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การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
 
จดัโดย สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั ร่วมกบั เครือข่ายวจิยัประชาชื่น  
เครือข่ายวจิยัเครือข่ายอุดมศกึษาภาคกลางตอนบน และสมาคมวศิวกรทีป่รึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
 
ท่ีปรึกษา 
อธิการบด ี                                                      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ผู้อ านวยการสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
บรรณาธิการ 
อาจารย ์ดร.ธนาธิป  สุ่มอิม่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรติไกร  อายุวฒัน์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.จารุวตัร  เจริญสุข  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
รองศาสตราจารย ์ดร.จรีาวรรณ  แสงเพช็ร ์  คณะศลิปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิรชั  สุดสงัข ์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิธินนัท ์ ธรรมากรนนท ์  คณะสถิติประยุกต์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.ประทปี  ดว้งแค   คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.พรพมิล  ม่วงไทย  ขา้ราชการเกษียณ 
รองศาสตราจารย ์ดร.พทิกัษ์  น้อยวงัคลงั  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาว ี อนุพนัธ์พศิษิฐ์  ขา้ราชการเกษียณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรรณิการ์  ดวงมาลย ์  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา  คชประเสริฐ  คณะดนตรีและการแสดง มหาวทิยาลยับูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์  ทองตนั  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ด ารง พพิฒันวฒันากุล  คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ถิรพร  แสงพรุิณ  หลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นฤมล  ธีระรงัสกุิล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาดล  คงสมบรูณ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์  คุณารกัษ ์  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิรุวรรณ  เทริ์นโบล ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประทบัใจ  สุวรรณธาดา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พนมขวญั  ริยะมงคล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรียา  กจิเจริญ  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งนภา  สุวรรณศร ี  คณะศลิปกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  อุดอา้ย  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วธิิดา  พฒันอสิสรานุกลู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศริประภา  เปรมเจรญิ  คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สยาม  จวงประโคน  วทิยาลยัดุริยางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สงิหโ์ต  สกุลเขมฤทยั  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ  สุขนา   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถพล  อ ่าทอง  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรีย ์ องิคเตชะ  คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยับูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรเดช  ศริิพร  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมัพร  ทองกูเ้กยีรติกลู  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพลณฐั  ณฐัพทัธนนัท ์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
อาจารย ์ดร.กษิดศิ  พนมสุวรรณ   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
อาจารย ์ดร.คนางค ์ ศรีหริญั   คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร.จตุพร  สุทธิวงษ ์   คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 
อาจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์ สุธาสุประดษิฐ   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
อาจารย ์ดร.ธนะรชัต์  อนุกลู   คณะดนตรีและการแสดง มหาวทิยาลยับูรพา 
อาจารย ์ดร.เบญญาทพิย ์ ศุภกะลนิ   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
อาจารย ์ดร.ประชุม  ค าพุฒ    คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
อาจารย ์ดร.ภทัรภร  ชยัประเสริฐ   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
อาจารย ์ดร.ภวูษา  เรืองชวีนิ   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
อาจารย ์ดร.รสา  สุนทรายุทธ   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
อาจารย ์ดร.รุ่งระว ี สมะวรรธนะ   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร.ววิชิชุตา  เดชรกัษา   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
อาจารย ์ดร.อภริาด ี จนัทร์แสง   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อาจารย ์ดร.เอมอร  ประจวบมอญ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
 
กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.กญัญดา อนุวงศ ์  คณะเภสชัศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.กณัวริช  พลปูราชญ ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.จนัจริา  จบัศลิป์   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกุล คณะแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.น ้าฝน  คเูจริญไพศาล  คณะวทิยาศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ  วสุิทธิแพทย ์  คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.รมดิา  วฒันโภคาสนิ  คณะแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ศวิาพร  ลงยนัต ์  คณะวทิยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สกล  วรเจริญศร ี  คณะศกึษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสมลกัษณ์  จงึสมาน คณะแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.สรสณัห ์ รงัสยิานนท ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  เรืองจรูญ  คณะมนุษยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุนิตย ์ สุขส าราญ  คณะวทิยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรา  วฒันพทิยกุล  คณะแพทยศ์าสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.อรอนงค ์ พริ้งศุลกะ  คณะวทิยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.องัศนินัท ์ อนิทรก าแหง  สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร  วบิูลพฒันะวงศ ์ คณะศกึษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั  ชะเอม  คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กติติชยั  สุธาสโินบล  คณะศกึษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กยีรติชยั รกัษาชาต ิ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศกึษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จตุพล  ยงศร   คณะศกึษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศุกร์  จนัประเสริฐ  สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทพญ.ดร.ณปภา เอีย่มจิรกุล คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพล  ต่อนี   คณะพลศกึษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์ พงษ์หริญั  คณะวทิยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เทพกิา  รอดสการ  คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.น าคุณ  ศรีสนิท  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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สารอธิการบดี 

ประเทศไทยได้รบัอทิธพิลจากแนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในกระแสโลก มาปรบัใช้ในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ได้ปรบัเปลี่ยนทศิทางไปสู่ความยัง่ยนืมากขึ้น โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาที่สมดุล ทัง้ด้านคน สงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “การพฒันาที่ย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน” 
นอกจากนัน้นโยบายของประเทศ ได้ก าหนดให้การพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนของ
สงัคมไทยจะตอ้งมบีทบาท ร่วมกนั เพื่อเป็นกลไกระดบัชาติในการผลกัดนันโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ทีย่ ัง่ยนืของประเทศใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ 

“Research Transformation: การเพ่ิมพลงัความคิดสร้างสรรคใ์ห้งานวิจยั” ความคดิสรา้งสรรค ์
เป็นหนึ่งในความสามารถทีพ่เิศษของมนุษย์ สิ่งนี้เป็นพฤตกิรรมทีม่คีุณค่า ก่อใหเ้กดินวตักรรมใหม่ ถงึแมว้่า
ส าหรบัคนส่วนใหญ่สิง่นี้ดูเป็นเรื่องทีย่าก แต่ทว่าบางคนกลบัสรา้งสรรค์นวตักรรมใหเ้กดิขึน้ได้อย่างงา่ยดาย 
การสรา้งจนิตนาการและความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถสอนกนัได ้แต่สามารถกระตุน้ดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ และจะช่วยใหค้นเราได้ค้นพบศกัยภาพนี้ในตวัเอง สิง่ส าคญัประการหนึ่งในการกระตุ้นพลงัความคดิ
สร้างสรรค์ คอื สมาธิ โดยการนัง่สมาธิท าให้จิตใจสงบ มคีวามจดจ่อ และแก้ไขปญัหาได้อย่างมสีติปญัญา  
สามารถสร้างพลังจินตนาการ เข้าใกล้การเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างนวัตกรรม 
ดว้ยงานวจิยั เพือ่พฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 นี้ จงึเป็นเวทใีนการพฒันาวิชาการโดยเปิด
โอกาสใหค้ณาจารย์ นักวจิยั นิสติ นักศกึษา ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เขา้มาร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการทีผ่่านกระบวนการวจิยั ร่วมแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ สรา้งสรรคบ์รรยากาศทางวชิาการ 
และเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของการสรา้งองคค์วามรูท้ีผ่่านการคน้คว้าวจิยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
ความรูจ้ากบุคลากรทีเ่ป็นมนัสมองของชาต ิโดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความรูท้ ัง้หลายเหล่านี้จะสามารถพฒันา
ประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าไดอ้ยา่งยัง่ยนื สรา้งความอยูด่มีสีขุใหค้นไทย 

ขอขอบคุณผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่าน ทีไ่ดร้่วมแรงร่วมใจกนัจดังาน และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ากจิกรรม
ทางวชิาการทีจ่ดัขึน้ จะเป็นบทบาทส าคญัอยา่งหนึ่งของมหาวทิยาลยั ทีจ่ะใชพ้ฒันาและเตมิเตม็องคค์วามรูท้าง
วชิาการ แก่บุคลากรให้มคีุณภาพและมคีุณธรรมเป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติสมดงัปณิธานของ
มหาวิทยาลัย “ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล  
สมฐานะของผูน้ าทางปญัญา” 

 
 

ดว้ยความปรารถนาดแีละขอบคณุ 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกลุ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สารผูอ้ านวยการสถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั 

จากนโยบายของประเทศทีต่้องการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยการเพิม่มูลค่า (Value-based economy) 
แนวคดิ Thailand 4.0 การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นองค์รวม เพื่อสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึ้น  
ใน 3 มติ ิทัง้มติดิ้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มติดิา้นเศรษฐกจิ และมติดิ้านสงัคม ส าหรบัทศิทาง
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศ จ าเป็นตอ้งสรา้งความชดัเจนทัง้ดา้นกรอบแนวคดิ แนวทางและยทุธศาสตรก์าร
พฒันาใหเ้หน็พอ้งร่วมกนัในสงัคมไทย ในอนัทีจ่ะน าไปสู่การพฒันา มคีวามชดัเจนเป็นทีย่อมรบัร่วมกนัของ 
ทุกภาคส่วน โดยมอีงค์ประกอบที่ส าคญัประการหนึ่ง คอืการปฏิรูปสถาบนัอุดมศกึษา หน่วยวิทยาศาสตร์  
การวจิยัและนวตักรรม  

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม จดัตัง้ขึน้โดยวางเป้าหมายใหเ้ป็น “กระทรวง
แห่งโอกาส กระทรวงแห่งปญัญาและกระทรวงแห่งอนาคต” เพื่อมุ่งสู่การขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ศตวรรษที ่21 ตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ 4 ดา้นคอื ความอยู่ดีกินดี มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
และใช้ศกัยภาพคนอย่างเต็มท่ี โดยการขบัเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  
จะขบัเคลื่อนผ่าน 4 Platform ได้แก่ Platform 1) การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้Platform 2) การวจิยั
และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Platform 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั และ Platform 4) การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื่อการพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละลดความ
เหลื่อมล ้า เพือ่ตอบโจทยค์วามทา้ทายทางสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิการวจิยัชัน้แนวหน้า การวจิยัทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อยา่งยัง่ยนืต่อไป 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดจ้ดัการประชุมวชิาการนี้เพื่อเป็นเวททีางการวจิยั ส าหรบัคณาจารย ์
นกัวจิยั บุคลากร นิสติทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ไดน้ าเสนอผลงานการวจิยัและเกดิการแลกเปลีย่น
องคค์วามรูใ้หม ่ทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ อนัหลากหลายของผูเ้ชีย่วชาญสาขาวชิาต่างๆ และน าองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั
ไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ในเชงิสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

ขอขอบคุณผูท้รงคณุวุฒทิัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ทีไ่ดร้ว่มพจิารณาผลงานวจิยัส าหรบัการ
น าเสนอทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ์ตลอดจนผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทกุท่าน และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลทีเ่กดิ
จากการประชุมในครัง้นี้  จะช่วยเสรมิสรา้งการพฒันามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒให้มคีวามเป็นเลิศทาง
วิชาการและการวิจัยทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป  ดังวิส ัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นองคก์รชัน้น าแหง่การเรยีนรู ้วจิยับนฐานการศกึษา และคณุธรรมมุง่สรา้งสรรคน์วตักรรมสูส่ากล”  

ดว้ยความขอบคณุ 

 

 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปฐมทศัน์  จริะเดชะ 

ผูอ้ านวยการสถาบนัยทุธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั 
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บทบรรณาธิการ 

จากกระแส “ประเทศไทย 4.0 หรอื Thailand 4.0” ซึง่มปีระเดน็ส าคญัมุ่งเน้นไปที่การขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจและสงัคม ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลย ีส่งผลให้การด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ก าลงั
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางดงักล่าว ประเดน็เกี่ยวกับนวตักรรมจงึถอืเป็นกลยุทธส์ าคญัที่องค์กรน ามาใช้
พฒันาเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์รรพสิง่ใหม่เพิม่มลูค่าและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี โดยการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ย่างมปีระโยชน์สงูสุด 

โมเดลเศรษฐกจิใหม่ชื่อ “BCG Model” ภายใต้ความคาดหวงัว่า โมเดลนี้จะเป็นสิง่ที่จะท าให้ 
“Thailand 4.0” เป็นรปูธรรมไดจ้รงิ สามารถตอบโจทยก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นโมเดลสู่การพฒันา ด้วยการพฒันา 3 เศรษฐกจิที่ส าคญั คอื เศรษฐกจิชวีภาพ 
(Bio Economy) เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) และเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ไป
พรอ้มๆ กนั เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนือยา่งเป็นรปูธรรม 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้ปรบัองค์กรให้เท่าทนักบัความท้าทายของกระแสโลก โดยการ
เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การก าหนดโจทย์วิจ ัย 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ การบ่มเพาะวสิาหกจิเริม่ต้น การบรหิารจดัการนวตักรรม ตลอดจน
การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเป็นแหล่งสรา้งสรรคค์วามคดิและนวตักรรม 
ซึง่เป็นรากฐานในการพฒันาปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

การประชุมวชิาการ “มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 นี้ เป็นความรว่มมอืการบรูณาการองคค์วามรูท้ีม่คีวามลุ่มลกึ
จากสาขาวชิาชพีต่างๆ เช่น วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ุขภาพ การศกึษา มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ซึ่งได้รบัความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจยั นิสิต และบุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจยั 
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั มจี านวนผลงานวจิยัที่ส่งพจิารณาคดัเลอืกโดยผู้ทรงคุณวุฒมิากกว่า 
200 ผลงาน มกีารน าเสนอบทความวจิยัประเภทบรรยายและโปสเตอร ์และส่วนของการจดัแสดงเพื่อน าเสนอ
ผลติภณัฑน์วตักรรม ทีม่คีุณภาพ 

ในนามของบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลา ในการ
พจิารณากลัน่กรองคุณภาพผลงานวจิยั ขอขอบคุณบุคลากรสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวจิยั  
และผู้มสี่วนร่วมทุกท่านที่จดัการประชุมครัง้นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
องคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้จากการวจิยั จะช่วยสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและวจิยั เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อน
เปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ต่อไป 

ดว้ยความภาคภมูใิจ  

ดร.ธนาธปิ  สุ่มอิม่ 
บรรณาธกิาร 
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ก ำหนดกำร  
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “มศว วิจัย” คร้ังท่ี 13 

(The 13th Srinakharinwirot University Research Conference) 

วันท่ี 25 - 26 มีนำคม 2563 
ณ หอดนตรีและกำรแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 
……………………………………………………………… 

 
วันที่ 25 มีนำคม  2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน    

ณ ชั้น อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด  

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กล่ำวรำยงำน  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ 
ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

   พิธีมอบโล่  

    เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

09.30 – 11.30 น. บรรยำย หัวข้อ “Research Transformation : เพ่ิมพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้งำนวิจัย” 
โดย คุณแดน ศรมณี  
      Global Brand Lead จากบริษัท LINE ประเทศไทย จ ากัด 

(พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 
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12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
13.00 – 16.20 น. น ำเสนอผลงำนวิจัย แบบบรรยำย ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 

   พร้อมรับประทานอาหารว่าง บริเวณหน้าห้องน าเสนอ 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ: 1. ผู้น าเสนอบทความแบบโปสเตอร์ สามารถติดต้ังโปสเตอร์ที่ ชั้น 19 ณ อาคารนวัตกรรม   
                ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

- น าเสนอวันที่ 25 มนีาคม 2563 (รอบเช้า) สามารถติดต้ังโปสเตอร์ ในวนัที่ 24 มีนาคม 2563  
  เวลา 08.00 – 09.00 น. เก็บโปสเตอร์ เวลา 11.00 – 11.30 น. 
- น าเสนอวันที่ 26 มนีาคม 2563 (รอบบ่าย) สามารถติดต้ังโปสเตอร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563  

    เวลา 11.30 – 12.30 น. เก็บโปสเตอร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. 
        2. ผู้น าเสนอบทความแบบบรรยาย สามารถลงไฟล์น าเสนอที่ ชัน้ 20 ณ อาคารนวัตกรรม   
                ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

- วันที่  25   มีนาคม  2563  เวลา 11.30 น.  
- วันที่  26   มีนาคม  2563  เวลา 08.30 น. 

                  3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “มศว วิจัย” คร้ังท่ี 13 
วันท่ี 25-26 มีนำคม 2563 

ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช  บัวศรี  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพฯ 

……………………………………………………………… 

วันที่ 26 มีนำคม  2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน    

ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

09.00 – 14.40 น. น ำเสนอผลงำนวิจัย แบบบรรยำย ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 

ห้องน าเสนอ A  
ห้องน าเสนอ B  
ห้องน าเสนอ C  
ห้องน าเสนอ D  

 

10.30 – 12.00 น. น ำเสนอผลงำนวิจัย แบบโปสเตอร์ ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 
บริเวณห้องประชุม ชั้น 19 

10.40 – 11.00 น. รับประทำนอำหำรว่ำง บริเวณหน้ำห้องน ำเสนอ 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ช้ัน 1 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 

14.00 – 14.20 น. รับประทำนอำหำรว่ำง บริเวณหน้ำห้องน ำเสนอ 

……………………………………………………………… 
 
หมำยเหตุ: 1. ผู้น าเสนอบทความแบบโปสเตอร์ สามารถติดต้ังโปสเตอร์ที่ ชั้น 19 ณ อาคารนวัตกรรม   
               ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

- น าเสนอวันที่ 25 มนีาคม 2563 (รอบเช้า) สามารถติดต้ังโปสเตอร์ ในวนัที่ 24 มีนาคม 2563  
  เวลา 08.00 – 09.00 น. เก็บโปสเตอร์ เวลา 11.00 – 11.30 น. 
- น าเสนอวันที่ 26 มนีาคม 2563 (รอบบ่าย) สามารถติดต้ังโปสเตอร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563  

    เวลา 11.30 – 12.30 น. เก็บโปสเตอร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. 
        2. ผู้น าเสนอบทความแบบบรรยาย สามารถลงไฟล์น าเสนอที่ ชัน้ 20 ณ อาคารนวัตกรรม   
                ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

- วันที่  25  มีนาคม  2563  เวลา 11.30 น.  
- วันที่  26   มีนาคม  2563  เวลา 08.30 น. 

                  3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
      
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : กำรศึกษำ 

ห้องน ำเสนอ A ชัน้ 11 ห้องบรรยำยบวัศร ี 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-004 การใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิวเพื่อส่งเสริม 
ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
วชัริยา เดชาสิทธิ ์ หทยัรตัน์ ทองโสภำ  และน ้ำฝน คเูจริญไพศำล 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-018 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรียนรู้แบบสบืเสาะร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
กนัต์กมล วิทย ์ สำริศำ นรงธ์ธรรม  และน ้ำฝน คเูจริญไพศำล 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-101 ศกึษาปัญหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะ ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
สรุศกัดิ ์สวสัดิร์กัษ์กลุ  และชยัยพล ธงชยัสุรชัต์กลู 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-137 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้น
การเรียนรู้แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
ปัทมา ภู่สวาสดิ ์

14.20 – 14.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ B ชัน้ 12 ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลำย 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-064 สมมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย 
เจษฎา รองเมือง 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-066 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่ม
ประเทศ CLMV 
สรุสัวดี  แคนยกุต์ 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-069 โครงการ การศกึษาพฤติกรรมการเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี
ขา้วปี 2559 ของเกษตรกรทีเ่ป็นหน้ี NPLs ในจงัหวดั สุรินทร์ 
นครสวรรค ์และพทัลุง 
ศภุโชค จนัติมา  กุลิสรำ เทดิไพรสนัต์  ธีรภทัรวรี์ ศุภสนิสริิวฒันำ  
และวกิำนดำ ผำพนัธ์ 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-077 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ไดค้าดการณ์ทางการเงินทีม่ี
ผลต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย 
ลภสั แจ่มแจ้ง  และบณัฑติ ชยัวชิญชำต ิ

14.20 – 14.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ห้องน ำเสนอ C ชัน้ 12 ห้องประชมุทำงไกล 1 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-032 การประเมนิโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดนิไหวดว้ยวธิี 
สถิตไม่เชงิเสน้: กรณีศกึษาอาคารเรียน 4 ชัน้ 
ณฐัฤกษ์ อกัษรณรงค ์ และศภุชยั สินถาวร 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-043 คุณสมบตัิของมอร์ต้าร์ซ่อมแซมและความเขา้กนัไดข้องการ
ซ่อมแซมพืน้ผิวคอนกรีต 
ภทัรพล ไพจิตรวิจารณ์  และศุภชยั สนิถำวร 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-158 การประเมนิดนิบวมตวัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ 
อฐัสิทธิ ์ศิริวชิราภรณ์  ชยัศริิ วฒันชำญณรงค ์ และเอกรินทร์ 
เหลอืงวลิยั 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-192 การศกึษาสมรรถนะและมลพษิของเตาเผาถ่านขนาด 200 ลติร  
ทีท่ างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออร์เบิร์นเนอร์ 
ก าพล ถาวร  ภำคภมู ิศรีรมรืน่  และสมมำส แกว้ลว้น 

14.20 – 14.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรส์ขุภำพ 

ห้องน ำเสนอ D ชัน้ 20 ห้องประชมุสถำบนัยทุธศำสตรท์ำงปัญญำและวิจยั 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-036 ผลของความหนาเซอร์โคเนียและวสัดุทีใ่ชท้ าหลกัยดึรากเทยีม 
ต่อสขีองครอบฟันเซอร์โคเนีย 
มานิตา วู  และชชูยั อนนัต์มำนะ 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-038 การศกึษาการใชส้ารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสมัพนัธ์ (Chemsex) 
ของชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พณิตำ ภมูำมอบ  นงคค์รำญ เริงไม  ปัทมำ ปำนธรรม  พรียำ สุข
ผล  วนัเฉลมิ เวฬุวนำรกัษ์  สไบทพิย ์บุญสบื  อญัธิสำ แกว้หยด  
และชวภณ สารข้าวค า 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-079 ความสมัพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนลา้กบัคุณภาพชวีติของวยัรุ่น 
โรคเอสแอลอี 
ยภุาวดี ทาสะโก  สุพฒันำ ศกัดษิฐำนนท ์ และพลูสุข ศริิพูล 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-198 ความหลากชนิดและการกระจายพนัธุ์ของหอยน ้าจืดฝาเดยีว 
ในจงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์
สทิธิชยั ชุณหข์จร  พงศพ์สิษิฏ์ รุ่งเรืองเดชวฒันำ  สุรตัน์ ชืน่รมัย ์ 
ศุภกร สุดเลศิ  สุชรีำ บุญโชติหริญั  และธนิต ศิริบุญ 

14.20 – 14.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : กำรศึกษำ 

ห้องน ำเสนอ A ชัน้ 11 ห้องบรรยำยบวัศรี 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

14.40 – 15.00 น. SWURES13-006 การพฒันาการเรียนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยตามบรบิทการศกึษา 
ไทยแลนด ์4.0 
สมิทธิรกัษ์ จนัทรกัษ์  และเศรษฐำ เมธีปรำชญำงกรู 

15.00 – 15.20 น. SWURES13-015 การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการปฏบิตัิงานโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
นฤมล มงัสา 

15.20 – 15.40 น. SWURES13-112 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ Google 
Classroom ส าหรบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ี
สนัุนทา ศรศิีริ  และสุนนัทำ มนสัมงคล 

15.40 – 16.00 น.   
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ B ชัน้ 12 ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลำย 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

14.40 – 15.00 น. SWURES13-105 เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท ์ข าวไิล 
นพชัรฐา ลิม่หลกั 

15.00 – 15.20 น. SWURES13-106 การศกึษาหลกัและวธิีการด าเนินท านองของซอดว้งและซออู้ 
กฤษณุ ชดีู  สำริศำ ประทปีช่วง  และดุษฎี มป้ีอม 

15.20 – 15.40 น. SWURES13-110 แนวทางการสอนขบัร้องเพลงไทยขัน้พืน้ฐานของครูสุรางค ์ 
ดุริพนัธุ์ (ศลิปินแห่งชาติ) 
ลภสัรดา ไววิลา  และนฏัฐิกำ สุนทรธนผล 

15.40 – 16.00 น. SWURES13-116 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เรื่อง การตดัลิน้และการกดน้ิว ส าหรบันกัเรียนโรงเรียน 
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
พชัราภรณ์ แพทยเ์กาะ  และสชิฌน์เศก ย่ำนเดมิ 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ห้องน ำเสนอ C ชัน้ 12 ห้องประชมุทำงไกล 1 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

14.40 – 15.00 น. SWURES13-037 การศกึษาเชงิตวัเลขของสมการแวนเดอร์โพลดดัแปลง 
ในวงจรไฟฟ้า 
ณัฐพล โชติศรศีภุรตัน์  สุพจน์ มุศริิ  และจูเลีย่น พอลเตอร์ 

15.00 – 15.20 น. SWURES13-133 การจดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้ดว้ยวธิี Adaptive DEASort 
กชพร จนัทรช์ชืูน่  ฐนิธิญำณ์ วรินคุณำณกรณ์  วรียำ โยงรมัย ์ 
และศริประภำ มโนมธัย ์

15.20 – 15.40 น. SWURES13-134 การพยากรณ์ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกจิโดยใชต้วัแบบอารีมา
และอาร์ฟีมา 
กนัตพฒัน์ กลุนันท์ธนบูรณ์  นิพำภรณ์ มลำศรี   
วสุธร ทรพัยไ์พฑรูย ์ ชนำพนัธุ์ ชนำเนตร  และยุพำภรณ์ อำรีพงษ์ 

15.40 – 16.00 น. SWURES13-138 ค่าความยาวรนัเฉลีย่โดยวธิีสมการปริพนัธ์เชงิตวัเลขส าหรบั
แผนภมูคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั  
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงสมมาตรและไม่สมมาตร 
เพชรรตัน์  พูลพิพฒัน์  สุวมิล  พนัธ์แยม้  และยุพำภรณ์ อำรีพงษ์ 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพุธท่ี 25 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรส์ขุภำพ 

ห้องน ำเสนอ D ชัน้ 20 ห้องประชมุสถำบนัยทุธศำสตรท์ำงปัญญำและวิจยั 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

14.40 – 15.00 น. SWURES13-107 การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดและความดนัโลหติของผู้สงูอายุ 
ทีม่โีรคไม่ติดต่อเรื้อรงัหลงัจากเขา้ร่วมในโรงเรียนผู้สงูอายุ: 
การศกึษาเบื้องต้น 
ดาวรุง่ ค าวงศ ์ และสุรวชิญ์ รุ่งสว่ำง 

15.00 – 15.20 น. SWURES13-167 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสูง  
ในต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
สมรกัษ์ ดีมี  ภหูริณัย ์ศุภพฒันวรพงษ์  ศริิพร จนัทร์ฉำย  
และสุนิศำ แสงจนัทร์ 

15.20 – 15.40 น. SWURES13-168 การเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัสงูอายุ และคุณภาพชวีติของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง 
ศภุกร กมลศิลป์  ภหูริณัย ์ศุภพฒันวรพงษ์  ศริิพร จนัทร์ฉำย  
และสุนิศำ แสงจนัทร์ 

15.40 – 16.00 น. SWURES13-171 ความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะ
กบัพฤติกรรมและพฤติกรรมการบริโภคเกลอืโซเดยีมของนิสติ
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก 
ศริิพร จนัทร์ฉำย  สุนิศำ แสงจนัทร์  และภทัราพร กลุธนาสิริ 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : กำรศึกษำ 

ห้องน ำเสนอ A ชัน้ 11 ห้องบรรยำยบวัศร ี 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

09.00 – 09.20 น. SWURES13-132 การพฒันาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ศภุฤกษ์ ตนัติวิริยากร 

09.20 – 09.40 น. SWURES13-174 การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์เสริม 6 ทีใ่ชก้ารเรียนรู้ 
แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา 
แบบ RIDD ในการจดัการเรียนรู้ส าหรบันกัเรียน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
สมุาลี มีสกลุ 

09.40 – 10.00 น. SWURES13-190 การศกึษาสมรรถนะดา้นทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 จงัหวดั
พษิณุโลก 
อมรรตัน์ ทบัทิมทอง  และสถิรพร เชำวน์ชยั 

10.00 – 10.20 น. SWURES13-197 การบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน 
การเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พษิณุโลก เขต 3 
พรประภา ศิลารกัษ์  และสถิรพร เชำวน์ชยั 

10.20 – 10.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ B ชัน้ 12 ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลำย 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

09.00 – 09.20 น. SWURES13-042 ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวสีร่์วมกบั
จินตภาพทีม่ผีลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 
ประเดิมชยั เถาแก้ว  ธญัมำ หลำยพฒัน์  และทศพล ธำนี 

09.20 – 09.40 น. SWURES13-097 การศกึษาความหมายของค าพืน้ฐานทีม่คี าว่า ‘สุนขั’ ในภาษาจีน 
นัน คิน ซากาวาร ์

09.40 – 10.00 น. SWURES13-099 การศกึษาความหมายอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ในการใช้ค าเรียก 
ส ี“แดง” ในภาษาจ้วง 
จรรยา ดลุยะลา 

10.00 – 10.20 น. SWURES13-119 ผลการจดัการเรียนรู้รายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการ
ส านกังานตามแนวการจดัการเรียนการสอนยุคไทยแลนด ์4.0 
นิภาพรรณ เจนสนัติกลุ 

10.20 – 10.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ห้องน ำเสนอ C ชัน้ 12 ห้องประชมุทำงไกล 1 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

09.00 – 09.20 น. SWURES13-141 การออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต ์
ณัฐวุฒิ พรหมมา  ภรำดร สุขแป้น  อนุชยั ศรีวชิยั   
และนวลพรรณ ลอวส์นั 

09.20 – 09.40 น. SWURES13-146 การพฒันาโปรแกรมเพื่อการค านวณอตัราเบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิ 
ธชกร ธรรมจำรรีกัษ์  เวธกา วารนิีล  อธิตญำพร ชนิล ี และนวล
พรรณ ลอวส์นั 

09.40 – 10.00 น. SWURES13-165 การศกึษาเปรียบเทยีบการพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงินดอลลาร์
สหรฐัอเมริกากบัเงินบาทไทยดว้ยวธิีการวเิคราะหก์ารถดถอย 
กบัโครงข่ายประสาทเทยีม 
อรนลิน ธีระเกียรติ  ฉตัรทริกำ โยคะวฒัน์  และสุรเมศวร์ ฮำชมิ 

10.00 – 10.20 น.   
10.20 – 10.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรส์ขุภำพ 

ห้องน ำเสนอ D ชัน้ 20 ห้องประชมุสถำบนัยทุธศำสตรท์ำงปัญญำและวิจยั 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

09.00 – 09.20 น. SWURES13-173 ผลของสารประกอบอนุพนัธ์เคอร์คมูนิ อรีิโทรซนิ  
และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด ์ร่วมกบัการกระตุ้นดว้ยแสงสฟ้ีา
ในกระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิต่อเชือ้ราแคนดดิา อลับิแคนส์ 
กษมา กนัตพิ์ทยา  ดุษฎี หอมด ี อรุณศรี ปรีเปรม   
อรุณ ทรีฆพงศ ์ และธีระศกัดิ ์ด ำรงรุ่งเรือง 

09.20 – 09.40 น. SWURES13-176 ความต้องการสิง่สนบัสนุนในการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ของผู้ดแูล ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
สธิุดา ลือชา  ภหูริณัย ์ศุภพฒันวรพงษ์  ศริิพร จนัทร์ฉำย   
และสุนิศำ แสงจนัทร์ 

09.40 – 10.00 น. SWURES13-180 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน
ในนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก 
เปมิกา วงศก์ทัลีคาม  ศริิพร จนัทร์ฉำย  และสุนิศำ แสงจนัทร์ 

10.00 – 10.20 น.   
10.20 – 10.40 น. รบัประทานอาหารว่าง 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : กำรศึกษำ 

ห้องน ำเสนอ A ชัน้ 11 ห้องบรรยำยบวัศร ี 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

10.40 – 11.00 น. SWURES13-178 การด าเนินงานของหวัหน้าศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยัต าบล สงักดัส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอุตรดติถ ์
อนุสรณ์ ตรพิีชชารตัน์  และฉลอง ชำตรูประชวีนิ 

11.00 – 11.20 น. SWURES13-181 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในเขตชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย 
ศศิภา อุตมอ่์าง  และวทิยำ จนัทร์ศลิำ 

11.20 – 11.40 น. SWURES13-183 ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาบนพืน้ทีส่งู 
ในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก  
ตามทศันะของคร ู
ธีราภรณ์ เหล่ากาวี  และวทิยำ จนัทร์ศลิำ 

11.40 – 12.00 น. SWURES13-199 การบริหารหลกัสตูรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั 
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก  
เขต 1 
พชัราภรณ์ กณุแสงค า  และสถิรพร เชำวน์ชยั 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ B ชัน้ 12 ห้องประชมุ ดร.สนุทร  แก้วลำย 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

10.40 – 11.00 น. SWURES13-083 พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
ในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ปภาดา ฉัตรสกลุปัญญา  และสุพทัธ แสนแจ่มใส 

11.00 – 11.20 น. SWURES13-195 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร ทีม่ผีลต่อการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดต่ีอตราสนิคา้ใหก้บัองคก์รของลกูคา้
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
เมทินี ปานแก้ว  จกั พริิยะพรสริิ  และเกยีรติศกัดิ ์จนัทร์แกว้ 

11.20 – 11.40 น. SWURES13-202 การเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จนัทรธิ์ดา ศรจีนัทร ์ จกั พริิยะพรสริิ  และเกยีรติศกัดิ ์จนัทร์แกว้ 

11.40 – 12.00 น. SWURES13-204 การสงัเคราะหก์ารวจิยัทีเ่กีย่วกบัความผูกพนัของลกูคา้ 
ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 
อโณทยั งามวิชยักิจ  นุชจรี ภกัดจีอหอ  และพเยยี เสงีย่มวบิูล 

12.00 – 12.20 น. SWURES13-124 ปัจจยัเชงิสาเหตุพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนกังาน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บรรณาพร  ค าสวสัดิ ์ วรรณภำ  ลือกติินนัท ์ และกญัจนวลยั 
นนทแกว้ แฟร์รี ่

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ห้องน ำเสนอ C ชัน้ 12 ห้องประชมุทำงไกล 1 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

10.40 – 11.00 น. SWURES13-166 การเปรียบเทยีบความแม่นย าของวธิีการพยากรณ์รวมของขอ้มลู
อตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสติก 
ภมิูดนัย จนัทรจ์รญู  จำรุเกยีรติ อรรคพพิฒัน์  ชวกร ประมลูสนิ  
ยุพำภรณ์ อำรีพงษ์  และชนำพนัธุ์ ชนำเนตร 

11.00 – 11.20 น. SWURES13-185 การออกแบบของแผนภมูคิวบคุมทางสถิติโดยใชค่้าเฉลีย่เคลื่อนที่
ถ่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง 
ณัชมารินทร ์แป้นเช้ือ  วนัวิสำข ์ไชยด ำ  สำริน วนัแอเลำะ   
ยุพำภรณ์ อำรีพงษ์  และชนำพนัธุ์ ชนำเนตร 

11.20 – 11.40 น. SWURES13-191 การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพช่วงเชื่อม ัน่ส าหรบัประมาณค่าเฉลีย่ 
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงแกมมา 
จีรภา ธรรมนิทรา  วำณิชย ์ศรีทองสม  ธนวฒัน์ มนูญกติติวงศ ์ 
และชนำพนัธุ์ ชนำเนตร 

11.40 – 12.00 น.   
พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ D ชัน้ 20 ห้องประชมุสถำบนัยทุธศำสตรท์ำงปัญญำและวิจยั 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

10.40 – 11.00 น. SWURES13-151 ความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ดา้นการท่องเทีย่ว กรณีศกึษา: สถานประกอบการในจงัหวดัชุมพร 
จงัหวดัระนองและจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
นวรตัน์ เจริญสขุ 

11.00 – 11.20 น. SWURES13-212 การออกแบบผลติภณัฑท์ีร่ะลกึ เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วรอบเกาะ
รตันโกสนิทร์ 
ธนิกา  จ ัน่ง้ิว  อรญั  วำนิชกร  และกรกลด ค ำสุข 

11.20 – 11.40 น. SWURES13-218 แนวทางในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู 
องัสมุาลิน จ านงชอบ  ภคัรินทร์  สงิคิวบิูลย ์ ปรสัฎำภรณ์ ชนะคำ้  
และกำระเกตุ แจ่มประแดง 

11.40 – 12.00 น.   
พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : กำรศึกษำ 

ห้องน ำเสนอ A ชัน้ 11 ห้องบรรยำยบวัศร ี 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-098 รูปแบบการพฒันาองคค์วามรู้ของวชิาลลีาศทีม่ต่ีอการใหบ้ริการ
โดยชุมชนมส่ีวนร่วมจงัหวดัอ่างทอง 
สมาน สาระกลู  และจ ำรอง สำระกลู 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-203 การศกึษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
ศรสวรรค ์พานซ้าย  และจิติมำ วรรณศร ี

13.40 – 14.00 น. SWURES13-205 จริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 
วรญัญ ูจนัทรห์นู  และธีรศกัดิ ์อุปไมยอธิชยั 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-220 ผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลง 
ระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก 
รณชยั บุญลือ 

14.20 – 14.40 น.   
14.40 – 15.00 น. รบัประทานอาหารว่าง 

 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ B ชัน้ 12 ห้องประชมุ ดร.สนุทร  แก้วลำย 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-031 การสร้างสรรคผ์ลติภณัฑต์กแต่งร่วมสมยัจากกลาสเซรามกิ 
สิขรินทร ์ชโูชติ  กรกลด ค ำสุข  และดวงแข บุตรกลู 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-078 การออกแบบและพฒันากล่องอเนกประสงคบ์นโต๊ะท างานจาก 
อตัลกัษณ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยใชแ้นวคดิแทนแกรม 
สริกรณ์ ภมูาศ  อรญั วำนิชกร  รวเิทพ มุสกิะปำน   
และกรกลด ค ำสุข 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-096 แนวคดิการสร้างสรรคศ์ลิปะภาพพมิพจ์ากประสบการณ์สุนทรียะ
วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
พรชนก ป่ินเกษ  อรญั วำนิชกร  รวเิทพ มุสกิะปำน   
และกรกลด ค ำสุข 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-114 หลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) ในการ
ออกแบบของเล่นแบบ Low Technology ส าหรบัผู้สงูวยั 
ชนัญชิดา ยกุติรตัน์ 

14.20 – 14.40 น. SWURES13-206 การออกแบบและสร้างสรรคเ์อกลกัษณ์เฉพาะของงานสตรีทอาร์ต
จากอตัลกัษณ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
ภาคิน  ค าขนัตี  อรญั วำนิชกร  วเิทพ มุสิกะปำน   
และกรกลด ค ำสุข          **ยกเลิก** 

14.40 – 15.00 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ห้องน ำเสนอ C ชัน้ 12 ห้องประชมุทำงไกล 1 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-084 การพฒันากระบวนการผลติเอนไซมเ์ซลลเูลสและไซลาเนส 
จากกากเบียร ์
ณัฏฐา โลจนานันท์  และเบญจมำส เชยีรศลิป์ 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-135 ระบบท าความเยน็ใต้พภิพส าหรบัเพิม่ประสทิธิภาพ 
ของแผงเซลลสุ์ริยะ 
สมาธิ ธรรมศร  และกฤษณ์ วนัอนิทร์ 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-140 ผลของสารสกดัจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าสทีองต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล 
ฮดูาดีนี ดาโอ๊ะ  สุภฎำ ครีีรฐันิคม  และศุภชยั นิติพนัธ์ 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-156 ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยสีต ์Saccharomyces 
cerevisiae ต่อการเจริญเตบิโตและภมูคุิม้กนัแบบไมจ่ าเพาะของ
ปลานิล, Oreochromis niloticus 
เทพรตัน์ อ้ึงเศรษฐพนัธ์  ชนกนัต์ จิตมนสั  จอมสุดำ ดวงวงษำ  
และสุดำพร ตงศริิ 

14.20 – 14.40 น. SWURES13-187 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการหายใจผิวดนิ  
ในระบบนิเวศป่าเต็งรงัปฐมภมู ิจงัหวดันครราชสมีา และป่าเต็งรงั
ทุติยภมู ิจงัหวดัราชบุร ี
วิตตานันท์ ธรรมดิษฐ์  บณัฑติำ สงัขะไชย  ศุภกิำ วำนิชชงั  
ภวูษำ ชำนนทเ์มอืง  จ ำลอง แปลกสระน้อย  อ ำนำจ ชดิไธสง  และ
พงษ์เทพ หำญพฒันำกจิ 

14.40 – 15.00 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เวลำ 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนำคม 2563 
กลุ่มสำขำ : มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์และศิลปกรรมศำสตร ์

ห้องน ำเสนอ D ชัน้ 20 ห้องประชมุสถำบนัยทุธศำสตรท์ำงปัญญำและวิจยั 
อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช  บวัศร ี 

13.00 – 13.20 น. SWURES13-117 ภาพสะทอ้นทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยาย
ทอ้งถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) 
วลัภา พรหมบุญแก้ว  พชัลนิจ์ จีนนุ่น  และพรพนัธุ์ เขมคุณำศยั 

13.20 – 13.40 น. SWURES13-129 พธิีกรรมทางศาสนาในการดแูลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล  
วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร 
นันทพร เสาะสมบูรณ์ 

13.40 – 14.00 น. SWURES13-157 การเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬ  
พ.ศ. 2502 – 2561 
เครอืมาศ  มารอด  และศริิพร ดำบเพชร 

