดุทั งวัสดุ
ใหม่ และการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และคุณสมบัติที่น ามาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร ทั งเทคโนโลยีที่เกิดจากวัสดุ ประสิทธิภาพของวัสดุ
หลังการใช้อาคารแล้ว อันดับที่ 4 คือ ด้านการใช้พื นที่และระบบ
นิเวศวิทยาร้อยละ 11 ในเกณฑ์การประเมินนี จะให้ความส าคัญใน
เรื่องระบบนิเวศในอาคารทั งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารหลัง
การใช้อาคาร การลดมลพิษจากการสร้าง อันดับที่ 5 คือ ด้านการ
จัดการร้อยละ 10 ในเกณฑ์การประเมินนี จะให้ความส าคัญในเรื่อง
การบริหารจัดการพื นที่ การใช้พื นที่ การใช้อาคารในรูปแบบต่าง ๆ 
การเตรียมความพร้อม การจัดการของเสียในการด าเนินงาน รวมทั ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง อันดับที่ 6 คือ ด้านการจัดการ
น  าร้อยละ 7 ในเกณฑ์การประเมินนี จะให้ความส าคัญในเรื่องการ
ประหยัดน  า การน าน  ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดน  าเสีย การเก็บ
น  าฝนส าหรับใช้ในอาคารและพื นที่ คุณภาพของน  า อันดับที่ 7 คือ 
ด้านการขนย้ายและการขนส่งร้อยละ 6 และด้านนวัตกรรมร้อยละ 6 
ในเกณฑ์การประเมินนี จะให้ความส าคัญในเรื่องของการประหยัด
พลังงานส าหรับการขนส่ง และด้านนวัตกรรมจะให้ความส าคัญใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในอาคารเพื่อการอนุรักษ์ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่สามารถแสดงได้ว่าสามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 8 คือ ด้านการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษร้อยละ 4 ในเกณฑ์การประเมินนี 
จะให้ความส าคัญในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
ใช้อาคาร อันดับที่ 9 คือ ด้านภูมิทัศน์ภายนอกอาคารร้อยละ 3 ใน
เกณฑ์การประเมินนี จะให้ความส าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆ
อาคาร เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายหลังการใช้อาคาร อันดับที่ 

10 คือ ด้านของเหลือทิ งร้อยละ 1 ในเกณฑ์การประเมินนี จะให้
ความส าคัญในเรื่องการจัดเก็บขยะ พื นที่การเก็บไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ผลงานวิจัยนี แสดงถึงลักษณะของเกณฑ์การประเมินของ
อาคารสีเขียวในมาตรฐานการประเมินอาคารของ BREEAM, LEED, 
CASBEE, GREEN STAR และ TREES ในภาพรวมที่เจ้าของอาคาร
อาจใช้เป็นแนวทางในการใช้พัฒนาอาคารของตนเพื่อช่วยในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการยื่นของ
การรับรองมาตรฐานสีเขียวได้ 
 6.2 ผลงานวิจัยแสดงถึงคุณลักษณะที่ใช้บ่งบอกถึงคุณลักษณะ
ของอาคารสีเขียว หากเจ้าของอาคารต้องการพัฒนาอาคารของตน
ให้เป็นอาคารสีเขียวอาจใช้ผลงานวิจัยนี เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปรับปรุงอาคารได้ 

6.3 ผลงานวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินอาคารสีเขียว และการออกแบบเครื่องมือประเมินอาคารสี
เขียวได้   
 6.4 ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสีเขียวในอนาคต
ควรให้ความส าคัญกับเกณฑ์การประหยัดพลังงานของอาคาร
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และการเลือกใช้
วัสดุสี เขียวเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อให้อาคารเป็นอาคารที่รักษา
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้ช่วยอาคาร 
    6.5 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ทุกเกณฑ์เมื่อปฏิบัตได้ตาม
เกณฑ์สามารถท าให้อาคารนั นเป็นอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์โลกได้ 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] เกศิณี เรือนคา และปุ่น เที่ยงบูรณธรรม. (2558.) การประเมิน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างงาน
อาคาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั งที่ 20 
วันท่ี  8-10 กรกฎาคม 2558. จังหวัดชลบุรี. 