14.00 – 14.20 น. SWURES13-182 การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปัถว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุร ี
นิโลบล ดินรมรมัย ์ และศริิวรรณ วบิูลยม์ำ 

14.20 – 14.40 น. SWURES13-219 การสร้าง ‘ความเป็นอสีาน’ ในประเทศไทยช่วงสงครามเยน็:  
การทบทวนขอ้เสนอว่าดว้ยภมูภิาคนิยมอสีาน และ ‘ปัญหาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ’ ของ ชาร์ลส ์คายส ์
รุง้ฉาย เยน็สบาย 

14.40 – 15.00 น. รบัประทานอาหารว่าง 
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การน าเสนอภาคโปสเตอร ์
 น าเสนอวนัที ่25 มนีาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
 ชัน้ 19 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศรี 

- สามารถติดตัง้โปสเตอร ์ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
- เกบ็โปสเตอร ์ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มสาขาการศึกษา 
SWURES13-003 การใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบ Collaborative-5 STEPs ร่วมกบัเทคนิคการใช ้

ผงักราฟิก ใบกจิกรรมและเครื่องมอืดจิิทลัดว้ยการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
ธานี เขียดทอง 

SWURES13-009 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) 
วลัยา อ่อนวิมล  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-010 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนเทศบาล 2  
วดัเสนหา(สมคัรพลผดุง) 
อรพินท์ คณูโคก  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-011 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา  
(สมคัรพลผดุง) ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ 
สภุาภรณ์ ช้างเขียว  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-012 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยีตามแนวคดิคอนสตรคัติวซิมึในรายวชิา 
คอมพวิเตอร์ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทศบาล 2  
วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
อนุวรรตน์ บุญเสถียร  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-016 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยใช้
เทคนิค TGT (Team-Games Tournament) ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรียนราชนีิบูรณะ 
เสาวคนธ์ ทองอุดม  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-017 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
ส าหรบันกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) 
พิจิตรา ชืน่จิตร  และวนิยั เพง็ภญิโญ 

SWURES13-048 การศกึษาพืน้ทีศ่ลิปะในชุมชน อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี 
นันตญา ทวีพงษ์  และศุภชยั อำรีรุ่งเรือง 

SWURES13-049 การศกึษาศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 
ฐาปนีย ์จิว๋สขุ  และศุภชยั อำรีรุ่งเรือง 
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กลุ่มสาขาการศึกษา 
SWURES13-052 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นภาษาใหก้บัเดก็ปฐมวยั 

สวิชญา สนับบุญ  ปรียำพร ประสทิธิ์แสง  กลัยสุ์ดำ ร่วมค ำ  เกศนีิ ดไีด ้  
และขวญัใจ จรยิำทศัน์กร 

SWURES13-053 ความต้องการเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ศนูยก์ารศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา
เขต 7 (ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแกว้) 
โสภิตา ปราบพยคัฆ ์ รชัตะวรรณ คงบ้ำนควน  ทวิำพร สลีำนำม   
วณฐัพร สุภะรกัษ์  และขวญัใจ จริยำทศัน์กร 

SWURES13-055 ปัจจยัทีส่มัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 
ของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
สวุจันี สาล า  วรรณชล ีศรีกุล  วรำล ีกฤตเวทนิ  สุภำพร กระทอง   
และขวญัใจ จรยิำทศัน์กร 

SWURES13-056 พฤติกรรมการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะ
ชวีติเพื่อการจดัการตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
เยาวลกัษณ์ ล าภา  ชลธิชำ ผสมทำ  รตันำภรณ์ โภคำ  จุฑำมำศ พลูทอง   
ปิยะธิดำ เปลื้องทุกข ์ และขวญัใจ จริยำทศัน์กร 

SWURES13-057 การศกึษาความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
วนัสว่าง ศิริปัญญา  พมิลแข พอใจ  พชัรพร ไชโย  ณฐัวภิำ หบีทอง   
และสุจิตำ ลำดไธสง 

SWURES13-093 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครูทีป่รึกษาตามความคดิเหน็ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สุกญัญา กลุบุญ  ธญัพชิชำ ทองโชติ  สโรชำ ภุมมำล ี สุวำรี สมบตัิ   
ปพชิญำ เนินใหม่  และขวญัใจ จริยำทศัน์กร 

SWURES13-136 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมอืดว้ยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ถวลัยร์ชัต์ ภู่สวาสดิ ์

SWURES13-142 การพฒันาทกัษะการเขยีนเรียงความโดยใชก้ลวธิี REAP ส าหรบันกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร 
จตุรงค ์จนัต๊ะนาเขต  จริยำ แป้นทอง  และสุวมิล เด่นสุนทร 

SWURES13-159 การศกึษาเทคนิคการเขยีนภาพศิลปะถ ้าเพื่อออกแบบผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตล์ 
เมธาสิทธิ ์ไชยหงษ์ 

SWURES13-184 การออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธุศาสตร์ 
นวรตัน์ สงัขเ์รอืง  อรุณรศัมิ ์วณิชชำนนท ์ และเกษศริินทร์ รทัจร 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

 

กลุ่มสาขา R2R 
SWURES13-008 การพฒันาฐานขอ้มลูงานสารบรรณ ของสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ชนัญชิดา วฒันสุข 

SWURES13-024 ผลของการฝึกดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรู้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ดาราวรรณ ประทุมทาน 
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กลุ่มสาขามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศิลปกรรมศาสตร ์
SWURES13-005 การศกึษาปัญหาและแนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

ของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 
ไทยรฐั  วงษ์ทอง  สุเทยีบ ละอองทอง  และเผ่ำพงษ์พฒัน์ บุญกะนนัท ์

SWURES13-020 การใชแ้นวคิดลนี (Lean) เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการรบัและจดัส่งสนิคา้ 
กรณีศกึษา บริษทั ยเูซน็ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) 
ระพีพฒัน์ สาร ี ณฐัดนยั จนัทร์กระทกึ  และพุทธิวตั สงิหด์ง 

SWURES13-021 การใชก้ระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้ (AHP) และการบริหารแบบลนี 
ปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้จดัหาวตัถุดบิ กรณีศกึษา บริษทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้
อนิดสัตรี จ ากดั 
ปาริสา งามอุดม  และพุทธิวตั สงิหด์ง 

SWURES13-023 การเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานในคลงัสนิคา้ในขัน้ตอนการเบิกสินคา้ 
กรณีศกึษา แผนกลกูคา้ TAKEBISHI  ของบริษทั ยเูซน็ โลจิสติกส ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปพิชญา นวนิรมล  อนิทริำ อนิธิปัญญำ  และพุทธิวตั สงิหด์ง  
**ไม่มาน าเสนอ** 

SWURES13-040 ราคา ความไวว้างใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร 
คงพฒัน์ เค้าอ้น  และนิตนำ ฐำนิตธนกร 

SWURES13-092 ความตระหนกัรู้ในตราสนิคา้ ความสอดคลอ้งกบัตนเอง ความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ สื่อสงัคมออนไลน์ และความพงึพอใจทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้าหอม 
แบรนดเ์นมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
อษัฎาพร วงษ์พิพฒัน์พนัธ์  และนิตนำ ฐำนิตธนกร 

SWURES13-189 อทิธิพลของความพงึพอใจ คุณค่าทีร่บัรู้ดา้นคุณภาพ การรบัรู้ถึงความง่ายในการ
ใชง้าน การรบัรู้ดา้นความสะดวกสบาย และการบริการหลงัการขายต่อการซือ้ซ า้
ของผู้บรโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
ศิริวลัยา คชาธาร  ยุวรินธร ไชยโชติช่วง  และศรินทพิย ์กำสุข 

SWURES13-200 การศกึษาหตัถกรรมผสานวสัดุและการผลติร่วมสมยัสู่การออกแบบผลติภณัฑ ์
ปภาวรินทร ์วฒันา 

SWURES13-201 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความไวว้างใจ และการรบัรู้คุณค่า 
ของช่องทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง 
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พิมพ ์กฤตยาไชยวฒัน  และนิตนำ ฐำนิตธนกร 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

การน าเสนอภาคโปสเตอร ์
 น าเสนอวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 ชัน้ 19 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศรี 

- สามารถติดตัง้โปสเตอร ์ในวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. 
- เกบ็โปสเตอร ์ในวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
SWURES13-002 การก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานดว้ยเมด็ไคโตซาน 

อุษารตัน์ ค าทบัทิม  นภำพร แซ่ซิ้ม  วริำศนีิ สร้อยสระน้อย   
และรฐัพล หงสเ์กรียงไกร 

SWURES13-013 การศกึษาการใชส้ารสกดัจากพชืบางชนิดในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟ 
กฤติญา แสงภกัดี  ศริินภำ ศริิยนัต์  พนัธิวำ แกว้มำตย ์ ววิรรธน์ แสงภกัด ี  
และอุดม พชัรพนำวรี์ 

SWURES13-014 การใชปุ๋้ยน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัมลูไสเ้ดอืนดนิ และจุลนิทรียบ์างชนิด 
เพื่อการปลกูพชืในระบบไฮโดรโปนิกส ์
ศิรินภา ศิริยนัต์  กฤติญำ แสงภกัด ี ทำยำท ศรียำภยั  พชิำภคั สมยรูทรพัย ์ 
และอุดม พชัรพนำวรี์ 

SWURES13-025 ผลของการเคลอืบผิวไข่ไก่ดว้ยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั 
ไฮดรอกซโีพพลิเมทลิเซลลโูลส (HPMC) ทีม่ต่ีอคุณสมบตัิทางกายภาพของไข่ไก่ 
คณุัญญา บวัทอง  ณฐัชลติำ เมฆด ำ  น ้ำทรำย ทพัพะรงัส ี  
และน ้ำฝน คเูจริญไพศำล 

SWURES13-026 การทดสอบประสทิธิภาพการบ าบดัน ้าเสยี โดยใชส้ารสกดัจากเปลอืกกลว้ย 
สาธิกา เสมากลู  อภสัรำ รำศรีกฤษณ์  และน ้ำฝน คเูจริญไพศำล 

SWURES13-027 การศกึษาปริมาณและองคป์ระกอบขยะมลูฝอย เพื่อหาวธิีการจดัการขยะ :
กรณีศกึษา บริเวณหอพกัอาศยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
สถิตรตัน์ รอดอาร ี วนัชยั คงพลปำน  สรำวุธ ต่ำงประโคน   
และสุพรรณษำ จิรำภำนุสรณ์ 

SWURES13-028 การเปรียบเทยีบตวัแบบ MQR, ตวัแบบ ARIMA และตวัแบบผสม MQR-ARIMA 
ในการพยากรณ์ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
นิฉา แก้วหาวงษ ์

SWURES13-029 การพยากรณ์การเติบโตของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยโดยใช้ 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย 
นิฉำ แกว้หำวงษ์  เทพศรินทร์ เหลอืงทอง  ธนภทัร แย้มบู่  และภรีภทัร สติยศ 

SWURES13-045 การใชแ้ป้งกลว้ยเป็นสารก่อครีมในการเตรียมน ้ายางขน้ชนิดครีม 
เฉลา เทพเฉลิม  เนว ีวงษ์ทองค ำ  และวรเมธ แซ่ตัง้ 

SWURES13-047 การทดสอบเพื่อการศึกษาคุณสมบตัิทางกลภายใต้แรงดงึของวสัดุประกอบทีผ่ลติ
จากกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิง้และวคัคมัอนิฟิวชัน่ 
ปรยีานันท์ บุญเปีย  และประพจน์ ขุนทอง 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
SWURES13-059 ผลเชงิตวัเลขของแบบจ าลองการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ 2 สายพนัธุ์ เมื่อมี

การฉีดวคัซนีป้องกนัโรค 
ณัฐพงษ์ สวุรรณฤทธิ ์ สริิพรรณ รตันกลู  ธีรพล บวัทอง   
และอดศิกัดิ ์เดน็เพช็รหน๋อง 

SWURES13-060 สมบตัิของล าดบั k - ฟีโบนกัชที ัว่ไป ล าดบั k - เพลล ์และ ล าดบัเมทริกซ ์
อามีเน๊าะ หมินเยา๊ะ  ฮมัดยี ์บือแน  และศรณัยำ เฮงสวสัดิ์ 

SWURES13-061 ประสทิธิภาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นการควบคุมแบคทเีรีย 
อนุเทพ ภาสรุะ  และวรำภรณ์ ธนพรภบิำลชน 

SWURES13-071 การพฒันาบทเรียนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด ์เรื่อง การบวกทศนิยม ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรียนสริินธรราชวทิยาลยั 
วชัรินทร ์ศิริโภคา  และอุบลรตัน์ ศริิสุขโภคำ 

SWURES13-072 การพฒันาบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด ์เรื่อง สมบตัิของเลข 
ยกก าลงั เพื่อสนบัสนุนเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนสริินธรราชวทิยาลยั 
อริสา เผ่าดี  และอุบลรตัน์ ศริิสุขโภคำ 

SWURES13-086 จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ𝒏, ) 
นูรซีนั ดอเลาะ  อิสวำรำ ดอเล๊ำะซเีม๊ำะ  และภทัรำวรรณ เพชรแกว้ 

SWURES13-127 ฤทธิต์้านอนุมลูอสิระ ปริมาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืง 
นิตยา ครชาตร ี สุกญัญำ  เซนสนำ  อรนุช สุขอนนัต์  และภวิกำ มหำสวสัดิ์ 

SWURES13-139 การเลอืกคลื่นแสงทีม่องเหน็ของฟิลม์ส าหรบัโรงเรือน: พอลเิอทลินีความหนาแน่น
ต ่าเชงิเสน้ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ 
วาสินี จนัทรน์วล  จุฑำภรณ์ บวัลำ  ภมูรินทร์ ธ ำรงสตัย ์ และนวดล เพช็รวฒันำ 

SWURES13-150 การพฒันาบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสนบัสนุนการเรียนรู้
แบบน าตนเอง เรื่อง เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
นิชาภา ศิริพิน  และไพศำล สมิำเลำเต่ำ 

SWURES13-153 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
ไพบูลย ์คมแสนนฤชยัศร ี และไพศำล สมิำเลำเต่ำ 

SWURES13-154 การพฒันาบทเรียนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร่์วมกบัการเรียนรู้ 
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C  
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
เกศณีย ์อินทรพานิช  และไพศำล สมิำเลำเต่ำ 

  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
SWURES13-155 ผลของการเสริมกลบีดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเขม้สแีละการเติบโตของกุง้

กา้มกราม 
กรณ์รวี เอีย่มสมบูรณ์  และพณัณ์ชติำ นิธิสนัถวะคุปต์          **ยกเลิก** 

  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

**ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
SWURES13-001 การคดักรองฤทธิต์้านมะเร็งจากแบคทเีรียทีแ่ยกไดใ้นทะเล 

มณฑล เลิศคณาวนิชกลุ  วรำงคณำ จุ้งลก  สบืตระกลู วเิศษสมบตัิ   
และพวงทพิย ์ภู่พงษ์ 

SWURES13-034 ประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรบัรู้ความสามารถ
ของตนเองเพื่อป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศในนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ปะการงั ศรมีี  ปิยนุช ยอดสมสวย  รตัน์ติพร โกสุวนิทร์  สุนิสำ สงสยัเกตุ  
 บุษยมำศ ค ำพุกกะ  วชัรีพร พรมศรี  และอญัชุล ีเนือ่งอุตม ์

SWURES13-046 การศกึษาน าร่องเรื่องการทดสอบความลา้ในรากเทยีมทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลาง
แตกต่างกนั 
วิทวสั วณิชานุวตัร  ชำญชำย วงศช์ืน่สุนทร  และอุษณีย ์ปึงไพบูลย ์

SWURES13-058 การเปรียบเทยีบความต้านทานต่อความลา้ของหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่ง 
ดว้ยโลหะผสมทองและโลหะผสมพลัลาเดยีม 
เขม็ทอง ทองเกิด  ภำวณีิย ์ปฎิพทัธ์วุฒิกุล ดดิรอน  และอุษณีย ์ปึงไพบูลย ์

SWURES13-063 การคดัแยกแบคทเีรียกรดแลคติกทีท่นร้อนและย่อยไขมนัไดจ้ากอาหารหมกั  
และเครื่องในสตัว ์
ต่วนฮาวนัตีร ์ซาฮาบุดดีน  สุพรรษำ กง้เซ่ง  และมณฑล เลศิคณำวนิชกุล 

SWURES13-073 ความน่าเชื่อถือภายในของผู้วดัในการวดัการขยายตวัของทรวงอก 
แบบครึ่งรอบทรวงอกในอาสาสมคัรสุขภาพด:ี การศกึษาเบื้องต้น 
นภาพร แววทอง  และสุกลัยำ กฤษณเกรียงไกร 

SWURES13-080 คุณภาพชวีติและภาวะสุขภาพของผู้สงูอายุทีม่ปัีญหาการพนนั 
นงนุช แย้มวงศ์ 

SWURES13-082 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความร่วมมอืในการกนิยาต้านไวรสัในกลุ่มนกัท่องเทีย่วไทย 
ทีต่ิดเชือ้เอชไอว ี: การรายงานผลเบื้องต้น 
กฤต หมดัแสละ  ธนัดร งำมประเสริฐชยั  รุจิภำส สริิจตุภทัร   
สำรนำถ ลอ้พลูศรีนิยม  วชัรพงศ ์ปิยะภำณี  และพรรณี ปิติสุทธิธรรม 
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ระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุมขณะยนืขาเดยีวบนพืน้ทีม่ ัง่คง 
และไม่ม ัน่คง: การศกึษาน าร่อง 
อรวรรณ เยีย่มพฒันพร  ธนกร องักุรสริิไพบูลย ์ ธนัยพร ปะทะธง   
และสุภรัสร เกตุศรีทอง 
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องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
ภทัธกร บุบผนั  ออ้มใจ แต้เจริญวริิยะกุล  และอภสิรำ โสมทศัน์ 
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ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 
ประเดิมชยั เถาแก้ว  ธญัมา หลายพฒัน์  ทศพล ธานี 
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วิทวสั วณิชานุวตัร  ชาญชาย วงศช์ืน่สนุทร  อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ 
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จากกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิง้และวคัคมัอนิฟิวชัน่ 
ปรียานันท์ บุญเปีย  ประพจน์ ขนุทอง 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 7  
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ของเกษตรกรทีเ่ป็นหนี้ NPLs ในจงัหวดั สุรนิทร ์นครสวรรค ์และพทัลุง 
ศุภโชค จนัติมา  กลุิสรา เทดิไพรสนัต์  ธรีภัทรวรี ์ศภุสนิสริวิฒันา  วกิานดา ผาพนัธ์ 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั 
วชัรินทร ์ศิริโภคา  อบุลรตัน์ ศริสิขุโภคา 

SWURES13-072: การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์รว่มกบัเทคโนโลยีคลาวด์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั 

เพื่อสนับสนุนเทคนิคการเรยีนรูด้้วยตนเอง ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลัย 
อริสา เผ่าดี  อบุลรตัน์ ศริสิขุโภคา 
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SWURES13-073: ความน่าเชื่อถอืภายในของผู้วดัในการวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึ่งรอบ

ทรวงอกในอาสาสมคัรสขุภาพด:ี การศกึษาเบื้องต้น 
นภาพร แววทอง  สุกลัยา กฤษณเกรยีงไกร 
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SWURES13-077: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทีไ่มไ่ด้คาดการณ์ทางการเงนิทีม่ผีลต่อระบบ
เศรษฐกจิของประเทศไทย 
ลภสั แจ่มแจ้ง  บณัฑติ ชยัวชิญชาติ 

 635 - 646 

SWURES13-078: การออกแบบและพฒันากล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างานจากอตัลกัษณ์ 

วทิยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชแ้นวคดิแทนแกรม 
สิรกรณ์ ภมูาศ  อรญั วานิชกร  รวเิทพ มุสกิะปาน  กรกลด ค าสขุ  
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SWURES13-079: ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาการอ่อนล้ากบัคณุภาพชวีติของวยัรุน่โรคเอสแอลอี 

ยุภาวดี ทาสะโก  สพุฒันา ศกัดษิฐานนท ์ พูลสขุ ศริพิูล 
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SWURES13-080: คณุภาพชวีติและภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุที่มปัีญหาการพนัน  

นงนุช แย้มวงศ์ 
 674 - 683 

SWURES13-082: ปัจจยัทีม่ผีลต่อความร่วมมอืในการกนิยาต้านไวรสัในกลุ่มนักทอ่งเทีย่วไทย  
ทีต่ดิเชือ้เอชไอว:ี การรายงานผลเบื้องต้น  
กฤต หมดัแสละ  ธนัดร งามประเสรฐิชยั  รจุภิาส สริจิตุภทัร  สารนาถ ล้อพูลศรนีิยม   

วชัรพงศ ์ปิยะภาณี  พรรณี ปิตสิุทธธิรรม 

 684 - 695 

SWURES13-083: พฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  

ปภาดา ฉัตรสกลุปัญญา  สพุัทธ แสนแจม่ใส 

 696 - 707 

SWURES13-084: การพัฒนากระบวนการผลติเอนไซมเ์ซลลูเลสและไซลาเนสจากกากเบยีร์ 

ณัฏฐา โลจนานันท์  เบญจมาส เชยีรศลิป์ 

 708 - 717 
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SWURES13-086: จ  านวนก่ึงกรปุย่อยวฏัจกัรของก่ึงกรุป (ℤℤ,⋅) 
นูรีซนั ดอเลาะ  อสิวารา ดอเล๊าะซเีมา๊ะ  ภทัราวรรณ เพชรแกว้ 
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SWURES13-092: ความตระหนักรูใ้นตราสนิคา้ ความสอดคล้องกบัตนเอง ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

สือ่สงัคมออนไลน์ และความพึงพอใจที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค 
ในกรงุเทพมหานคร 
อษัฎาพร วงษ์พิพฒัน์พนัธ์  นิตนา ฐานิตธนกร 

 726 - 735 

SWURES13-093: คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครูทีป่รกึษาตามความคดิเหน็  
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สุกญัญา กลุบุญ  ธญัพิชชา ทองโชต ิ สโรชา ภุมมาล ี สวุาร ีสมบตั ิ ปพิชญา เนินใหม ่  

ขวญัใจ จรยิาทศัน์กร 

 736 - 748 

SWURES13-096: แนวคดิการสรา้งสรรคศ์ลิปะภาพพมิพ์จากประสบการณ์สนุทรยีะ 
วทิยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
พรชนก ป่ินเกษ  อรญั วานิชกร  รวเิทพ มุสกิะปาน  กรกลด ค าสขุ  
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SWURES13-097: การศกึษาความหมายของค าพื้นฐานทีม่คี าวา่ ‘สนุัข’ ในภาษาจนี 

นัน คิน ซากาวาร์ 

 764 - 772 

SWURES13-098: รปูแบบการพฒันาองค์ความรูข้องวชิาลีลาศทีม่ตี่อการใหบ้รกิาร 

โดยชมุชนมสีว่นรว่มจงัหวดัอา่งทอง 
สมาน สาระกลู  จ ารอง สาระกลู 

 773 - 787 

SWURES13-099: การศกึษาความหมายอปุลักษณ์เชงิมโนทศัน์ในการใชค้ าเรยีกส ี“แดง” ในภาษาจว้ง 
จรรยา ดุลยะลา 

 788 - 803 

SWURES13-101: ศกึษาปัญหาและความต้องการในการพฒันาหลักสตูรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ  
ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
สุรศกัด์ิ สวสัด์ิรกัษ์กลุ  ชยัยพล ธงชยัสุรชัต์กลู 

 804 - 816 

SWURES13-105: เพลงขบัรอ้งส าหรบัเดก็ของนายฉันท ์ข าวไิล 
นพชัรฐา ล่ิมหลกั 

 817 - 827 

SWURES13-106: การศกึษาหลกัและวธิกีารด าเนินท านองของซอด้วงและซออู้ 
กฤษณุ ชูดี  สารศิา ประทปีชว่ง  ดุษฎ ีมป้ีอม 

 828 - 838 
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SWURES13-107: การควบคมุระดบัน ้าตาลในเลอืดและความดนัโลหติของผู้สูงอายุที่มโีรคไมต่ดิต่อ
เรือ้รงัหลังจากเขา้รว่มในโรงเรยีนผู้สูงอายุ: การศกึษาเบื้องต้น  
ดาวรุ่ง ค าวงศ์  สรุวชิญ์ รุง่สวา่ง 

 839 - 848 

SWURES13-108: ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลี่ยนใหม้ลีกัษณะ
ของเพศหญงิของหญงิขา้มเพศ (กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ธนพฒัน์ ยิ้มประเสรฐิ  ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ 

 849 - 861 

SWURES13-110: แนวทางการสอนขบัร้องเพลงไทยขัน้พื้นฐานของครูสรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแหง่ชาต)ิ  

ลภสัรดา ไววิลา  นัฏฐกิา สนุทรธนผล 

 862 - 873 

SWURES13-112: การจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใชบ้ทเรยีนออนไลน์ Google Classroom 

ส าหรบัการพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติระดบัปรญิญาตรี 
สุนันทา ศรีศิริ  สนุันทา มนัสมงคล 

 874 - 886 

SWURES13-114: หลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) ในการออกแบบของเล่น
แบบ Low Technology ส าหรบัผู้สูงวยั 
ชนัญชิดา ยุกติรตัน์ 

 887 - 899 

SWURES13-116: การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรือ่ง การตดัลิ้น
และการกดนิ้ว ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรงุเทพมหานคร 
พชัราภรณ์ แพทยเ์กาะ  สชิฌน์เศก ย่านเดมิ 

 900 - 910 

SWURES13-117: ภาพสะทอ้นทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิน่ภาคใต้  

(พ.ศ. 2481-2504) 
วลัภา พรหมบุญแก้ว  พชัลนิจ ์จนีนุ่น  พรพนัธุ ์เขมคุณาศยั 

 911 - 919 

SWURES13-119: ผลการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านักงาน 

ตามแนวการจดัการเรยีนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 
นิภาพรรณ เจนสนัติกลุ 

 920 - 929 

SWURES13-121: ผลกระทบของยาอนิโดเมทาซนิต่อการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของตวัอ่อนไก่ 
ทศันีย ์ศรีโพธ์ิ  ยาดาฤด ีวริวุฒ ิ จนัทมิา รุง่เรอืงชยั  วาสนา ผลากรกลุ  ธนาภรณ์ รุ่งเรอืง  

 930 - 937 
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SWURES13-124: ปัจจยัเชงิสาเหตุพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บรรณาพร  ค าสวสัด์ิ  วรรณภา  ลอืกตินิันท ์ กญัจนวลยั นนทแกว้ แฟร์รี่ 

 938 - 949 

SWURES13-127: ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์รวม 

ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 
นิตยา ครชาตรี  สุกญัญา เซนสนา  อรนุช สขุอนันต์  ภวกิา มหาสวสัดิ ์

 950 - 958 

SWURES13-129: พธิกีรรมทางศาสนาในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล  

วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร 
นันทพร เสาะสมบูรณ์ 

 959 - 970 

SWURES13-132: การพัฒนาแบบฝึกเพื่อสง่เสรมิความสามารถด้านการอา่น ตามแนวทาง 
การประเมนิผลนักเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(PISA) ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ศุภฤกษ์ ตนัติวิริยากร 

 971 - 983 

SWURES13-133: การจดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้ด้วยวธิ ีAdaptive DEASort 

กชพร จนัทร์ชูช่ืน   ฐนิธญิาณ์ วรนิคณุาณกรณ์  วรียา โยงรมัย์  ศริประภา มโนมธัย์  

 984 - 992 

SWURES13-134 : การพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิโดยใชต้วัแบบอารมีาและอารฟี์มา  

กนัตพฒัน์ กลุนันท์ธนบูรณ์  นิพาภรณ์ มลาศร ี วสุธร ทรพัย์ไพฑูรย์  ชนาพนัธุ ์ชนาเนตร   

ยุพาภรณ์ อารพีงษ์ 

 993 - 1005 

SWURES13-135: ระบบท าความเยน็ใต้พภิพส าหรบัเพิ่มประสทิธภิาพของแผงเซลล์สรุยิะ 
สมาธิ ธรรมศร  กฤษณ์ วนัอนิทร์ 

 1006 - 1014 

SWURES13-136: การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัการเรยีนรู้ 
แบบรว่มมอืด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ถวลัยร์ชัต์ ภู่สวาสด์ิ 

 1015 - 1026 

SWURES13-137: การจ าลองพื้นทีไ่หลสะสมของคลองวงัยาว ถนนเพชรเกษม อ าเภอบางสะพาน  

ชาญวิทย ์สายหยุดทอง 

 1027 - 1039 
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SWURES13-138: คา่ความยาวรนัเฉลี่ยโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลขส าหรบัแผนภูมคิวบคมุ 
คา่เฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงสมมาตรและไม่สมมาตร  
เพชรรตัน์ พูลพิพฒัน์  สวุมิล พนัธ์แย้ม  ยุพาภรณ์ อารพีงษ์ 

 1040 - 1051 

SWURES13-139: การเลอืกคลื่นแสงที่มองเหน็ของฟิล์มส าหรบัโรงเรอืน: พอลเิอทลิีนความหนาแน่นต ่า
เชงิเสน้ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ 
วาสินี จนัทรน์วล  จฑุาภรณ์ บวัลา  ภูมรนิทร ์ธ ารงสตัย์  นวดล เพช็รวฒันา  

 1052 - 1060 

SWURES13-140: ผลของสารสกดัจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เชา่สทีองต่อการเจรญิเตบิโตของปลานิล  

ฮดูาดีนี ดาโอ๊ะ  สภุฎา ครีรีฐันิคม  ศภุชยั นิตพินัธ์ 

 1061 – 1069 

SWURES13-141: การออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ 

ณัฐวฒุ ิพรหมมา  ภราดร สุขแป้น  อนุชยั ศรวีชิยั  นวลพรรณ ลอว์สนั* 

 1070 - 1079 

SWURES13-142: การพัฒนาทกัษะการเขยีนเรยีงความโดยใช้กลวธิ ีREAP ส าหรบันักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชมุพร 
จตุรงค์ จนัต๊ะนาเขต  จรยิา แป้นทอง  สวุมิล เด่นสนุทร 

 1080 - 1087 

SWURES13-144: การเปรยีบเทยีบคา่การท างานของกล้ามเนื้อสรา้งความมัน่คงแก่กระดูกสนัหลงั

ระหวา่งกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุมขณะยนืขาเดยีวบนพื้นทีม่ ัง่คงและไมม่ัน่คง: การศกึษาน ารอ่ง  
อรวรรณ เย่ียมพฒันพร  ธนกร องักุรสริไิพบูลย์  ธนัยพร ปะทะธง  สภุรัสร เกตุศรทีอง 

 1088 - 1097 

SWURES13-146: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการค านวณอตัราเบี้ยประกนัภยัทรพัย์สนิ 

ธชกร ธรรมจารรีกัษ์  เวธกา วารนีิล  อธติญาพร ชนิลี  นวลพรรณ ลอว์สนั 

 1098 - 1106 

SWURES13-150: การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์รว่มกบัเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ 
แบบน าตนเอง เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
นิชาภา ศิริพิน  ไพศาล สมิาเลาเต่า 

 1107 - 1117 

SWURES13-151: ความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเทีย่ว 
กรณีศกึษา: สถานประกอบการในจงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
นวรตัน์ เจริญสุข 

 1118 - 1128 

SWURES13-153: การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอร์รว่มกบัเทคโนโลยคีลาวด์ และเทคนิคการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง เรื่อง หลักภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
ไพบูลย ์คมแสนนฤชยัศรี  ไพศาล สมิาเลาเต่า 

 1129 - 1140 
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SWURES13-154: การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ร่วมกบัการเรยีนรู้ 
แบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน เรือ่ง การสรา้งกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรบันักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
เกศณีย ์อินทรพานิช1  ไพศาล สมิาเลาเต่า 

 1141 - 1150 

SWURES13-155: ผลของการเสรมิกลบีดอกดาวเรอืงในอาหารต่อความเขม้สี 
และการเตบิโตของกุง้กา้มกราม 

กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์  พัณณ์ชติา นิธสินัถวะคปุต์          **ยกเลิก** 

 1151 - 1161 

SWURES13-156: ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae  
ต่อการเจรญิเตบิโตและภูมคิุ้มกนัแบบไมจ่ าเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus 
เทพรตัน์ อ้ึงเศรษฐพนัธ์  ชนกนัต์ จติมนัส  จอมสดุา ดวงวงษา  สดุาพร ตงศริิ 

 1162 - 1171 

SWURES13-157: การเปลี่ยนแปลงการใชพ้ื้นที่ชมุชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 - 2561 

เครือมาศ  มารอด  ศริพิร ดาบเพชร 

 1172 - 1185 

SWURES13-158: การประเมนิดนิบวมตวัในเขตพื้นทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้  

อฐัสิทธ์ิ ศิริวชิราภรณ์  ชยัศริ ิวฒันชาญณรงค ์ เอกรนิทร ์เหลอืงวลิยั  

 1186 - 1196 

SWURES13-159: การศกึษาเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้าเพื่อออกแบบผลติภัณฑ์ไลฟ์สไตล์  
เมธาสิทธ์ิ ไชยหงษ์ 

 1197 - 1211 

SWURES13-165: การศกึษาเปรยีบเทยีบการพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา  

กบัเงนิบาทไทยด้วยวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยกบัโครงขา่ยประสาทเทยีม  
อรนลิน ธีระเกียรติ  ฉัตรทรกิา โยคะวฒัน์  สรุเมศวร ์ฮาชมิ 

 1212 - 1219 

SWURES13-166: การเปรยีบเทยีบความแมน่ย าของวธิกีารพยากรณ์รวมของข้อมลูอตัราการใชก้ าลงั

การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก 
ภมิูดนัย จนัทรจ์รญู  จารเุกยีรต ิอรรคพพิัฒน์  ชวกร ประมูลสนิ  ยุพาภรณ์ อารพีงษ์   

ชนาพนัธุ ์ชนาเนตร 

 1220 - 1231 

SWURES13-167: ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสงู ในต าบลเพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง 
สมรกัษ์ ดีมี  ภูหริณัย์ ศภุพัฒนวรพงษ์  ศริพิร จนัทรฉ์าย  สนุิศา แสงจนัทร์ 

 1232 - 1242 
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บทคดัย่อ 
แบคทีเรียจ านวนทัง้หมด 73 ไอโซเลท ถูกแยกได้จากตัวอย่างโคลนทะเลและน ้ าทะเล ในจังหวัด

นครศรธีรรมราช จ านวน 37 ตัวอย่าง โดยพบว่ามีจ านวน 6 ไอโซเลท (ร้อยละ 8.22) ที่สามารถต้านการเจรญิ
แบคที เรียดัชนีที่น ามาใช้ เป็นตัวแทนศึกษา  (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa) และทีน่่าสนใจคอืชวีสารของแบคทเีรยีทัง้ 6 ไอโซเลท มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็
ช่องปาก (human mouth carcinoma cell line; CLS-354) ร้อยละ 50 (IC50) ที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดย
พบว่าเชือ้แบคทเีรยีในทะเลรหสั A2, B3, E1, E3, F1 และ F2 ใหค้่า IC50 เท่ากบั 47.19, 22.61, 137.01, 114.42, 
72.38 และ 68.13 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล าดบั ชวีสารจากเชื้อแบคทเีรยีในทะเลรหสั B3 มฤีทธิต์้านมะเรง็ดี
ทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั marine bacteria อื่นๆ ดงันัน้ขอ้มูลการคดักรองฤทธิต์้านมะเรง็ดงักล่าวจงึอาจน ามาใช้
เป็นประโยชน์เพื่อพฒันาสารตน้แบบส าหรบัยารกัษามะเรง็ไดต่้อไปในอนาคต 

 
ค าส าคญั: ฤทธิต์า้นจุลนิทรยี ์ ฤทธิต์า้นมะเรง็  สารออกฤทธิท์างชวีภาพ 

 

Abstract 
 Seventy three isolates of marine bacteria were obtained form 37 samples from mud and sea 
water, Nakhon Si Thammarat Province. Only 6 isolates (8.22%) of marine bacteria had different 
antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. 
Interestingly, anticancer activity on human mouth carcinoma cell line (CLS-354) of all of 6 isolates 
revealed cell growth inhibition of 50% (IC50) at different concentrations. Marine bacteria A2, B3, E1, E3, 
F1 and F2 had IC50 of 47.19, 22.61, 137.01, 114.42, 72.38 and 68.13 mg/mL, respectively. The strongest 
anticancer activity was observed from marine bacterial, B3. Bioactive compounds produced from marine 
bacteria could be a promising source for anticancer and antimicrobial bioactive agents.  
 
Keywords: Anitimicrobial Activity, Anticancer Activity, Bioactive Compounds 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 

 

บทน า 
มะเรง็ คอื กลุ่มของโรคทีเ่กดิเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมคีวามผดิปกต ิทีส่ารพนัธุกรรม ส่งผลใหเ้ซลล์ 

มกีารเจรญิเตบิโต มกีารแบ่งตวัเพื่อเพิม่จ านวนเซลลร์วดเรว็ และมากกว่าปกติ ดงันัน้ จงึอาจท าให้เกดิก้อนเนื้อ
ผดิปกต ิและในทีสุ่ดกจ็ะท าใหเ้กดิการตายของเซลลใ์นกอ้นเน้ือนัน้ เนื่องจากขาดเลอืดไปเลีย้ง  [1] จากการศกึษา
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าการรกัษามะเร็งในปจัจุบันนัน้ คือ การรกัษามะเร็งแบบวิธีผสมผสานของ 
ศลัยกรรม รงัสรีกัษา เคมบี าบดั ฮอรโ์มน และโดยการเพิม่ภูมคิุ้มกนัให้กบัร่างกาย เพื่อที่จะได้ก าจดัเซลลม์ะเรง็  
ให้หมดไปจากร่างกาย [2] การรกัษาด้วยเคมบี าบดัจงึเป็นแนวทางหนึ่งที่มกีารใช้รกัษากนัอย่างแพร่หลาย เคมี
บ าบดัเป็นยาหรอืสารเคมทีีใ่ชใ้นการรกัษามะเรง็ หรอืใหร้่วมกบัการรกัษาวธิอีื่น ยาเคมบี าบดัเมื่อใหเ้ขา้สู่ร่างกาย
จะไปท าลายเซลลม์ะเรง็ เเละท าลายเซลล์ปกติบางส่วน ด้วยท าใหเ้กดิอาการขา้งเคยีงขึน้ ยาเคมบี าบดัจะเขา้ไป
ขดัขวางขบวนการเจรญิเติบโตของวงจรชวีติเซลล์ท าใหเ้ซลล์ตาย ยาแต่ละตวัออกฤทธิแ์ตกต่างกนัในการรกัษา  
ในบางแผนการรกัษาประกอบดว้ยยาหลายชนิดทีใ่หร้่วมกนั [3] 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของสถาบนัมะเรง็แห่งชาติพบว่า ประชากรในภาคใต้ (จงัหวดั
สงขลา) เพศชายเป็นมะเรง็ช่องปากอนัดบัที่สอง รองจากมะเรง็ปอด [4] ดว้ยเหตุที่โรคมะเรง็เป็นสาเหตุการตาย
อนัดับต้นๆ น้ีเองท าให้ปจัจุบันได้มีการคิดค้นหาชีวสารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่สามารถต้านการเกิดมะเร็งได ้
แบคทเีรยีเองกเ็ป็นแหล่งทรพัยากรชวีภาพที่น่าสนใจในการค้นหาสารออกฤทธิท์างชวีภาพ โดยจากการศกึษา 
ศาสตราจารย์ เกรต ชาลลสิ (Professor Greg Challis) จากภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัวอร์รกิ ประเทศองักฤษ  
ไดท้ าการศกึษากระบวนการสรา้งสารต้านมะเรง็ ชื่อว่า สเตรปโตรูบนิ บ ี(Streptorubin B) ของแบคทเีรยี สเตรป
โตมัยซิน โคลิคัลเลอร์ (Streptomyces coelicolor) ผลจากการวิจัยทีมวิจัยได้ค้นพบเอนไซม์  5 ชนิด ที่มี
ความส าคญัต่อกระบวนการสรา้งสารสเตรปโตรูบนิ บ ีในแบคทเีรยีสายพนัธุน้ี์ นักวจิยัมเีป้าหมายน าความรูท้ีไ่ด ้
ไปพัฒนาวิธีการผลิตสเตรปโตรูบิน บี ให้ได้ปรมิาณเพียงพอต่อการศึกษาวิจยั  และน าไปใช้ได้จริง เพื่อเป็น
ทางเลอืกหนึ่งในการผลตินอกเหนือจากวธิกีารสงัเคราะหส์ารน้ีในหอ้งปฏบิตักิาร ซึง่ท าไดย้ากในปจัจุบนั นอกจาก
เป้าหมายในการผลติสารสเตรปโตรูบนิ บ ีให้มปีรมิาณเพยีงพอแล้ว ทมีวจิยัยงัหวงัผลในการดดัแปลงโครงสรา้ง 
สารสเตรปโตรบูนิ บ ีใหม้ปีระสทิธภิาพตา้นมะเรง็ไดด้ขีึน้ [5] 

การศกึษาฤทธิท์างชวีภาพ  และคุณสมบตัขิองสารผลติภณัฑธ์รรมชาตทิีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติในทะเล ยงัไดร้บั
ความสนใจน้อยมาก แมว้่าสิง่มชีวีติในทะเลนัน้เป็นแหล่งส าคญัในการสร้างสารผลติภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ฤีทธิท์าง
ชวีภาพอนัอาจน าไปพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์เภสชักรรมได ้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าสิง่มชีวีติใน
ทะเล มาสกดัแยกสารทีม่ฤีทธิท์างชวีภาพ และศกึษาฤทธิท์างชวีภาพ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาสารผลติภณัฑ์
ที่มีฤทธิท์างชีวภาพเหล่านัน้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป สิง่มีชีวิตในทะเลไทยที่จะท าการศึกษาในครัง้น้ีเป็นพวก
แบคทเีรยี ซึง่พบว่ามฤีทธิท์างชวีภาพทีน่่าสนใจ คอื ฤทธิต์้านมะเรง็ ฤทธิต์้านไวรสั HIV-1 หรอื ฤทธิต์้านจุลชพี 
เป็นตน้ [6] 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อคดัแยก marine bacteria จากตวัอย่างโคลนทะเล และน ้าทะเล 
 2. เพื่อตรวจหาฤทธิต์า้นแบคทเีรยี (antibacterial activity) จากชวีสารทีผ่ลติจาก marine bacteria ในขอ้ 1. 
 3. เพื่อตรวจหาฤทธิต์า้นมะเรง็ (anticancer activity) จากชวีสารทีผ่ลติจาก marine bacteria ในขอ้ 1.  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การเกบ็ตวัอย่างและการเยกแบคทีเรีย 
ตวัอย่าง แบ่งเป็น ตวัอยา่งโคลนทะเลและน ้าทะเล ทีสุ่ม่เกบ็ภายในจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยแยกเกบ็ใส่

ลงในถุงปราศจากเชือ้แช่ลงในน ้าแขง็แลว้น ากลบัมาหอ้งปฏบิตักิารภายในระยะเวลา 1 วนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. โคลนทะเล เกบ็บรเิวณรมิชายฝ ัง่ โดยขดุลกึลงไปจากผวิดา้นบน 12 เซนตเิมตร 
2. น ้าทะเล เกบ็ห่างจากชายฝ ัง่ ประมาณ 500 เมตร และลกึจากผวิน ้า 12 เซนตเิมตร โดยใหม้แีสงแดด

สอ่งถงึ (photic zone) 
การแยกเชื้อแบคทเีรยี 
ใช้วธิีการแยกเชื้อจากตัวอย่างโคลนทะเล ด้วยเทคนิคเกลี่ยจานเพาะเชื้อ (spread plate method) โดย

เตรยีมตวัอย่างโคลนทะเลหรอืน ้าทะเล ชัง่มาให้ได้น ้าหนัก 1 กรมั หรอื 1 มลิลลิติร ลงในสารละลายเกลอืความ
เขม้ขน้ 0.85 เปอรเ์ซน็ต ์(0.85% NaCl) ปรมิาตร 9 มลิลลิติร ผสมใหเ้ขา้กนั จากนัน้ท าเจอืจางเป็น 10 เท่า จนถงึ 
10-6 เท่า จากนัน้ปิเปตสารแขวนลอยของตัวอย่างความเจือจางละ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
marine agar ดว้ยเทคนิคการเกลีย่จานเพาะเชือ้แบบวธิกีารปราศจากเชือ้ น าจานอาหารเลีย้งเชือ้ไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ
30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 7 วนั 

สุ่มเลือกโคโลนีจากจานเพาะเชื้อ marine agar โดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกโคโลนีดงัต่อไปนี้  คือเลอืก
โคโลนีทีม่กีารสรา้งสารใหส้ ี(pigment), เลอืกโคโลนีคลา้ยรา, เลอืกเชือ้ทีม่กีารสรา้งสปอร ์เน่ืองจากมรีายงานเชื้อ
ในกลุ่มดงักล่าวได้แก่ Streptomyces และ Bacillus จะพบมกีารสร้างเมแทบอไลท์ทุติยภูมอิอกฤทธิท์างชวีภาพ 
[5,6] และยอ้มสแีบบแกรมเพื่อยนืยนัโคโลนีทีค่ดัแยกได ้

น าโคโลนีที่คัดเลือกได้ตามเกณฑ์ข้างต้น ไปขีดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง marine agar บ่มเลี้ยง 
ที ่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 วนั 

การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 
น าโคโลนีที่คดัแยกไดไ้ปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชือ้เหลว marine broth ปรมิาตร 250-300 มลิลลิติร บ่มในตู้

เลี้ยงเชื้อแบบเขย่าที่ความเรว็รอบ 150 รอบต่อนาท ีอุณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 2-7 วนั จากนัน้แบ่ง
เก็บสารแขวนลอยเชื้อไว้ใน 45% glycerol โดยให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 15% glycerol ไว้ที่อุณหภูมิ -80 
องศาเซลเซยีส เพื่อรอการทดสอบฤทธิท์างชวีภาพ 

ฤทธิต์า้นแบคทเีรยี 
น าสารแขวนลอยจากการเลี้ยงเชื้อไปป ัน่ที่ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซยีส เกบ็น ้าส่วนใส (supernatant) ใส่หลอดทดลองกน้แหลมขนาด 50 มลิลลิติร  จากนัน้น าไปคดัเลอืกเชือ้ที่
สามารถสรา้งสารปฏชิวีนะซึง่มผีลยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีดชันีทีน่ ามาใชท้ดสอบ (Staphylococcus aureus 
TISTR 517, Escherichia coli TISTR 887, Pseudomonas aeruginosa TISTR 1476) ดว้ยวธิขีดี (cross streak) 
บนอาหารเลีย้งเชื้อแขง็ marine agar โดยใช้ลูปเขีย่เชื้อแบคทเีรยีทีแ่ยกไดบ้นอาหารเลี้ยงเชื้อแขง็ marine agar 
อายุ 7 วัน ขีดเป็นเส้นตรงบนผิวอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง marine agar ในแนวกึ่งกลางจานเลี้ยงเชื้อ ให้มีขนาด
ประมาณ 0.6 มิลลิเมตร บ่มไว้ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั จากนัน้ใช้ลูปเขี่ยเชื้อที่เป็นเชื้อดชันีมาขดี 
ในจานเลีย้งเชือ้ในแนวตัง้ฉากกบัแนวของเชือ้แบคทเีรยีในทะเล บ่มไวท้ี ่30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ตรวจดบูรเิวณทีม่กีารยบัยัง้การเจรญิ (inhibition zone) ของเชือ้ทดสอบ 
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ฤทธิต์า้นเซลลม์ะเรง็ช่องปาก 
1. การเตรยีมน ้าเลีย้งเชือ้รปู crude proteins 

 น าเชื้อที่คดัแยกได้และออกฤทธิต์้านเชื้อดชันี มาขดีลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อแขง็ marine agar 
แลว้บ่มเลีย้งเชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 วนั จากนัน้เตรยีมกลา้เชือ้ดว้ยการน าโคโลนีมาเลีย้งใน
อาหารเลีย้งเชือ้เหลว marine broth ปรมิาตร 250 มลิลลิติร บ่มในตูเ้ลีย้งเชือ้แบบเขย่าทีค่วามเรว็รอบ 150 รอบต่อ
นาท ีอุณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 7 วนั จะไดส้ารแขวนลอยเชือ้ แลว้น าสารแขวนลอยเชือ้ทีไ่ด้ มาป ัน่ที่
ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แยกเก็บส่วนใส (น ้ าเลี้ยงเชื้อ) น าน ้ าเลี้ยงเชื้อที่ได้ไปผ่าน
กระบวนการระเหดิแหง้ (lyophilization) แลว้ชัง่น ้าหนกัของชวีสารทีไ่ดใ้นหน่วยมลิลกิรมั 

2. การเลีย้งและเตรยีมเซลลม์ะเรง็ CLS-354 
CLS-354 เป็นเซลลม์ะเรง็ในช่องปากคน ซึง่เซลลช์นิดนี้มกีารเจรญิเตบิโตแบบ monolayer เพาะเลีย้ง

ใน tissue culture flask ขนาด 75 ตารางเซนติเมตร ในอาหาร RPMI 1640 ที่เติม 10% fetal bovine serum 
(FBS) 1% enicillin/streptomycin และ 2 mM glutamine แล้วน าบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  ใน CO2 
incubator และท าการถ่ายโอน (subculture) สัปดาห์ละ 2 ครัง้ หรือเมื่อสีของ indicator ในอาหารเลี้ยงเซลล์
เปลีย่นไป 

3. ทดสอบชวีสารกบัเซลลม์ะเรง็ CLS-354 
 น าเซลลท์ีม่คีวามหนาแน่นประมาณ 80% confluence ต่อหลุมมาดดูอาหารเลีย้งเซลลเ์ก่าออก แลว้เตมิ

อาหารเลีย้งเซลล ์RPMI 1640 ปรมิาตร 500 ไมโครลติรลงไป  
 เตรียมชีวสารให้มีความเข้มข้นเดียวกัน และเจือจางชีวสารแบบสองเท่า (two-fold serial dilution)  
ดว้ยสารละลายบฟัเฟอร ์(Phosphate Buffer) ใหม้คีวามเขม้ขน้เริม่ตน้  
 น าชวีสารทีเ่ตรยีมไวค้วามเขม้ขน้ตัง้ตน้ 0.036 มลิลกิรมัโปรตนีต่อมลิลลิติร และเจอืจางแบบ 2 เท่าเป็น
ล าดบัใหเ้หลอืความเขม้ขน้สดุทา้ย 0.018 มลิลกิรมัโปรตนีต่อมลิลลิติร จากนัน้น าใสล่งไปลงใน tissue culture well 
ที่มีเซลล์ CLSI-354 น าไปบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใน CO2 incubator เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ค านวณหารอ้ยละการมชีวีติรอดของเซลล ์(% Viability) ดว้ยวธิกีารทดสอบแบบ MTT 
 

ผลการวิจยั 
แหล่งท่ีมาของแบคทีเรีย และการแยกแบคทีเรียในทะเล 

 สามารถคดัแยกจุลนิทรยี์จากตวัอย่างโคลนทะเล และน ้าทะเล ทีจ่ดัเกบ็จากอ าเภอปากพนังและอ าเภอ 
สชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 37 ตวัอย่าง โดยใช ้marine agar เป็นอาหารส าหรบัคดัเลอืกเชือ้แบคทเีรยี
สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียในทะเลได้ทัง้หมด 73 ไอโซเลทใช้รหัส A-AK ด้วยเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ  
เลอืกโคโลนีทีม่กีารสรา้งสารใหส้ ี(pigment) เลอืกโคโลนีคลา้ยรา เลอืกเชือ้ทีม่กีารสรา้งสปอร ์
 

การคดัเลือกเช้ือท่ีสามารถสรา้งสารปฏิชีวนะซ่ึงมีผลยบัยัง้จลิุนทรียท์ดสอบ 
 แบคทเีรยีแต่ละไอโซเลทที่คดัเลอืกได้จากตวัอย่างต่างๆ จากทะเล แสดงฤทธิย์บัยัง้แบคทเีรยีดชันี (S. 
aureus, E. coli, Ps. aeruginosa) ได้แตกต่างกันออกไปโดยที่ไอโซเลทส่วนใหญ่สามารถแสดงฤทธิย์ ับยัง้
แบคทเีรยีดชันีแกรมบวก (S. aureus) ไดแ้ต่มบีางไอโซเลท สามารถยบัยัง้แบคทเีรยีดชันีแกรมลบได ้(E. coli, Ps. 
aeruginosa) และมเีพยีง 6 ไอโซเลททีแ่สดงฤทธิต์า้นดชันีทีน่่าสนใจ ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ฤทธิย์บัยัง้แบคทเีรยีดชันีโดยแบคทเีรยีทีแ่ยกไดจ้ากทะเล 

ไอโซเลท 
จลิุนทรียท่ี์ใช้ทดสอบ 

Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa 
A2 ++++ ++++ ++++ 
B3 ++++ ++++ - 
E1 ++++ ++++ ++++ 
E3 ++++ ++++ ++++ 
F1 ++ + - 
F2 - - - 

++++, ยงัยัง้ได ้100 %; +++,  ยบัยัง้ได ้75 %; ++, ยบัยัง้ได ้50 %; +, ยบัยัง้ได ้25 %, -, ไม่สามารถยบัยัง้ได ้
 
การทดสอบสารปฏิชีวนะจากแบคทีเรียในการท าลายเซลลม์ะเรง็ 

 จากการทดลองการยบัยัง้การเจรญิของเซลล์มะเรง็ช่องปาก  CLS-354 โดยน าชีวสารจากแบคทีเรีย 
ในทะเล (A2, B3, E1, E3, F1, F2) ที่มฤีทธิใ์นการยบัยัง้แบคทเีรยีทดสอบ (S. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa 
และ isolate ตัง้ตน้) มาทดสอบสารปฏชิวีนะในการยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ใหผ้ลดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ชนิด CLS-354 โดยสารปฏชิวีนะทีส่รา้งจากเชือ้แบคทเีรยีทีแ่ยก
ไดจ้ากทะเล 

รหสัเช้ือ 
IC50 

(มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร) 
Negative control (PBS) ใหค้่าการยบัยัง้เซลลเ์พยีง 5% 

10% DMSO ใหค้่าการยบัยัง้เซลลเ์พยีง 11% 
Positive control (5-FU) 0.75 

A2 47.19 
B3 22.61 
E1 137.01 
E3 114.42 
F1 72.38 
F2 68.13 

 
จากผลการยับยัง้ CLS-354 ในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าชีวสารจากแบคทีเรียในทะเลแต่ละไอโซเลท 

จะใหผ้ลการยบัยัง้ทีใ่กลเ้คยีงกนัและแตกต่างกนัออกไป โดยเชือ้ที่น ามาทดสอบทัง้หมด 6 ไอโซเลท นัน้สามารถ
สร้างสารปฏชิวีนะในการยบัยัง้เซลล์มะเรง็ได้ พบว่าเชื้อรหสั B3 มคี่า IC50 22.61 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ส่วน 5-
fluorouracil มคี่า IC50 = 0.75 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร  
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อภิปรายผลการวิจยั 
สารปฏิชีวนะส่วนใหญ่ใช้เป็นสารต้านจุลชีพเพื่อการรกัษาโรค สามารถใช้ได้ทัง้แบบที่เป็น broad-

spectrum และ narrow-spectrum [7] และสารปฏิชีวนะที่ผลิตจากจุลินทรีย์มีบทบาทส าคัญในการที่จะพัฒนา 
ไปเป็นยาทีจ่ะใชใ้นการบ าบดัรกัษาผูป้่วยทีเ่ป็นโรคมะเรง็ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ สารทีม่ฤีทธิ ์
ฆ่าเซลลโ์ดยตรง, สาร antimetabolite และ immunopotentiator [8] โดยปจัจุบนัในทางการแพทยจ์ะมกีารคน้พบ
และน าสารปฏชิวีนะทีผ่ลติได้จาก Streptomyces sp. [8-10] มาใชเ้ป็นยาต้านมะเรง็หลายชนิด เช่น actinomycin 
D, mitomycin C, doxorubicin, bleomycin, adriamycin และ neocarzinostatin เป็นต้น ดังเช่นในงานวิจัยนี้ 
ได้พยายามคดัเลอืกกลุ่มแบคทีเรยีที่มลีกัษณะของโคโลนีคล้ายเชื้อรา สร้างรงควตัถุ และฝงัวุ้น ซึ่งเป็นลกัษณะ 
ทีโ่ดดเด่นของ Streptomyces sp. ที่สามารถผลติสารปฏชิวีนะออกฤทธิต์้านจุลนิทรยี ์[8-9] เพื่อหาแนวโน้มของ
การคน้หาสารปฏชิวีนะต้านมะเรง็ชนิดใหม่ๆ เพื่อลดอาการไม่พงึประสงคต่์อผูป้่วยโรคมะเรง็บางรายที่ไดร้บัการ
รกัษาดว้ยยาเคมบี าบดั [11]  

สารปฏิชีวนะที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเป็นสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ส่วนใหญ่  
จะสรา้งขึน้ในระยะ late log phase ซึ่งเป็นช่วงที่เซลลเ์ริม่หยุดการเจรญิ สารปฏชิวีนะที่ผลติขึน้นี้มปีระโยชน์ต่อ
จุลินทรีย์ เพราะช่วยยบัยัง้การสร้างสารโมเลกุลขนาดใหญ่บางชนิดในเซลล์ได้ และยังช่วยยับยัง้หรือท าลาย
จุลนิทรยีบ์างชนิดทีอ่ยู่ในสิง่แวดลอ้มเดยีวกนัได ้จงึช่วยใหจุ้ลนิทรยีท์ีผ่ลติสารปฏชิวีนะรอดชวีติไดใ้นสภาวะทีต่อ้ง
แก่งแย่งอาหารกบัจุลนิทรยีอ์ื่น สารปฏชิวีนะทีจุ่ลนิทรยีผ์ลติขึน้ม ี2 ชนิด คอื ชนิดทีเ่ป็นพษิต่อเชือ้อื่น (xenotoxic 
antibiotic) และชนิดทีเ่ป็นพษิต่อจุลนิทรยีท์ีผ่ลติเอง (autotoxic antibiotic) จุลนิทรยีท์ีส่รา้งสารปฏชิวีนะไดม้หีลาย
ชนิด ไดแ้ก่ รา แบคทเีรยี และ แอคตโินมยัสทีโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มแอคตโินมยัสทีทีผ่ลติสารปฏชิวีนะไดห้ลาย
ชนิด [12] โดยในการวจิยันี้ได้พยายามคดัเลือกกลุ่มแบคทีเรยีที่ให้ลกัษณะเบื้องต้นในการสร้างสร้างปฏิชีวนะ 
ได ้37 ไอโซเลท ดว้ยเกณฑก์ารดลูกัษณะของโคโลนีและโครงสรา้งทีแ่บคทเีรยีสรา้ง เช่น สปอร ์และ แคปซูล  ซึง่
เป็นลักษณะจ าเพาะของ Streptomyces หรือ Bacillus ที่มักถูกพบรายงานว่าสามารถผลิตสารเมแทบอไลท์ 
ทุตยิภูมอิอกฤทธิช์วีภาพอยา่งหลากหลาย [5-6, 10-11] ซึง่สาร proximicins (aminofuran antibiotics) ทีไ่ดม้าจาก
เชื้อ Verrucosispora strain MG-37 จากกลุ่ม marine actinomycetes มีฤทธิเ์ป็นทัง้ antimicrobial activity และ 
anticancer activity [11] นอกจากนัน้ยงัพบว่า marine actinomycetes ที่แยกได้จากพื้นผิว และล าไส้ของ sea 
plants และ สัตว์ทะเลจากประเทศจีนพบว่า 20.6% ของ marine actinomycetes สามารถยับยัง้เซลล์มะเร็ง 
murine leukemia P388 cells ที่ค่าการเจือจางที่ 1:320 และมีประมาณ 18.6% ของ marine actinomycetes 
สามารถยับยัง้เซลล์มะเร็งช่องปาก KB cells. โดยพบว่าฤทธิ ์antimicrobial activity ส่วนใหญ่มาจาก genus 
Streptomyces [13] ดงัเช่นในงานวจิยันี้สามารถตรวจพบว่ามแีบคทเีรยี 6 ไอโซเลท  (A2, B3, E1, E3, F1 และ 
F2) ใหค้่า IC50 เท่ากบั 47.19, 22.61, 137.01, 114.42, 72.38 และ 68.13 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล าดบั ในการ
ยบัยัง้การเจรญิของเซลล์มะเรง็ช่องปาก (human mouth carcinoma cell line; CLS-354) และพบว่าชวีสารจาก
เชือ้แบคทเีรยีในทะเลรหสั B3 มฤีทธิต์้านมะเรง็ดทีีส่ดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบั marine bacteria อื่นๆ ดงันัน้ขอ้มูลการ
คดักรองฤทธิต์า้นมะเรง็ดงักล่าวจงึอาจน ามาใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อพฒันาสารตน้แบบส าหรบัยารกัษามะเรง็ไดต่้อไป
ในอนาคตฤทธิ ์anticancer activity จาก marine bacteria และแบคทีเรียดังกล่าวน่าจะเป็นสกุล (genus) ของ 
Streptomyces sp. เน่ืองจากเกณฑใ์นการคดัเลอืกทีเ่ลอืกโคโลนีทีม่กีารสรา้งสารใหส้ ี(pigment) เลอืกโคโลนีคลา้ย
รา เลอืกเชือ้ทีม่กีารสรา้งสปอร ์หรอืเลอืกเชือ้ทีส่รา้งสารปฏชิวีนะยบัยัง้เชือ้ทดสอบอย่างไรกต็ามกค็วรทีจ่ะน าเชือ้ 
marine bacteria จากทัง้ 6 ไอโซเลตไปศกึษาต่อไปทางด้านโมเลกุลเพื่อยนืยนัในระดบัของสปีชีส์ใด รวมไปถึง
ศกึษาโครงสรา้งของสารปฏชิวีนะทีผ่ลติออกมาสรา้งเชือ้ดงักล่าวเพื่อประโยชน์ในการน าไปศกึษาขัน้สงูต่อไป 
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สรปุผลการวิจยั 
ผลการคดักรองเบือ้งตน้พบว่ามเีพยีงรอ้ยละ (%) 8.22 ของ marine bacteria ทีม่ฤีทธิท์ าลายเซลลม์ะเรง็

ชนิด CLS-354 การพบฤทธิต์้านมะเร็งในปอร์เซนต์ที่ต ่ าอาจเน่ืองมากจากตัวอย่างที่เก็บมาศึกษามีน้อย และ
แบคทเีรยีที่แยกได้ทัง้หมดมเีพยีง 73 ไอโซเลต จงึควรที่จะท าการศกึษาโดยใชจ้ านวนตวัอย่างที่มากขึน้ในการ
ทดสอบ นอกจากนัน้จากการทดสอบฤทธิต์้านมะเรง็ของ marine bacteria ควรทีจ่ะท าการศกึษาต่อในเซลลป์กต ิ
รวมไปถึงทดลองกบัเซลลม์ะเรง็ชนิดอื่นๆ ท าสารที่มีฤทธิใ์ห้มคีวามบรสิุทธิแ์ละน าไปศกึษากลไกในการท าลาย
เซลลม์ะเรง็ต่อไป 
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SWURES13-002 การก าจดัสีของสารสกดัหญ้าหวานด้วยเมด็ไคโตซาน  
DECOLORIZATION OF STEVIA EXTRACT USING CHITOSAN BEADS    
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานดว้ยเมด็ไคโตซาน โดยสารสกดัหญ้าหวาน 

ที่ใช้ทดลองเตรียมด้วยวิธีการสกัดด้วยน ้าร้อน และศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน 
ด้วยเม็ดไคโตซานได้แก่ ค่าพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญ้าหวาน น ้าหนักเม็ดไคโตซาน ปรมิาตรสารสกดัหญ้า
หวาน และเวลาทีใ่ชใ้นการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน จากผลการทดลองพบว่าสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานดว้ยเมด็ไคโตซานไดแ้ก่ ค่าพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญา้หวานเท่ากบั 6 น ้าหนัก
เมด็ไคโตซาน 12.5 กรมั ปรมิาตรสารสกดัหญา้หวาน 50 มลิลลิติร เวลาทีใ่ชใ้นการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน 
60 นาท ีเมื่อท าการทดลองภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่าร้อยละการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานด้วยเม็ด 
ไคโตซานเท่ากบั 43 โดยเม็ดไคโตซานที่ใช้งานแล้วสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยการล้างด้วยตัวท าละลาย 
ทีเ่หมาะสมคอื สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้รอ้ยละ 5 โดยมวลต่อปรมิาตร  
ค าส าคญั: การก าจดัส ี สารสกดัหญา้หวาน  เมด็ไคโตซาน 
 

Abstract 
This research project aim to study the decolorization of stevia extract using chitosan beads. The 

stevia extract that used in this experiment was extracted with hot water.  The parameters that effect on 
dyes removal including initial pH of stevia extract, weight of chitosan beads, volume of stevia extract and 
time for dyes removal were investigated. From the results, the optimum condition was initial pH of stevia 
extract at 6, 12.5 gram of chitosan beads, 50 milliliters of stevia extract and 90 minutes for dyes removal 
time. With optimum condition, the percentage of dyes removal of stevia extract using chitosan beads was 
43.  Additionally, the chitosan beads that were generated for this project can be reused and regenerated 
with 5% w/v of sodium hydroxide solution.        

 
Keywords: decolorization, stevia extract, chitosan beads 
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บทน า 
สตวีโิอไซด ์(stevioside) เป็นสารที่ให้รสหวานแทนน ้าตาล สามารถสกดัได้จากหญ้าหวาน สตวีโิอไซด ์

มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ดูดความชื้นได้ดี มีความหวานประมาณ 300 เท่าของน ้าตาลทราย [1]  นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากมขีอ้ดหีลายประการเช่น ไม่ท าใหอ้าหารเกดิสนี ้าตาลเมื่อผ่านความรอ้นสงูและไม่ถูก
ย่อยสลายโดยจุลนิทรยี์ ดงันัน้เมื่อใชก้บัอาหารจงึไม่ท าให้เกดิการบูดเน่าและไม่ถูกดูดซมึในระบบการย่อย ไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ให้พลงังานต ่าประมาณร้อยละ 0-3 แคลอรี [2] จงึเหมาะที่จะใช้เป็นสารให้ความหวาน 
ในอาหารส าหรบัคนเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคหวัใจ นอกจากนี้สตวีโิอไซดย์งัทนต่อความรอ้นและกรด  
จงึน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารไดห้ลายชนิดเช่น หมากฝรัง่ ลกูกวาด เครื่องดื่ม ไอศกรมี แยม เยลลี ่เป็นตน้  

สตวีโิอไซด ์(stevioside) มสีตูรทางเคมคีอื C38H60O18 โครงสรา้งประกอบดว้ยโครงสรา้งของสารใหค้วาม
หวาน (sweet glycosides) และน ้าตาลกลโูคส 3 โมเลกุล โดยโครงสรา้งของสารใหค้วามหวานทีพ่บในหญา้หวาน
ได้แก่ Steviolbioside, Rebaudioside A, B, C, D E และ  F และ Dulcoside A  ส าหรบัสารสตีวิโอไซด์บริสุทธิ ์
(pure stevioside) จะมลีกัษณะเป็นผลกึสขีาว ไม่มกีลิน่ มรีสหวาน ละลายได้ดใีนน ้าและตวัท าละลายทีม่ขี ัว้ เช่น 
แอลกอฮอล ์รวมถงึละลายไดด้ใีนสารละลายกรด โครงสรา้งทางเคมขีอง steviol ดงัภาพที ่1(ก) 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรา้งทางเคมขีอง steviol (ก) และ chitosan (ข) 
 

ส าหรบัการสกดัสตวีโิอไซดจ์ากหญา้หวานนิยมใชว้ธิกีารสกดัดว้ยน ้ารอ้นหรอืแอลกอฮอล ์เช่นเมทานอล
หรอืเอทานอล สารสกดัหญ้าหวานทีไ่ดม้สีเีขยีวอมน ้าตาล ซึง่มอีงคป์ระกอบของสตวีโิอไซดแ์ละองคป์ระกอบอื่นๆ
เช่น โปรตีน (protein) กรดอนิทรยี(์organic acids) รงควตัถุ (pigments) ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล์(chlorophyll) แซนโท
ฟิลล ์(xanthophyll) และบตีา-แคโรทนี (beta-carotene) รวมถงึสารประกอบอื่นๆทีม่ผีลต่อการแยกผลกึสตวีโิอไซด ์
[3] ท าให้ต้องมหีลายขัน้ตอนในการแยกสิง่เจอืปนต่างๆ ออกจากสารสกดัหญ้าหวานเช่น ขัน้ตอนการกรองแยก 
(filtration steps) [4] ขัน้ตอนการตกตะกอนสิง่เจอืปน (precipitation step) และขัน้ตอนการก าจดัส ี(decolorization 
step) [5] โดยการตกตะกอนสิง่เจอืปนในสารสกดัหญ้าหวานมกีารใช้เกลอือนินทรยี์หลายชนิด เช่น การใช้สาร
โพแทสเซยีมอลมั (K AI(SO4)2) ร่วมกบั แคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCO3) หรอืการใชส้ารแคลเซยีมออกไซด ์(CaO) 
ร่วมกบั เฟอร์รคิคลอไรด์ (FeCl3) หรอืการใช้สารแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ร่วมกบั เฟอร์ริคคลอไรด์ 
(FeCl3) หรอืการใชต้วัดูดซบัแมกนีเซยีม (magnesia adsorbent) เป็นตน้ ส าหรบัการขัน้ตอนการก าจดัสอีอกจาก
สารละลาย ยงัมวีสัดุทางชวีภาพอกีประเภทหนึ่งทีม่คีุณสมบตัใินการดดูซบัสยีอ้มไดห้ลายชนิดและสามารถใชก้ าจดั
สยีอ้มออกจากน ้าเสยีได ้ตวัดดูซบัทีน่่าสนใจนัน้คอื ไคโตซาน  

ไคโตซานเป็นวสัดุทางชวีภาพ(biomaterials) ที่มคีวามสามารถเขา้กนัไดท้างชวีภาพ(biocompatibility) 
สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาต ิ(biodegradation) มสีมบตัชิอบน ้า(hydrophilicity) ไม่เป็นพษิ (nontoxicity) 
และมสีมบตัใินการดดูซบั (adsorption) ดงันัน้จงึมคีวามปลอดภยัในการน ามาใชก้บัมนุษยแ์ละไม่เกดิผลกระทบกบั
สิง่แวดลอ้ม [6] ซึง่ไคโตซานเป็นพอลเิมอรท์ีม่หีมู่ฟงักช์นัทีม่ปีระสทิธภิาพในการเกดิปฏกิริยิาเคม ีจงึมกีารน าไปใช้

(ก) (ข) 
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ประโยชน์ทีห่ลากหลาย ในปจัจุบนันกัวทิยาศาสตรไ์ดร้ายงานการวจิยัถงึการน าไคโตซานและไคโตซานดดัแปรทาง
เคมีไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส าอาง การเกษตร การแพทย์   
สิ่งแวดล้อมและการบ าบัดน ้าเสีย [7] โดยไคโตซานสามารถละลายได้ดีขึ้นในกรดต่างๆ เช่น กรดอะซิติก ,  
กรดแลคติก และกรดอินทรีย์อื่นๆ สารละลายของไคโตซานจะมีความข้นเหนียวแต่ใสคล้ายวุ้นและยืดหยุ่น  
ได้เล็กน้อย จึงมีคุณสมบตัิที่พร้อมจะท าให้เป็นรูปแบบต่างๆ  ได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าต้องการท าเป็นแผ่นหรือ 
เยื่อบางๆเป็นเจล หรอืรปูร่างเป็นเมด็ เกลด็ เสน้ใยและสารเคลอืบ  

ดงันัน้งานวจิยันี้ จงึมีความสนใจศกึษาเกี่ยวกบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานด้วยเมด็ไคโตซาน  
ซึง่เป็นวสัดุชวีภาพที่ผลติจากเปลอืกกุ้งซึ่งเป็นวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร สามารถย่อยสลายได้เอง ไม่เป็นพษิ
และไม่เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการพฒันาขัน้ตอนส าหรบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานดว้ยเมด็ไคโตซาน 
2. เพื่อหารอ้ยละการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานดว้ยเมด็ไคโตซาน 

วิธีด าเนินการวิจยั  
1.การเตรียมสารสกดัใบหญ้าหวานและเมด็ไคโตซาน 
 1.1 เตรยีมสารสกดัหญ้าหวาน จากใบหญ้าหวานแหง้ดว้ยวธิกีารสกดัดว้ยน ้า โดยใชอ้ตัราส่วน

น ้าหนักใบหญ้าหวานแห้งต่อปริมาตรของน ้ากลัน่เท่ากบั 50 กรัมต่อ 500 มิลลิลิตร อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด  
55 องศาเซลเซยีส ความเรว็ในการกวนสารละลาย 300 รอบต่อนาท ีเวลาในการสกดั 1 ชัว่โมง เมื่อครบตามเวลา 
ทีก่ าหนด กรองแยกกากหญ้าหวานและสารสกดัหญ้าหวานออกจากกนัด้วยชุดกรองบุชเนอร์ (Buchner funnel 
filtration) หลงัจากกรองเสรจ็แลว้ เกบ็สารสกดัหญา้หวานทีเ่ตรยีมไดไ้วใ้นขวดสชีาและเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็  

 1.2 การเตรยีมเมด็ไคโตซาน น าสารละลายไคโตซานที่มคีวามเขม้ขน้ 2 %w/v มาหยดลงใน
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ความเขม้ขน้ 0.5 โมลต่อลติร ดว้ยระบบฉีดป ัม้ (Peristaltic pump) และเขม็ฉีดยา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 มิลลิเมตร (อัตราเร็วของการไหล เท่ากบั 1.4 มิลลิลิตรต่อนาที) โดยท าการกวน
สารละลายอย่างสม ่าเสมอตลอดเวลาขณะท าการหยดสารละลาย หลงัจากนัน้ลา้งเมด็ไคโตซานทีเ่ตรยีมไดด้ว้ยน ้า
กลัน่ จนกระทัง่น ้าทีล่า้งเมด็ไคโตซานมสีภาพเป็นกลาง (ทดสอบดว้ยกระดาษ pH)  

 
 

 
 
 

                                     
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 การจดัอุปกรณ์ส าหรบัเตรยีมเมด็ไคโตซาน (ก) เมด็ไคโตซานทีเ่ตรยีมได ้(ข) เมด็ไคโตซาน 
ทีผ่่านการใชง้านส าหรบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน (ค) 

(
ก

(ข
) 

(
ค
) 
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2. การวิเคราะหป์ริมาณสตีวิโอไซดใ์นสารสกดัหญ้าหวาน [8] 
2.1 เตรยีมสารละลายมาตรฐานสตวีโิอไซด์ที่มคีวามเขม้ขน้เท่ากบั 50, 100, 200, 300, 400, และ 500 

มลิลกิรมัต่อลติร (ตวัท าละลายเป็นน ้ากลัน่) ปิเปตสารละลายมาตรฐานสตวีโิอไซด์แต่ละความเขม้ขน้ ปรมิาตร 200 
ไมโครลติรใสใ่นหลอดทดลอง แลว้น าไปแช่ในอ่างน ้าแขง็ (ice bath) 

2.2 น าสารละลายแอนโทรนรเีอเจนต ์(Anthrone reagent) เขม้ขน้ 0.2 %w/v แชใ่นอ่างน ้าแขง็  
2.3 เมื่อสารละลายมาตรฐานสตีวโิอไซด์และสารละลายแอนโทรนที่แช่ไว้ในอ่างน ้าแขง็มอีุณหภูมทิี่ต ่า     

ปิเปตสารละลายแอนโทรน 5 มลิลลิติรใส่ลงในหลอดทดลองที่บรรจุสารละลายมาตรฐานสตีวโิอไซด์แต่ละหลอด 
(แต่ละชุดการทดลอง ท าซ ้า 3 ครัง้, n=3) เขย่าหลอดทดลองใหส้ารผสมเขา้กนั น าหลอดทดลองทัง้หมดไปแช่ในน ้า
ร้อน (95 องศาเซลเซยีส) เป็นเวลา 10 นาที เมื่อครบตามเวลาที่ก าหนด น าหลอดทดลองทัง้หมดไปแช่ในอ่าง
น ้าแขง็ 

2.4 น าสารละลายที่เตรียมได้ทุกหลอด ไปวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวีวิสเิบิลสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร (nm) แล้วท าการทดลองซ ้าโดยเปลี่ยนจากสารละลายมาตรฐาน 
สตวีโิอไซดเ์ป็นตวัอย่างสารสกดัหญา้หวาน 

3. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรบัการก าจดัสีของสารสกดัหญ้าหวานด้วยเมด็ไคโตซาน 
3.1 ผลของพเีอชเริม่ตน้ของสารสกดัหญา้หวานต่อการก าจดัส ี
เตรยีมสารสกดัหญ้าหวานที่มีค่าพเีอชเริ่มต้นเท่ากับ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 โดยใช้สารละลายกรด   

อะซติกิความเขม้เขน้ 0.1 โมลต่อลติร และสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้  0.1 โมลต่อลติร หลงัจาก
นัน้ชัง่เมด็ไคโตซานทีเ่ตรยีมไดจ้ากการทดลองขอ้ 1 ประมาณ 2.5 กรมั ลงในขวดรูปชมพู่ แลว้เตมิสารสกดัหญ้า
หวานทีม่คี่าพเีอชต่างๆ 25 มลิลลิติรลงไปในขวดรปูชมพู่ (แต่ละชุดการทดลอง ท าซ ้า 3 ครัง้, n=3) แลว้น าไปเขย่า
บนเครื่องเขย่าสารทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 60 นาท ีหลงัจากนัน้กรองแยกเมด็ไคโตซานและสารสกดัหญ้าหวาน
ออกจากกนัดว้ยกระดาษกรอง (Whatman no.1) น าเฉพาะสว่นทีเ่ป็นสารละลายไปท าการทดลองในขัน้ตอนต่อไป 
ดงันี้ 

3.1.1 น าส่วนที่เป็นสารละลายไปวดัค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 420 และ 670 นาโนเมตรด้วย
เครื่องยวู-ีวสิเิบลิสเปกโตรมเิตอร ์(n=3) แลว้น าผลการทดลองทีไ่ดไ้ปค านวณหารอ้ยละการก าจดัส ี(ค่าการดดูกลนื
แสงที ่420 nm) และรอ้ยละการลดลงของความขุน่ (ค่าการดดูกลนืแสงที ่670 nm) ดงัสมการ 

% Decolorization =   100
A

AA

o

to 


 

เมื่อ  Ao คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารสกดัหญา้หวานเริม่ตน้ 
      At  คอื ค่าการดดูกลนืแสงของสารสกดัหญา้หวานหลงัการก าจดัสดีว้ยไคโตซาน 
3.1.2 วเิคราะหห์าปรมิาณสตวีโิอไซดใ์นสารสกดัหญ้าหวานก่อนและหลงัการก าจดัส ีโดยปิเปตสารสกดั

หญ้าหวานก่อนและหลงัการก าจดัสทีี่ค่าพเีอชต่างๆ ใส่ในหลอดทดลอง และท าการทดลองตามขัน้ตอนในขอ้ 2 
แลว้น าผลการทดลองทีไ่ดไ้ปค านวณหารอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซด ์ 

3.2 ผลของน ้าหนกัเมด็ไคโตซานต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 
ในการทดลองสว่นนี้ ไดเ้ตรยีมสารสกดัหญา้หวานทีม่คี่าพเีอชเริม่ต้นทีเ่หมาะสม (ตามการทดลองขอ้ 2.1) 

หลงัจากนัน้ชัง่เมด็ไคโตซานที่เตรยีมไดจ้ากการทดลองขอ้ 1 ประมาณ 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 และ 20 
กรมั ลงในขวดรูปชมพู่ (n=3) แลว้เตมิสารสกดัหญ้าหวานทีม่คี่าพเีอชเริม่ต้นที่เหมาะสม 25 มลิลลิติร แลว้น าไป
เขย่าบนเครื่องเขย่าสารทีอุ่ณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 60 นาท ีหลงัจากนัน้กรองแยกเมด็ไคโตซานและสารสกดัหญ้า
หวานออกจากกนัด้วยกระดาษกรอง (Whatman no.1) น าเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลายไปวดัค่าการดูดกลนืแสง 
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ทีค่วามยาวคลื่น 420 และ 670 nm และวเิคราะห์หาปรมิาณสตีวโิอไซด์ในสารสกดัหญ้าหวานก่อนและหลงัการ
ก าจดัส ี(ขัน้ตอนการทดลองขอ้ 2) 

3.3 ผลของปรมิาตรสารสกดัทีใ่ชต่้อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 
ส าหรบัการทดลองสว่นนี้ ไดเ้ตรยีมสารสกดัหญา้หวานทีม่คี่าพเีอชเริม่ตน้ทีเ่หมาะสม (ตามการทดลองขอ้ 

3.1) และชัง่น ้าหนักเมด็ไคโตซานทีเ่หมาะสมลงในขวดรูปชมพู่ (ตามการทดลองขอ้ 3.2) แล้วเติมสารสกดัหญ้า
หวานปรมิาตร 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 และ 60 มลิลลิติรลงในขวดรูปชมพู่ (n=3) แล้วน าไปเขย่าบนเครื่อง
เขย่าสารทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 60 นาท ีหลงัจากนัน้กรองแยกเมด็ไคโตซานและสารสกดัหญา้หวานออกจากกนั
ดว้ยกระดาษกรอง น าเฉพาะสว่นทีเ่ป็นสารละลายไปวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 420 และ 670 nm และ
วเิคราะหห์าปรมิาณสตวีโิอไซดใ์นสารสกดัหญา้หวานก่อนและหลงัการก าจดัส ี(ขัน้ตอนการทดลองขอ้ 2) 

3.4 ผลของเวลาทีใ่ชใ้นการดดูซบัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 
ในการทดลองสว่นนี้ ไดเ้ตรยีมสารสกดัหญา้หวานทีม่คี่าพเีอชเริม่ตน้ทีเ่หมาะสม (ตามการทดลองขอ้ 3.1) 

และชัง่น ้าหนักเมด็ไคโตซานที่เหมาะสมลงในขวดรูปชมพู่ (ตามการทดลองขอ้ 3.2) แล้วเตมิสารสกดัหญ้าหวาน
ปรมิาตรทีเ่หมาะสม (ตามการทดลองขอ้ 3.3) ลงในขวดรูปชมพู่ แลว้น าไปเขย่าบนเครื่องเขย่าสารทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
เป็นเวลา  30, 60, 90, 120, 150, 180 และ 240 นาท ี(n=3)  หลงัจากนัน้กรองแยกเมด็ไคโตซานและสารสกดัหญา้
หวานออกจากกนัด้วยกระดาษกรอง น าเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลายไปวดัค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น  
420 และ 670 nm และวเิคราะหห์าปรมิาณสตวีโิอไซดใ์นสารสกดัหญา้หวานก่อนและหลงัการก าจดัส ี