[2]ANA-CRISTINA TUDORA. (2011.) ASSESSMENTS CRITERIA 
OF BUILDING MATERIALS FROM ECOLOGICAL POINT 
OF VIEW.  BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN 
IAŞI. http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/Archive/268.pdf. 

[3] Smith, T. M., Fischlein, M., Su, S., & Huelman, P. (2006). 
Rating systems: A comparison of the LEED and green  
globes system in the US. Building_Rating_UofM.pdf. 

[4] จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์. (2009) เกณฑ์การประเมินพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการวัดประสิทธิภาพอาคารเขียว. Journal of 
Architectural/ Planning Research and Studies   Volume 
6.  Issue 1.  2009.  Faculty of Architecture and Planning, 
Thammasat University. 

ภาคโปสเตอร์

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

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

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

515



[5] จักรกฤษณ์ เหลืองเจรญิรัตน์ และสิงห์  อินทรชูโต. (2013) 
เกณฑ์ประเมินอาคารที่ย่ังยืน: ความเหมือน ความต่าง และค่า
ความส าคัญที่ให้ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงาน. 
JARS  10(1). 
http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v10-
1/01%20Chakkrit%20&%20Singh.pdf 

[6] บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยีจ ากัด.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 
บทความวิชาการ เล่มที่1 การออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง.2559.ส.ไพบูลย์การพิมพ์.กรุงเทพ ฯ.หน้า 29. 

[7] LEED.(2016). LEED-New Construction (NC) v.4 
Version: 2016 LEED v.4 for BUILDING DESIGN AND 
CONSTRUCTION.http://greenguard.org/uploads/image
s/LEEDv4 for 
BuildingDesignandConstructionBallotVersion.pdf 

[ 8]  BREEAM. ( 2014) .  BREEAM PRE ASSESSMENT FOR 

PLANNING. BREEAM -Technical Manual: SD5076 

– Issue: 0.1 Version: 2014.  www.breeam.com 

เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2560. 
[9]  Green Star. (2015) .  Design & As Built v.1.1 Version: 

2015. https://www.gbca.org.au/green-star/green-star-
design-as-built/the-rating-tool/ เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 
2558. 

[ 10]  CASBEE .  Comprehensive Assessment System For 
Building Environmental Efficiency ( CASBEE) . 
http: / /www. ibec.or. jp/CASBEE/english/  เข้ าถึ ง เมื่ อ  3 
สิงหาคม 2558. 

[11] สถาบันอาคารเขียวไทย. คู่มือส าหรับเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยส าหรับการก่อสร้าง
และปรับปรุงโครงการใหม่และอาคารประเภทพ้ืนที่ส่วนกลาง
และกรอบอาคาร. TREES-NC/CS Reference Guide Version 
1.1 .2559. กรุงเทพฯ. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

ภาคโปสเตอร์

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

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

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

516

http://www.breeam.com/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/


 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนจริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้าน
แก้ว 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริมในงานวิจัย ได้ใช้โปรแกรม 3Dvista ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) มีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อจาก
แบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 
20-30 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียน ซึ่งระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ผลความพึงพอใจแยกตามด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงสื่ออยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 ด้านรายละเอียดและข้อมูลสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสื่ออยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.14 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้าน
แก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเข้าชมได้ที่ : www.wangsuanbankaew360.rbru.ac.th 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีความจริงเสมือน, วังสวนบ้านแก้ว, มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