4. การลา้งเมด็ไคโตซานทีใ่ชง้านแลว้เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
ในโครงการวจิยันี้ ไดท้ดสอบการลา้งเมด็ไคโตซานทีผ่่านการก าจดัสดีว้ยตวัท าละลายชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ 

สารละลาย NaCl 5% w/v, สารละลาย NaOH 5% w/v, สารละลายเอทานอล 70% v/v และสารละลายผสมระหว่าง 
NaCl 5% w/v และสารละลายเอทานอล 70% v/v, และสารละลายผสมระหว่างสารละลาย NaOH 5% w/v และ 
สารละลายเอทานอล 70% v/v โดยในการทดลอง ชัง่เมด็ไคโตซานทีผ่่านการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานแล้ว 
10 กรมั ใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ แล้วเติมตวัท าละลายที่ใชล้้างเมด็ไคโตซานแต่ละชนิด 50 มลิลลิติร (n=3) แล้ว
น าไปเขย่าบนเครื่องเขย่าสารทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 3 ชัว่โมง เมื่อครบเวลาทีก่ าหนด กรองแยกเมด็ไคโตซาน
และสารละลายออกจากกนั น าเฉพาะส่วนทีเ่ป็นสารละลายไปไปวดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 420 nm 
ดว้ยเครื่องยวู-ีวสิเิบลิสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์ 

 
ผลการวิจยั 
 1.ผลของพเีอชเริม่ตน้ของสารสกดัหญา้หวานต่อการก าจดัส ี

ในการทดลองส่วนนี้เป็นศกึษาผลของพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญ้าหวานต่อการก าจดัส ี โดยสารสกดั

หญ้าหวานทีใ่ชใ้นการทดลองมคี่าพเีอชเริม่ต้นเท่ากบั  3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 (ปรบัค่าพเีอชเริม่ต้นของสารสกดั

หญ้าหวานดว้ยสารละลายกรดแอซติกิและสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์) จากผลการทดลองพบว่าเมื่อค่าพเีอช

เริม่ต้นของสารสกดัหญ้าหวานแตกต่างกนัจะท าใหร้อ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซด ์รอ้ยละการก าจดัส ีและรอ้ยละ

การลดลงของความขุน่มคี่าทีแ่ตกต่างกนัดงัภาพที ่3 

2. ผลของน ้าหนกัเมด็ไคโตซานต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 

การทดลองส่วนนี้เป็นการศกึษาผลของน ้าหนักเมด็ไคโตซานทีม่ต่ีอการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน 

ซึง่ในการทดลองใชน้ ้าหนักเมด็ไคโตซานเท่ากบั 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, และ 20.0 กรมั ผลของ

รอ้ยละการก าจดัส ีรอ้ยละการลดลงของความขุน่ และรอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซดแ์สดงดงัภาพที ่4  
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ภาพท่ี 3 รอ้ยละการก าจดัส ีรอ้ยละการก าจดัความขุน่ และรอ้ยละการลดลงของสตวิโิอไซด ์

เมื่อค่าพเีอชเริม่ตน้ของสารสกดัหญา้หวานแตกต่างกนั  
 

 
ภาพท่ี 4 รอ้ยละการก าจดัส ีรอ้ยละการก าจดัความขุน่ และรอ้ยละการลดลงของสตวิโิอไซด์          

 
 

                       
 

 ภาพท่ี 5 รอ้ยละการก าจดัส ีและรอ้ยละการลดลงของสตวิโิอไซดท์ีป่รมิาตรของสารสกดัหญา้หวานต่างๆ 
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 3. ผลของปรมิาตรสารสกดัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 
การทดลองส่วนนี้เป็นการศกึษาผลปรมิาตรสารสกดัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน ซึ่งในการ

ทดลองใชป้รมิาตรของสารสกดัหญา้หวานเท่ากบั 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 และ 60 มลิลลิติร ผลของรอ้ยละการ

ก าจดัส ีรอ้ยละการลดลงของความขุน่ และรอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซดแ์สดงดงัภาพที ่5 

4. ผลการศกึษาเวลาทีใ่ชต่้อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน 

การทดลองส่วนนี้เป็นการศกึษาผลของเวลาทีใ่ชใ้นการดดูซบัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวาน โดย

ในการทดลองไดใ้ชเ้วลาในการดดูซบัเท่ากบั 30, 60, 90, 120,150, 180 และ 240 นาท ีผลการศกึษาเวลาทีใ่ชต่้อ

การก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานแสดงดงัภาพที ่6 

 

 
ภาพท่ี 6 รอ้ยละการลดลงของสตวิโิอไซด ์รอ้ยละการก าจดัส ีและรอ้ยละการลดลงของความขุน่ 

เมื่อใชเ้วลาในการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานแตกต่างกนั  

 5.การลา้งเมด็ไคโตซานทีใ่ชง้านแลว้เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 จากผลการทดลองพบว่าเมื่อน าเมด็ไคโตซานทีผ่่านการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานมาลา้งดว้ยตวัท า

ละลายชนิดต่างๆแลว้น าสารละลายทีผ่่านการลา้งเมด็ไคโตซานทีใ่ชง้านแลว้มาวดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาว

คลื่น 420 นาโนเมตร พบว่าสารละลาย NaOH 5% w/v สามารถล้างสขีองสารสกดัหญ้าหวานออกจากเมด็ไคโตซาน 

ไดม้ากทีส่ดุดงัภาพที ่7 โดยผลการทดลองทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการทดลองทีศ่กึษาชนิดของ

ตวัชะตวัดูดซบัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ทรายงานผลการวจิยัว่าสารละลาย NaOH % 5 w/v เป็นตวัชะทีส่ามารถลา้ง

เมด็ไคโตซานดดัแปรไดด้ทีีส่ดุ [11] 
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ภาพท่ี 7 ชนิดของตวัท าละลายและค่าการดดูกลนืแสงของสารละลายทีผ่่านการลา้งเมด็ไคโตซานทีใ่ชง้านแลว้ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศกึษาผลของพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญ้าหวานต่อการก าจดัสพีบว่า เมื่อค่าพเีอชเริม่ต้นของ

สารสกดัหญ้าหวานเท่ากบั 6 รอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซด ์รอ้ยละการก าจดัสแีละรอ้ยละการลดลงของความขุ่น

เท่ากบั 38.82, 58.19 และ 54.83 ตามล าดบั (ดงัภาพที ่3) ซึง่เป็นสภาวะทีเ่มด็ไคโตซานเกดิการดูดซบัสขีองสาร

สกดัหญ้าหวานได้ดแีละมกีารดูดซบัสารสตีวโิอไซด์น้อย ดงันัน้งานวจิยันี้จงึใช้ค่าพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญ้า

หวานเท่ากบั 6 เป็นค่าพเีอชเริม่ตน้ของสารสกดัหญา้หวานทีเ่หมาะสม โดยผลงานวจิยัทีศ่กึษาก าจดัสขีองสารสกดั

หญา้หวานดว้ยสารละลายผสมไคโตซานและโซเดยีมไตรพอลฟิอสเฟต (sodium tripolyphosphate) ไดร้ายงานผล

การทดลองว่าค่าพีเอชเริ่มต้นของสารสกดัหญ้าหวานมีผลเป็นอย่างมากต่อร้อยละการก าจัดสี และสภาวะที่

เหมาะสมของสารละลายผสมระหว่างไคโตซานและโซเดยีมไตรพอลิฟอสเฟตคือ พีเอชเริ่มต้นเท่ากบั 7.5 [8] 

นอกจากนี้ยงัมรีายงานวจิยัทีศ่กึษาผลของพเีอชทีม่ต่ีอการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานดว้ยเมด็แอลจเินท [9] ซึง่

รายงานการวิจยัว่าสภาวะที่เหมาะสมคือค่าพีเอชของสารสกัดหญ้าหวานเท่ากับ 2 ซึ่งผลการทดลองที่ความ

แตกต่างกนัระหว่างเมด็อลัจเินตและเมด็ไคโตซานเกดิขึน้เนื่องจากโครงสรา้งทางเคมขีองเมด็อลัจเินตและเมด็ไคโตซาน

มคีวามแตกต่างกนั เมื่ออยู่ในสภาพที่มคีวามเป็นกรดเบสแตกต่างกนั จะส่งผลต่อหมู่ฟงัก์ชนั (active site) และ

ประจุทีผ่วิ โดยไคโตซานเป็นพอลเิมอรช์วีภาพทีภ่ายในโครงสรา้งมหีมู่ฟงักช์นัอะมโิน(-NH2) และหมู่ไฮดรอกซลิ  

(-OH) ซึง่เป็นหมู่ฟงักช์นัทีท่ าหน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัสยีอ้มไดด้ ีแต่ความสามารถในการเชื่อมต่อ(chelating ability) ของ

ไคโตซานจะขึ้นอยู่กับค่าพีเอชของสารละลาย แต่เนื่องจากไคโตซานเป็น  cationic polymer และมีค่า  pKa  

อยู่ในช่วง 6.2-7.0 ดงันัน้ในสารละลายที่มคีวามเป็นกรด(acid solution) ไคโตซานจงึสามารถ  protonated และม ี 

electrostatic properties ท าใหไ้คโตซานสามารถดดูซบัสขีองสารสกดัหญา้หวานได ้ [10] 

ส าหรบัการศกึษาผลของน ้าหนักเมด็ไคโตซานที่มีต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน จากผลการ

ทดลองพบว่าเมื่อใชน้ ้าหนกัเมด็ไคโตซานมากขึน้จะท าใหร้อ้ยละการก าจดัสแีละรอ้ยละการลดลงของความขุน่มคี่า

มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัเมื่อใชน้ ้าหนกัเมด็ไคโตซานมากขึน้จะสง่ผลใหร้อ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซดม์ากขึน้ 

(ดงัภาพที ่4) ซึง่การเลอืกสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานมหีลกัการทีส่ าคญัคอื ควรมี

ค่ารอ้ยละการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานทีส่งูแต่มคี่ารอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซดท์ีต่ ่า เนื่องจากในขัน้ตอน
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การก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานนัน้ไม่ควรมผีลท าให้ปรมิาณสารสตวีโิอไซดใ์นสารสกดัหญ้าหวานมปีรมิาณที่

ลดลงมากเกนิไป ถ้าสารสกดัหญ้าหวานทีผ่่านการก าจดัสแีลว้มปีรมิาณสตวีโิอไซดน้์อย จะท าใหไ้ม่คุม้ค่าต่อการ

ผลิตสารสตีวิโอไซด์ ดังนัน้โครงการวิจัยนี้จึงเลือกใช้น ้าหนักเม็ดไคโตซานเท่ากับ 12.5 กรัม เป็นน ้าหนักที่

เหมาะสม 

จากการศกึษาผลของปรมิาตรสารสกดัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน พบว่าเมื่อปรมิาตรของสาร

สกดัหญ้าหวานเพิม่ขึน้ ค่ารอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซดแ์ละรอ้ยละการก าจดัส ีมแีนวโน้มทีล่ดลง(ดงัภาพที ่5) 

เน่ืองจากเมื่อปรมิาตรของสารสกดัหญา้หวานมากขึน้จะมปีรมิาณของเมด็สมีากขึน้แต่น ้าหนักเมด็ไคโตซานทีใ่ชย้งั

เท่าเดมิ จงึท าใหป้ระมาณของเมด็ไคโตซานไม่เพยีงพอต่อการก าจดัส ีส่งผลใหค้่ารอ้ยละการก าจดัสลีดลง โดยการ

เลอืกปรมิาตรทีเ่หมาะสมได้พจิารณาจากค่ารอ้ยละการลดลงของสตีวโิอไซด์และรอ้ยละการก าจดัส ีส าหรบัการ

ทดลองนี้ปรมิาตรที่เหมาะสมคอื 50 มลิลลิติร เนื่องจากมคี่าร้อยละการลดลงของสตีวโิอไซด์มคี่าน้อย ในขณะที่ 

รอ้ยละการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานมคี่ามาก   

ส าหรบัการการศกึษาผลของเวลาที่ใช้ในการดูดซบัต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน จากผลการ

ทดลองพบว่าการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานดว้ยเมด็ไคโตซานเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วง  30 นาทแีรก และ

เมื่อเพิม่เวลาทีใ่ชใ้นการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานใหม้ากขึน้จะมรีอ้ยละการก าจดัสแีละรอ้ยละการลดลงของ

ความขุ่นทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย(ภาพที ่6) ส าหรบัการพจิารณาเวลาทีเ่หมาะสมต่อการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน

นัน้พจิารณาจากค่ารอ้ยละการลดลงของสตวีโิอไซด ์รอ้ยละการก าจดัสแีละรอ้ยละการลดลงของความขุน่ โดยเวลา

ที่ใช้ในการก าจดัสอีอกจาการสกดัหญ้าหวานที่เหมาะสมในงานวิจยันี้เท่ากบั 60 นาที เนื่องจากให้ค่าร้อยละ 

การลดลงของสตวีโิอไซดท์ีน้่อย แต่รอ้ยละการก าจดัสแีละรอ้ยละการลดลงของความขุน่มคี่ามาก   

 
สรปุผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรบัการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานดว้ยเมด็ไคโตซานทีไ่ดจ้าก
งานวจิยันี้ไดแ้ก่ ค่าพเีอชเริม่ต้นของสารสกดัหญ้าหวานเท่ากบั 6 น ้าหนักเมด็ไคโตซาน 12.5 กรมั ปรมิาตรสาร
สกดัหญ้าหวาน 50 มลิลิลิตร และเวลาที่ใช้ในการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวาน 90 นาที เมื่อท าการทดลอง
ภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม พบว่ารอ้ยละการก าจดัสขีองสารสกดัหญา้หวานดว้ยเมด็ไคโตซานเท่ากบั 43 และรอ้ยละ
การลดลงของสตวีโิอไซดใ์นสารสกดัหญ้าหวานเท่ากบั 18 โดยการก าจดัสขีองสารสกดัหญ้าหวานต้องพจิารณา 
ถงึสภาวะทีส่ามารถก าจดัสขีองหญา้หวานไดด้แีละไม่สง่ผลต่อปรมิาณสตวีโีอวไิซดท์ีม่ใีนสารสกดัหญา้หวาน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยในครัง้น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จากหลกัการใช้การเรียนรู้แบบ Collaborative-5 STEPs ร่วมกบัเทคนิคการใช้ผงักราฟิก 

ใบกจิกรรม และเครื่องมอืดจิทิลัดว้ยการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัผ่าน PLC กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 42 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมอืวจิยัที่ใช้ ไดแ้ก่ 1. เครื่องมอืทดลอง คอื แผนการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกแบบรวมพลงั 5 ขัน้ตอน ร่วมกบั

เทคนิคการใชผ้งักราฟิก ใบกจิกรรมและเครื่องมอืดจิทิลั 2. เครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนรู้แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ตามระดบัการคดิด้านพุทธพิสิยัของบลูม จ านวน 40 ขอ้ โดยวเิคราะห์

ขอ้มูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อสรุปผลการวจิยั พร้อมทัง้มีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการเขยีนบนัทึก 

หลังสอน หรือ Log Book ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ  

Co-5 STEPs ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก ใบกจิกรรม และเครื่องมอืดจิทิลัดว้ยการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัผ่าน 

PLC พบว่า กลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่รอ้ยละของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเท่ากบั 75 ซึง่สงูกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนด และจากการสะท้อนคดิผ่าน Log Book พบว่า นักเรยีนมคีวามสุขในการเรยีนรู้ด้วยการท างาน

ร่วมกนั ดงันัน้ ท าให้เกดิวฒันธรรมของการท างานแบบรวมพลงักนัทัง้โรงเรยีน เป็นการพฒันาครูและนักเรยีน 

ไปพรอ้มๆ กนั 

 

ค าส าคญั: การเรยีนรูแ้บบ Co-5 STEPS  เครื่องมอืดจิติลั  การใชผ้งักราฟิก  ใบกจิกรรม  PLC 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the academic achievement in English language course 

by using the techniques of graphic organizers ( GOs) , activities sheets and digital tools.  

The subject included the seventh grade students at Surasakmontree school who were selected from  

42 cases as the target group by using Cluster Random Sampling. The research instruments consisted of 

the following 1)  experimental instrument which is collaborative active learning lesson plans (Co-5 steps) 

and 2)  the instruments for data collection which is selective achievement test with 4 choices based on 

Cognitive Bloom’s Taxonomy included 40 items. The data were analyzed by using mean and percentage 

as well as content analysis from Log Book writing reflection.  The results of this study showed that  

1) after using Co-5 steps learning with the techniques of GOs, activity sheets and digital tools in classroom, 

the mean and the percentage of academic achievement scores are higher than expected as 75% like in 

the hypothesis; 2) from the Log Book writing refection, it was found that the students were very active and 

happy in collaboratively participating in class with their group members. Thus, the culture of collaboration 

in whole school and learning community are conducted to develop both the teacher professions, and also 

the students in the same time. 

 

Keywords: Co-5 Steps Learning, Digital Tools, Graphic Organizers, Activity Sheets, PLC 

 

บทน า 
 กลวิธีหรือแนวทางส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในปจัจุบัน คือ การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวชิาชพีสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัที่เรยีกว่า Professional Learning Community-

Coaching-Mentoring-Lesson Study (PLC-CM-LS) เพื่อพฒันาครใูหม้ทีกัษะ 8C ของครมูอือาชพีสูก่ารเสรมิสรา้ง

ผลสมัฤทธิ ์และสมรรถนะของผูเ้รยีนในโรงเรยีน 4.0 สิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ครูต้องมทีกัษะการออกแบบการจดัการ

เรยีนรูเ้ชงิรุกแบบรวมพลงั (Collaborative Active Learning) ผ่านเทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ กระบวนการ

เรยีนรูแ้บบรวมพลงั 5 ขัน้ตอน การใชเ้ทคนิคผงักราฟิก ใบกจิกรรม และเครื่องมอืดจิทิลั เป็นตน้ 

 กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลงั 5 ขัน้ตอนเรยีกสัน้ๆ Collaborative 5 STEPs คอื เป็นแนวการสอน 

หนึ่งของการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) เน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง นักเรยีนมกีารปฏบิตักิจิกรรม

แบบกลุ่มรวมพลัง โดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้ากว่า เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย  

เพื่อให้มีความสุขในการของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้  (Learner) ส่วนบทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

(Facilitator) โดยมลีกัษณะเด่น หรอืลกัษณะเฉพาะ ดงันี้ 1) เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ 

คอืเน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 2) หลงัการสรา้งความรูแ้ลว้ ครตูอ้งมกีารจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนน าความรู้

ไปประยุกต์ให้ได้ผลงานหรือภาระงานไปตอบแทนสงัคม 3) จัดการเรียนรู้เน้นการท างานกลุ่มแบบรวมพลัง  
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เดก็ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัและกนั เพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคกนั (Equity) ตามตวัชีว้ดัเป้าหมายของการจดัการศกึษา 

4) วธิสีอนส าคญัทีใ่ชใ้น Collaborative 5 STEPs คอื วธิสีอนแบบสบืสอบ วธิสีอนแบบโครงงาน วธิสีอนต่างๆ ทีใ่น

การเรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ5)  เทคนิคส าคัญที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้แนวนี้ มี 5 ขัน้ตอน  

มรีายละเอยีด ดงันี้  

 1. ข ัน้เสนอสิง่เรา้ และระบุค าถามส าคญัอย่างร่วมพลงั (Questioning Collaboratively) เป็นขัน้ตอนทีท่ า

ใหผู้เ้รยีนสงสยั (Ask) จากสิง่เรา้ สมองเกดิภาวะอสมดุล (Disequilibrium) โดยการถามค าถามส าคญั ครูไม่เฉลย

ค าตอบ แต่ใหผู้เ้รยีนการคาดคะเนค าตอบ 2 วธิ ีคอื 1) ใหต้อบค าถามเป็นรายบุคคล และ 2) ใหต้อบเป็นทมีเป็น

จุดเริม่ตน้ของทกัษะการแกป้ญัหา (Problem Solving) 

 2. ข ัน้แสวงหาสารสนเทศ และวิเคราะห์อย่างรวมพลัง (Searching Collaboratively) เป็นขัน้ส าคัญ 

ทีค่รูออกแบบขอ้มูลสารสนเทศ ดว้ยการสรา้งสื่อการเรยีนรู ้เช่น ใบกจิกรรม ใบงาน ใบทดลอง รวมทัง้ใบความรู้  

เพื่อใหผู้เ้รยีนสบืสอบเองแบบมสีว่นร่วมใหใ้หผู้เ้รยีนเกดิ ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 

 3. ข ัน้รวมพลงัอภิปราย และสร้างความรู้ (Constructing Collaboratively) เป็นขัน้สื่อความหมาย เช่น

น าเสนอหน้าชัน้เรียน มีการอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ เกิด Dialogues โดยครูมีหน้าที่เชื่อมโยงความรู้ 

ทีผู่เ้รยีนสรา้งไปยงัความรูถู้กตอ้ง และเป็นขัน้ทีค่รอูาจใหท้ าแบบฝึกหดัเพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจและทกัษะต่างๆ 

 4. ข ัน้สือ่สาร และสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง (Communicating Collaborative) เป็นขัน้ผู้เรียนสื่อสาร  

เรื่องทีเ่รยีนรูแ้ลว้กนัเอง รวมทัง้มกีารประเมนิตนเอง มกีารสะทอ้นคดิ ขอ้ด ีขอ้เด่น อยากรูใ้นเรื่องทีเ่รยีนมา 

 5. ข ัน้ประยุกต์ และตอบแทนสงัคม (Serving Collaboratively) เป็นการบูรณาการความรู้ (K) ที่เรยีนมา

ทกัษะ (P) และนิสยัที่เกิด (A) จนเกิดสมรรถนะสร้างชิ้นงานหรือภาระงานไปตอบแทนสงัคมได้  เช่น การท า

โครงงานขนาดเล็ก การผลติโปสเตอร์ ท าคลิปวีดโีอเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น จนเกดิทกัษะด้านการสร้างสรรค์  

และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) คือ ผู้เรียนมีการคละเพศคละ

ความสามารถ และความถนัด และมีการท างานร่วมกันแบบรวมพลังของการท างานแบบ Jumping Tasks  

ผ่านการปฏสิมัพนัธต์ามรปูแบบ ดงันี้ Dialogue with Myself        Dialogue with Peer/Media         Dialogue with 

Others 

 ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิ2560-2579 [1] ดา้นเป้าหมายผูเ้รยีน (Larner 

Aspirations) โดยครูต้องจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 8Cs กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ทัง้ 5 ขัน้ตอน ดงักล่าวมสีว่นช่วยในการสง่เสรมิทกัษะการคดิอย่างมจีจิารณญาณ และทกัษะการแกป้ญัหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านความร่วมมือ ท างานเป็นทีม (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) และทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) เป็นตน้ 

 เทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) คอื กลเมด็ในการใชแ้บบของการสือ่ความหมาย เพื่อใช้

น าเสนอขอ้มูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มคีวามเขา้ใจง่าย กระชบั  กะทดัรดั ชดั กราฟิกได้จากการ 

น าข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ มาจดักระท าขอ้มูล ในการจดักระท าต้องใช้ทกัษะการคิดขัน้สูง เช่น 

การสังเกตการเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ จากนัน้จึงเลือกแบบผังกราฟิก 
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ทีเ่หมาะสมแต่ละแบบเพื่อน าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นระบบจงึท าใหผู้เ้รยีนสามารถจ าไดแ้บบถาวร และช่วยใหผู้เ้รยีน

พฒันาปญัญาอย่างหลากหลาย (Multiple Intelligences)  

 หลกัการเขยีนใบกจิกรรม (Activity Sheets) อย่างง่าย [2] ใหค้ านึงถงึหลกัการต่อไปนี้ 

  1) ใหอ่้าน / ดฟูงั / สงัเกต / ศกึษา 

  2) ใหค้ดิ (คดิแบบต่างๆ ) หรอืคดิ + เน้นใหว้เิคราะห ์จนไดผ้ลการวเิคราะห ์และผลการศกึษา 

  3) ให้เขยีน หรือบนัทึกผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบการน าเสนอที่มีหลากหลาย  

แต่เลอืกแบบใหเ้หมาะสมกบัผลของการศกึษา หรอืผลการวเิคราะห์ 

  4) ใหเ้พิม่ค าสัง่สอนบม่นิสยัใหน้กัเรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม 

 แอพพลเิคชัน่เพื่อการศกึษาก าลงัมบีทบาท และความส าคญัในการเรยีนการสอนนักเรยีน อกีทัง้รฐับาล

ไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมยัใหม่ (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และนักศึกษา

แอพพลเิคชัน่เพื่อการศกึษาสามารถใชป้ระโยชน์ และสรา้งคุณค่าทางการเรยีนรูไ้ดม้าก เน่ืองจากนกัเรยีนสว่นใหญ่

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายผ่านทางโทรศพัท์มอืถอืระบบปฏบิตักิารสมาร์ทโฟน หรอืแอนดรอยดใ์นปจัจุบนั นัน้

พบว่ามกีารสรา้งแอพพลเิคชัน่ทีใ่ช้ในการศกึษาทีค่รอบคลุมทุกๆ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ไวอ้ย่างน่าสนใจซึ่งแต่ละ

กลุ่มสาระการเรยีนรูน้ัน้กม็แีอพทีน่่าสนใจมากมาย ดงัต่อไปนี้ 

1) Flipgrid เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการบันทึกวีดีโอ และสะท้อนคิด  

ไปยงัหอ้งเรยีนทีส่รา้งขึน้ได ้

 2) Seesaw เป็นแอพพลเิคชัน่ทีช่่วยในเรื่องการจดัการครสูามารถจะสัง่การบา้นใหน้ักเรยีนแอพพลเิคชัน่

จะช่วยเตอืนความจ าว่าสัง่งานอะไรไปบา้งส่งเมื่อไหร่ และเรายงัสามารถรูไ้ดว้่านักเรยีนคนใดส่งงานของเราแล้ว

บา้งนักเรยีนกส็ามารถท างานผ่านแอพพลเิคชัน่น้ีไดเ้ลย และยงัสามารถเลอืกใชไ้ดห้ลากหลายรปูแบบไม่ว่าจะวาด

รปูถ่ายภาพอดัเสยีงหรอืถ่ายคลปิ ซึง่ครสูามารถเขา้มาตรวจผลงานไดท้นัทรีวมถงึแชรใ์หผู้ป้กครองรบัรูไ้ดด้ว้ย 

  3) QUIZIZZ เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสามารถแจง้ผลการสอบไดใ้นทนัท ี

(Immediate feedback) 

4) Moocs รูปแบบของการน าเสนอบทเรียนในวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้เรียนลงทะเบียน  

และเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ และเวบ็แอพ-พลเิคชัน่โดยเนื้อหาที่น าเสนอใน MOOCs นัน้เป็นการเน้น

โดยตรงไปทีก่ารสอนส าหรบัคนกลุ่มใหญ่ 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการรู้แบบรวมพลงั 5 ขัน้ตอน  (Co-5 steps) 

ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก ใบกิจกรรม และเครื่องมือดิจิทัลด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชน  

แห่งการเรยีนรู้เชงิวชิาชพีที่มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/4

โรงเรยีนสรุศกัดิ-์มนตร ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการศกึษา (Aspirations) ของชาต ิ

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสุรศกัดิ ์

มนตร ีโดยใชห้ลกัการใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั 5 ขัน้ตอนร่วมกบัเทคนิคการใชใ้บกจิกรรม ผงักราฟิก

ดว้ย และเครื่องมอืดจิทิลั ดว้ยการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) แนวการวิจัย 

เชงิทดลองเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนการสอน (Research and Development) โดยมกีารทดลองใชก้ระบวนการ

เรยีนรู ้Co-5 Steps ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก ใบกจิกรรม และเครื่องมอืดจิทิลัเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ภาษาองักฤษของกลุ่มเป้าหมาย คอื นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ี

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/4 โรงเรยีนสุรศกัดิม์นตร ีจ านวน 42 คน ทีก่ าลงัศกึษาวชิาภาษาองักฤษ

อ่าน-เขยีน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจาก

ประชากรนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 มีทัง้หมด 12 ห้อง มีความสามารถคละกันไปในแต่ละห้อง 

ทีค่ลา้ยคลงึกนั และภายในของแต่ละหอ้งมคีวามหลากหลายครบดว้นทัง้กลุ่มเดก็เก่ง กลาง อ่อน ผูว้จิยัจงึจบัฉลาก

หอ้ง 1-12 จนไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 42 คน 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Co-5 Steps ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

ใบกจิกรรม และเครื่องมอืดจิทิลั ดว้ยการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี 

 ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/4 โรงเรยีนสุรศกัดิม์นตร ีภาคเรยีนที่ 1 

ปีการศกึษา 2562 

 สมมติฐานของการวิจยั การเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรู้ Collaborative-5 STEPs ร่วมกบั

เทคนิคการใช้ผงักราฟิก ใบงาน และเครื่องมอืดิจทิัลด้วยการพฒันาบทเรียนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เชงิวชิาชพีท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรี

สงูขึน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 

 เครือ่งมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือทดลอง  คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน 1 (อ20201)  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Collaborative-5 STEPs ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

ตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัผ่าชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี จ านวน 23 คาบ 

 เครื่องมือวิจยั คอื แบบสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูร้ายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขยีนแบบเลอืกตอบ

ชนิด 4 ตวัเลอืก ตามระดบัการคดิดา้นพุทธพสิยัของบลมู จ านวน 40 ขอ้ สรา้งโดยผูว้จิยั 

 

 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 

 ระยะที ่1 ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 

 1.1 ดา้นเตรยีมการจดัการชัน้เรยีน 

      จดัโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม (4 คน/กลุ่ม) (ม ี5 คน 2 กลุ่ม) คละเพศ คละความสามารถ และความถนัด 

ก าหนดบทบาทหน้าทีห่มุนเวยีนกนั เช่น หวัหน้า เลขานุการ 
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 1.2 เตรยีมวางแผนชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีน าไปทดลอง ดงันี้ [3] 

      1.2.1) องคป์ระกอบของกลุ่มชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี (PLC) ไดแ้ก่ ครูผู้วางแผน (Planer) 

ครผููร้่วมคดิ (Buddy) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้(Mentor) และผูเ้ชีย่วชาญ 

      1.2.2) กระบวนการทีชุ่มชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีใช ้คอื การพฒันาบทเรยีนร่วมกนั (LS) ดงันี้ 

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้วิเคราะห์ (Analyze) รายวิชาที่สอนโดยก าหนดเนื้ อหาสาระที่จะสอน ระบุตัวชี้ว ัด  

และมาตรฐานการเรยีนรู้ ออกแบบการเรยีนการสอนดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบย้อนกลบั (Backward Design) 

ไดเ้ขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดั 

 2) สาระการเรยีนรู ้

 3) กจิกรรมการเรยีนรู ้

 4) การประเมนิการเรยีนรู ้

 ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผนการจดัการเรียนรู้ (Plan) เป็นขัน้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย 

ครู ผูว้จิยั ครูผูร้่วมคดิ ครูพี่เลีย้ง และผูบ้รหิาร ให้การชีแ้นะ ใหค้ าปรกึษาในการออกแบบ การปรบั และเสรมิให้

แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพอย่างรวมพลงั พร้อมทัง้พิจารณาสื่อการเรียนรู้ ประเมนิการเรียนรู้โดยแต่ละ

แผนการจดัการเรียนรู้ต้องออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ Co-5STEPs ร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก ใบกิจกรรม  

และเครื่องมอืดจิทิลั ไดแ้ก่ QUIZIZZ, Flipgrid, Seesaw และ MOOCs 

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบตัิ และสงัเกตการณ์ (Do & See) ผู้วิจ ัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านชุมชนแห่ง 

การเรยีนรูท้างวชิาชพีไปทดลองสอน ในขณะเดยีวกนัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีท าหน้าทีส่งัเกต โดยสงัเกต

พฤติกรรมนักเรียน สะท้อนพฤติกรรมครู ตลอดจนการจดัการชัน้เรียนในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ใบกิจกรรม 

การจดัการใชก้ระดาน การจดัโต๊ะเรยีน การจดัการเวลาเพื่อเป็นขอ้มลูในการสะทอ้นคดิ 

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้สะท้อนคิด (Reflect) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สะท้อนถึงความส าเร็จ จุดเด่น  

และจุดทีต่อ้งแกไ้ขในการจดัการเรยีนการสอน พฤตกิรรมเดก็ พฤตกิรรมคร ูแนะน าวธิปีรบั วธิีแกไ้ขผลการเรยีนรู ้

ของนกัเรยีน 

 ขัน้ท่ี 5 ขัน้ปรบัปรุงแก้ไข (Redesign) เป็นขัน้ที่ผู้วจิยัน าบทเรยีนที่ได้จากการสะท้อนคิดไปปรบัปรุง 

ในชัน้เรยีนต่อไป 

ระยะที ่2 การด าเนินการรวบรวมขอ้มลู 

 2.1 ผูว้จิยัปฐมนิเทศนกัเรยีนเกีย่วกบัระเบยีบวนิยัในการเรยีน 

 2.2 ด าเนินการทดลองสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูห้น่วยที ่2 เรื่อง Reading Techniques เป็นเวลา 

7 ชัว่โมง ซึ่งผู้วิจยัได้น าผลจากการสะท้อนคดิของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) และบนัทึกประวตั ิ

การปฏบิตักิารสอน (Log Book) ครัง้นี้ ไปแกไ้ขในแผนหน่วยที ่3 

 2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง The World of Literary Works เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

ไปทดลองสอนแลว้ด าเนินการเหมอืนขอ้ 2.2 
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 2.4 น าแผนการจดัการเรยีนรู้หน่วยที่ 4 เรื่อง English Through Songs เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ไปทดลอง

สอน และน าผลจากการสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และบนัทึกประวตัิการปฏิบัติ 

การสอน (Log Book) 

ในการนี้ก็ได้มกีารทดลองใช้แผนการจดัการเรยีนรู้แบบ Co-5 Steps ตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีน

ร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี ตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 รายการปฏบิตัใินการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้Co-5 Steps ตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีน 

วนั/เดอืน/ปี ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ จ านวนชัว่โมง 
กรกฎาคม Reading Techniques 7 
สงิหาคม The World of Literary Works 8 
กนัยายน English through Songs 8 

รวมจ านวนชัว่โมง 23 
 

2.5 ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูจ้ านวน 3 หน่วยการเรยีนรู ้และเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

2.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณจากแบบสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพจากการเขยีน Log Book ของนกัเรยีนดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา 

 

ผลการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1/4 ซึ่งใช ้

เกณฑผ์่าน คอื ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 70 ตามเกณฑ ์ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อความสอดคลอ้ง 

กบัค่าเป้าหมายของงานประกนัคุณภาพการศกึษาในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรยีนแสดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเฉลีย่รอ้ยละของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งัคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 

นกัเรยีน (คน) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
(คะแนนเตม็ 30 จากแบบสอบ) 

1 22 
2 23 
3 28 
4 24 
5 26 
6 20 
7 19 
8 24 
9 25 
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10 26 
11 29 
12 18 
13 19 
14 16 
15 25 
16 19 
17 23 
18 26 
19 25 
20 28 
21 27 
22 21 
23 25 
24 20 
25 24 
26 19 
27 18 
28 17 
29 14 
30 16 
31 18 
32 17 
33 22 
34 28 
35 25 
36 26 
37 28 
38 22 
39 29 
40 28 
41 22 
42 14 

ค่าเฉลีย่ (Mean) 22.5 
รอ้ยละ 75 
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จากตารางที่ 2 นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่โรงเรียนสุรศกัดิม์นตรี 1/4 มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้าองักฤษ เท่ากบั 75 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัมคีวามสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ก าหนด ที่ว่าการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ 

Collaborative-5 STEPs ร่วมกบัเทคนิคการใช้ผงักราฟิก ใบงาน และเครื่องมือดิจิทลัด้วยการพฒันาบทเรียน

ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสุรศกัดิม์นตรีสูงขึน้ เป็นตามปรชัญาของ JOHN DEWEY ที่เน้นให้เด็กเรยีนรู้ 

จากประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยการท างานร่วมกัน จากนัน้ร่วมกันสร้างความรู้ด้วยกลุ่มกันเอง

(Construction of the New Knowledge) อันเกิดเป็นความเข้าใจ เกิดเป็นความจ าที่คงทนตามแนวคิดของ 

คอนสตรคัตวิสิต์ ซึ่งเดก็สามารถน าความรูไ้ปสรา้งผลงานบรกิารสงัคมได้ อกีทัง้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารท างาน

ร่วมกนั ให้เดก็เก่ง หรอืถนัดกว่าช่วยเดก็ทีเ่รยีนชา้ หรอืถนัดน้อยกว่าแนวคดิ และทฤษฎีขา้งต้นด้วยจงึเป็นผล 

ต่อการสรา้ง ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสุรศกัดิม์นตรทีีส่งูขึน้มากกว่า

เกณฑท์ีก่ าหนด 

 นอกจากเหตุผลขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยัยงัคดิว่า น่าจะเป็นเพราะ 

 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  Co-5 STEPs นั ้น ในขัน้ที่  3 เป็นการอภิปราย  

และสร้างความรู้ซึ่งนักเรยีนต้องน าผลการรวิเคราะห์มาน าเสนอกนั ครูได้ ใช้ค าถามน าท าให้เสริมสร้างการคิด 

พบความเหมอืน ความแตกต่างของผลงานกนัละกนั ท าให้ต้องใช้เวลาไตร่ตรองร่วมกนั หาค าตอบของค าถาม

ส าคญัอย่างมเีหตุผล อย่างมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์อนัช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ หรอืเขา้ใจอย่างคงทน 

จงึช่วยให้ท าแบบสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจได้ อกีทัง้ นักเรยีนได้ลงมือปฏบิตัิ ท างานร่วมกนั ในการสงัเกต 

รวบรวม จดักลุ่มเปรยีบเทยีบ วเิคราะหค์วามเหมอืน ความต่างวเิคราะหส์รุป จงึท าใหน้ักเรยีนท าแบบสอบระดบั

การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินได้ นอกจากนี้  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ข ัน้ที่ 5 คือ การประยุกต์  

และตอบแทนสงัคมนัน้ช่วยท าใหน้ักเรยีน ไดน้ าความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ประยุกต์ความรูโ้ดยสรา้งผลงาน 

การคิดแก้ปญัหา สงัเคราะห์ สร้างสิ่งใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว 

จึงเสริมสร้างให้นักเรียนสามารถท าแบบสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ว ัดระดับการคิด 

ตามแนว BENJAMIN BLOOM ไดส้งูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด  

 2) ในการนี้  ผู้วิจ ัยและเพื่ อนครูท าเครื่องมือทดลองคือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  รวมทัง้  

การสร้าง เครื่องมอืวิจยั คอื แบบสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ ได้รบัความช่วยเหลอืจากชุมชน 

แห่งการเรยีนรู้เชงิวชิาชพีของโรงเรยีนครัง้นี้ ซึง่ประกอบด้วย ผูว้จิยั เพื่อนร่วมคดิ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้ช่วยสอนงานแบบพี่เลี้ยงตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนัตามล าดับ ตัง้แต่

วเิคราะหแ์ผนฯ เขยีนแผนฯ ไปปฏบิตักิารสอนจรงิ มกีารสะทอ้นคดิจากการไปสงัเกตเป็น ระยะๆ แลว้มกีารปรบั

แผนด้วย ซึ่งเป็นการพฒันาตัวผู้วิจยัอย่างต่อเนื่อง อนัท าให้เกิดความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ  
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ACTIVE LEARNING ส่งผลต่อการท าให้นักเรยีนเรียนรู้ร่วมกนั แก้ไขร่วมกนั เปลี่ยนแปลงความรู้ ความเขา้ใจ  

ดว้ยตนเอง สามารถ อธบิายได ้และประยุกตค์วามรูท้ีเ่รยีนในสถานการณ์ใหม่หรอืซบัซอ้นได ้[4] 

 ด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงน่าจะเป็นปจัจัยส าคญัที่ส่งผลการมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ีมผีลสมัฤทธิท์ีส่งูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

สรปุผลการวิจยั 
 หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Co-5 STEPs ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก ใบกิจกรรม  

และเครื่องมือดิจิทลัด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพพบว่า นักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1/4 โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรมีค่ีาเฉลีย่รอ้ยละของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งัคมเท่ากบั 75 

ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด จากการสะทอ้นคดิของครูผ่านการบนัทกึ Log Book และการสงัเกต Buddy Teachers 

พบว่า นกัเรยีนความสุขในการเรยีนรูด้ว้ยการท างานร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยเฉพาะเดก็เก่งช่วยเดก็ทีเ่รยีน

ชา้กว่า อกีทัง้ ยงัเกดิวฒันธรรมของการท างานแบบรวมพลงักนัทัง้โรงเรยีน เป็นการพฒันาตนเอง  และนักเรยีน 

ไปพรอ้มๆ กนั 

 ข้อเสนอแนะ 

 1) เป็นแนวทางในการน าไปจดัการเรยีนการสอนในสาระอื่นๆ และแนะน าครรูะดบัชัน้ต่างๆ ใหน้ าไปใช ้

 2) กจิกรรมการเรยีนรู้เชงิรุกเป็นการร่วมมอืกนัในการเรยีนรู้ และการเรยีนรู้เชงิประสบการณ์สามารถ

ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถในการสะท้อนคิดสูงขึ้นอาจารย์ผู้สอนควรให้ความส าคัญเรื่องการเลือก

สถานการณ์และการแบ่งกลุ่มเรยีนรูท้ี่มคีวามสอดคล้องสมัพนัธก์นั และในขณะปฏบิตักิจิกรรมควรเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาร่วมกนัสะทอ้นคดิอย่างเตม็ทีโ่ดยผูส้อนท าหน้าทีเ่ป็นโคช้ และคอยสนบัสนุนการเรยีนรู ้

  3) ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถในการสะท้อนคิดของ

นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอาจออกแบบการพฒันาความสามารถในการสะทอ้นคดิในลกัษณะของการ  

บูรณากบัหลกัสตูรสถานศกึษา ออกแบบเป็นหลกัสตูรเสรมิ หรอือาจศกึษาวจิยัแนวทางการพฒันาความสามารถ 

ในการสะทอ้นคดิร่วมกบัการใชส้ือ่เทคโนโลยอีื่นๆ 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ ทีส่่งเสรมิทกัษะ
การสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  และประเมินคุณภาพ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 2) เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ และ 3) เพื่อศกึษาทกัษะการสื่อความหมายข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้
ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดย 
การเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 1) ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ 
ที่ส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 2) แบบประเมิน
คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 4) แบบวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์
เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรง 
ตึงผิวที่ส่งเสริมทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก  
(X = 4.73, S.D. = 0.27) 2) ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนที่เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ  
มคีะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ และ 3) ทกัษะการสื่อความหมาย
ข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิวมีคะแนนเฉลี่ย 
คดิเป็นรอ้ยละ 70.43 ซึง่สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไว้ 
 
ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ สารลดแรงตงึผวิ  ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ 
 

Abstract  

 The purposes of this research were 1) to develop the science activity packages on surfactants 
to enhance scientific communication skills for 8th grade students and to assess the quality of the science 
activity package by experts,2)  to study learning outcomes of the studentswith the science activity 
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packagesto enhance scientific communication skills, and 3)  to study the students’  scientific 
communication skills. The sample group was one classroom of 8th grade students (n=25) by purposive 
sampling.  The research tools consisted of:  1)  the science activity packages on surfactants, 2)  the 
assessment form of the quality of the science activity packages by experts, 3) the science achievement 
test on surfactants, and 4) the scientific communication skills test. The result indicated that: 1) the quality 
of the science activity package by experts was at level of very good quality ( X =  4.73, S.D.  =  0.27) ,  
2) the students’ learning outcome was mean scores at 71.45% , which was higher than 70% of criteria, 
and 3) the scientific communication skills of students were mean scores at 70.43% , which was higher 
than 70% of criteria. 
 
Keywords: Science Activity Packages, Surfactants, Scientific Communication Skills 
 
บทน า 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะต้องสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อพฒันา และเสรมิสร้างศกัยภาพคนของชาติ 
ให้สามารถเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการยกระดบัคุณภาพการศกึษา และการเรยีนรู ้
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดบัสากลสอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 [1] ซึ่งส่งผลต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ของคนในสงัคมยุคใหม่ ที่มีลกัษณะเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้  (Knowledge Based Society)  
โดยการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่มีบรรยากาศการถ่ายทอด  และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้  
และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการ และเอื้อต่อการเรยีนรู้ [2] เพื่อพฒันามนุษย์ทัง้ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
และความสุขการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นศตวรรษที่ 21 นัน้ ไม่ไดเ้น้นเน้ือหาสาระเป็นส าคญั หากแต่ต้องมุ่งส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการเรยีนรู้ ใหผู้เ้รยีนมคุีณลกัษณะเช่นเดยีวกนักบันักวทิยาศาสตร ์[3] คอืมทีกัษะที่ส าคญั 
ในการลงมอืศึกษาค้นคว้าคดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้วยตนเองตามความสนใจ หรอืความต้องการ
ค้นหาค าตอบตามกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู ้
ความสามารถในการแก้ปญัหา และการจดัการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ในปจัจุบนั เช่น ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท างานร่วมกนั รวมทัง้ทกัษะทางสงัคม 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ัน้พื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) 
รายวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในปีการศกึษา 2555-2558 พบว่านักเรยีนได้คะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละ 35.37, 37.95, 38.62 และ 37.63 เหน็ได้ว่าคะแนนเฉลีย่รายวชิาวทิยาศาสตรม์คีะแนนต ่ากว่าร้อยละ 
50 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละมาตรฐาน ว 8.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรแ์ล้ว ถูกจดัเกณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่มคีะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต ่า [4] สะทอ้นให้เหน็ว่า
การจดัสภาพการศกึษาในปจัจุบนัใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาวชิามากกว่ากระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
เน้นการสอนแบบบรรยายมากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง โดยจะเห็นได้จากลักษณะแบบฝึกหัดในหนังสือ  
หรอืการทดสอบต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบที่ใชว้ดัไดเ้พยีงความรู้และความจ า ส่งผลให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีต่ ่า จากสภาพปญัหาดงักล่าว จงึต้องใหค้วามส าคญัในการพฒันา ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์นัน้ ครูควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีน 
ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์เพื่อฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มคีวามสามารถในการสื่อ
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ความหมายข้อมูลที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น มีรูปแบบที่เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ทกัษะในการสื่อความหมายข้อมูลจงึเป็นทกัษะหน่ึงที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดกบัผู้เรียน 
ด้วยเหตุผลน้ี ผู้ว ิจยัจึงต้องการพัฒนาทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยผ่านการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์เพื่อให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบัติกิจกรรม  
ดว้ยตนเอง  
 ทกัษะสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เป็นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐาน [3] 
หมายถึง ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต การวดัการทดลอง และจากแหล่งข้อมูลมาจดักระท า
ใหม่โดยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัเรยีงล าดบั จดัแยกประเภท หรอืค านวณหาค่าใหม่ เพื่อใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความหมาย
ของข้อมูลชุดนัน้ดขีึ้น โดยอาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ กราฟ สมการ เขยีนบรรยาย เป็นต้น 
ในการสื่อความหมายข้อมูลที่ได้จ ัดกระท าแล้ว  จะเห็นได้ว่าการสื่อความหมายข้อมูลท าได้หลายแบบ 
การที่จะเลอืกใช้แบบใด นัน้ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของข้อมลู วตัถุประสงคข์องงานที่จะศกึษา ทัง้น้ี เพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการตคีวามหมายขอ้มูล และสรุปผลต่อไป [5] ซึ่งในพฒันาทกัษะของผู้เรยีนนัน้มวีธิกีารที่หลากหลาย 
เช่น การพฒันาผูเ้รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เน่ืองจากชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์ป็นนวตักรรมทางการศกึษา
รปูแบบทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผู้เรยีน หรอืเหมาะส าหรบัการเรยีนรูท้ี่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการเรยีนรู้ควบคู่
ไปกบัการจดักิจกรรม [6] ชุดกิจกรรม คือ โปรแกรมทางการสอนที่ประกอบด้วยวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรยีน คู่มอืครู เน้ือหา แบบทดสอบ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเชงิการเรยีน 
ชุดกจิกรรมน้ีครเูป็นผูจ้ดัใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดศ้กึษาคน้ควา้ และฝึกฝนตนเอง โดยครผููส้อนเป็นผูแ้นะน าเท่านัน้ [7] 
ชุดกจิกรรมยงัช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในการสอนของครู และส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกร รม 
การเรยีนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนลงมอืปฏิบตักิจิกรรมจากชุดกจิกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรยีนโดยยดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ผูเ้รยีนจะมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าใหผู้เ้รยีน
ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน แต่มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าค าตอบด้วยตนเอง และเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ 
ในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นต้น [8]  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ว ิจยัจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรบันักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นเพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ซึ่งเน้ือหาที่ใช้ในงานวจิยัน้ีเป็น
เรื่อง สารลดแรงตึงผิว ทัง้น้ี สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนั สารลดแรงตึงผิวมีประโยชน์  
หลายดา้น เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ผลติภณัฑท์ าความสะอาด ผงซกัฟอก สบู่ ยาสฟีนั 
ยาสระผม ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ที่มีฟอง ทัง้น้ี เน้ือหาสาระเรื่องน้ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ 
และตวัชี้วดัของหลกัสูตรแกนกลางส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมใีนชวีติประจ าวนั 
และมเีน้ือหาทีส่ามารถออกแบบการท ากจิกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ได ้และบูรณาการเขา้กบัการพฒันาทกัษะ 
การสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาน าเสนอ   
หรอืแสดงในรูปแบบทีเ่หมาะสม เพื่อให้ผูอ้ื่นเขา้ใจความหมายของข้อมูลได้ดยีิง่ขึ้น ซึง่นักเรยีนจะได้ฝึกทกัษะการ
สื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรด์ว้ยการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิวที่ส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูล 
ทางวทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

32 

 

2. เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจากการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ     
ส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ทีไ่ดก้บัเกณฑร์อ้ยละ 70  

3. เพื่อศึกษาทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
หลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ โดยเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้กบัเกณฑ์รอ้ยละ 
70 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2560

จ านวน 180 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนศรปีระจนัต์ เมธปีระมุข 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 9 ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนจ านวน 25 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ ที่ส่งเสรมิทกัษะการ
สื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว และ 2) ทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ  
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั  
เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื สารลดแรงตึงผวิ ซึ่งตรงตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึ้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ สาระที่ 3 สาร และสมบตัิของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบตัิของสาร
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้าง และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้ และจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ โดยชุดกจิกรรม เรื่อง สารลดแรง
ตึงผิว ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 กจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมที่ 1 สนุกกบัพรกิไทย กิจกรรมที่ 2 น ้านมสรีุ้ง  
และกจิกรรมที ่3 น ้ายาลา้งจานรกัษ์โลก 
 นิยามศพัท์เฉพาะ 
 ทกัษะการส่ือความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถในการน าข้อมลูที่ไดจ้าก    
การสงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งข้อมูลมาจดักระท าใหม่เพื่อให้เกิดความชดัเจน และเข้าใจได้ง่าย  
มากยิง่ขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสม ซึ่งรปูแบบของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่ใช้ในการวจิ ัยครัง้น้ี
ประกอบดว้ย รปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 
 1. ใช้ข้อความบรรยายข้อมูล หมายถึง ข้อความที่รดักุม ชดัเจน ที่แสดงความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล  
ที่ต้องการสื่อความหมาย เช่น เมื่อ ใช้สบู่จุ่มลงบรเิวณผิวน ้าที่เต็มไปด้วยพริกไทย จะท าให้พริกไทยแตกตัว  
และบางส่วนลงไปอยู่กน้ภาชนะ ทัง้น้ี เกดิจากสบู่ไดท้ าลายแรงตงึผวิของน ้า เป็นต้น 
 2. ใชส้ญัลกัษณ์ หมายถงึ ตวัอกัษรหรอืเครื่องหมายทีต่กลงกนัไวแ้ทนขอ้ความบางอย่าง ทัง้น้ี เพื่อใหร้ดักุม
สะดวกแลว้เขา้ใจตรงกนั 
 3. ใช้สมการทางวทิยาศาสตร์ เป็นการแสดงผลสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปร ซึ่งสามารถสื่อความหมาย  
ไดร้ดักุม เทีย่งตรง เขา้ใจง่าย 
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 4. ใชแ้ผนภาพ แสดงลกัษณะ หรอืโครงสรา้งที่ส าคญัของสิง่ทีต่้องการสื่อความหมาย โดยจะเว้นส่วนทีเ่ป็น
รายละเอยีดปลกีย่อยไว ้
 5. ใชแ้ผนภูมแิสดงความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ทีส่งัเกตไดจ้ากขอ้มลูทีต่้องการเน้นใหเ้หน็  
 6. ใช้แผนที่แสดงอาณาเขต หรอืบรเิวณพื้นที่ไว้ เพื่อแสดงให้เหน็ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างๆ 
ของขอ้มลูในบรเิวณพืน้ทีไ่ว ้
 7. ใชร้ปูภาพทีไ่ดจ้ากการวาดหรอืการถ่ายภาพของจรงิ แสดงใหเ้หน็ขอ้มลูในลกัษณะทีเ่หมอืนของจรงิ 
 8. ใชต้ารางแสดงขอ้มูลทีไ่ด้จากการสงัเกต การวดัหรอืการทดลอง ข้อมลูดงักล่าว ใหเ้ขยีนลงในตารางเพื่อ
สะดวกในการด ูและง่ายต่อการตคีวามหมายต่อไป  
 9. ใช้แผนสถิติ เป็นกราฟ เสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
แผนสถติมิหีลายแบบ ไดแ้ก่ แบบแท่ง แบบกง แบบเสน้  
 ในการวจิยัครัง้น้ี การประเมนิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน แบ่งการ
ประเมนิออกเป็น 2 วธิ ีได้แก่ วธิทีี่ 1 เป็นการประเมนิจากการตอบค าถามท้ายกจิกรรม ซึ่งเป็นค าถามที่วดัทกัษะ
การสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ และ วิธีที่  2  เป็ นการประเมินจากการท าแบบวัดทักษะการสื่ อ
ความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 
เป็นแบบวดัทกัษะแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และ ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอตันัย 
จ านวน 3 ขอ้ ขอ้ละ 5 คะแนน โดยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบวดัทกัษะเป็นเน้ือหา เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
 ผลการเรียนรู้ หมายถงึ ผลคะแนนของนักเรยีนที่ได้เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลด
แรงตึงผิว ซึ่งผลคะแนนวัดได้จากการปฏิบัติกิจกรรม  และบันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรม การตอบค าถาม 
ท้ายกิจกรรม และการทดสอบหลงัเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง สารลดแรงตึงผิว 
รวมเป็นผลคะแนนทัง้หมด 100 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 แบ่งการประเมนิเป็น 2 วธิ ีคอื 1) การประเมนิระหว่าง
เรียนจากการปฏิบตัิกิจกรรมและตอบค าถามท้ายกจิกรรม (65 %) และ 2) การประเมนิโดยใช้แบบทดสอบวดั 
ผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน (35%) ดงัน้ี  
 1) ประเมนิจากการปฏิบตัิกจิกรรม และการตอบค าถามทา้ยกจิกรรม คะแนนเตม็ 65 คะแนน คดิเป็น
รอ้ยละ 65 ซึ่งประกอบด้วย กจิกรรมที่ 1 สนุกกบัพรกิไทย (ร้อยละ 20) กจิกรรมที่ 2 น ้านมสายรุ้ง (ร้อยละ 20)  
กจิกรรมที ่3 ผลติน ้ายาลา้งจานรกัษ์โลก (รอ้ยละ 25) 
 2) ป ระเมินจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน  เรื่อ ง สารลดแรงตึ งผิว                              
คะแนนเต็ม 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่ง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
และแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ซึ่งวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ  
การน าไปใช ้และการวเิคราะห ์
 เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง คะแนนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารลดแรงตึงผิว มีผลการเรียนรู้ และทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์จากการ 
น าคะแนนการท ากจิกรรม และการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยแลว้เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนดโดยมคีะแนนผ่านเกณฑไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
            เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 เครื่องมอืวจิยัทีใ่ชใ้นการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทาง
วทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
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3. แบบวดัทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 

1. แบบประเมนิคุณภาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
2. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บัเน้ือหาของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง 

สารลดแรงตงึผวิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
3. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
4. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะและจุดประสงคก์ารเรยีนรู้

ของแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ 
 

            ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
              ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
            ศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหนังสือเรียน
รายวชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระที่ 3 สาร และสมบัติของสาร มาตรฐานการเรยีนรู้ ว 3.1 เข้าใจ
สมบตัิของสารความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสรา้ง และแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคมกีระบวนการ
สบืเสาะหาความรู้ และจติวทิยาศาสตร์สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสาระที่ 8 ธรรมชาต ิ
ของวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจติวทิยาศาสตร์ในการ 
สบืเสาะหาความรู้การแก้ปญัหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธบิาย และตรวจสอบไดภ้ายใต้ขอ้มลู และเครื่องมอืทีม่อียู่ในช่วงเวลานัน้ๆ เขา้ใจว่าวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสีงัคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนัซึ่งเน้ือหาที่ได้จากการศึกษาท าให้สามารถออกแบบชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว ที่ส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สนุกกบัพรกิไทย กิจกรรมที่ 2 น ้านมสีรุ้ง  
และกจิกรรมที ่3 น ้ายาลา้งจานรกัษ์โลก  
 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบประเมินคุณภาพ  
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการสร้างแบบตรวจสอบความสอดคล้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ  
และสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว ท่ีส่งเสริมทกัษะการส่ือ
ความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ออกแบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว โดยเรียบเรียงเน้ือหาให้ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีโครงสร้างของชุดกิจกรรมที่ผู้ว ิจยัออก 
มีรูปแบบเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปเล่มขนาด A4 (แนวตัง้) ซึ่งมีการออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมในชุดกิจกรรมนัน้  
ได้ค านึงถึงหลักการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยออกแบบให้ทนัสมัย  
มีภาพประกอบ และมีองค์ประกอบต่างๆ ดงัน้ี ชื่อกิจกรรม ค าน า ค าชี้แจง มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั 
สาระส าคญั และจุดประสงค์การเรยีนรู้ กจิกรรมการเรยีนรู้ ใบความรู้  ใบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม ค าถามท้าย
กจิกรรม และค าถามฝึกทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ โดยลกัษณะของกจิกรรมเป็นกจิกรรม
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วย 3 กจิกรรมได้แก่ 1) กจิกรรมที่ 1 สนุกกบัพรกิไทย (100 นาที) กจิกรรมที่ 2 
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น ้านมสีรุ้ง (100 นาที) และกิจกรรมที่ 3 น ้ ายาล้างจานรกัษ์โลก (150 นาที) โดยแต่ละกิจกรรมมีจุดประสงค ์
และสาระส าคญัของกจิกรรม ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละลกัษณะของกจิกรรมของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ     

กิจกรรม จดุประสงคก์ารเรียนรู้ ลกัษณะของกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 
สนุกกบั
พริกไทย  

1. ทดลองและอธบิายการเกดิแรงตึงผิว 
และสารลดแรงตงึผวิ 
2. อภิปรายและวเิคราะหป์รากฏการณ์ที่
เกีย่วกบัแรงตงึผวิ 
3. น าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน 
4. ฝึกทักษะการสื่อความหมายข้อมูล
ทางวทิยาศาสตรใ์นรปูแบบต่างๆ 

นักเรียนสังเกตปรากฏการณ์แรงตึงผิวที่เกิดขึ้น
ระหว่างน ้ ากับพริกไทย และเปรียบเทียบการ
กระจายตวัของพรกิไทยเมื่อจุ่มดว้ยน ้าตาลป๊ีบ และ
สบู่ จากนัน้บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองในรูปแบบของตารางบันทกึผลการทดลอง 
การวาดภาพ และใช้ข้อความในการสรุปผลการ
ทดลอง ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และฝึกทักษะ
การสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ 

กิจกรรมท่ี 2 
น ้านมสีรุ้ง  

1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของน ้านมเมื่อเตมิสารลดแรงตงึผวิ 
2. จ าแนกประเภทของสารลดแรงตึงผิว
ตามแหล่งทีม่า 
3. น าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน 
4. ฝึกทักษะการสื่อความหมายข้อมูล
ทางวทิยาศาสตร ์

นกัเรยีนชมการสาธติการผสมของน ้ากบัน ้ามนัโดย
ใช้น ้ ายาล้างจาน  และไข่แดงจากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นและด าเนินการทดลองตาม
ขัน้ตอนการทดลองโดยสงัเกต และเปรยีบเทียบ
การกระจายตวัของสผีสมอาหารเมื่อหยดดว้ยน ้ายา
ล้างจานของนมพร่องมนัเนย และนมไม่พร่องมนั
เนย อภิปราย และสรุปผลการทดลอง บันทึกผล
การทดลองในรูปแบบของตารางบันทึกผลการ
ทดลอง การวาดภาพ การใชข้อ้ความบรรยาย การ
ใชแ้ผนภาพหรอืไดอะแกรม  

กิจกรรมท่ี 3 
น ้ายาล้าง

จานรกัษ์โลก  

1. ทดลองและอธบิายการผลติน ้ายาล้าง
จาน 
2. ออกแบบฉลากแสดงวิธีการใช้งาน
น ้ายาลา้งจาน 
3. อธบิาย และยกตวัอย่างการน าความรู้ 
เรื่อง สารลดแรงตึงผิวไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนั 
4. น าเสนอขัน้ตอนการผลิตน ้ ายาล้าง
จานรกัษ์โลก       

นกัเรยีนท าการทดลองผลติน ้ายาล้างจานรกัษ์โลก 
จากนัน้อภิปราย และร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลองใน
รูปแบบของตารางบนัทึกผลการทดลอง การวาด
ภาพ และใช้ข้อความบรรยายในการสรุปผลการ
ทดลอง การใช้แผนภาพหรอืไดอะแกรม เป็นต้น 
จากนัน้ศกึษาใบความรูท้ี่ 3 เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ
ในชวีติประจ าวนั 

 
 เมื่อผูว้จิยัได้ออกแบบชุดกจิกรรมเสรจ็แล้วจงึไดท้ าการทดลองปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรม และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรบัปรุง 
การเขียนขัน้ตอนการปฏิบัติการทดลอง และใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมให้มีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อใหก้ารปฏิบตักิจิกรรมมปีระสทิธภิาพตามเวลาทีก่ าหนดและนกัเรยีนสามารถน าไปใชใ้น
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การท ากจิกรรมได้จรงิ หลงัจากนัน้ จงึสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์โดยมีลกัษณะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเท่ากบั
กระดาษ A4 มีจ านวนหน้า 37 หน้า ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะได้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม ตอบค าถาม 
ท้ายกิจกรรม และตอบค าถามฝึกทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่ผู้ว ิจยัจะได้น าข้อมูล  
มาวเิคราะหผ์ลการเรยีนรู ้และทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ และแบบวดัทักษะ 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

น าชุดกิจกรรมที่สร้าง และเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 1 ท่าน ด้านการวดัผลการศกึษา 1 ท่าน 
และด้านการวิจยัทางการศึกษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้  
และเน้ือหาของชุดกจิกรรม ผลการวเิคราะห์ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Object Congruence) 
พบว่าได้ค่า IOC ไดเ้ท่ากบั 1 ทุกรายการ แสดงว่า จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ และเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกนั ผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ มคุีณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.73, 
S.D. = 0.27) หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงแก้ไขชุดกจิกรรมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น แก้ไขภาษาให้ชดัเจน
แก้ไขค าพมิพ์ผดิให้ถูกต้องรวมทัง้การจดัเรยีงบรรณานุกรมให้ตรงตามล าดบัของตวัอกัษร และผลการตรวจสอบ  
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร์ พบว่า ค าถามทุกข้อได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 และผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ และจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง สารลดแรงตึงผิว พบว่า ค าถามทุกข้อได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 และแก้ไขปรบัปรุงแบบทดสอบ  
และแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การใช้ภาษา 
การพมิพ ์และปรงัปรุงภาพประกอบใหช้ดัเจน และมขีนาดใหญ่ขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตึงผิวกบักลุ่มตวัอย่าง 
น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้จัดกิจกรรมกบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนศรีประจนัต์  

เมธีประมุข จงัหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 25 คน ผู้วิจยัจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ ใช้ ในการท ากิจกรรม และเอกสารต่างๆ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  
เช่น ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์ หลงัจากนัน้ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ ใช้เวลาในการทดลองใช้ชุด
กจิกรรม 9 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 50 นาท ีโดยกจิกรรมที่ 1 เรยีนรู้เรื่องแรงตงึผวิ และสารลดแรงตงึผวิกจิกรรม 
ที่ 2 เรยีนรู้เรื่องประเภทของสารลดแรงตึงผิว และกิจกรรมที่ 3 นักเรียนได้ท ากจิกรรมการผลิตน ้ายาล้างจาน 
รกัษ์โลก และออกแบบผลติภณัฑส์ลากแสดงวธิกีารใชข้องน ้ายาลา้งจานที่ผลติ สรุปประโยชน์ และความรู้ของสาร
ลดแรงตงึผวิ เชื่อมโยงกบัการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ทัง้น้ี ในการท ากจิกรรมจะเป็นกจิกรรมกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม
กลุ่มละ 5 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะคละเพศ และมกีารแบ่งหน้าที่ในการรบัผดิชอบงาน เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้าร
ท างานร่วมกนั และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัภายในกลุ่ม  

เมื่อด าเนินการจดักจิกรรมครบตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 
เรียน เรื่อง สารลดแรงตึงผิว จ านวน 23 ข้อ และแบบวัดทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่ อ ง  ส ารลดแรงตึ งผิว  จ านวน  13 ข้อ  ใช้ เวลาทั ้งหมด 100 น าที  แล้ วน าข้ อมู ลที่ ได้ม าวิเคราะห์ 
ผล และสรุปผลการวจิยั 
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           ขัน้ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสรปุผลการวิจยั 
 วเิคราะห์ขอ้มลูด้านผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ประกอบด้วย 1) วเิคราะหค์ะแนนที่ไดข้องนักเรยีนจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม การตอบค าถามท้ายกิจกรรม ซึ่งนักเรยีนได้บันทึกผลลงในชุดกิจกรรม และ 2) คะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิว โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ค านวณหาค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ประกอบดว้ย 1) วเิคราะห์
คะแนนที่ได้ของนักเรียนจากการตอบค าถามวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ท้ายกจิกรรม  
และ 2) จากการท าแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณด้วยการ
ค านวณหาค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจยั 
 1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผิวที่ส่งเสริมทกัษะการสื่อ
ความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญได้ผลการวิเคราะห์ 
ตามตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. ผลการประเมิน 
1. ดา้นการจดักจิกรรม 4.70 0.35 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นเน้ือหา 4.56 0.41 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.92 0.15 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นองคป์ระกอบอื่นๆ 4.75 0.17 มากทีสุ่ด 
ผลการประเมินคณุภาพ 4.73 0.27 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารลดแรงตึงผิว  

โดยผู้เชี่ยวชาญ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 แสดงว่าชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  
เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ มคุีณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และในทุกดา้นมคุีณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 

2. ผลการเรยีนรูแ้ละทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุดกจิกรรม
วทิยาศาสตรฯ์ ไดผ้ลการวเิคราะหต์ามตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรือ่ง สารลด 
แรงตงึผวิ (n=25) 

รายการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนเตม็ X  S.D. ร้อยละ  
1. การปฏบิตักิจิกรรมและการตอบค าถาม  
    ทา้ยกจิกรรม 

65 49.53 6.54 77.07  

2. การทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 35 21.92 5.67 62.63  
ค่าเฉล่ียรวม 100.00 71.45 10.35 71.45  
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จากตารางที ่3 พบว่า คะแนนผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลด
แรงตึงผวิ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 71.45 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10.35 คะแนน
จากการท ากจิกรรม และการตอบค าถามท้ายกจิกรรม มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 49.53 จากคะแนนเต็ม 65 คดิเป็นร้อยละ 
77.07 และคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.92  
จากคะแนนเตม็ 35 คดิเป็นรอ้ยละ 62.63 

3. ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง 
สารลดแรงตงึผวิ 

ทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง 
สารลดแรงตงึผวิ ไดผ้ลตามตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ทกัษะการสื่อความหมายข้อมลูทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง 
สารลดแรงตงึผวิ 

รายการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนน
เตม็ X  S.D. ร้อยละ 

1. การปฏบิตักิจิกรรม และการตอบค าถามทา้ยกจิกรรม 30 23.58 3.62 78.60 
กจิกรรมที ่1 สนุกกบัพรกิไทย 10 6.56 2.88 65.60 
กจิกรรมที ่2 น ้านมสรีุง้ 10 8.30 2.21 83.00 
กจิกรรมที ่3 ผลติน ้ายาลา้งจานรกัษ์โลก   10 8.72 1.53 87.20 

2. การทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 35 22.20 4.65 63.43 
    ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 20 9.12 3.88 45.60 
    ขอ้สอบอตันยั 3 ขอ้ 15 13.08  1.98 87.20 

ค่าเฉล่ียของคะแนนรวม 65.00 45.78 6.42 70.43 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน  

ดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 45.78 จากคะแนนเตม็ 65 คะแนน คดิเป็น
ร้อยละ 70.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.42 คะแนนทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรยีนจากการตอบค าถามวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ท้ายกจิกรรมที่ 1 มคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 23.58 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 78.60 และคะแนนจากการท าแบบวดัทกัษะการสื่อความหมายข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์แบบปรนัยคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 9.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.60  
และแบบอตันยัคะแนนเตม็ 15 คะแนน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 13.08 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 87.20 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวจิยั สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 
1. ผลการเรยีนรู้ของนกัเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ มค่ีาเฉลีย่ของ

คะแนนรวมเท่ากบั 71.45  จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 71.45 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 ทีต่ ัง้ไว้ 
สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

ประการแรก การปฏบิตัิกจิกรรม และตอบค าถามท้ายกจิกรรมอาจเน่ืองมาจากชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง สารลดแรงตึงผิว ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น เป็นการด าเนินกิจกรรมด้วยตวัของนักเรียนเอง มกีารลงมือปฏิบัติจริง  
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โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน การทดลองในชุดกิจกรรมมกีารใช้วสัดุอุปกรณ์  และสารเคมีที่หาได้ง่าย  
และเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน นอกจากน้ี ชุดกจิกรรมออกแบบใหม้สีสีนัสวยงาม จดัวางองคป์ระกอบ
อย่างเหมาะสม มภีาพประกอบในการปฏิบตัิกจิกรรม จงึท าให้กระตุ้นความสนใจของนักเรยีน และท าให้นักเรยีน
สามารถปฏิบตัิกจิกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนดตัวอย่างเช่น กจิกรรมที่ 2 น ้านมสีรุ้งที่ให้นักเรยีนใช้น ้ายาล้างจาน
เปรียบเทียบแรงตึงผิวระหว่างสีผสมอาหารกับไขมันบนนมพร่องมันเนย  และนมไม่พร่องมันเนย อีกทัง้  
เมื่อจุ่มก้านพนัส าลทีี่ชุบน ้ายาล้างจานลงบนหยดสผีสมอาหารบนผวิน ้านม จะเกดิการเคลื่อนที่ของสสีนัที่สวยงาม
ของสผีสมอาหาร ท าให้นักเรยีนสนุกสนาน ตื่นเต้น และมคีวามสนใจในสิง่ที่เกดิขึ้นเป็นอย่างมาก นักเรยีนได้ฝึก 
การสงัเกตและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการปฏิบตัิกจิกรรม เมื่อนักเรยีนได้เหน็ผลการทดลองที่เกดิขึ้น
จากการปฏิบตัิของนักเรยีนเองจงึท าให้นักเรยีนเกดิความเข้าใจในสิง่ที่เรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวธดิา 
ลา้นสา [9] ทีพ่บว่าการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมทีม่รีปูแบบเหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน และมกีารใช้ภาษาที่เขา้ใจง่าย 
มภีาพประกอบ และใบความรู้เพิ่มเติม จะส่งผลให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพ และนักเรยีนสามารถตอบ  
ข้อค าถามในแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมหรือค าถามท้ายกิจกรรมได้อย่างเข้าใจ  นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุ่ม ท าให้นักเรยีน  
ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั ได้ช่วยเหลอืกนั ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ งกนัและกนั ท าให้นักเรยีนได้ฝึก
ทกัษะการสื่อสาร ทัง้การพูด และการเขียน ส่งผลท าให้การเรยีนรู้ของนักเรียนดีขึ้น [10] สอดคล้องกบัทิศนา 
แขมณี [11] ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และข้อสงัเกตที่ได้จากการทดลองร่วมกนั จะช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
จะช่วยท าให้มบีรรยากาศในชัน้เรยีนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  นอกจากน้ี สุรางค์โค้ว 
ตระกูล [7] ได้กล่าวว่า การเรยีนรู้ที่มปีระสิทธิภาพเกิดขึ้นในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ ที่นักเรยีนจะต้องเป็นผู้กระท า  
และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม เช่น การท างานเป็นกลุ่ม จะท าให้
เกิดความรู้สึกกล้าคิดกล้าท า จนค้นพบความรู้ที่แท้จรงิ ทัง้น้ียงัช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวทิยาศาสตร ์ 
เพื่อเป็นแนวทางสู่การคดิเป็น ท าเป็น และแกป้ญัหาเป็น 

ประการที่สอง คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ซึ่งได้จากแบบทดสอบแบบปรนัย               
คะแนนเตม็ 20 คะแนน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 10.36 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 51.80 และแบบอตันัย คะแนนเตม็ 15 
คะแนน มคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 11.56 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.07 จะเหน็ได้ว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนในส่วนของแบบทดสอบแบบปรนัยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อาจเป็นเพราะว่านักเรยีนมีเวลาในการ
ทบทวนเน้ือหาความรู ้เรื่อง สารลดแรงตงึผวิ จากใบความรูใ้นเล่มชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรค่์อนขา้งน้อย เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัด้านเวลาจงึอาจส่งต่อการสอบโดยใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเน่ืองจากการประเมนิผล 
ที่มีความหลากหลายซึ่งได้แก่ การปฏิบัติกิจกรรม การตอบค าถามท้ายกิจกรรม รวมถึงการท าแบบทดสอบวดั  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จงึท าใหน้กัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 71.45 มสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 10.35 คดิเป็นรอ้ยละ 71.45 ซึ่งผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
น ้าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ [12] ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการแยกสารที่มีต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ซึง่พบว่าการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้มีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ ได้ท ากจิกรรมกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความพึงพอใจ  
ต่อการเรยีนรู ้ส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรส์งูขึน้ 
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 2. ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง
สารลดแรงตึงผิว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 45.78 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
รอ้ยละ 70 ทีต่ ัง้ไว ้สามารถอภปิรายผลได้ ดงัน้ี 
 ประการแรก การได้ฝึกทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน โดยการลงมือ
ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ทีม่กีจิกรรมทีห่ลากหลาย มกีารไดฝึ้กบนัทกึข้อมลู และจดักระท าขอ้มลู สื่อความหมายขอ้มูล
ที่หลากหลาย รวมทัง้ได้ฝึกตอบค าถามท้ายกิจกรรม จึงอาจส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะมากขึ้น เช่น 
การบันทึกผลการทดลองในรูปแบบตาราง และการสรุปผลการทดลอง ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ใบบันทึกกจิกรรม ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อความบรรยาย การบันทึกผลการทดลองโดยใช้ตาราง การวาดภาพ  
การเขียนผังความคิด เป็นต้น ร่วมกับการศึกษาจากใบความรู้เกี่ ยวกับทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 
ทางวทิยาศาสตร์ทีม่กีารให้ความรู้เกี่ยวกบัการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบอื่นๆเพิม่เตมิ แต่เน่ืองจากนกัเรยีนมเีวลา
ค่อนขา้งจ ากดั จงึท าให้การตอบค าถามและการบนัทกึผล การสื่อความหมายข้อมูลยงัไม่สมบูรณ์ อีกทัง้  นักเรยีน
ยงัขาดประสบการณ์ในการน าเสนอผลการทดลองในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างตาราง การสร้างแผนภาพ 
จงึส่งผลให้คะแนนทกัษะการสื่อความหมายข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนมค่ีาไม่สูงมากนัก ดงันัน้ การที่จะ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน นัน้ ครูต้องจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่ให้นักเรยีนได้ลงมือ
ปฏิบตัิกจิกรรมดว้ยตนเอง ได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง ได้ฝึกทกัษะต่างๆ ด้วยตนเอง จากการปฏิบตัิจรงิ และท าบ่อยๆ  
จนนกัเรยีนเกดิความช านาญ และมทีกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีด่ขี ึน้ [13-14] 
 ประการที่สอง ผลคะแนนจากการท าแบบวัดทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร ์                  
ซึง่ไดจ้ากแบบทดสอบแบบปรนยัคะแนนเต็ม 20 คะแนน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 9.12 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 45.60 
และแบบอตันัยคะแนนเต็ม 15 คะแนน มคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 13.80 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 87.20 จะเหน็ได้ว่า  
มค่ีาเฉลี่ยของคะแนนในส่วนของแบบทดสอบแบบปรนัยที่ไม่สูงมากนัก ทัง้น้ี เน่ืองจากนักเรยีนยงัขาดความรู ้
ความเข้าใจ หรอืมพีื้นฐานเกี่ยวกบัการสื่อความหมายขอ้มูลค่อนข้างน้อย อีกทัง้ระยะเวลาที่ใช้ในการท ากจิกรรม
ค่อนข้างน้อยเกินไป จึงส่งผลให้นักเรียนท าแบบวัดทักษะได้คะแนนค่อนข้างน้อย นอกจากน้ี โจทย์ปญัหา  
หรือข้อค าถามที่ใช้ในการวดัทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อาจมีปริมาณมากเกินไป ไม่
สอดคลอ้งกบัเวลาทีใ่ชใ้นการท าแบบทดสอบ หรอืกล่าวไดว้่าเวลาทีก่ าหนดในการท าแบบทดสอบน้อยเกนิไป ทัง้น้ี 
การแกโ้จทย์ปญัหาหรอืการตอบค าถามที่เป็นค าถามทีว่ดัทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูนัน้ จะมลีกัษณะทีต่้องให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ และตีความเพื่อลงข้อสรุปหรืออธิบาย และสื่อความหมายทางวิทยาศาสตรื ดังนั ้น  
ควรก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบให้เหมาะสมกบัจ านวนค าถาม สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรางค์ ประเทศ 
[15] ทีใ่หข้อ้เสนอแนะว่าเวลาทีใ่ชใ้นการสอบ ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและความยากง่ายของขอ้สอบ  

นอกจากน้ีผลคะแนนทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนได้คะแนนคิด เป็น 
รอ้ยละ 70.47 อาจเน่ืองมาจากการที่นักเรยีนได้เรยีนรู้ด้วยการปฏิบตัิกจิกรรมโดยใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ที่มี
กจิกรรมที่หลากหลาย มีข ัน้ตอนการปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นล าดบัต่อเน่ือง มใีบความรู้ประกอบการเรียนรู้เพื่อช่วย
เสรมิสร้างความเข้าใจในการเรียน และนักเรยีนสามารถปฏิบัติกจิกรรมด้วยตนเองและท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 
จงึส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น [16] นอกจากน้ี การเรียนรู้โดย 
ใชส้ื่อการเรยีนรูจ้ะช่วยท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ เขา้ใจมากขืน้ [17] 

 
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั เรื่อง การพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ ที่ส่งเสรมิทกัษะการสื่อ
ความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
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 1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิโดยผู้เชี่ยวชาญ มค่ีาเฉลี่ย
เท่ากบั 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 แสดงว่าชุดกจิกรรมมคุีณภาพอยู่ในระดบัมาก  

2. ผลการเรยีนรู้ของนกัเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ มค่ีาเฉลีย่ของ
คะแนนเท่ากบั 71.45  จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 71.45 ซึง่สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนด 

3. ทกัษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์   
เรื่อง สารลดแรงตึงผวิ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 45.78 จากคะแนนเตม็ 65 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 70.43 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
รอ้ยละ 70 ทีก่ าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน างานวิจยัไปใช้ 
 1. ควรมกีารวดัและประเมนิผลนักเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีน เพื่อตรวจสอบความรู ้และเปรยีบเทยีบ
ผลการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารลดแรงตงึผวิไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 2. ควรมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  
ของนักเรยีน เพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้วางแผนการจดัการเรยีนรู้ และจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของ
นกัเรยีน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ให้มกีจิกรรมที่หลากหลาย เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อความหมาย
ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรใ์หค้รอบคลุมการน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ 
 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท างานร่วมกนั  
 

 
            ภาพท่ี 1 กจิกรรมสนุกกบัพรกิไทย   ภาพท่ี 2 กจิกรรมน ้านมสรีุง้ 
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             ภาพท่ี 3 กจิกรรมน ้านมสรีุง้    ภาพท่ี 4 การผลติน ้ายาลา้งจาน 
 

 

 
ภาพท่ี 5 และ ภาพท่ี 6 นกัเรยีนฝึกทกัษะการสื่อความหมายขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีน ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่งและ
แนวทางแก้ปญัหา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการผสมผสานการวิจยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการวจิยัเชิงปริมาณได้แก่  ผู้บรหิารสถานศกึษา หวัหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และครูที่ปรึกษา
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 รวมทัง้สิน้ จ านวน 288 คน เครื่องมอื 
ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ ค่า t-test ส่วนการวิจยัเชงิคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 3 คน เพื่อศึกษาปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 32 ส่วนการศกึษาแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 กลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้่า 

1. ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 มดีงัน้ี 
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1.1 ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ดว้ยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณโดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง  
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มค่ีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านการส่งต่อนักเรยีน รองลงมา คอื ด้านการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาและดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 

1.2 ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขต 
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า มปีญัหาการด าเนินงาน ได้แก่ ไม่มีการ
ประชุมวางแผนการด าเนินงานที่ชดัเจน ขาดระบบการจดัการที่ดี เครื่องมือที่ใช้ไม่มีความหลากหลาย ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน ขาดการประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ขาดการนิเทศตดิตาม และขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

2.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดุแลช่วยเหลอืของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนั โดยภาพรวมและ
รายดา้นมปีญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไม่แตกต่างกนั 

3.  แนวทางแกป้ญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน ควรประชุมวางแผนด าเนินงานแบบมสี่วน
ร่วม ด้วยกระบวนการการจดัการความรู ้(Knowledge management)  ประสานความร่วมมอืในการสรา้งเครอืข่าย
ทัง้หน่วยงานรฐัและหน่วยงานเอกชน น าผลการคดักรองมาใช้ในการพิจารณา สร้างความตระหนักและจติส านึก   
ในองค์กร จดักิจกรรมนิเทศ ก ากบั  ติดตามการด าเนินงานด้านการป้องกนัและการแก้ไขปญัหา ควรประชุม
วางแผนแบบมสี่วนร่วม ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครไูดร้บัความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครวั ชุมชน และ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ด้านการส่งต่ อนักเรียน ควรประชุมวางแผน
คณะท างานในฝา่ยต่างๆ โดยจดัท าท าเนียบผู้รบัผดิชอบใหช้ดัเจน ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ส่งเสรมิสนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรนิเทศการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมา
พฒันา ปรบัปรุงและน าไปใช้ 
 
ค าส าคญั:  ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  โรงเรยีนมธัยมขนาดเลก็ 

 
Abstract 

 The purposes of this research were:  to study and compare the problems on student caring and 
supporting operation system of small-sized schools under secondary Educational Service Area Office 32; 
classified by their positions; and to propose the solutions for student caring and supporting operation 
system of small-sized schools under secondary Educational Service Area Office 32. The mixed methods 
of qualitative and  qualitative research was used to collect data. The samples of the qualitative research 
were 288 informants, including principals, heads of the school caring and supporting system, and adviser 
teachers from small-sized schools under Secondary Educational Service Area Office 32. The research 
tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were the percentage, mean and standard 
deviation. And  t-test was used for hypothesis analysis. For qualitative research 3 informants were used 
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to study the problems on student caring and supporting operation system of small-sized schools under 
Secondary Educational Service Area Office 32 For the proposed solutions, 5 experts in the field of 
student caring and supporting operation system under Secondary Educational Service Area Office 32 
were interviewed and data were analyzed using content analysis. 
 The research results indicated that: 

1. The problems on student caring and supporting operation system of small-sized  
schools under Secondary Educational Service Area Office 32 were as follows: 

1.1 For quantitative data, the problems on student caring and supporting  
operation system of small-sized schools under Secondary Educational Service Area Office 32 were at a 
moderate level both in overall and by aspects. With the consideration of each aspect, it was found that 
the aspect of student transferring had the highest mean.  