Abstract 
 The purposes of the research were 1)  to develop virtual reality on tourism public relations at 
Wangsuanbankaew, Rambhai Barni Rajabhat University 2)  to investigate the satisfaction level of using virtual reality on 
tourism public relations by questionnaire and by studying the literature review. The virtual reality was applied by 3D Vista.  
Most of the participants were female students aged between 20 and 30 years old with undergraduate degree. The findings 
showed that the level of satisfaction on 360- degree virtual reality at Wangsuanbankaew as a whole was high ( X ̅= 4. 13)  
The levels of satisfaction on each section were as follows: a) the level of satisfaction on public relations and media was 
high (X ̅ = 3.80) b) the level of satisfaction on information was high (X ̅= 4.13) c) the level of satisfaction on capability and 
quality was high ( X ̅= 4. 30)  d)  the level of satisfaction on utility and knowledge was high ( X ̅ = 4. 29)  e)  the level of 
satisfaction on content was high (X ̅ = 4.14). For more information please visit www.wangsuanbankaew360.rbru.ac.th 
Keywords : Virtual Reality, Wangsuanbankaew, Rambhai Barni Rajabhat University 
 

1. บทน า 
  วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานท่ีซึ่งคนจันทบุรี ร าลึกนึกถึงด้วย
ความรู้สึกอบอุ่น   ผูกพันลึกซึ้ง ด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ 
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี  พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 18 ปี   

    สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม พ.ศ.2492 และได้เสด็จพระราชด าเนินมาประทับ ณ 
พระต าหนักของสมเด็จ  พระมหิตลาธิเบศอดุลยเดช วิกรมพระบรม 
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ราชชนก ณ วังสระปทุม เนื่องจากรัฐบาลยังมิได้ถวายวังศุโขทัยคืน 
ต่อมาทรงมีพระราชด าริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี  
และสามารถปลูกต้นไม้ได้  พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  ราช
เลขาธิการส านักพระราชวังในสมัยนั้น ได้ถวายค าแนะน าให้ทรงเลือก
เชียงใหม่  หรือ จันทบุรี  พระองค์ได้ เสด็จพระราชด าเนินไป
ทอดพระเนตรพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่า
เชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจที่กรุงเทพฯ จะ
เสด็จพระราชด าเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย
จังหวัดจันทบุรีเพราะทรงพบท่ีดินบริเวณ สวนบ้านแก้ว ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงามและมี
ความเงียบสงบ เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์อีกทั้งไม่
ห่างไกลจากตัวเมืองมากนักสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ทรงกู้เงิน
จากธนาคารไปจัดซื้อที่ดิน บริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของ
ที่ดินเดิมหลายรายรวมพื้นที่ 687 ไร่และ พระราชทานช่ือว่า "สวน
บ้านแก้ว" โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังได้ทรง
พัฒนาการทอเสื่อจันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ของชาวจันทบุรี
ให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย
ข้าราชบริพารมาประทับครั้งแรก โดยสร้างอาคารช่ัวคราว เป็นเรือน
ไม้ไผ่หลังคามุงจาก เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ซึ่งในขณะนั้น
ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ าประปา พระองค์ประทับเรือนไม้ไผ่ประมาณ 3 ปี 
จึงได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กๆ 2 หลัง เรียกว่า เรือนเทา 
เรือนแดงและสร้างเรือนแบบบังกะโล 1 หลัง พระองค์ประทับเรือน
เทา ส่วนเรือนแดงส าหรับข้าราชบริพาร เรือนเขียวส าหรับราช
เลขานุการในพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ต่อมาอีก 2 ปี 
พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างพระต าหนักใหญ่ (ต าหนักเทา) สมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรจังหวัดจันทบุรีรวมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี ประการส าคัญคือ พระราชทานวัง
สวนบ้านแก้ว แก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (วิทยาลัยครู
จั นทบุ รี )  เ ริ่ มท าการสอน เมื่ อ  8  มิ ถุ น ายน  2515  ต่ อม า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน
นามให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัย
ร าไพพรรณีจึงได้เปลี่ยนใช้นามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 
ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี [6] 
 เนื่องด้วยปัจจุบันวังสวนบ้านแก้ว ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ท าให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (VR) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลก
แห่งความจริงกับโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ผ่านการท างานของ
ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ภาพเสมือนจะแสดงผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ภาพเสมือนจริงแสดงขึ้นนี้จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ทันที ซึ่งอาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ 
ภาพเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสียงประกอบมาใช้ในการสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลของวัง

สวนบ้านแก้ว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้อย่างทั่วถึง จะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์วังสวน
บ้านแก้วและพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 
สืบต่อไป 

รูปที่1 วังสวนบ้านแกว้ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 2. ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของแหล่งศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึง
ได้มีแนวคิดที่จะช่วยประชาสัมพันธ์วังสวนบ้านแก้ว ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้นทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
reality) เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นการจ าลอง
สภาพแวดล้อมเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเหน็ 
เสียง สัมผัส โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อ
เข้าไปสู่ภาพที่จ าลองขึ้นมาแบบ 360 องศารอบทิศทาง ผู้วิจัยเห็นว่า
การที่คุณสมบัติของเทคโนโลยีความจริงเสมือน มีความน่าสนใจที่จะ
ท าให้วังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็สามารถมา
เที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมา โดยสามารถศึกษาจากที่ใดก็ได้ที่มี
อินเตอร์เน็ต และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาสัมผัส
บรรยากาศที่เห็นในภาพในสถานท่ีจริงๆ อีกด้วย 
 โปรแกรม 3Dvista เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างสื่อเทคโนโลยี
ความจริ ง เสมือน (VR)  ที่ เป็นที่นิยมในกลุ่ มระดับมืออาชีพ 
ตัวอย่างเช่น พระเมรุมาศ 360 องศา [5], พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 360 องศา [6] เป็นต้น จึงท าให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการท างาน การจัดการภาพ การถ่ายภาพ 360 องศา ใน
โปรแกรม 3Dvista และได้ท าการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับใช้เผยแพร่
ข้อมูลภาพสื่อ  www.wangsuanbankaew360.rbru.ac.th โดย
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ภายในเว็บไซต์วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา จะมีประวัติความเป็นมา 
แกลอรี่ สถานที่ต่างๆในวังสวนบ้านแก้ว และการรับชมวังสวนบ้าน
แก้วแบบ 360 องศา และท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวังสวนบ้าน
แก้ว มาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่2 โปรแกรม 3Dvista 
 

 
 

รูปที่3 หน้าหลกั เว็บไซต์วังสวนบา้นแกว้ 360 องศา 
 

 
 

รูปที่4 หน้าประวัติความเป็นมา เว็บไซตว์ังสวนบ้านแก้ว 360 องศา 
 

 
 

รูปที่5 หน้าแกลอรี่ เวบ็ไซต์วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา 
 

 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาและจัดท า
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) และได้ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านวิเคราะห์ หลังจากผ่านการ
วิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญแล้วจึงน าไปสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน วังสวนบ้านแก้ว 360 
องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยแบบสอบถามความพึง
พอใจ ใช้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับข้อค าถามด้านสื่อและเนื้อหา และ
ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยข้อมูลในปี 2560 วังสวนบ้านแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
24,504 คน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ผลลัพธ์คือได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 394 คน หลังจากเผยแพร่และเก็บข้อมูล มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 418 คน ผู้วิจัยจึงน าข้ อมูลที่ เก็บ
รวบรวมได้ไปวิเคราะห์และแปรผล เพื่อสรุปความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อเทคโนโลยีความจริ งเสมือน วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 418 คน ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตาราง1 แสดงความถี่และร้อยละข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
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 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจ านวน 246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.85 และเป็นเพศชายจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.15  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี มีจ านวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.06 รองลงมาอายุน้อยกว่า 20 ปี มีจ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.34 อายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.94  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 41 – 50 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 14.35 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรีมีจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีมีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.41 ในขณะที่
ระดับปริญญาโทมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.99 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา/นักเรียน มีจ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 44.26 รองลงมาเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เกษตรกรมีจ านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.91 
 
ตาราง2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ในภาพรวมและรายด้าน 

 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในรายด้านอยู่ระดับมากทุกด้าน 
โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพลุคุณภาพสื่อ
สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 รองลงมาเป็นด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่อมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ส่วนอันดับ
สามเป็นด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 ส่วนอันดับสี่เป็นด้านรายละเอียดและข้อมูล
สื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  
ในขณะที่ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงสื่อมีความพึงพอใจต่ า
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
 