1.2 For qualitative data, the problems on student caring and supporting operation  
system of small-sized schools under Secondary Educational Service Area Office 32 studied found were 
there were not any meetings for planning; teachers did not have knowledge, understanding and 
awareness on the importance of operations; those schools had neither coordination with related 
agencies, supervision nor continuous operations. 

2. The comparison of problems on student caring and supporting operation system of  
small-sized schools under Secondary Educational Service Area Office 32 classified by position found no 
differences of their problems on student caring and supporting operation system both in overall and by 
aspects. 

3. The proposed solutions of problems on student caring and supporting operation  
system of small-sized schools under Secondary Educational Service Area Office 32 were as follows:  for 
the aspect of  promoting student activities, schools should organize meetings to plan collaborative work 
using knowledge management process, cooperate with both of government and private agencies to 
establish networks, as well as provide activities on operational supervision, control and monitoring;  for 
the aspect of preventing and solving problems, schools should organize meetings to plan collaborative 
work, provide teachers with knowledge by exchanging of knowledge and experiences among persons, 
families, communities and locals.  
 
Key Words: Student caring and supporting operation system, small-sized schools 
 
บทน า 

 แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 มแีนวคดิหลกัการจดัการศกึษาเพื่อปวงชน (Education for  
All) เป็นการจดัการศกึษาเพื่อใหป้ระชาชนทุกคนทุกช่วงวยั ตัง้แต่ปฐมวยั วยัเรยีน วยัท างาน และผู้สงูวยัมโีอกาส
ในการศกึษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พฒันาตามความพร้อม และความสามารถให้บรรลุ   
ขดีสูงสุด มคีวามรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณ์ที่พงึประสงค์ในการด ารงชวีติ และการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม รวมทัง้    
มีสมรรถนะในการท างานเพื่อการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกบัความต้องการ     
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ของตลาดงาน และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อนัจะน าไปพฒันาตนเอง ครอบครวั สงัคม และ
ประเทศชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละ
ละเลยหรอืทิง้ใครไวข้า้งหลงั (No One Left Behind) [1] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
ในโรงเรยีนมธัยมทัว่ประเทศ หลงัพบเดก็มธัยมศึกษาตอนต้นกว่าแสนคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  เหตุส าคญัเพราะครูที่
ปรึกษามภีาระงานมากจนไม่มีเวลาดูแลเด็ก และโรงเรียนกลุ่มน้ีย ังไม่มรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่เข้มแข็ง 
นอกจากน้ียงัพบว่า นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นของนักเรยีนทัว่ประเทศเกอืบ 3,000 โรงเรยีน อยู่ในกลุ่ม
เสีย่งกว่าแสนคนทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนออกกลางคนัเน่ืองจากผลการเรยีนไม่ดแีละพฤติกรรมไม่ด ีเช่น 
ติดยาเสพติด ปญัหาเรื่องเพศ จงึจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูระบบดูแลนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยม รวมทัง้โรงเรยีนขยาย
โอกาสใหเ้ขม้แขง็ซึง่โรงเรยีนขนาดเลก็มจี านวนหน่ึงในสามของโรงเรยีนทีจ่ดัการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทัว่ประเทศ
นัน้ มขีอ้จ ากดัหลายประการทีท่ าใหไ้ม่สามารถพฒันาคุณภาพการศกึษาได้ทดัเทยีมโรงเรยีนขนาดใหญ่ พบปญัหา
ส าคญั 3 ประการคอื 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อนข้างต ่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
ความไม่พรอ้มทางด้านปจัจยั เช่น มคีรไูม่ครบชัน้ ขาดแคลนสื่อการเรยีนการสอนและวสัดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อ
และเทคโนโลยทีี่มรีาคาแพง การจดัสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้นักเรยีนเป็นเกณฑ์ในการจดัสรร ไม่สามารถจดั
สอนวชิาทีถ่นดัหรอืตามสาขาวชิาเอก นกัเรยีนมาจากสภาพครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน 2) การลงทุนทางการศกึษา
สูงมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนนักเรยีนทัง้งบประมาณการด าเนินการ แต่ในทางตรงกนัข้ามปรากฏว่ายงั มี
ความขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ คร ูอาคารเรยีน ซึง่ถ้าจะจดัปจัจยัใหไ้ดม้าตรฐานตามทีห่ลกัสตูรก าหนดจะต้องลงทุน
อย่างสงู และ 3) ปญัหาด้านขวญัก าลงัใจของบุคลากร ขวญัก าลงัใจของบุคลากรในโรงเรยีนขนาดเลก็จะด้อยกว่า
โรงเรยีนขนาดใหญ่มกีารขอย้ายสูงในแต่ละปีด้วยขาดพลงัในการท างาน ขาดความก้าวหน้าเป็นข้อจ ากดัในการ
จดัท าผลงานของครรู่วมทัง้การเลื่อนต าแหน่งและระดบัของผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นต้น [2] 
 กระทรวงศกึษาธกิารร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษา 4 แห่งทัว่ประเทศเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัทกัษิณและ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จะท าหน้าที่เป็นฐานในการอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กบัโรงเรยีนในแต่ละภูมภิาค โดยเน้น
การอบรมเติมเต็มความรู้ให้กบัครูที่ปรกึษา ครูแนะแนวและผู้ปกครอง ตลอดจนเสรมิกลไกให้เครอืข่ายเพื่อนใน
โรงเรยีนแบ่งโรงเรยีนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นโรงเรยีนที่มรีะบบดแูลเดก็กลุ่มเสีย่งดอียู่แลว้ ซึง่ต้องหาวธิต่ีอยอด
ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบ กลุ่มที่สองเป็นโรงเรยีนที่มรีะบบดูแลเดก็กลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่ต้องได้รบัการพฒันาให้ดี
ยิง่ขึน้และโรงเรยีนทีย่งัไม่มรีะบบดแูลเดก็กลุ่มเสีย่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่จะต้องเขา้ไปพฒันาระบบ
ดแูลนกัเรยีนอย่างมาก [3] 
 ดงันัน้ ดว้ยความตระหนกัถงึความส าคญั กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดป้ระสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนขึ้นตัง้แต่ปี 2543 ซึง่ประสบผลส าเรจ็อย่างดใีนโรงเรยีนทีด่ าเนินการ
อย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง ดงันัน้ทุกโรงเรยีนในฐานะที่เป็นหน่วยงานทีต่้องรบัผดิชอบในการสร้างเสรมิคุณภาพชวีติ
ผูเ้รยีน และแก้วกิฤตสงัคม จงึควรน าระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนมาประยุกต์ใช้พฒันาให้เหมาะสมกบับรบิทของ
แต่ละโรงเรียน [4] จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาดงักล่าว ผู้ว ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 32  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 
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2. เพื่อเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็      
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่ง  

3. เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
                 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการผสมผสานงานวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยก าหนดขอบเขตการวจิยัเป็น 
2 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ศกึษาและเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน จะอาศยั 
การวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเชงิปรมิาณ ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
1.1.1  ขอบเขตเน้ือหา ไดแ้ก่ ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ 

โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีองค์ประกอบส าคญั 5 ด้าน คือ      
1) การรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล, 2) การคดักรองนักเรยีน, 3) การส่งเสรมิและพฒันานักเรยีน, 4) การป้องกนั
และแกไ้ขปญัหานกัเรยีน และ 5) การส่งต่อนกัเรยีน [5] 

1.1.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1.2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ บุคลากรของโรงเรยีน 

ขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สถานศกึษา จ านวน  31 คน หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน จ านวน 31 คน ครทูี่ปรกึษา จ านวน 547 
คน รวมทัง้สิน้ 609 คน 

1.1.2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื บุคลากรของโรงเรยีนขนาดเลก็ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกดงัน้ี คอื: 1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใช้ประชากรเป็นกลุ่ม
อย่าง จ านวน 31 คน 2) หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 31 คน และ 3) ครทูีป่รกึษาของโรงเรยีนไดจ้ากการสุ่มจากจ านวนประชากร โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน [6] ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling)  

1.1.3  ตวัแปรทีศ่กึษา 
1.1.3.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ต าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี คอื  

1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้างานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน และ 2) ครทูีป่รกึษา 
1.1.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื 

นกัเรยีน ซึ่งมอีงค์ประกอบส าคญั 5 ด้าน คอื 1) การรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล  2) การคดักรองนักเรยีน 3) การ
ส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 4) การป้องกนัและแกป้ญัหา 5) การส่งต่อนกัเรยีน 

         1.2 การวจิยัเชงิคุณภาพ ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี    
1.1.4  กลุ่มเป้าหมาย 

                            กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน และครูที่ปรกึษาโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 32 
จ านวน 3 คน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depthInterview) โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) 
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1.1.5  ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ซึง่ม ี
องค์ประกอบส าคญั 5 ด้าน คอื 1) การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนักเรียน 3) การส่งเสรมิและ
พฒันานกัเรยีน 4) การป้องกนัและแกป้ญัหา 5) การส่งต่อนกัเรยีน 
 

แนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน จะอาศยัการวิจยัเชิง 
คณุภาพได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

      1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายในการสมัภาษณ์แนวทางการแกป้ญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื 

นกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจง จ านวน 5 คน 
                 2.2  ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ แนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
                การวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 ข ัน้ตอนศกึษาและการก าหนดตวัแปรการศกึษา 
               1. การศกึษาปญัหาและการก าหนดปญัหาในการวจิยั และท าการศกึษา วเิคราะหเ์อกสาร และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
               2. การก าหนดตวัแปรทีศ่กึษาเกีย่วกบัการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็น 5 ดา้น 
ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั 
               1. เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัขอ้มลูเชงิปรมิาณ เป็นแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วน 5 ระดบั สอบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใน 5 ดา้น 
                2. เครื่องมอืที่ใช้วดัข้อมูลเชงิคุณภาพ เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  สอบถามเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใน 5 ดา้น  
ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ไดม้กีารหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content  
Validity) โดยใช้ดชันีค่าความสอดคล้อง IOC และการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ส ัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค โดยผลจากการวิเคราะห์หาค่า IOC ปรากฏว่าแบบสอบถามจ านวน 38 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.8 ถงึ 1 แล้วน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการ
วจิยัมาจดัพมิพเ์ป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 
ขัน้ตอนที ่4 ขัน้การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
              1. เมื่อผู้ว ิจยัได้แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แล้ว ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตวัเอง โดยน า
แบบสอบถามพร้อมส าเนาหนังสอือนุญาตถึงผู้บรกิารสถานศกึษาส่งโดยตรงทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง โดย
ผูว้จิยัแนบซองตดิแสตมป์ จ่าหน้าซอง และขอความอนุเคราะหส์่งแบบสอบถามคนื 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายในการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
หวัหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 3 คน  ด้วยวิธเีจาะจง จากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อสมัภาษณ์ปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 32 ในเชงิลกึ 
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ขัน้ตอนที ่5 ขัน้การวเิคราะหข์อ้มลู 
               1. การศึกษาปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 

            1.1 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ใชก้ารวเิคราะหห์าค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ของสถานภาพของผูต้อบ 
แบบสอบถาม ส่วนการจ าแนกรายด้านและรายข้อของปญัหาด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ใช้การ
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
               1.2 ข้อมูลเชงิคุณภาพ ใช้การวเิคราะห์เน้ือหา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาจดักลุ่ม 
เพื่อแยกประเดน็ส าคญัตามกรอบแนวคดิในการศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน แล้ว
น าเสนอเป็นความเรยีง 
              2. การเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยค่าท ี(t-test) ก าหนดระดบัความส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
                   3. แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  32 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาจดักลุ่ม
ขอ้เสนอแนะ แลว้น าเสนอเป็นความเรยีง 
 
ผลการวิจยั 
                ผลการวิจยัการศึกษาปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ตอนดงัน้ี 
      ตอนที ่1 การศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32  
       1.1 ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 

รอ้ยละ 
n = 288 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหน้าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 62 21.53 
ครทูีป่รกึษา 226 78.47 
                                          รวม 288 100 
 

 ที่มา : ไทยรฐั วงษ์ทอง. (2563). การศกึษาปญัหาและแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32. วทิยานิพนธ์ กศ.ม. 
(การบรหิารการศกึษา). บุรรีมัย ์: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์[7] 
 
 จากตารางที ่1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื ครทูีป่รกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 78.47 รองลงมา คอื 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหน้าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ 21.53 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัปญัหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยภาพรวมและรายดา้น 

ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
n = 288 

ระดบัปญัหา 
         S.D. 

1. ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 
3. ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน 
4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
5. ดา้นการส่งต่อ 

2.54 
2.50 
2.56 
2.63 
2.9 

0.83 
0.82 
0.89 
0.80 
0.97 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.63 0.87 ปานกลาง 
  
 ทีม่า : ไทยรฐั วงษ์ทอง. (2463). การศกึษาปญัหาและแนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32. วทิยานิพนธ์ กศ.ม.            
(การบรหิารการศกึษา). บุรรีมัย ์: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์[7] 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  =2.63, S.D. = 0.87) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการส่งต่อ 
( =2.91, S.D. = 0.96) รองลงมา ได้แก่ ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหา (  = 2.62, S.D. = 0.78) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการคดักรองนกัเรยีน  (  = 2.52, S.D. = 0.84) 
   1.2 ผลการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 
 
ตารางท่ี 3  ปญัหาในการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ผูว้จิยัวเิคราะหผ์ลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน แนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
1. ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็น

รายบุคคล 
ไม่มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานที่ชดัเจนขาดระบบการจดัการที่ด ี
ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน เครื่องมอืทีใ่ช้ไม่มคีวามหลากหลายครู
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินงาน
รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

2. ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 
 

 

ขาดการน าข้อมูลที่ได้จากการศกึษานักเรยีนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการคดั
กรองนักเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
นกัเรยีน ขาดการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ขาดการนิเทศตดิตาม 
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ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน แนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
3. ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน 
 
 

ไม่มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานที่ชดัเจนขาดระบบการจดัการที่ด ี
ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน เครื่องมอืทีใ่ช้ไม่มคีวามหลากหลายครู
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินงาน
รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข 
ปญัหา 

 

ขาดการน าข้อมูลที่ได้จากการศกึษานักเรยีนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการคดั
กรองนักเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
นกัเรยีน 

 
 
 

ขาดการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ขาดการนิเทศติดตาม  ขาดการวาง
แผนการด าเนินงาน ไม่น าผลการคดักรอง นักเรยีนมาใช้ในการจดักจิกรรม
สง่เสรมินักเรยีน ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน การจดักจิกรรมไม่ตรง
กบัความสนใจของนกัเรยีน ขาดการนิเทศตดิตามและขาดความต่อเน่ืองใน
การด าเนินงาน 

5. ดา้นการส่งต่อ ขาดการมสี่วนร่วมในการช่วยป้องกนัและแก้ไขปญัหาขาดวธิีการป้องกนั
ปญัหาให้กบันกัเรยีน ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน ขาดการอบรมให้
คร ู
มคีวามรูท้กัษะในการให้ค าแนะน า ขาดการนิเทศติดตามและไม่มมีาตรการ
ในการช่วยป้องกนัปญัหาไม่มกีารจดัท าเอกสารเกี่ยวกบัการส่งต่อ  ขาดการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อภายนอก การส่งต่อไม่
เป็นระบบ กระบวนการส่งต่อไม่ถูกวธิแีละล่าช้า ขาดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงาน 

 
 ที่มา : ไทยรฐั วงษ์ทอง. (2563). การศกึษาปญัหาและแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32. วทิยานิพนธ์ กศ.ม.  
(การบรหิารการศกึษา). บุรรีมัย ์: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์[7] 
ตอนที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32  
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ตารางท่ี 4  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 

รายการ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หวัหน้าระบบดแูลฯ 

ครทูีป่รกึษา t p 

n = 62 n = 226   

     S.D.  S.D.   
1. ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 
3. ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน 
4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
5.  ดา้นการส่งต่อ 

2.58 
2.47 
2.33 
2.49 
3.20 

0.95 
0.81 
0.95 
0.84 
1.09 

2.53 
2.51 
2.61 
2.63 
2.86 

0.82 
0.83 
0.85 
0.77 
0.94 

0.28 
-0.24 
-1.14 
-0.89 
1.67 

0.77 
0.80 
0.25 
0.37 
0.09 

รวมเฉลีย่ 2.62 0.93 2.62 0.85 -0.06 0.46 

 
 ที่มา : ไทยรฐั วงษ์ทอง. (2563). การศกึษาปญัหาและแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32. วทิยานิพนธ์ กศ.ม. 
(การบรหิารการศกึษา). บุรรีมัย ์: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์[7] 
 จากตารางที่ 4 พบว่าปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
ตอนที่ 3 การศกึษาแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 
                 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิเน้ือหา การศกึษาแนวทางการแก้ปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สรุปเป็นผงัแนวทาง
แก้ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 32 ดงัภาพประกอบที ่1 ต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 
 
 
อภิปรายผล 
                จากการสรุปผลวจิยัขา้งต้น วจิยัไดท้ าการผูอ้ภปิรายผลตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ ดงัน้ี 

1.  ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32  

1.1 ผลการศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ด้วยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่าโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงที่สุด 
ไดแ้ก่ การส่งต่อ รองลงมา ไดแ้ก่ การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา การส่งเสรมินักเรยีน การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล
และการคดักรองนกัเรยีนตามล าดบั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรยีนไดม้กีารด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดให้โรงเรยีนทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแล

แนวทางการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรยีน 

- ประชุมวางแผนด าเนินงานแบบมสีว่นร่วมดว้ยกระบวนการจดัความรู ้ 
(Knowledge management) 
- ประสานความร่วมมอื สรา้งเครอืขา่ยทัง้หน่วยงานรฐัและหน่วยงานเอกชน 
- น าผลการคดักรองมาใชใ้นการพจิารณาจดักจิกรรม 
- สรา้งความตระหนักและจติส านึกในองคก์ร 
- นิเทศ ก ากบั ตดิตามการด าเนินงาน 

- ประชุมวางแผนแบบมสีว่นร่วม 
- สง่เสรมิสนับสนุนใหค้รูไดร้บัความรูใ้นการใหค้ าปรกึษานักเรยีน 
- สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครวั     
ชุมชน ทอ้งถิน่ 
- ก าหนดตารางเวลาใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 
- สง่เสรมิการนิเทศ ตดิตามผลอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- ประชุมวางแผนคณะท างานในฝ่ายต่างๆ โดยจดัท าท าเนียบผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน 
- ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและ 
จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน 
- สง่เสรมิ สนับสนุนในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร 
- นิเทศการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาพฒันา ปรบัปรุงและน าไปใช้ 

ดา้นการสง่เสรมินักเรยีน 

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการสง่ต่อ 

ทีม่า : ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32. (2559). การขบัเคลื่อนระบบ  
        ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ครบ 5 ข ัน้ตอน. สบืคน้เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561,  
        จาก  https://chomjan1722.blogspot.com/2016/04/32-5.html  [8] 
 

https://chomjan1722.blogspot.com/2016/04/32-5.html
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ช่วยเหลือนักเรยีนโดยมีการด าเนินงาน 5 ด้าน คือ การรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรยีน การ
ส่งเสรมินกัเรยีน การป้องกนั และแกไ้ขปญัหาและการส่งต่อ ซึง่สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน [9] ได้มีนโยบายเร่งพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรียนมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ
โรงเรยีนขนาดเลก็ หลงัพบเดก็มธัยมศกึษาตอนต้นกว่าแสนคนอยู่ในกลุ่มเสีย่งเหตุส าคญัเพราะครูทีป่รกึษามภีาระ
งานมากจนไม่มีเวลาดูแลเดก็ และโรงเรยีนกลุ่มน้ียงัไม่มรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนที่เข้มแข็ง ผู้วจิยัได้ศึกษา
ปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 32 พบว่า มปีระเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิยัน ามาอภปิรายดงัน้ี  
 1.1.1 ดา้นการรู้จกันกัเรยีนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม มปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรยีนรายบุคคลด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ รองลงมา คือ วธิีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาพฤติกรรมนักเรยีนไม่มีความหลากหลายส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ โรงเรยีนขาดการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัท าข้อมูลเบื้องต้นของนักเรยีนเป็นรายบุคคล   ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ต้องท าอย่างเป็นระบบและมีข ัน้ตอนโดยครูที่ปรกึษาต้องศกึษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรยีนเป็นรายบุคคล ต้องมี
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ในการปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบัน และมกีารเกบ็ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของยุทธนา เรอืงไพศาล [10]  ได้วจิยัเรื่อง ปญัหาและข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุร ีพบว่า 
ดา้นการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากครทูี่ปรกึษามภีาระงานมาก ไม่มเีวลาในการ
เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรยีน ขาดแคลงบประมาณในการสนับสนุน ท าให้ครูขาดข้อมูลนักเรยีน และขาดขวญั
ก าลงัใจในการท างาน  
 1.1.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน โดยภาพรวมมปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คอื การคดักรองนกัเรยีนไม่ได้
พจิารณาจากข้อมูลหลายๆ ด้านรองลงมา คอื ผลการคดักรองนักเรยีนไม่น าไปใช้ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ต่อไป ส่วนข้อที่มค่ีาเฉลี่ยต ่าที่สุด คอื การก าหนดแนวทางและผู้รบัผดิชอบการคดักรองนักเรยีนไม่ชดัเจน  ทัง้น้ี
อาจเป็นเพราะการคดักรองนักเรยีนต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และครูที่มปีระสบการณ์ในการจดั
กจิกรรมการคดักรองนกัเรยีน อีกทัง้การดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนต้องท าอย่างเป็นระบบ โดยการศกึษาและรวบรวม
ขอ้มลูทีไ่ด้ไปใชป้รบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั และน าข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะหค์ดักรองเพื่อน าผลไปช่วยเหลอืนกัเรยีน
ต่อไป ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกู๊ดแมน [11] ได้ศกึษาการใชแ้บบคดักรองนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (SDQ) เพื่อ
คดักรองนักเรยีนที่มคีวามผดิปกตทิางจติใจ เยาวชนในชุมชนที่รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามหลายๆ  ด้านจาก
ผูป้กครอง คร ูและเพื่อนเยาวชน พบว่า ทุกกลุ่มใหค้วามเหน็ว่าเป็นสิง่ผดิปกตทิางจติใจทีเ่กดิขึ้นเฉพาะบุคคล และ
เป็นความแปรปรวนของบุคคล โดยมีเหตุผลมาจากพฤติกรรมอยู่ไม่สุข ไม่อยู่น่ิง และพวกมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์อื่น ๆ ท าให้การคดักรองเยาวชนที่ผดิปกติทางด้านจติใจมคีวามแม่นย าและแก้ปญัหาดงักล่าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสม มากกว่าการเกบ็ขอ้มลูจากเพยีงครแูละเพื่อนเยาวชน 1.1.3 ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน โดย
ภาพรวมมปีญัหา ในการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยข้อที่มค่ีาเฉลีย่สูงสุด คอืงบประมาณในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนไม่เพยีงพอ รองลงมา คอื โรงเรยีน
ไม่ได้รบัความร่วมมือจากผู้ปกครองในการประชุมหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างทกัษะการด ารงชีวิตไม่มีความหลากหลาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรยีนไม่มสี่วนร่วมในการวเิคราะหส์ภาพปญัหาเพื่อจดัการสนับสนุนและส่งเสรมินักเรยีน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขนาดเลก็ส่วนใหญ่จะได้รบัจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการศึกษาน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่   
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ในขณะที่ต้องจดักจิกรรมในการส่งเสรมินักเรยีนในทุกด้านเท่ากนัเพื่อช่วยป้องกนั  มใิห้นักเรยีนที่อยู่ในกลุ่มปกติ
กลายเป็นนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงหรอืกลุ่มมปีญัหา และเป็นการช่วยให้นักเรยีนกลุ่มเสี่ยงหรอืกลุ่มมปีญัหา กลบัมามี
พฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ตามสถานศกึษาหรอืชุมชนคาดหวงันัน้ เป็นการท าในสิง่ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ไดว้่าจะเกดิผลที่คาด
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ นัน้อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไดจ้ากปจัจยัหลายอย่างทัง้ที่
ครูควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของยุทธนา เรอืงไพศาล [10] ได้วจิยัเรื่องปญัหาและ
ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาชลบุรพีบว่า ปญัหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ด้านการส่งเสรมินักเรยีน การจดั
กจิกรรมส่งเสรมินกัเรยีนจงึไม่ส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย 
 1.1.4 ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหา โดยภาพรวมมปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางโดยขอ้ทีม่ค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื เวลาในการจดั
กจิกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาไม่เพยีงพอ รองลงมา คอื การติดตามการป้องกนัและแก้ไขปญัหานักเรยีน
ของครทูี่ปรกึษาไม่ต่อเน่ือง ส่วนข้อที่มค่ีาเฉลีย่ต ่าที่สุด คอื การป้องกนัและแก้ไขปญัหานักเรยีนไม่สอดคล้องกบั
ลกัษณะปญัหา ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่างานสอนของครูมีมาก รวมทัง้ภารกิจด้านอื่นมาก ที่เป็นนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา หรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จงึมเีวลาท ากจิกรรมร่วมกบั
นกัเรยีนน้อยลง ซึ่งส่งผลให้สมัพนัธภาพของครูกบัเดก็นักเรยีนน้อยลงตามไปด้วย  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ  
บวัเครอื โพธิช์ยั [12] ที่ได้ศกึษาปญัหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมธัยม สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปญัหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนด้าน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหานกัเรยีนโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
 1.1.5 ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมมีปญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยข้อที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การส่ งต่อไปยงัผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นเพื่อให้ปญัหาของนักเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอืไม่ถูกทางและล่าชา้ รองลงมาคอื กระบวนการด าเนินการ
ส่งต่อไม่เป็นระบบส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด คอื ครูขาดความรูแ้ละทกัษะในการวเิคราะหข์้อมลูนักเรยีนเพื่อการ
ส่งต่อ  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า  ครขูาดทกัษะขาดความเข้าในในกระบวนการและการท าเอกสารของระบบ ส่วนใหญ่
เป็นการส่งต่อกนัภายใน โดยครปูระจ าวชิา ครทูีป่รกึษาส่งต่อไปยงัครทูีส่ามารถใหก้ารช่วยเหลอืนกัเรยีนได ้ขึน้อยู่
กบัลกัษณะปญัหา เช่นส่งต่อครูแนะแนว ครพูยาบาล หรอืฝา่ยปกครอง ไม่มกีารบนัทกึส่งนกัเรยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ขาดการวางระบบประสานงานกบัหน่วยงานอื่นหรอืเครอืข่ายอื่น ท าให้การส่งต่อภายนอกกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยงัขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของบัวเครือ โพธิช์ยั [12] ได้ศึกษาวิจยัปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสระแก้ว เขต 2 
พบว่า ครทูี่ปรกึษามบีทบาทในการช่วยเหลอืประสานงานกบัครอูาจารยอ์ื่น ๆ ในการแกป้ญัหานักเรยีนรวมถงึการ
ประสานงานกบัผูป้กครอง หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรยีนในการช่วยเหลอืนักเรยีน  แต่ครมูขี้อจ ากดัด้าน
เวลาเน่ืองจากครมูภีาระการสอนและงานพเิศษมาก ไม่มเีวลาปฏิบตัิหน้าที่ครูทีป่รกึษาได้อย่างเต็มที่ประกอบกบั
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ครูต้องดิ้นรนเพื่อการด ารงชีพมากขึ้น จงึท าให้ไม่มีเวลาในการให้
ค าปรกึษานกัเรยีนในทุกโอกาสทีน่กัเรยีนประสบปญัหา 

1.2 ผลการศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า ไม่มกีารประชุมวาง
แผนการด าเนินงานที่ชดัเจน ขาดระบบการจดัการที่ดี เครื่องมอืที่ใช้ไม่มคีวามหลากหลาย ครูขาดความรู้ความ
เข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินงาน ไม่น าผลการคดักรองนักเรยีนมาใช้ในการจดักจิกรรม
ส่งเสรมินกัเรยีน ขาดการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ขาดการนิเทศตดิตามรวมถงึขาดความต่อเน่ืองใน
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การด าเนินงาน อาจเป็นเพราะว่าโรงเรยีนมกีารด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนตามนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ให้โรงเรียนทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการ
ด าเนินงาน 5 ดา้น คอื การรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรยีน การส่งเสรมินกัเรยีน การป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาและการส่งต่อ ในการด าเนินงานบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนต้องมกีารด าเนินงานเป็นทมีใหค้วามส าคญั
ในการด าเนินงาน จดักระบวนการด าเนินงานให้เป็นระบบ มคีวามต่อเน่ืองและประสานความร่วมมอืจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนซึ่งสอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธิการ 
[12] ไดก้ าหนดใหร้ะบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นกระบวนการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างเป็นระบบมขี ัน้ตอนโดย
มคีรทูีป่รกึษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝา่ยที่เกีย่วขอ้งทัง้ภายในและนอก
สถานศกึษา อนัได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผูบ้รหิารและครทูุกคน มวีธิกีาร และเครื่องมอื
ที่ชดัเจน มมีาตรฐานคุณภาพและมหีลกัฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบั      
ปารวีรรณ โครตชมพู [13] ศกึษาเรื่องปญัหาและแนวทางการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน       
ช าฆอ้พทิยาคม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 พบว่า ขาดระบบบรหิารจดัการด้านระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนขาดการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ไม่มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการท างานที่ชดัเจน มี
ลกัษณะการด าเนินงานแบบพึ่งพาอาศยั ช่วยกนัท างานมเีอกสารหลกัฐานในการด าเนินงานแต่ยงัไม่สมบูรณ์แบบ
และไม่น าข้อมูลที่ได้รบัมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ ไม่มีรูปแบบการป้องกันปญัหาที่
หลากหลายเครือข่ายทางการศึกษาที่จะส่งเสริมนักเรยีนมีน้อย โรงเรียนขาดการติดตามประเมินผลและการ
รายงานผลเพื่อพฒันางานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2. การเปรยีบเทียบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า   
ไม่แตกต่างกนัอาจเป็นเพราะว่าแต่ละต าแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ และมกีารด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและพบปญัหาที่เหมือนกัน ทัง้ด้าน กระบวนการ วิธีการ บุคลากร งบประมาณ  รวมถึงบริบทการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกบับุญทรพัย์ นามเกษม [14] การศกึษาปญัหาและแนวทางแก้ปญัหาการด าเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 1-7 พบว่า มปีญัหาการด าเนินงาน ได้แก่ ไม่ได้มกีารประชุมวางแผน การด าเนินงานที่ชดัเจน 
ขาดระบบการจดัการที่ดี เครื่องมือที่ใช้ไม่มีความหลากหลาย ครูขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึ ง
ความส าคญัของการด าเนินงาน ขาดการประสานงานกบัหน่วยที่เกี่ยวข้อง ขาดการนิเทศติดตาม และขาดความ
ต่อเน่ืองในการด าเนินงานโดยภาพรวมและรายดา้นมปีญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไม่แตกต่าง
กนั 
 3. การศึกษาแนวทางแก้ปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ของโรงเรยีนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จากผลการวจิยั พบว่า โรงเรยีนขนาดเลก็มแีนวทาง
ในการด าเนินการแกป้ญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ดงัน้ี 
 ดา้นส่งเสรมินักเรยีน พบว่า ควรมกีารประชุมวางแผนด าเนินงานแบบมสี่วนร่วมดว้ยกระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายทัง้หน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานเอกชน น าผลการคดักรองมาใช้ในการพจิารณาจดักจิกรรมสร้างความตระหนักและจติส านึกในองค์กร 
รวมถงึนิเทศ ก ากบั ตดิตามการด าเนินงาน 
 ดา้นป้องกนัและแกไ้ขปญัหา พบว่า ควรจดัการประชุมวางแผนแบบมสี่วนร่วมส่งเสรมิสนบัสนุนให้
ครูได้รบัความรู้ในการให้ค าปรึกษานักเรียน ส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล 
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ครอบครวั ชุมชน ท้องถิน่ ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสมและเพยีงพอ รวมถงึส่งเสรมิการนิเทศ ตดิตามผลอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 ด้านการส่งต่อ พบว่า ควรจดัการประชุมวางแผนคณะท างานในฝ่ายต่างๆ โดยจดัท าท าเนียบ
ผูร้บัผดิชอบให้ชดัเจนประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสรมิ สนับสนุนในการสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร นิเทศการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาพฒันา ปรบัปรุงและน าไปใช้ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจากโรงเรยีนต้องมีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
นักเรยีนได้รบัการดูแลและพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธกิาร [15]  จาก
การศกึษาแนวปฏบิตักิารด าเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาสรุปได้ว่า การด าเนินงานระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนประกอบด้วยกระบวนการบรหิารคุณภาพเชงิระบบตามแนวคดิของ Deming (PDCA) 
โดยม ี4 ขัน้ตอน คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน (Do) การตรวจสอบประเมนิผล (Check) และปรบัปรุง
พฒันา (Action) ซึง่นอกจากแนวทางการปฏบิตังิานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนยงัต้องใชร้ะบบการท างานเป็นทมี 
ซึ่งแบ่งทีมด าเนินงานเป็นทีมน า ทีมสนับสนุนและทีมน า โดยมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผล และสอดคลอ้งกบัอรชุน กติตโิสภาลกัษณ์ [16]  ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตามระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของครทูี่ปรกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 
3 พบว่า แนวทางการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ควรสร้างความตระหนักให้ครูเหน็ความส าคญัของการ
เยีย่มบ้านนกัเรยีน มโีครงการ ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการโดยวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานต้อง
ครอบคลุมทัง้ 5 ด้าน เน้นการท างานเป็นทมีและการบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม โดยเฉพาะผู้บรหิารสถานศกึษา 
ต้องมวีสิยัทศัน์ในการบรหิารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างกระชบั ฉับไว ไม่มรีรีอที่จะแก้ปญัหาและกล้า
เผชญิความจรงิกบัยุคสงัคมปจัจุบนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ตอนที่ 1 การศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนย่อยดงัน้ี 

1. การศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยอาศยัการวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถามในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

1.1 ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
และครูที่ปรกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 288 คน  

1.2 ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ การส่งต่อรองลงมา ได้แก่ การป้องกนัและแก้ไขปญัหา การส่งเสรมินักเรยีน การรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลและการคดักรองนกัเรยีน ซึง่ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ม ี5 ดา้น ดงัน้ี 

1.2.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม มปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ 
ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย โดยขอ้ทีม่ค่ีาเฉลี่ยสงูสุด คอื งบประมาณ
การศกึษาพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ รองลงมา คือ วธิกีารและเครื่องมอืที่ใช้ใน
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การศึกษาพฤติกรรมนักเรยีนไม่มีความหลากหลายส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ โรงเรยีนขาดการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าขอ้มลูเบื้องต้นของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

1.2.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน โดยภาพรวมมปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดบั 
ปานกลาง เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยข้อที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การคดักรอง
นักเรียนไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลหลายๆ ด้านรองลงมา คือ ผลการคดักรองนักเรียนไม่น าไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป ส่วนขอ้ทีม่ค่ีาเฉลี่ยต ่าที่สุด คอื การก าหนดแนวทางและผูร้บัผดิชอบการคดักรองนักเรยีน
ไม่ชดัเจน 

1.2.3 ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน โดยภาพรวมมปีญัหา ในการด าเนินงานอยู่ในระดบั 
ปานกลาง เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คอืงบประมาณใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไม่เพยีงพอ รองลงมา คอื โรงเรยีนไม่ได้รบัความร่วมมอืจากผูป้กครองในการประชุม
หาแนวทางส่งเสรมิสนบัสนุนนกัเรยีนและการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติไม่มคีวามหลากหลาย ส่วน
ขอ้ที่มค่ีาเฉลี่ยต ่าที่สุด คอื คณะครูและบุคลากรในโรงเรยีนไม่มสี่วนร่วมในการวเิคราะห์สภาพปญัหาเพื่อจดัการ
สนบัสนุนและส่งเสรมินกัเรยีน 

1.2.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา โดยภาพรวมมปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางโดยข้อที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คือ เวลา     
ในการจดักจิกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาไม่เพยีงพอรองลงมา คอื การติดตามการป้องกนัและแก้ไขปญัหา
นักเรียนของครูที่ปรึกษาไม่ต่อเน่ืองส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าที่สุด คือ การป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรยีนไม่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะปญัหา 

1.2.5 ดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวมมปีญัหาในการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งต่อไปยัง
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหป้ญัหาของนกัเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอืไม่ถูกทางและล่าชา้ รองลงมาคอื กระบวนการ
ด าเนินการส่งต่อไม่เป็นระบบส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ครูขาดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
นกัเรยีนเพื่อการส่งต่อ 

2. การศกึษาปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 เชงิคุณภาพ 

2.1 ผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
ครูที่ปรึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 3 คน 

2.2 ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิเชิงเน้ือหา พบว่า มีปญัหาในการ
ด าเนินระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนประกอบดว้ย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล 2.ด้านการ
คดักรองนักเรยีน 3.ด้านการส่งเสรมินักเรยีน 4.ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหา 5.ด้านการส่งต่อ ซึ่งปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนม ี5 ดา้น ดงัน้ี 

2.2.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล พบว่า ไม่มกีารประชุมวางแผน 
การด าเนินงานที่ชดัเจน ขาดระบบการจดัการที่ด ีขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานเครื่องมือที่ใช้ไม่มคีวาม
หลากหลาย ครูขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล 

2.2.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน พบว่า ขาดการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษานกัเรยีน 
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เป็นรายบุคคลมาใช้ในการคดักรองนักเรยีน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรยีน ขาด
การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ขาดการนิเทศตดิตาม 

2.2.3 ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน พบว่า ขาดการวางแผนการด าเนินงาน ไม่น าผลการ 
คดักรองนกัเรยีนมาใชใ้นการจดักจิกรรมส่งเสรมินกัเรยีนขาดงบประมาณในการด าเนินงาน การจดักจิกรรมไม่ตรง
กบัความสนใจของนกัเรยีน ขาดการนิเทศตดิตามและขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

2.2.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา พบว่า ขาดการมสี่วนร่วมในการช่วยป้องกนั 
และแก้ไขปญัหา ขาดวธิกีารป้องกนัปญัหาใหก้บันักเรยีนขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน ขาดการอบรมใหค้รู
มคีวามรูท้กัษะในการใหค้ าแนะน า ขาดการนิเทศตดิตามและไม่มมีาตรการในการช่วยป้องกนัปญัหา 

2.2.5 ดา้นการส่งต่อ พบว่า ไม่มกีารจดัท าเอกสารเกีย่วกบัการส่งต่อขาด 
การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการส่งต่อภายนอก การส่งต่อไม่เป็นระบบกระบวนการส่งต่อนักเรยีน
ไม่ถูกวธิแีละล่าชา้ รวมทัง้ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 
 ตอนที่ 2 การเปรยีบเทียบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผลการเปรยีบเทียบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรยีน โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั 

1.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็น
รายบุคคลโดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มปีญัหาการด าเนินงานระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไม่แตกต่างกนั 

2.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ดา้นการคดักรองนกัเรยีน
โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.5 ไดแ้ก่ ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารคดักรองนกัเรยีน 

3.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพด้านการส่งนักเรยีนโดยภาพรวม 
พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ได้แก่ 
โรงเรยีนไม่ได้รบัความร่วมมอืจากผู้ปกครองในการประชุมหาแนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนนักเรยีน ขาดการนิเทศ 
ตดิตามการจดักจิกรรมส่งเสรมินกัเรยีน 

4.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ครขูาดทกัษะ ความรูค้วามเข้าใจในการให้ค าปรกึษาเบื้องต้นกบันักเรยีนการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหานกัเรยีนไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะปญัหา เวลาในการจดักจิกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไม่เพยีงพอ 

5.  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ 
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพ ดา้นการส่งต่อ
นกัเรยีนโดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขาดการแก้ปญัหาด้วยการส่งต่อภายนอกโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น
ผูด้ าเนินการ 
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 ตอนที่ 3 แนวทางแก้ปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32  

1.  แนวทางแกป้ญัหาดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน โรงเรยีนจดัประชุมวางแผนการด าเนินงานโดยการ 
มสี่วนร่วมของหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้งโดยกระบวนการจดัการเรยีนรู ้(Knowledge Management) โดยใชป้ญัหาเป็น
ฐานประสานความร่วมมอื สรา้งเครอืข่ายทัง้หน่วยงานรฐัและหน่วยงานเอกชนเพื่อช่วยสนับสนุน ในการช่วยหา
แนวทางและงบประมาณการด าเนินงานส่งเสรมินักเรยีน ส่งเสรมิให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้และกิจกรรมให้
สอดคล้องกบัความสนใจและถนัดของผู้เรยีน โดยน าผลการคดักรองมาใช้ในการพจิารณาจดักจิกรรมสร้างความ
ตระหนัก สร้างจติส านึกในองค์กรโดยการประชุม อบรมบุคลากร ศกึษาดูงานมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัทัง้ใน
โรงเรยีนและนอกโรงเรยีน ส่งเสรมิการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการร่วมคดิร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแกป้ญัหาและร่วม
พฒันา กจิกรรมการส่งเสรมินักเรยีนในชุมชนกบัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จดัให้มกีารนิเทศกิจกรรมส่งเสรมินักเรยีน
ภายในสถานศึกษาโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร ก าหนดปฏิทนิการนิเทศและแบบ
บนัทกึการนิเทศ 

2.  แนวทางแกป้ญัหาดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา จดัประชุมวางแผนแบบมสี่วนร่วมของภาค ี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปญัหา ให้ความรู้
เสรมิสร้างความคดิและเทคนิคทกัษะของครูทางด้านการให้ค าปรกึษา การช่วยเหลอื การป้องและแก้ไขปญัหา
นกัเรยีน ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสมและเพยีงพอในการป้องกนัและช่วยเหลอืนักเรยีน ประสานงานระหว่าง
โรงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการร่วมป้องกนัและแก้ไขปญัหานกัเรยีน น าผลการคดักรองนักเรยีนมาใชใ้น
การวางแผนการป้องกนัและแก้ไขปญัหา เพื่อจดักระบวนการดูแลส่งเสรมิพฒันานักเรยีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
เสีย่งควรมกีารดแูลอย่างใกลช้ดิ ส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครวั ชุมชน 
ท้องถิ่น ส่งเสรมิการนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยมกีารก าหนดปฏิทินเวลาและแบบบันทึก 
การนิเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ 

3.  แนวทางแกป้ญัหาดา้นการส่งต่อ ประชุมวางแผนคณะท างานในฝา่ยต่าง ๆ โดย 
จดัท าท าเนียบผู้รบัผิดชอบประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อนักเรยีนเพื่อได้รบัการ
ช่วยเหลอื โดยก าหนดผู้รบัผดิชอบในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกและจดัท าข้อตกลงร่วมกนั ส่งเสรมิ 
สนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รบั
จากการส่งต่อนกัเรยีน โดยการจดัการอบรม ขัน้ตอน วธิกีารด าเนินการส่งต่อ การประมวลมล การรายงานผลเพื่อ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข นิเทศการด าเนินงานและน าผลการปฏบิตัมิาพฒันา ปรบัปรุงและน าไปใชโ้ดยการจดัท าปฏทินิ
และเครื่องมอืในการบนัทกึขอ้มลูส่งต่อนกัเรยีนทัง้ภายในและภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัการศกึษาปญัหาและแนวทางแกป้ญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการบรหิารและ
การจดัการศกึษา ของโรงเรยีนผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 ด้านการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลู  ทุกด้าน
อย่างเป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและการส่งต่อข้อมูล โดยก าหนดขอบเขตของ  เน้ือหาที่ชดัเจนในแต่ละ
ด้าน เช่น รายละเอียดด้านครอบครวัจะต้องมีชื่อบิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง  อาชีพ รายได้ ที่อยู การเดนิทาง 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

62 

 

สภาพสถานะ เป็นต้น และควรมกีารระบุเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู ทีต่รงกนัทัง้สถานศกึษา และควรมกีารปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  
 1.2 ด้านการคดักรองนักเรยีน สถานศกึษาควรส่งเสรมิให้มกีารจดัท าเกณฑ์การพจิารณาคดั
กรองนกัเรยีนอย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม และใหเ้ป็นทีย่อมรบัของครทูุกคน โดยการพจิารณาคดักรองนกัเรยีนจะเป็น
การร่วมพิจารณาจากหลายฝ่าย เช่น ครูประจ าชัน้ ครูประจ าวิชา ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง และควรมี
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก เช่น ต ารวจในทอ้งที ่จติแพทย์หรอืเจา้หน้าทีส่าธารณะสุขจากสถานพยาบาลเป็นผูม้สี่วน
ร่วมในคดักรองนกัเรยีนด้วย เพื่อใหผ้ลการคดักรองนกัเรยีนเป็นทีย่อมรบัของผู้ปกครอง โดยการคดักรองนกัเรยีน
นอกจากจะแบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมปีญัหา กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพิเศษแล้ว ยงัควรแบ่งเป็นด้านต่างๆ ด้วย เช่น 
กลุ่มมปีญัหาดา้นการเรยีน กลุ่มเสีย่งดา้นพฤตกิรรม เป็นต้น 

  1.3 ด้านการส่งเสรมินักเรยีน สถานศกึษาควรส่งเสรมิให้มกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายตาม
ความสนใจและความต้องการของนักเรยีนด้วย โดยส่งเสรมินักเรยีนในด้านต่างๆ  ตามกลุ่มที่ได้จากการคดักรอง
นกัเรยีน เช่น กจิกรรมซ่อมเสรมิวชิาต่างๆ ส าหรบันกัเรยีนกลุ่มมปีญัหาดา้นการเรยีน กจิกรรมต้านยาเสพตดิ 

ส าหรบันักเรียนกลุ่มมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม  กิจกรรมนันทนาการส าหรบันักเรียนกลุ่มปกติ หรือกิจกรรม
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบันกัเรยีนกลุ่มพเิศษ เป็นต้น  

 1.4 ด้านการป้องกนและแก้ไขปญัหา สถานศึกษาควรจดัให้มีการประชุมร่วมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครทูี่ปรกึษา ครูประจ าวชิา ครูแนะแนว ครฝู่ายปกครอง ผู้ปกครอง ตวัแทนชุมชน และหน่วยงาน
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อาทเิช่น ต ารวจ สาธารณะสุข เป็นต้น โดยแยกการประชุมแต่ละกลุ่มเพื่อการพจิารณาป้องกนั
ปญัหาในกลุ่มนักเรียนปกติ และส่งเสรมิกลุ่มพิเศษ หาแนวทางแก้ไขปญัหานักเรยีนในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มี
ปญัหา  

 1.5 ด้านการส่งต่อนักเรยีน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจดัตัง้กลุ่มเครือข่ายร่วม  โดย
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานต่างๆ ที่จะเขา้มาช่วยเหลอืนกัเรยีนไดอ้ยางจรงิจงั และครบทุกดา้น มกีารท าแนวทางที่
ชดัเจนในการด าเนินการส่งต่อ มกีารตดิตามและรายงานผลการส่งต่อนกัเรยีนอย่าต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
              2.1 ควรศกึษาผลการด าเนินงานวจิยัในครัง้น้ีกบัประชากรทีเ่ป็นนกัเรยีน คร ูคณะกรรมการ 

สถานศกึษา ผูป้กครองเพื่อเป็นขอ้มลูการวจิยัในภาพรวมทีก่วา้งขึน้ 
 2.2 ควรศกึษาเชงิคุณภาพ ในโรงเรยีนทีม่ผีลงานดเีด่น ดา้นการด าเนินงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ทัง้ในระดบัเขตพื้นที่การศกึษาและระดบัประเทศ เพื่อเป็นรูปแบบการพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้คุีณภาพมาตรฐานยิง่ขึน้ 
     2.3 ควรศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัรูปแบบการบรหิารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีใน
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
     2.4 ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิศษ เพื่อศกึษาปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีน 
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มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวธิกีาร
วจิยัเชงิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research : Qualitative and Quantitative Research Approach 
Design) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งใช้การเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง คือ 1) หน่วยงานศึกษาทัว่ไป
สถาบนัอุดมศึกษาไทย จ านวน 26 สถาบนั 2) ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ประจ ารายวชิามนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ จ านวน 11 คน 3) นักศึกษารายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยดุสิตธานี  
จ านวน 321 คน และ 4) อาจารย์ประจ าวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัดุสิตธานี จ านวน 7 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึก 
การสนทนากลุ่มการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติบิรรยายเชงิพรรณนา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ  

ผลการวจิยั พบว่า  
1.  ผลการศึกษาองค์ความรู้ รายวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า การสอนรายวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ มีรูปแบบการสอน 
แบบบูรณาการ และวธิกีารสอนแบบ Active Learning และพบปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์จ านวน 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ความรู ้ความสามารถของอาจารยผ์ู้สอน 2) สื่อการสอน 
และ 3) การสนบัสนุนจากจดัการเรยีนการสอนจากคณะ และมหาวทิยาลยั 
            2. แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัดุสติธานีที่พฒันาขึ้นประกอบด้วย 3 ปจัจยัน าเข้า ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตรรายวชิา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  
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และการพฒันาอาจารย์ผู้สอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพฒันารายวชิามนุษยศาสตร์  
และสงัคมศาสตรใ์หท้นัสมยั หลากหลาย และเหมาะสมกบัการศกึษาไทยแลนด ์4.0 ในศตวรรษที ่21 สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.  2560 – 2564) ให้ผู้เรียนมทีกัษะ Soft Skills  
คอืทกัษะด้านคน และสงัคม บูรณาการกบัทกัษะ Hard Skills คอื ทกัษะวิชาชพี ในลกัษณะองค์รวม (Holistic) 
บนพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคต (Global Mindset) ในศตวรรษที ่21 และอาจารยป์ระจ ารายวชิา
มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัดุสติธานี ไดร้บัรอง และเหน็ดว้ย
กบัแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร ์ทีพ่ฒันาขึน้ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
ค าส าคญั: การสอนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were : 1) to evaluate and analyze the knowledge process of 

Humanities and Social Sciences in Thai Higher Education Institutions and 2) to develop teaching and 
learning of Humanities and Social Sciences subjects for Undergraduate Students at Dusit Thani College, 
Bangkok by using mixed methods research. Key informants were divided into four groups by purposive 
sampling namely 26 Thai Higher Education Institutions, 11 experts and Humanities and Social Sciences 
lecturers, 321 students studying Humanities and Social Sciences subjects for Undergraduate Students at 
Dusit Thani College and 7 Humanities and Social Sciences lecturers at Dusit Thani College. The research 
instruments included in-depth interview, memorandum of participant observation form, memorandum of 
focus group discussion form, and evaluation form of learners. Data were analyzed by using descriptive 
statistics, mean, standard deviation, and percentages.  

The results of this research found that: 
1. Teaching and Learning Development Study of Humanities and Social Sciences in Thai Higher 

Education Institutions should be integrated instructional model and Active Learning. It found three factors 
affecting the success of teaching and learning of Humanities and Social Sciences teaching, which were:        
1) factors in the lecturer who teaches teaching and learning – knowledge and experience of Humanities 
and Social Sciences subjects 2) factors in instructional media and 3) factors in supporting from faculty and 
University 

2. Guidelines of Development for Humanities and Social Sciences subjects of General Education 
Program for Undergraduate Students at Dusit Thani College, Bangkok consist of three inputs  
1) Development the curriculum of Humanities and Social Sciences 2) Development the study of Humanities 
and Social Sciences and 3) Development the lecturers of Humanities and Social Sciences. These 
developments are focusing on modern, various and appropriate in context of Thailand Education 4.0 
consistent with Strategic’ Student Development in Thai Higher Education Institutions (2021-2025) which 
create Soft Skills (human & social skills) integration with Hard Skills (profession skills) feature by Holistic 
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in Global Mindset in 21st century. In addition, the instructors of Humanities and Social Sciences accepted 
and agreed with the Guidelines Development of Humanities and Social Sciences subjects of General 
Education Program for Undergraduate Students at Dusit Thani College, Bangkok and satisfied with the 
Guidelines Development for Humanities and Social Sciences subjects of General Education Program for 
Undergraduate Students at Dusit Thani College, Bangkok at the “highest” level.   

 
Keyword: Teaching of Humanities and Social Sciences 
 

บทน า 
โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยก าหนดให้จัด 
การเรยีนการสอนรายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไป หมายถึง วชิาที่มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกล มคีวามเขา้ใจธรรมชาต ิตนเอง และผู้อื่น และสงัคม เป็นผู้ใฝ่รู้ [1] ทัง้น้ีเครอืข่ายการศกึษา
ทัว่ไปแห่งประเทศไทย [2] เสนอใหม้หาวทิยาลยัจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิา และลกัษณะ
วิชาบูรณาการ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา  
และกลุ่มวชิา วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป โดยให้มจี านวน
หน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา [3] ก าหนดใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปต้องมีความสอดคล้องการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านของ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 หรือ Thai Qualification Framework for Higher 
Education (TQF : HEd) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์
ความรูท้ีม่อียู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกน้ีมาบูรณาการเชงิสร้างสรรค ์เพื่อพฒันานวตักรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของสงัคม การศกึษายุคใหม่ต้องเน้นการแสวงหาการเรียนรู้ได้เองอย่างท้าทาย  สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิด และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกบัตัวเอง สงัคม  
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก [4] นอกจากนัน้เครอืข่ายการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย [2] ได้สรุป
ปญัหาการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปในสถาบนัอุดมศกึษาไทย พบว่า หลายมหาวทิยาลยัมปีญัหาด้านการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศกึษา ได้แก่ การเปิดรายวชิาศกึษาทัว่ไปเป็นวชิาเฉพาะ หรอืวชิา
แกนในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวิชาชีพมากเกินไปไม่สะท้อนปรัชญาวิชาศึกษาทัว่ไป  
และคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกบัรายวิชาที่สอนยกเว้นในรายวิชาบูรณาการศาสตร์  
มกีารน าอาจารยผ์ูส้อนทีไ่ม่จบในศาสตรว์ชิาศกึษาทัว่ไปมาช่วย ท าใหม้คุีณภาพลดลง 

สุวทิย ์เมษนิทรยี ์[5] กล่าวถงึโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรทีีเ่ขา้มาบรหิารประเทศบนวสิยัทศัน์ทีว่่า 

“มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” และนโยบายการพฒันาประเทศมกีารก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 
2580) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน มกีารยกระดบัการศกึษาและการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง  และส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ [6]  
กล่าวว่าการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ในทุกระดบัการศกึษาจงึมี
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ความส าคญัและเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการผลกัดนัทรพัยากรมนุษย์ของชาติไทยให้บรรลุเป้าหมาย
ทีว่างไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัไพฑูรย์ สนิลารตัน์ [7] ได้กล่าวว่าการพฒันาทกัษะผูเ้รยีนที่พงึประสงคด์้วยกจิกรรม
การเรยีนรู้ทัง้ภายในชัน้เรยีน นอกชัน้เรยีน และตามอธัยาศยั การศกึษาไทยในยุค 4.0 จ าเป็นต้องเป็นการศกึษา
เชงิสร้างสรรค ์และผลติภาพ และคณะกรรมการเครอืข่ายอุดมศกึษาเพื่อพฒันาการศกึษาทัว่ไปภาคกลางตอนบน 
[8] ได้สรุปผลการด าเนินการของอนุกรรมการ พบว่า การจดัการศึกษาของการศึกษาทัว่ไปในยุค 4.0 ควรมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม สามารถยนือย่างมศีกัดิศ์รใีนเวทีสากล  
และเปลีย่นจากการเป็น Analog Thai เป็น Digital Thai สู่การศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการสอนเพื่อการ
บริหารตนเอง การบริหารความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย การคิดและท าเพื่อสงัคม การมุ่งมัน่สู่เป้าหมาย  
การยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง และการประยุกต์ใชด้จิติอล  

จากความส าคญัการจดัการศกึษาตามบรบิทการศกึษาไทยแลนด ์4.0 และการจดัการเรยีนการสอนวชิา
ศกึษาทัว่ไปดงักล่าวขา้งต้น คณะผูว้จิยัในฐานะอาจารยป์ระจ าวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร จงึมคีวามสนใจในการศกึษาวจิยัการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิา
มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยตามบริบทการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประมวล 
องค์ความรู้วชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปในสถาบนัอุดมศกึษาไทย และเพื่อพฒันา 
การเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร ให้มีความทันสมยั เหมาะสมต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในสงัคมไทยตามบริบทการศึกษา  
ไทยแลนด ์4.0 ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อประมวล วเิคราะห ์องค์ความรูร้ายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปใน

สถาบนัอุดมศกึษาไทย  
2. เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยั

ดุสติธานี กรุงเทพมหานคร  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยัการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ในสถาบนัอุดมศกึษาไทย

ตามบรบิทการศกึษาไทยแลนด ์4.0 ครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research : Qualitative 
and Quantitative Research Approach Design)  ร ะ ห ว่ า ง ก า ร วิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ  (Qualitative Research)  
และการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1. ระยะที ่1 การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์นสถาบนัอุดมศกึษา

ไทย ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรฐั และสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทีอ่ยู่ในสงักดัคณะกรรมการเครอืข่ายอุดมศกึษาเพื่อพฒันาการศกึษาทัว่ไป 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 32 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์  
และสงัคมศาสตร ์ทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒขิองคณะกรรมการเครอืข่ายอุดมศกึษาเพื่อพฒันาการศกึษาทัว่ไป ส านกังาน
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คณะกรรมการการอุดมศกึษา และอาจารยผ์ู้มคุีณสมบตัมิปีระสบการณ์สอนรายวชิามนุษยศาตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จ านวน 11 คน ได้แก่ อาจารย์รายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ มหาวทิยาลยัมหดิล และอาจารยพ์เิศษสถาบนัอุดมศกึษาไทย 

   2. ระยะที ่2 การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ประชากร คือ อาจารย์ประจ าภ าควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 500 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื อาจารย์ประจ าภาควชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  ได้จากการเลือก 
อย่างเจาะจง จ านวน 321 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าเครื่องมือวิจ ัยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

ตรวจสอบความเทีย่งตรง และผลการประเมนิความสอดคล้อง (IOC) คดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่ค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง
ตัง้แต่ .05 ขึ้นไป ได้แก่ 1) แบบประเมินผลแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี 2) แบบสอบถามการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ของนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี 3) แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ (In-dept Interview) 4) แบบบนัทกึการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และ 5) แบบบนัทกึการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation)  

3. ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา  
ขัน้ที่ 1 ประมวล วเิคราะห์ องค์ความรู้รายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในสถาบนัอุดมศกึษาไทย

เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการศกึษาเอกสาร การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม และการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญรายวชิา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์นสถาบนัอุดมศกึษาไทย 

ขัน้ที่ 2 พฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยั
ดุสติธานี กรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ และการวจิยัเชงิปรมิาณโดยการสมัภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มผู้สอน นักศกึษารายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกบัการจดัการเรยีน 
การสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร แลว้ท าการรบัรองการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรห์มวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร โดยการน าผลการศกึษา
การพฒันาการเรยีนการไปใหผู้้ทรงคุณวุฒดิา้นวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ประเมนิ
และรบัรองผล  

ขัน้ตอนที่ 3 การสรุปประเมินผล และพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร โดยผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารยผ์ูส้อน และนกัศกึษา 
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ผลการวิจยั 
ผลการศึกษาการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน รายวิชามนุษยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์ การศึกษาหน่วยงาน 
ดา้นการศกึษาทัว่ไปในสถาบนัอุดมศกึษาไทย จ านวน 26 สถาบนั ดงัต่อไปน้ี 
    1. ผลการประมวล วเิคราะห ์องค์ความรูร้ายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า การสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ในสถาบนัอุดมศกึษาไทย จ านวน 26 สถาบนั มกีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตรี ส่วนใหญ่จะมหีน่วยงานกลางในการประสานงานจดัการเรียนการสอน
รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 11 สถาบัน มีส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 
เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโดยตรง จ านวน 10 สถาบัน และมีหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปสังกัดคณะ  
จ านวน 5 สถาบนั  
           ดา้นจุดเน้นการศกึษาทัว่ไป ทุกสถาบนัจะเน้นการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปตามอตัลกัษณ์ของ
แต่ละสถาบันผสมกบัปรชัญาการศึกษาทัว่ไปจะมุ่งสอนบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
และความเป็นพลเมอืง 
 ด้านโครงสร้างหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป จะแบ่งโครงสร้างหลกัสูตรตามโครงสร้างหลกัสูตรหมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา คอื กลุ่มวชิาภาษา กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีบางสถาบัน จดัเป็นกลุ่มวชิาการบูรณาการ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF: HEd) จึงมีรายวิชา 
ทีท่นัสมยัสอดคล้องกบัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 หรอืการศกึษาไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกบัปรชัญาศกึษา
ทัว่ไปทีม่จีุดเน้นรวม คอื “การสอนความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์” โดยมรีายละเอยีดผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
             1.1 ผลการสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 11 คน ท าให้ทราบว่าการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิต เพราะว่ารายวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป มสี่วนส าคญัในการเตมิเตม็การผลติบณัฑติให้เป็นผูม้คีวาม
รอบรู้เกีย่วกบัตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม ประเทศ และโลก สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตวัเองทัง้ด้าน
ชวีิตส่วนตวัการเรยีน และการท างานในอนาคต ท าให้รู้จกัและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
ปรบัตวัไดอ้ย่างมคีวามสุขและเกดิสนัตสิุข ดา้นวธิกีารสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไป อาจารย์ผูส้อน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป มองเหน็
ตรงกนัว่าควรลดการบรรยายลง ควรการสอนให้เหน็จรงิและไดป้ฏิบตัจิรงิ  เช่น การฝึกปฏิบตั ิการลงพื้นที่ศกึษา
ชุมชน การจดัท าโครงการในสถานที่จรงิ นกัศกึษาสามารถก าหนดวธิกีารเรยีนรู้ได้อย่างอสิระโดยมอีาจารย์ผูส้อน
เป็นทีป่รกึษา และควรตรวจงานอย่างละเอยีด เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูต้ามปรชัญาการศกึษาทัว่ไปไดเ้ป็นอย่างด ี 

1.2 ผลการใชแ้บบสอบถามนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี  
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 จากผลการใช้แบบสอบถามนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กบันักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสิตธานี 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 321 คน พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้มีการสอนวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย น่าสนใจ มสีื่อการสอนที่ทนัสมยั 
น่าสนใจ เป็นรายวชิาแบบบูรณาการศาสตร์มากกว่ารายวชิาเฉพาะ และมีการประเมนิผลที่หลากหลายทัง้แบบ
โครงการกจิกรรม กจิกรรมแบบขอ้สอบทัง้แบบปรนยั และอตันยั และควรลดการบรรยายในรายวชิาใหน้้อยลง 

1.3 ผลการจดัสนทนากลุ่มนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กบันักศกึษารายวชิาจติวทิยาเพื่อคุณภาพชวีติภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 12 คน จ านวน 2 ครัง้ พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ไดเ้สนอแนะใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน
รายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ที่มีความทนัสมยั เหมาะสมกบัวิชาชีพ อยากให้อาจารย์ผู้สอนน าเสนอ
ข้อมูลจากเหตุการณ์ปจัจุบันเชื่อมโยงถึงความส าคญัของรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์กบัวิชาชีพ
อุตสาหกรรมบรกิาร ให้ลดการบรรยายหลกัการและทฤษฎีลง แต่ไปเน้นที่กรณีศกึษาจากชวีติจรงิ ประสบการณ์
จริงที่สามารถเชื่อมโยงวชิาชีพได้ และอยากให้มกีารทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากกว่าการสอนในชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีว 
           1.4 ผลการจดัสนทนากลุ่มผูเ้ชีย่วชาญรายวชิาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
สถาบนัอุดมศึกษาไทย จ านวน 5 คน จ านวน 2 ครัง้ โดยมผีลสรุปผลการจดัสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญรายวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป สถาบนัอุดมศกึษาไทย พบว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็
ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี   
จ านวน 3 ปจัจยั ได้แก่ 1) ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ตัวอาจารย์ผู้สอนรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ทัง้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์ต่างๆ ในลกัษณะบูรณาการศาสตร์  
หรอืสหวทิยาการ เพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงความรูใ้นรายวชิาทีร่บัผดิชอบนัน้ๆ เขา้กบัรายวชิาอื่นๆ ทัง้ในลกัษณะ
วิชาชีพ รายวิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชาแกน และข้ามศาสตร์ได้ยิ่งดี 2) สื่อการสอน ที่มีความทนัสมยั ท้าทาย  
และเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา และ 3) การสนับสนุนจากจัดการเรียนการสอนจากคณะและมหาวิทยาลัย  
โดยผูบ้รหิารระดบัสาขา/ภาควชิา มคีวามส าคญัต่อการพฒันาบณัฑติมากกว่าการมคีวามรูต้ามโครงสรา้งหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตรทีีก่ าหนดไวข้องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา อย่างน้อยจ านวน 6 - 12 หน่วยกติ 
 2. ผลการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบั
ปรญิญาตร ีวทิยาลยัดุสติธานี คณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอร่างแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตร ีสถาบนัอุดมศกึษาไทย ให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
รายวชิาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป สถาบนัอุดมศกึษาไทย จ านวน 5 คน รบัรอง 
จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ก าหนดการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป เป็นนโยบายหลักที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  2) มีคณะกรรมการวิชารายวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดับสถาบัน 3) มีการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ทุกๆ 2 ปี  4) หลักสูตรรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ควรมลีกัษณะรายวชิาแบบบูรณาการศาสตรม์ากกว่าวชิาเดี่ยวหรอืวชิา
เฉพาะ 
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5) มีรูปแบบการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ที่หลากหลายและทนัสมยั 
6) มสีื่อการเรยีนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ที่น่าสนใจและทนัสมยั  
7) มวีธิกีารประเมนิผลทีห่ลากหลาย เน้นที่โครงงาน หรอืผลงานของนักศกึษามากกว่าการวดัผลการสอบ 8) มกีาร
ประชุมเชงิปฏิบัติการ การฝึกอบรมการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ต่อเน่ืองอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 9) มีระบบสนับสนุนการสอนและการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และ10) มีระบบสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วชิาการแก่อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป คณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอร่าง
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี โดยน าไปประชุมสนทนากลุ่มกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ ภาควชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัดุสติธานี จ านวน 7 คน ทัง้หมดรบัรองผล  
และเหน็ด้วยกบัแนวทางแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร โดยมค่ีาเฉลีย่รวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 

อภิปรายผลการวิจยั 

1. จากการประมวล วเิคราะห์ องค์ความรูร้ายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาไทย จ านวน 26 สถาบัน พบว่า ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัต่อ 
การจดัการเรยีนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป เป็นไปตามโครงสร้าง
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ว่าหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ก าหนดให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
อาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรอืลกัษณะบูรณาการใดๆ กไ็ด ้โดยผสมผสานเน้ือหาวชิาที่
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ ว ัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทัว่ไปโดยให้ มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกติ [9] และประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
โดยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่าง
กวา้งขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม ศลิปวฒันธรรม และธรรมชาต ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลง
ของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” [10]  
และสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์  
และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป โดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัฝา่ยวชิาการของแต่
ละสถาบนัการศกึษา สอดคล้องกบัคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย [11] กล่าวว่า 
รปูแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทัว่ไปมปีระเดน็ที่ควรพจิารณาคอื 1) การจดัการเกีย่วกบัการศกึษาทัว่ไปต้อง
มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ระดบัสูงจนถึงระดบัล่าง และระดบัล่างสู่ระดบัสูง (Top Down and Bottom Up) ช่วยกนั
สนบัสนุนใหก้ารจดัการนี้เป็นนโยบายของสถาบนัใหส้ าเรจ็ 2) การที่สถาบนัอุดมศกึษามคีวามเป็นเอกเทศ มรีะบบ-
ระเบียบ และการด าเนินงานเป็นของตนเอง ท าให้การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันท าได้ล าบาก 3) การมี
คณะกรรมการ หรอืหน่วยงาน/ส านักวชิาศกึษาทัว่ไป/ศูนย์การจดัการศึกษาทัว่ไป ที่ดูแลรบัผดิชอบการพฒันา
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของการศกึษาทัว่ไป ทัง้ทางดา้นการ
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ปรบัปรุง พฒันาการสอนให้ทนัสมยั และการจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพของการศกึษาทัว่ไป และยงัสอดคลอ้งกบั 
อุทยั ดุลยเกษม [12] กล่าวว่า ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัทุกระดบัต้องมคีวามเชื่ออย่างจรงิใจว่าการจดัการเรยีนการ
สอนรายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปมีความส าคญั และมคีวามจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติและการท างานอาชีพของ
ประชาชนในศตวรรษที่ 21 จรงิต้องให้การสนับสนุนการเรยีนการสอนรายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปอย่างจรงิจงั  
และต่อเน่ือง มคีวามเขา้ใจอย่างชดัเจนว่าการสอนรายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปมเีป้าหมายต่างจากการเรยีนการ
สอนรายวชิาในหมวดอื่นๆ ในหลกัสูตร เพราะมใิช่เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นการรบัรูเ้พื่อการสอบอย่างเดยีวแต่
เป็นการเรียนการสอนที่มีวตัถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการปรบัเปลี่ยนวิธีคดิ ระบบ คุณค่าและการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม มหาวทิยาลยัควรตัง้คณะกรรมการกลางเพื่อรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป
โดยทีม่ผีู้เกีย่วขอ้งเป็นกรรมการ เช่น รองอธกิารบดฝี่ายวชิาการ รองอธกิารบดฝี่ายกจิการนักศกึษา คณบดขีอง
คณะวชิา ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายวชิาในหมวดการศกึษาทัว่ไป และถ้าเป็นไปไดอ้าจใหม้ตีวัแทนของผู้ประกอบการเข้า
มาร่วมดว้ย               

2. การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยั
ดุสติธานี กรุงเทพมหานคร พบว่าแนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป วทิยาลยัดุสติธานี กรุงเทพมหานคร ที่พฒันาขึน้ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสตูรรายวชิา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และการพฒันา
อาจารย์ผู้สอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มคีวามสอดคล้องกบัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย [11] ว่าความส าคญั
ของการจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป นัน้จะเน้นการเรยีน
การสอนเพื่อช่วยสรา้งความรูคู้่ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตวัเราทัง้ในเรื่อง
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และระบบนิเวศหรอืสิง่แวดล้อม เพื่อให้เหน็ถึงความซบัซ้อนและความ
เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ผลด ีและผลร้ายต่อมนุษยชาตแิละธรรมชาติ สอดคล้องกบัคณะกรรมการเครอืข่ายอุดมศกึษาเพื่อ
พฒันาการศกึษาทัว่ไป ภาคกลางตอนบน [8] กล่าวถงึความส าคญัของการศกึษาทัว่ไปว่าจะต้องบูรณาการความรู้
เพื่อให้บณัฑิตมีความพร้อมในการท างาน และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมในสงัคม ในส่วนของการสอนมนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตรจ์ะสอนความรู ้ความสามารถ ทกัษะ สตปิญัญา และจติส านึกของคนหรอืของมนุษย์ส่งผลให้โลก
ของเรามสีนัติสุข มคีวามสมดุล และมกีารประสานสอดคลอ้งกนัทัง้การด ารงอยู่ของมนุษย ์และสรรพสิง่ทัง้หลายทัง้
ที่มีชีวิต  และไม่มีชีวิตอันเ ป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษารายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ทีถู่กต้องเหมาะสมกบัการศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 หรอืการศกึษาไทยแลนด ์4.0  
 แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัดุสิตธานี ประกอบด้วย 3 ปจัจัยน าเข้าส าคญั ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และการพฒันา
อาจารย์ผู้สอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ที่มุ่งเน้นการพฒันารายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ให้ทนัสมยั หลากหลาย และเหมาะสมกบัยุคสมยัใหม่ หรือยุค 4.0 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันานิสิต
นักศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทกัษะในการท างานในศตวรรษที่ 21 
พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ๆ ในอนาคต เรยีกว่า Soft Skills คอืทกัษะด้านคนและสงัคม ได้แก่ การคดิ
อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) การคดิวเิคราะห ์(Analytical Skill) การคดิเชงิวพิากษ์ (Critical Thinking) 
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ทกัษะการท างานกบัผู้อื่น ไปสู่ Hard Skills คือ ทกัษะการท างานในโลกยุคใหม่ ในลกัษณะองค์รวม (Holistic) 
บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Mindset) ในศตวรรษที่ 21 มกีารบูรณาการระหว่าง 
Soft Skills และ Hard Skills อย่างสมดุลในหลกัสตูรการเรยีนการสอน [13] และยงัสอดคลอ้งกบัไพฑรูย ์สนิลารตัน์ 
[14] ว่า “การที่เราจะพัฒนาการศึกษา 4.0 ขึ้นมาเป็นการพัฒนาการของการศึกษาอีกขัน้หน่ึงที่การศึกษา  
ไม่ใช่เพยีงแค่รู ้เขา้ใจ การศกึษาไม่ใช่เพยีงวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวามได้ แต่การศกึษาทีแ่ทจ้รงิ ต้องท าใหผู้เ้รยีน
สร้างผลผลิต หรือนวตักรรมใหม่ออกมาได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต โดยรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จะไม่มีลักษณะเป็นรายวิชาเฉพาะสอดคล้องกับ พระพรหม 
คุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตโต) [15] ให้ค าจ ากดัความของรายวิชาศึกษาทัว่ไปอย่างชดัเจนว่า  วิชาศึกษาทัว่ไป  
มจีุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างบณัฑติ ส่วนวชิาชพีเป็นเหมอืนการสร้างเครื่องมอืใหบ้ณัฑติวชิาศกึษาทัว่ไป มหีน้าที่
ท าคนให้เป็นบณัฑติหรอืสรา้งบณัฑติให้เป็นคนเตม็คน นอกจากนัน้ ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัเรื่องกรอบ
แนวคดิหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีส่อดคลอ้งตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF : 
HEd) ของคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย [11] ว่าอาจารยผ์ู้สอนวชิาศกึษาทัว่ไป 
หากเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ไม่ว่าสอนเรื่องอะไรก็สามารถเชื่อมโยงเข้ามาสู่วิชาศึกษาทัว่ไปได้ทัง้สิ้น  
เพราะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยจุดประกายในตวัผู้เรยีน ดงันัน้ จงึควรให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกอาจารย์ 
เขา้มาสอนวชิาศกึษาทัว่ไป เพื่อเพิม่คุณภาพในการจดัการเรยีนการสอน 
 ดา้นวธิกีารสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยั
ดุสติธานี ควรจะจดัในลกัษณะ Active Learning กระตุ้นใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้อย่างสม ่าเสมอ โดยใชว้ธิกีารสอน
ที่หลากหลายแบบบูรณาการ ( Integration) เช่น การใช้กิจกรรมผสมเกม ภาพยนตร์ สถานการณ์จริง  
กรณีศึกษาจริง การศึกษาปญัหา กิจกรรมกลุ่ม การท างานกลุ่ม การสอนแบบ Project Based Learning  
และการเรยีนผ่านกจิกรรมต่างๆ (Co-Curricular Activities) สอดคลอ้งกบัไพฑรูย ์สนิลารตัน์ [14] ไดช้ี้แนะในส่วน
การสร้างบณัฑติว่า สถาบนัอุดมศกึษาต้องสอนเพื่อพฒันาคนใหม้ลีกัษณะบูรณาการ คอื รวมคุณลกัษณะทัง้สาม 
ในตวับุคคล ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นพฤตกิรรม จติใจ และปญัญา มกีารผสมผสาน ประสานสมัพนัธส์อดคลอ้งส่งผล
เกื้อกูลต่อกันไปด้วยดีทัง้ระบบ ก่อให้เกิดสันติภาพต่อสังคมโดยรวม และการสอนวิชามนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปยังมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้  
และคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ของแต่ละระดบัคุณวุฒ ิในระดบัปรญิญาตรตีามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา [3] ได้ให้ความส าคญัต่อบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างาน และในชวีติประจ าวนั ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทัง้ด้านเน้ือหาสาระ วิธีการและรูปแบบการสอน รายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตรเ์ป็นเป็นวชิาแบบบูรณาการ (Integration) แก่ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
 

สรปุผลการวิจยั 

1.  ผลการศึกษาองค์ความรู้ รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย จ านวน 26 สถาบัน พบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานกลางในการประสานงาน 
จัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน  11 สถาบัน  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

75 

 

และมสี านักวชิาศกึษาทัว่ไปเป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบโดยตรง จ านวน 10 สถาบนั และสถาบนัทีห่มวด
วชิาศกึษาทัว่ไป สงักดัคณะ จ านวน 5 สถาบนั ด้านจุดเน้นการศกึษาทัว่ไป ทุกสถาบนัจะเน้นการจดัการเรยีนการ
สอนวชิาศกึษาทัว่ไปตามอัตลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั ผสมกบัปรชัญาการศึกษาทัว่ไปจะมุ่งสอนบัณฑติให้เป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ มคุีณธรรม จรยิธรรม และความเป็นพลเมอืง โดยการสอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
จะมรีูปแบบการสอนแบบบูรณาการ และวธิกีารสอนแบบ Active Learning ด้านการบรหิารจดัการเรยีนการสอน
รายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ที่ส าคญั ทัง้ 26 สถาบนัอุดมศกึษาไทย มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   
(Thai Qualifications Framework for Higher Education :  TQF:HEd)  จึงมีรายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
การศกึษาในศตวรรษที ่21 หรอืการศกึษาไทยแลนด ์4.0 และสอดคลอ้งกบัปรชัญาศกึษาทัว่ไป ที่มุ่งเน้น “การสอน
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ” และพบปจัจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์จ านวน 3 ปจัจยั ได้แก่ 1) ตวัอาจารย์ผู้สอนรายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2) สื่อการ
สอน และ 3) การสนบัสนุนจากจดัการเรยีนการสอนจากคณะและมหาวทิยาลยั 
              2. ผลการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ที่พ ัฒนาขึ้น เรียกว่า แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัดุสติธานี ประกอบด้วย 3 ปจัจยั
น าเข้า ได้แก่การพฒันาหลกัสูตรรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ และการพฒันาอาจารยผ์ู้สอนรายวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการ
พฒันารายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ให้ทนัสมยั หลากหลาย และเหมาะสมกบัการศกึษาไทยแลนด์ 4.0  
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันานิสตินักศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษา (พ.ศ.  2560 – 2564)  
ให้ผู้เรียนมีทกัษะ Soft Skills คือทักษะด้านคนและสงัคม บูรณาการกบัทักษะ Hard Skills คือ ทกัษะวิชาชีพ  
ในลกัษณะองค์รวม (Holistic) บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Mindset) ในศตวรรษ 
ที่ 21 [13] และอาจารย์ประจ ารายวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี 
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ร ับรองและเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์  
และสงัคมศาสตร ์ทีพ่ฒันาขึน้ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่คณะผูว้จิยัเชื่อมัน่ว่าหากภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป วิทยาลัยดุสิตธานี น าแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร ์ทีพ่ฒันาขึ้นไปใชใ้นการบรหิารจดัการเรยีนการสอนจะเกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ี

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัดุสติธานี ที่วจิยั และพฒันาขึน้เป็นนวตักรรมทางการศกึษาใหม่ ที่สมควรมกีารต่อยอด
ผลการวจิยัใหม้คุีณภาพ และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
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บทคดัย่อ  
การพัฒนาฐานข้อมูลงานสารบรรณ ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวิจ ัย เพื่อน าระบบ

คอมพิวเตอร์เข้าไปประยุกต์ใช้และช่วยในการจดัเก็บข้อมูลของการรบัหนังสือเข้า การส่งหนังสือออก การส่ง
หนังสอืไปถึงหน่วยงานอื่นและผู้เกี่ยวขอ้ง พร้อมทัง้การจดัท ารายงานสรุปต่างๆ ซึ่งระบบได้ก าหนดผู้เข้าใช้งาน
ออกเป็น จ านวน  2 กลุ่ม คอื ผูด้แูลระบบ ท าหน้าทีใ่นการเพิม่ผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชง้าน และ
ส ารองข้อมลู นักจดัการงานทัว่ไป ท าหน้าที่ในการบนัทกึขอ้มูลการรบัหนังสอืเขา้ การส่งหนังสอืออก และบนัทกึ
ขอ้มลูผูร้บัผดิชอบงานนัน้ๆ และจดัท ารายงานสรุปขอ้มลูการรบัหนงัสอืเขา้ การส่งหนงัสอืออก 

ฐานขอ้มลูสารบรรณของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั ได้แนวคดิในการพฒันาระบบ API ดว้ย 
Microsoft Visual Studio.NET 2017 โดยใช้ภาษา Microsoft Visual C#  พัฒนา Web Application ด้วย Visual 
Studio Core โดยใช้ภาษา Angular และระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL เพื่อช่วยในการจดัเกบ็และค้นหาหนงัสอื
ราชการหรอืเอกสารต่างๆ ไดส้ะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง ตรงเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
บรหิารงานของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
ค าส าคญั: การพฒันา  ฐานขอ้มลูงานสารบรรณ  ฐานขอ้มลูเอกสาร 
 

Abstract  
 Records office database system of the Strategic Wisdom and Research Institute ( SWURI) , 
Srinakharinwirot University has been developed in this work where computer system was employed to data 
collection for official letter receiving and sending out.  Moreover, the data collection includes official letter 
sending to other government sectors, institutes, and private organization. This enhanced computer system 
prepares several of summary official reports for users who are classified to two groups.  The first user 
group is a system administrator who is responsible to add new user member into the system, set usability 
rules, and do significant data backup.  The second user group is correspondence officers who are 
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responsible to record official letter receiving and sending out.  Furthermore, these users have to record 
responsible person of each job in SWURI and prepare summary official reports. 
In this work, the SWURI document database system has been developed based on API system with 
Microsoft Visual Studio.  NET 2017 using Microsoft Visual C# language.  Web application developing with 
Visual Studio Core using Angular language and MySQL database management system are used to help 
for storing and finding in official letters and documents that are more efficient and convenient than 
conventional operation.  From obtained result, the developed database system has been valuable to the 
administration officer of SWURI for good overall management. 
 