ตาราง3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงส่ือและรายข้อ 

 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงสื่อและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย 
สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.65 รองลงมาเป็นมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วังสวน
บ้านแก้ว 360 องศา ในสื่อ Social Media ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ในขณะที่มีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา ทาง
แผ่นพับ เอกสาร ฯลฯ มีความพึงพอใจต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
 
ตาราง4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ด้านรายละเอียดและข้อมูลสื่อและรายข้อ 

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ด้านรายละเอียดและข้อมูลสื่อและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลมีความถูกต้อง สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมาเป็นล าดับขั้นตอนในการ
น าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ส่วนอันดับสามเป็นรายละเอียดใน
แต่ละภาพครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 ในขณะที่สื่อมีการปฏิสัมพันธ์และตอบโต้กับ
ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 
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ตาราง5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสื่อและรายข้อ 

 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสื่อและรายข้ออยู่
ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อมี
การตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมาเป็นการ
ควบคุมภาพ มีความง่ายและสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ส่วนอันดับสามเป็นตัวอักษรและ
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ในขณะที่จุดในการรับชมภาพ มี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
 
ตาราง6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่อและรายข้อ 

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่อและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การได้รับความรู้เกี่ยวประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี สูง
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
รองลงมาเป็นได้รับความรู้เกี่ยวกับวังสวนบ้านแก้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วนอันดับสามได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ สิ่งของ ของใช้ ต่างๆ ในสมัยสมเด็จพระนาง
เจ้าร าไพพรรณี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.70 ในขณะที่ได้รับความรู้เกี่ยวประวัติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี กับ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมเนียบ การ
ใช้ชีวิต ในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี มีความพึงพอใจต่ า

ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
และ 0.65 ตามล าดับ 
 
ตาราง7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ด้านเน้ือหาและรายข้อ 

 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ด้านเนื้อหาและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 รองลงมาเป็นเนื้อหามีความ
หลากหลาย กับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และ 0.65 
ตามล าดับ ในขณะที่เนื้อหาและแหล่งที่มา มีความน่าเช่ือถือ มีความ
พึงพอใจต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 
 
 ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวนบ้านแก้ว 360 
องศา (VR) มีจ านวนจุดในการรับชมภาพ 360 องศาทั้งหมด 12 จุด 
และมีรายละเอียดของสิ่งของทั้งหมด 37 จุด 
 

 
รูปที่6 หน้าตาเมนูต่างๆ วังสวนบา้นแกว้ 360 องศา 

 

 
รูปที่7 รายละเอยีดสิ่งของต่างๆ 
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5. บทสรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี โดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดลองของ ดุลยเทพ ภัทรโกศล [1] วรลักษณ์ 
วิทูวินิต และจรัญ แสนราช [2] พิจิตรา จอมศรี [3] ที่ได้ผลการ
ทดลองด้านความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (VR) สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
และสนใจในการมาเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณีมากขึ้น อาจเนื่องมาจากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนวังสวน
บ้านแก้ว 360 องศา เป็นสื่อผสมแบบใหม่ ที่ท าให้ผู้ เข้าชมมี
ความรู้สึกแปลกใหม่ เหมือนได้เข้าไปศึกษารับชมอยู่ในสถานท่ีจริง ผู้
รับชมสามารถชมได้ในรูปแบบ 360 องศา และเห็นทุกสิ่งอย่าง
ชัดเจน หลากหลายมิติ ท าให้สื่อช้ินนี้ไม่น่าเบื่อ และมีการตอบโต้ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ผู้เข้าชมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตัวเอง
ตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
งานวิจัยครั้งนี้ยังสามารถปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหา และจุดต่างๆ
เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มศึกษาที่พระ
ต าหนักเทา ยังสามารถจัดท าภาพ 360 องศาเพิ่มเติมในจุดต่างๆได้
ในอนาคต  
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