Keywords: Development, Records Office Database, Document database 
 
บทน า  

ปจัจุบนัโลกได้เข้าสู่ยุคที่มกีารเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็ จงึท าให้วถิีชวีติและความ
เป็นอยู่ของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลให้การท างานที่เกี่ยวข้องกบั
เอกสารนัน้ ควรมกีารพฒันาการจดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ และง่ายต่อการสบืค้น [1] การจดัเกบ็เอกสารในระบบงานสาร
บรรณ ที่มรีะยะเวลาการจดัเกบ็ไว้อย่างน้อย 10 ปี ท าใหเ้อกสารมปีรมิาณมาก สิ้นเปลอืงทรพัยากร และยงัท าให้
เกดิความล่าชา้ในการสบืคน้ จงึควรมรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีด่ ีถูกต้อง และมปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้้ใชง้านสามารถ
ใช้ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งในระบบงานต่างๆ ร่วมกนัได้โดยที่จะไม่เกดิความซ ้าซ้อนของข้อมูล สามารถหลกีเลีย่งความ
ขดัแย้งของข้อมูล อีกทัง้ขอ้มลูในระบบกจ็ะถูกต้องเชื่อถือได้ [2] งานสารบรรณเปรยีบเสมอืนเส้นทางเดนิหนงัสอื
หลกัของระบบราชการ จงึควรค านึงถงึประโยชน์การใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งการปฏิบตัแิต่ละขัน้ตอนของ
เอกสาร มกัก่อให้เกดิปญัหาต่างๆ มากมาย เช่น เกดิความล่าช้าในการสบืค้นหาเอกสารตลอดจนการท าส าเนา 
ความยุ่งยากและซบัซ้อนในการตรวจสอบและด าเนินการงานเอกสาร การซ ้าซ้อนของการท าส าเนาเอกสารท าให้
สิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายในดา้นการส าเนาเอกสารและการใชท้รพัยากรกระดาษ เอกสารสญูหายระหว่างการน าส่งผู้รบั
ไม่สามารถระบุได้ว่าเอกสารนัน้อยู่ที่ไหน ส่วนมากปญัหาการปฏิบตัิงานส านักงานนัน้มมีาจากหลายสาเหตุ แต่
ปจัจยัทีส่ าคญั คอื ปญัหาดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละปญัหาดา้นฐานขอ้มลูงานสารบรรณ 

ซึง่สถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยัมพีนัธกจิเป็นหน่วยงานบรหิารจดัการงานวจิยั เพื่อสรา้งสรรค์
ผลงานวจิยั และนวตักรรมที่มีคุณภาพมปีระโยชน์อย่างยัง่ยนืต่อสงัคม ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ จงึท าให้
มองเห็นถึงความส าคญัของฐานข้อมูลงานสารบรรณ ซึ่งมีการด าเนินการเกี่ยวกบัการรบั -ส่ง หนังสือราชการ 
เอกสารงาน ดา้นการวจิยัเป็นจ านวนมาก ซึง่ข ัน้ตอนนัน้เริม่จากการรบั การส่งและการติดตามหนงัสอืระหว่างส่วน
งาน ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทัง้การจดัเก็บส าเนาของหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ เพื่อเป็น
หลกัฐานทางราชการต่อไป เมื่อหนังสอืราชการหรือเอกสารงานวิจยัมีปริมาณมากขึ้นทุกวนั ดงันัน้จุดเริ่มต้น
ประกอบกบังานสารบรรณเป็นเสมอืนต้นทางของเอกสาร ซึ่งเอกสารทัง้หมดจงึอยู่ทีฐ่านขอ้มลูงานสารบรรณ หาก
ฐานขอ้มลูสารบรรณไม่เป็นระบบ การปฏบิตังิานจะเกดิความล่าช้า ผดิพลาด ท าใหก้ารบรหิารจดัการเอกสารดา้น
วจิยัด าเนินไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ ฉะนัน้ จงึต้องยดึตาม ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 เป็นแนวในการปฏิบตัิเพื่อเป็นระบบทีใ่หค้วามถูกต้อง ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพเพื่อประหยดัเวลา
แรงงานและค่าใชจ้่าย [3] ดงันัน้ฐานข้อมลู งานสารบรรณเป็นส่วนหน่ึงของงานธุรการ ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อ
การปฏิบตัิงานใหเ้ป็นระบบ ท าให้เกดิความคล่องตวัไดถู้กต้อง รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพในดา้นของฐานขอ้มูลงาน
สารบรรณ 
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จากปญัหาดงักล่าว ท าใหผู้้วจิยัสนใจศกึษาเกีย่วกบัฐานขอ้มูลสารบรรณ เพื่อใหไ้ดแ้นวคดิในการพฒันา
ฐานข้อมลูสารบรรณ โดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศที่เกีย่วขอ้ง เพื่อช่วยในการจดัเกบ็และค้นหาหนงัสอืราชการ
หรือเอกสารต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บรหิารงานของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาสภาพปญัหาของงานสารบรรณของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพื่อออกแบบและพฒันาฐานขอ้มลูงานสารบรรณของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
1.  ศกึษากระบวนการจดัการระบบสารบรรณ 
2.  ศกึษาขัน้ตอนวธิกีารด าเนินงานและระบบงานสารบรรณ 
3.  ออกแบบระบบฐานขอ้มลูสารบรรณ 
4.  จดัท าระบบฐานขอ้มลูสารบรรณ 
5.  ทดสอบเพื่อปรบัปรงุระบบต้นแบบ 
6.  ปรบัปรุงระบบ ตดิตัง้ระบบเพื่อทดสอบ 
7.  จดัท าคู่มอืการใชง้านระบบฐานขอ้มลูสารบรรณ 
8.  ทดลองใชง้านระบบฐานขอ้มลูสารบรรณ 
9.  ปรบัปรุงระบบใหส้มบูรณ์ และตดิตัง้ระบบฐานขอ้มลูสารบรรณ 
10.  วเิคราะหแ์ละสรุปผล 

 

ผลการวิจยั 
1. ปญัหาของงานสารบรรณสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คอื 
 1.1 บนัทกึรายละเอียด หนังสอืรบัเข้า ส่งออก ส่งคนืหน่วยงาน ลงในโปรแกรม Excel ซึ่งยาก

แก่การคน้หารายละเอยีดของเอกสารต่างๆ เมื่อต้องการคน้หายอ้นหลงัเป็นเวลานาน 
 1.2 การใช้ไฟล์ Excel เป็นที่เกบ็ขอ้มูล ส่งผลให้ไม่สามารถท างานบนไฟลเ์ดยีวกนั หลายๆ คน 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัได ้
 1.3 การสรุปจ านวนหนังสอืรบัเข้า ส่งออก ส่งคนืหน่วยงาน ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลลพัธ์ที่

ต้องการ 
 1.4 ไม่มกีารก าหนดสทิธิ ์และความส าคญัของข้อมูล ท าให้ข้อมูลส าคญัสามารถเข้าถึง โดยบุคคลที่ไม่

มสีทิธิ ์
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2. ออกแบบและพฒันาฐานขอ้มลูงานสารบรรณ ของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยั
ศรนีครินทรวิโรฒ ได้ โดยใช้หลกัการของ ระบบฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database) ซึ่งเป็นการเก็บ
ขอ้มูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) 
ซึง่ในการเชื่อมโยงกนัระหว่างขอ้มูลในตารางต่างๆ จะ เชื่อมโยงโดยใชก้ารอ้างองิจากข้อมลูในคอลมัน์ทีก่ าหนดไว้
ดงัภาพที ่1 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรา้งฐานขอ้มลู 

3. พฒันาระบบ Web Application ขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นหน้าจอรบั-ส่ง ขอ้มลูไปยงัระบบฐานขอ้มลูทีเ่ตรยีมไว ้
ซึง่มคุีณสมบตัดิงัน้ี 
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3.1 สามารถบนัทกึขอ้มลูหนงัสอืรบัเขา้ ส่งออก และสง่คนืหน่วยงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ 

 
3.2 สบืคน้ขอ้มลูหนงัสอืรบัเขา้ ส่งออก และส่งคนืหน่วยงานไดอ้ย่างรวดเรว็ และยงัสามารถก าหนด

เงื่อนไขในการคน้หาในรปูแบบทีก่ าหนดไวไ้ด้ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการสบืคน้ขอ้มลู 
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3.3 สามารถออกรายงานและพมิพร์ายงาน ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการออกรายงานและพมิพร์ายงาน 

 
3.4 มกีารก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลู ผูใ้ชง้านทุกคนจะไดร้บัรหสัผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน เพื่อ Login 

เขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 แสดงระบบความปลอดภยัในการใชง้าน 
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3.5 ผูใ้ชง้านทุกคน สามารถเปลีย่นรหสัผ่านของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการเปลีย่นรหสัผ่านส่วนบุคคล 

 
3.6 มหีน้าจอการจดัการขอ้มลู ส าหรบัผูด้แูลระบบ (Administrator)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอส าหรบัผูด้แูลระบบ 
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อภิปรายผลการวิจยั  
 1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูงานสารบรรณ ของสถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัท าการวเิคราะหป์ญัหา และก าหนดเป้าหมาย โดยท าการสมัภาษณ์เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานสารบรรณ เมื่อผูว้จิยัทราบถงึปญัหา ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหค์วามต้องการ และออกแบบระบบฐานขอ้มลู 
(Database Design) รวมไปถงึการออกแบบระบบบนัทกึขอ้มลูงานสารบรรณ (User Interface) เพื่อน าไปใชเ้ป็น
ตวัอย่างในการก าหนดความต้องการพืน้ฐานของระบบงาน 
 2. การออกแบบระบบฐานขอ้มลู จะใชห้ลกัการฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ ์(Relational Database) ซึง่
ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธถ์ูกออกแบบมาเพื่อลดความซ ้าซอ้นของการเกบ็ขอ้มลู และสามารถเรยีกใชข้อ้มลูไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูแบบทีม่ที ัง้การเขยีนใหม่ แกไ้ข ลบ หรอืการอ่านค่าขอ้มลูขึน้มาท าสรุป
ไดเ้ป็นอย่างด ี
 3.การออกแบบระบบบนัทกึขอ้มลูงานสารบรรณ ใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ แอปพลเิคชัน่ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการ
ออกแบบระบบการบนัทกึขอ้มลูในสมยัปจัจุบนั สามารถเขา้ใชง้านไดห้ลายคน พรอ้มๆ กนั โดยใช ้เวบ็เบราวเ์ซอร ์
ในการเปิดเพื่อใชง้านระบบน้ี ประโยชน์ของการพฒันาระบบดว้ยเวบ็ไซต์อกีประการหนึ่งคอื ประหยดัทรพัยากรใน
การบ ารุงรกัษา โดยจะมกีารบ ารุงรกัษาเฉพาะเครื่องแม่ข่ายทีใ่หบ้รกิารเท่านัน้ ไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรกัษาเครือ่งลกู
ข่าย ทีใ่ชเ้ปิดระบบงาน 
 
สรปุผลการวิจยั  

1. ได้ศึกษา และวิเคราะห์ปญัหาของงานสารบรรณสถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวิจ ัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. พฒันาระบบฐานขอ้มลูงานสารบรรณ และระบบบนัทกึขอ้มลูในรปูแบบเวบ็ แอปพลเิคชัน่ 
3. รองรบัระบบการออกรายงาน และพมิพร์ายงานตามเงื่อนไขทีก่ าหนดได้ 
4. รองรบัการเขา้ใชง้านไดห้ลายคน พร้อมๆ กนั และสามารถก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของแต่ละ

ผูใ้ชง้านไดอ้สิระจากกนั 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 
ส าหรบัผู้เรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 2) หาประสทิธภิาพของบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในรายวชิาคอมพิวเตอร์ที่พฒันาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
ก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของผูท้ีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) จ านวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบสุ่มอย่างง่าย 
โดยวธิจีบัสลาก เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ แผนการจดัการเรยีนรู ้
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื รอ้ยละค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิ ี(t-testdependent) 

ผลการวจิยั พบว่า 1) ผลการประเมนิบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค KWL-Plus 
โดยผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าความเหมาะสมในดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.52) 
และความเหมาะสมในดา้นเทคนิคการผลติสื่ออยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.91, S.D. = 0.14) 2) ประสทิธภิาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ช่วยสอนที่พ ัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 90.00/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
คอื 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มคีะแนน 
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .054) ผลการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.30) 

 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์  คอมพวิเตอร ์ เทคนิค KWL-Plus 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1)  develop of computer-assisted instruction online 

usingKWL-Plustechnique for grade 6 Tessaban 4 School ( Chaowanaprechauthit) . 2)  evalcate the 
effieiency of computer-assisted instruction online. 3) compare students learning before and after using. 4) 
inquire students satisfaction to warde learning with the computer-assisted instruction online. The sample 
used in this research ware grade 6 Tessaban 4 School (Chaowanaprechauthit), 30 students with sample 
random sampling.The research instruments were computer-assisted instruction online, learning, learning 
achievement test and questionnaire. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, 
t-testdependent. 

The research findings showed that 1) computer-assisted instruction online using KWL-Plus 
technique through expert assessment 3  people, Is appropriate in the content at the higher level,  
(X ̅= 4.67, S.D. = 0.52) and appropriate in the technical media production at the higher level, (X̅ =4.91, 
S.D. = 0. 14)  2)  the efficiency of the computer-assisted instruction online was90. 00/84. 56, which was 
highest than the standard criteria of 80/80.  3) the students learning achievement after learning with the 
computer-assisted instruction online was higher than before learning at the statistically significant level of 
.05.4) the overall student, satisfaction towards learning with the computer-assisted instruction online was 
at a higher level. (X̅ = 4.65, S.D. = 0.30) 
 
Keywords: Computer-Assisted Instruction Online, Computer, KWL-Plus 
 

บทน า 
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ 

การเปลี่ยนแปลงส าหรบันักเรยีนในยุคศตวรรษที่ 21 พึงมี คอื ทกัษะที่จ าเป็นส าหรบันักเรยีนในศตวรรษที่ 21 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ทกัษะด้านวิชาการเบื้องต้น หรืออาจเรียกอีกนัยหน่ึง คือ ความรู้พื้นฐาน 
นักเรยีนทุกคนควรที่จะต้องสามารถอ่านออกเขยีนได้ คิดค านวณได้ มคีวามรู้ด้านวทิยาศาสตร์ มคีวามสามารถ
ดา้นเทคโนโลย ีรวมไปถงึมคีวามรู้เกีย่วกบัการเงนิ การธนาคาร สิง่เหล่าน้ี จะเป็นพื้นฐานที่ดใีหผู้เ้รยีน เพื่อให้เขา
มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการรบัเอาสิ่งใหม่ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตได้ และยงัต้องมีทักษะ 
ด้านความสามารถเฉพาะตัว นักเรียนต้องมีความสามารถในการแข่งขนักบัผู้อื่น  อีกทัง้ ผู้เรยีนควรจะต้องมี
กระบวนการคดิที่เป็นระบบ (Logical Thinking) ท าให้สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน นอกจากนัน้
แล้ว ความคดิสร้างสรรค์ในเดก็กเ็ป็นสิง่หน่ึงที่ส าคญัเน่ืองจากจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถต่อยอดความรู้ที่เขาได้
เรียนรู้ ทัง้ย ังเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวผู้เรียนอีกด้วย พร้อมกับกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  และคิด 
อย่างสรา้งสรรคแ์ลว้ สิง่หน่ึงทีข่าดไม่ไดค้อืการสื่อสาร และการมคีวามร่วมมอืในการท างานกบัผูอ้ื่นนัน่เอง [1] 
 บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) คือ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning การศึกษาเรยีนรู้ผ่าน
เครอืข่ายคอมพวิเตอรอ์นิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอือินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรยีนรูด้้วยตวัเอง นักเรยีนจะได้
เรยีนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรยีน ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสยีง 
วดิโีอ และมลัติมเีดยีอื่นๆ จะถูกส่งไปยงันักเรยีนผ่าน Web Browser โดยนักเรยีน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
สามารถติดต่อ ปรกึษา แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกนัได้เช่นเดยีวกบัการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ โดยอาศยั
เครื่องมอืการติดต่อสื่อสารที่ทนัสมยั เช่น E-Mail, Web Board, Chat จงึเป็นการเรยีนส าหรบัทุกคน เรยีนได้ทุก
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เวลา และทุกสถานที่ (Learn for All : Anyone, Anywhere and Anytime) [2] นักเรยีนจงึสามารถศกึษาเรยีนรู้ได้ 
ทัง้ในห้องเรยีน และนอกห้องเรยีน ซึง่สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกนัไดใ้นการเรยีนรู ้โดยผ่านระบบ
ของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
 เทคนิค KWL-Plus เป็นขัน้ตอนทีใ่หน้กัเรยีนเขยีนแผนภูมเิพื่ออธบิายความหมาย และสรุปความเรื่องราว
ทีไ่ด้เรยีนรูม้าท าให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึ้น เป้าหมายของเทคนิค KWL-Plus กเ็พื่อเป็นยุทธวธิทีีใ่ช้ส่งเสรมิ
การอ่านเพื่ อความเข้าใจ ที่ จะช่วยดึงความรู้จากประสบการณ์ เดิมมาช่วยในการตีความเน้ือหาที่ อ่ าน 
เพื่อความเข้าใจ เพื่อจะได้รู้ถึงปญัหาของนักเรยีนเพื่อต่อยอดความคิดโดยผู้เรยีนจะตัง้ค าถาม และต้องการหา
ค าตอบ ในการเรยีนโปรแกรม Microsoft Excel เทคนิค KWL-Plus จะช่วยในการเรยีนให้นักเรียนได้แก้ปญัหา 
และจดักลุ่มความคดิความเข้าใจเพื่อที่จะน าสุ่มความต้องการเรยีนของนักเรยีน เช่น นักเรยีนต้องการสรา้งตาราง 
และหาวิธีที่ท าให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลที่มีมากยิ่งขึ้นโดยการสร้างแผนภูมิให้เห็นภาพชดัเจนยิ่งขึ้น  
และรู้อัตราส่วนของข้อมูลได้อย่างชัดเจน นักเรียนในฐานะผู้ อ่านจะต้องได้ร ับการกระตุ้นให้ใช้ความรู้  
และประสบการณ์เดมิมาใช้ให้เหมาะสม ในขัน้ตอนน้ีจงึเป็นไปตามทฤษฎีสกมีา (Schema Theory) ทฤษฎีสกมีา 
เป็นทฤษฎทีี่ว่าด้วยหลกัการน าความรู้และประสบการณ์เดมิมาใช้ในการเรยีนรูซ้ึ่งเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งทาง
สมองของมนุษย์ โดยมกีารจดัระบบข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ให้เป็นกลุ่มของข้อมูลสารสนเทศที่มอียู่ในตวั
นักเรียน และสามารถจัดการกับความรู้ใหม่ที่ร ับเข้ามา ท าให้เกิดการคาดคะเน ตีความแปลความหมาย  
และปรบัปรุงขอ้มลูใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งความรูท้ีม่อียู่แลว้ [3] 
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
ผูว้จิยัได้สมัภาษณ์ครผูู้สอนในรายวชิาคอมพวิเตอร ์พบว่า พฤติกรรมการเรยีนนกัเรยีนที่ไม่ให้ความสนใจการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนในรายวิชานัน้ๆ นักเรียนบางคน 
มผีลการเรยีนที่ต ่ากว่าเกณฑ์ ท าให้ผลการเรยีนนัน้ไม่มปีระสทิธผิล และได้ผลลพัธ์ที่ไม่น่าพงึพอใจการเรยีนการ
สอนรูปแบบเดิม ซึ่งเป็นการเรยีนแบบบรรยายตามสไลด์หรือการบรรยายตามหนังสอืโดยให้นักเรยีนอ่านตาม  
และการท าตามผู้สอนเป็นหลกั ดงันัน้ ทางผู้วิจยัจึงจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในรายวิชา
คอมพวิเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการเรยีน เพื่อให้นักเรยีนเกดิความ
สนใจ เน่ืองจากนักเรยีนแต่ละคนมีความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้ว ิจยั จึงจัดท า
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ผู้เรยีนได้พฒันาทกัษะการคดิ การแปล 
การตีความหมาย ปรบัปรุงความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความรู้เดิมได้ และสามารถรบัความรู้ใหม่เข้ามาเพิ่ม 
เพื่อตคีวามใหส้อดคลอ้งกบัความรู้เดมิทีม่อียู่ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและพฒันาไดโ้ดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus ในรายวชิาคอมพวิเตอร์
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) 

2. เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ี่พฒันาขึน้ 
 3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีน
คอมพวิเตอรอ์อนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ 
 4. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. แบบแผนการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment Research) โดยผูว้จิยัไดท้ดลองดว้ยการสอบก่อน
และหลงั (The One Pretest-Posttest Design) [4] ซึง่มรีปูแบบดงัตารางที ่1    
  
ตารางท่ี 1 แบบแผนวจิยั The One Pretest-Posttest Design 

ทดสอบก่อนเรยีน ทดลอง ทดสอบหลงัเรยีน 
T1 X T2 

  
 เมื่อ     T1   คอื การทดสอบก่อนการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWL-Plus 
       X   คอื การจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWL-Plus 
       T2   คอื การทดสอบหลงัการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWL-Plus 
 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคการเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 โดยวธิดี าเนินการทดลอง 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ข ัน้ตอน ดงัน้ี  
2.1 ข ัน้ก่อนการทดลอง เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   2.1.1 สรา้งเครื่องมอืในการวจิยัและหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
     2.1.1.1 แผนการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาคอมพวิเตอร์ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

ออนไลน์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้เทคนิค KWL-Plus  
จ านวน 3 แผน โดยแผนที ่1 เรื่อง รูจ้กัโปรแกรม Microsoft Excel, แผนที ่2 เรื่อง การสร้างตารางจาก Microsoft 
Excel และแผนที่ 3 การสร้างแผนภูมจิากโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 9 ชัว่โมง 
มขี ัน้ตอนการสร้าง ดงัน้ี  

     1) หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เกี่ยวกบัมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตวัชี้วดัของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  

     2) ศกึษาการสร ้างแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใช ้เทคนิค KWL-Plus หาความรู ้
จากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     2.1.1.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใช้เทคนิค 
KWL-Plus เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ  
โดยก าหนดค่าการใหค้ะแนน คอื ตอบถูกได ้1 คะแนน ถ้าตอบผดิได ้0 คะแนน จ านวน 30 ขอ้ 

     2.1.1.3 แบบประเมินความสามารถในการสร้างชิ้นงาน เป็นแบบฝึกหัดที่ผู้ว ิจ ัย 
สร้างขึ้น จ านวน 3 ชุด เป็นการทดสอบวัดผลหลังเรียนในแต่ละหน่วย โดยแต่ละแบบฝึกหัดจะมีการเมิน  
จ านวน 3 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลกัษณะของแบบประเมนิภาพ (Rubric Scoring)  
3 ระดบั 

     2.1.1.4 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus จ านวน 1 ฉบบั โดยแบบสอบถามเป็นแบบประเมนิค่า 
(Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามรูปแบบของ Likert ประกอบด้วย 
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3 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านเน้ือหาของวิชา ความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนออนไลน์ ความพึงพอใจ 
ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

    2.1.2 ผู้วิจ ัยแจ้งรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การวัด  
และการประเมนิ  

   2.1.3 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใช้เทคนิค 
KWL-Plus และแบบประเมินความสามารถในการท าแบบฝึกหดัของนักเรยีนโดยใช้เทคนิค KWL-Plus เพื่อวดั
ความรูพ้ ืน้ฐาน และเกบ็ผลการทดสอบไปเปรยีบเทยีบกบัผลการทดสอบหลงัเรยีน 

 2.2 ขัน้ทดลอง ผู้วจิยัได้ด าเนินการจดัการเรยีนรู้ตามแผนการเรยีนรูท้ี่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 แผน 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

   2.2.1 เน้ือหาที่ใช้ในการท าวจิยัในครัง้น้ี เป็นเน้ือหาในรายวชิาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรม 
Microsoft Excel จ านวน 3 หน่วย ประกอบด้วย  1) รู้จ ักโปรแกรม Microsoft Excel 2) การสร ้างตารางจาก 
Microsoft Excel 3) การสร้างแผนภูมจิากโปรแกรม Microsoft Excel 

   2.2.2 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
โปรแกรม Microsoft Excel จ านวน 30 ขอ้ 

   2.2.3 น าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Excel ที่ได้ก าหนดไว้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน 
ตามกจิกรรมทีก่ าหนดไว ้และแบบฝึกหดัเพื่อทดสอบความเขา้ใจ รวมจ านวน 3 ครัง้   

 2.3 ข ัน้หลังการทดลอง หลงัจากจดัการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 3 แผน ผู้วิจ ัย 
ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  

   2.3.1 หลงัจากผู้เรียนได้เรยีนรู้ผ่านบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม 
Microsoft Excel ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWL-Plus ครบทุกหน่วยแล้วให้นักเรยีนท า
แบบทดสอบหลงัเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel จ านวน 30 ข้อ และเก็บข้อมูล 
ทีไ่ดม้าวเิคราะหต่์อไป 

   2.3.2 นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหดัเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมจ านวน 3 ครัง้
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลต่อไป   

   2.3.3 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชเ้ทคนิค KWL-
Plus เพื่อน าขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามมาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนต่อไปดงัแสดงในภาพที ่1 
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 ขัน้ที ่1 

 
 
 
ขัน้ที ่2 
 
 

 
ขัน้ที ่3  

 
 

 
 
 

ขัน้ที ่4  
 

 
 

 
ขัน้ที ่5   

 
 
 
 
ขัน้ที ่6  

 
 
 
 ขัน้ที ่7 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมแิสดงการทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประเมนิคุณภาพเครื่องมอื ผูว้จิยัไดป้ระเมนิคุณภาพเครื่องมอืดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 
 3.1 ประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง

โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWL-Plus 

ผูส้อนชีแ้จงรายละเอยีดบทเรยีนในแต่ละหน่วย และคะแนนในแต่ละส่วน 

นกัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 30 ขอ้ ในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน
ออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ Google Form 

นกัเรยีนเรยีนรูผ้่านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel
หน่วยที ่1 เรือ่ง รูจ้กัโปรแกรม Microsoft Excel และท าแบบฝึกหดัท้ายหน่วย  

ผ่านเวบ็ไซต์ Google Form  

นกัเรยีนเรยีนรูผ้่านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel 
หน่วยที ่2 เรือ่ง การสร้างตารางจาก Microsoft Excel และท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย  

ผ่านเวบ็ไซต์ Google Form 

นกัเรยีนเรยีนรูผ้่านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel 
หน่วยที ่3 เรือ่ง การสร้างแผนภูมจิากโปรแกรม Microsoft Excel และท าแบบฝึกหดัทา้ย

หน่วยการเรยีนรู ้
ผ่าน Google 

 

นกัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 30 ขอ้ ในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ Google Form 

 
 

นกัเรยีนท าแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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จ านวน 3 แผน ดว้ยการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 3.2 ประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้
เทคนิค KWL-Plus จ านวน 30 ขอ้ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 3.3 ประเมินความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 

 3.4 ประเมนิอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวชิาคอมพิวเตอร์ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 

 3.5 ประเมินความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 

 3.6 ประเมนิคุณภาพของแบบประเมนิความสามารถในการท าแบบฝึกหดั เป็นแบบประเมนิที่ผู้วจิยั
สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบฝึกหดัหลงัเรยีน จ านวน 3 หน่วย ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4.1 บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 4.2 แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคอมพวิเตอร ์ดว้ยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus 
 4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนรายวชิาคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 4.4 แบบประเมนิดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(IOC) 
 4.5 แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคการผลติสื่อ 
 4.6 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน 
5. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 5.1 ประชากร คือ 
  นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 4 หอ้งเรยีน นกัเรยีน จ านวน 138 คน 
 5.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 
  นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) จงัหวดันครปฐม    

ที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 30 คน โดยวธิีการเลอืกแบบสุ่มอย่างง่าย โดยวิธ ี
จบัสลากหอ้งเรยีน 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติที ( t-test) 

โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [5] ดงัน้ี 
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  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51-5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51-4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51-3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51-2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00-1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ขึน้ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งได้ผลการประเมินคุณภาพสื่อบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel แสดงดงัตารางที่ 2  
และตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน (X̅) S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. แจง้จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 4.67 0.58 มากทีสุ่ด 
2. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3. ความชดัเจนของเน้ือหา 4.67 0.58 มากทีสุ่ด 
4. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน 4.33 0.58 มาก 
5. ความเหมาะสมดา้นการจดัล าดบัเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 
6. การจดัล าดบัความยากง่ายมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 มากทีสุ่ด 
7. ความถูกต้องของภาษาทีใ่ช ้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
8. แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ 4.67 0.58 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.67 0.52 มากทีสุ่ด 

N=3   
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนออนไลน์ด้านเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มค่ีาเฉลี่ย (X̅) เท่ากบั 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.52 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ดา้นเทคนิคการผลติสื่อโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน (X̅) S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นตวัอกัษร (TEXT) 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นภาพนิ่ง (IMAGE) 4.75 0.50 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นปฏสิมัพนัธ ์(INTERACTIVE) 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.91 0.14 มากทีสุ่ด 
N=3   
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  จากตารางที่ 3 พบว่า ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ ด้านเทคนิคการผลติสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.91 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.14 
  ผูว้จิยัได้น าข้อมูลจากการประเมนิคุณภาพมาศกึษาและวเิคราะห์ ซึ่งการจดัท าบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ และเครื่องมอืของกจิกรรม แสดงดงัภาพที ่2-5 

    
ภาพท่ี 2 หน้าหลกั ภาพท่ี 3 แบบทดสอบ ภาพท่ี 4 บทเรยีน ภาพท่ี 5 แบบฝึกหดั 

 
 จากภาพที ่2-5 พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 1) หน้าหลกั 

2) แบบทดสอบ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ และ 4) แบบฝึกหัดโดยเทคนิค KWL-Plus  
เป็นการเรยีนรู้โดยความสามารถจบัใจความของบทเรยีนได้สูงกว่าก่อนเรียน เรยีกความคดิได้อย่างเป็นระบบ  
และเชื่อมโยงในแต่ละขัน้ตอนช่วยใหพ้ฒันาความสามารถไปในทางทีด่ขี ึน้ 

 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน  
และหลงัการเรยีนของนกัเรยีนจากนัน้น าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน แสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

ประสิทธิภาพ 
คะแนนราย

หน่วย 
คะแนน X̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 
หน่วยที ่1 
หน่วยที ่2 
หน่วยที ่3 

 
10 
10 
10 

30 27.00 2.14 90.00 

คะแนนสอบ หลัง เรีย น 
(E2) 

30 30 25.37 3.69 84.56 

N=30   
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 27.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00  
และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลงัเรยีนเท่ากบั 25.37 คดิเป็นร้อยละ 84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 
80/80 
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 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
ผู้วจิยัด าเนินการทดลองใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่พฒันาขึ้น โดยมีการทดสอบก่อน

เรียนและหลังการเรียนรู้ จากนั ้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์  และสรุปผล  
แสดงดงัตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

การทดสอบ จ านวน(ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 10.93 3.64 
29 11.21 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 25.37 3.69 

N=30 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนเท่ากบั 10.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.64 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากบั 25.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.69 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากบั 
11.21 ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
 ผู้วจิยัด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
หลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ แสดงดงัตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ความพงึพอใจดา้นเน้ือหาของวชิา 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 
2. ความพงึพอใจดา้นสื่อการเรยีนออนไลน์ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3. ความพงึพอใจดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.43 0.82 มาก 

โดยรวม 4.65 0.30 มากทีสุ่ด 
N=30 
 
  จากตารางที ่6 พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 
 
อภิปรายผลการวิจยั  
 1. การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์ผูว้จิยัไดน้ าข ัน้ตอนการท างาน
ตามแบบแผนวจิยั The One Pretest-Posttest Design มาใช้ในการวจิยั โดยการศกึษา วเิคราะห์เน้ือหา หลกัสูตร 
และรูปแบบการเรยีนรูโ้ดยเทคนิค KWL-Plus จากนัน้ท าการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ แบบทดสอบก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน และบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ช ่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งบทเรียน
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คอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ได้ถูกน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อประเมนิความถูกต้องและความเหมาะสม ในดา้น
เน้ือหา ดา้นเทคนิคการผลติสื่อ และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวตัถุประสงค ์ก่อนน าไปทดลองใช้เพื่อ
หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ และวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ โดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื 1) หน้า
หลกั 2) แบบทดสอบ 3) บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ และ 4) แบบฝึกหดั  
 2. ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft 
Excel มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 88.44/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คอื 80/80 ในที่น้ี 
จะเหน็ได้ว่าค่าแบบทดสอบระหว่างเรยีน (E1) สูงกว่าค่าแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) เหตุผลเน่ืองมาจาก
แบบฝึกหดัเรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ นกัเรยีนสามารถสบืค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
จากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ จงึเป็นเหตุผลที่นักเรยีนได้คะแนนระหว่างเรยีนจากแบบฝึกหดั 
สูงกว่าคะแนนหลงัเรยีน ซึ ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของอรรถพร ธนูเพ็ชร [6] ได้ท าการพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบว่า
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85/85 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยการ
ทดสอบก่อนเรยีน และหลงัการเรยีนรู ้ซึ่งน าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะห์ด้วยค่าสถิตพิื้นฐานเทยีบกบัเกณฑ์ พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจาก
นกัเรยีนสามารถเรยีนรู้ย้อนหลงัในสิง่ที่ไม่เข้าใจได้จากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ นักเรยีนสามารถ
อ่าน และสรุปความหมายและประยุกต์ใช้กบัความรู้เดิมที่มีตามหลกัการการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus  
เป็นการเรยีนรู้โดยความสามารถจบัใจความของบทเรยีนได้สูงกว่าก่อนเรียน เรยีกความคดิได้อย่างเป็นระบบ  
และเชื่อมโยงในแต่ละขัน้ตอนช่วยให้พฒันาความสามารถไปในทางที่ดขี ึ้น และต้องคอยกระตุ้นให้นักเรยีนตัง้
ค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบจากเรื่องที่เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอรรถพร ธนูเพช็ร [6] พบว่าบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010  
ทัง้ 6 หน่วย มคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมี
กระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ตามขัน้ตอน ใช้หลักการสร้างและเทคนิคการออกแบบที่เหมาะสมกับเน้ือหา 
จุดมุ่งหมายของบทเรยีน มกีารก าหนดโครงสรา้งของบทเรยีนทีช่ดัเจน 
 4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใช้ด้วยเทคนิค KWL-Plus ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) พบว่านกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อบทเรยีนดงักล่าวอยู่ในระดบัดมีากที่สุด มค่ีาเฉลี่ย
เท่ากบั 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ความคิดเห็นที่นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึง
พอใจด้านสื่อการเรยีนออนไลน์ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 รองลงมา คอื ความพงึ
พอใจด้านเน้ือหาของวชิา มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และด้านประโยชน์ที่ได้รบั 
มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 มค่ีาความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และนักเรยีนยงัให้
ความเหน็ว่าการเรยีนการสอน ในรูปแบบดงักล่าวสามารถท าให้นักเรยีนมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัคอมพวิเตอร์
ส่งผลให้นักเรียนอยากเข้าไปเรียนรู้ และยังสามารถทบทวนบทเรียนในเน้ือหาที่ นักเรียนไม่เข้าใจได้อีก  
ไดก่้อนล่วงหน้า นกัเรยีนสามารถทบทวนและศกึษาบทเรยีนไดต้ลอดเวลา สนองต่อความต้องการเรยีนรู ้เน่ืองจาก 
การน าเสนอเน้ือหาไม่ได้จดัท าให้มขี้อความยาวๆ แต่จดัท าเป็นข้อความสัน้ๆ มีภาพประกอบที่ชดัเจน จดัท าสสีนั 
ทีส่วยงาม สามารถดงึดูด และสรา้งความสนใจใหก้บันักเรยีนได ้
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 

96 

 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) สรุปไดว้่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ได้
ผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ส าหรบันักเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มค่ีาเท่ากบั 90.00/84.56 แสดงว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึ้น
มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว้ คอื 80/80 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft 
Excel ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus ในรายวชิาคอมพิวเตอร์ ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. เพื่อให้การวจิยัครัง้ต่อไปมปีระสทิธภิาพ ผลจากการววิยัในครัง้น้ีไปต่อยอดการจดัการเรยีนรูเ้ทคนิค 
KWL-Plus เพื่อให้เกิดการรวบยอดความคิดสิ่งที่เรียนรู้โดยการเขียนออกมาเป็นแผนภูมิ ดังนั ้น  ครูผู้สอน  
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ถือเป็นส าคญัในการกระตุ้นความรู้เดมิ หรอืแนวคดิของนักเรยีน ดงันัน้ ครู
จะต้องคอยช่วยเหลอืโดยการกระตุ้นความคดิของนกัเรยีน 
 2. ควรศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบการพฒันาผลการเรยีนรูแ้ละทกัษะการคดิอื่นๆ โดยวธิกีาร จดัการเรยีนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL-Plus การจดัการเรยีนรูร้่วมกบัเทคนิคอื่น 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe             
Photoshop CS6 ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)                 
2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น  3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ก่อนเรียน และหลงัเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) จ านวน 28 คน โดยวิธกีารสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
และค่าสถติทิ ี(t-testdependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึง่ความเหมาะสมในดา้นเนื้อหาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.67, S.D. = 0.46) และความเหมาะสม
ในดา้นเทคนิคการผลติสื่ออยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) 2) ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพเท่ากบั 82.74/82.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว ้ 
คอื 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มคีะแนนหลงัเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.54, S.D. = 0.14) 
 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
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Abstract 
The purpose of the research were to 1)  Development of Computer-Assisted Instruction on 

Adobe Photoshop CS6subject for Mattayomsuksa 2 students at Tessaban 2 Watsanaha 
(Samakpolpadung)  2)  Evaluate efficiency of Computer-Assisted Instruction.  3)  Compare the learning 
achievement before and after learning with Computer-Assisted Instruction of students studying and  
4) Study the satisfaction of student in towards Computer-Assisted Instruction. The sample group used in 
this research was 28 students for the student in Mattayomsuksa 2/ 1 with simple random sampling.  
The instruments include learning plan, Computer-Assisted Instruction, learning achievement test  
and satisfaction questionnaires.  The research statistics used in data analysis were mean, standard 
deviation and t-test dependent. 

The research findings showed that 1) Development and evaluation results Computer-Assisted 
Instruction through expert assessment 3 people, Is appropriate in the content at the highest level,  
(X̅ = 4.67, S.D. = 0.46) and appropriate in the technical media production at the highest level, (X ̅= 5.00, 
S.D. = 0.00) 2) The efficiency of the Computer-Assisted instruction was 82.74/82.26, which is meets the 
standard set of 80/ 80.  3)  the academic achievement of students learned from Computer-Assisted 
Instruction were higher than the pre-test with the statistical significance of .05 level.  4) The students' 
satisfaction toward Computer-Assisted Instruction was at the high level. (X ̅= 4.54, S.D. = 0.14) 
 
Keywords: Computer Assisted Instruction, Adobe Photoshop CS6 
 
บทน า  

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนด ีมีปญัญามีความสุข 
มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต และมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ความสามารถในการสื่อสาร  
เป็นความสามารถในการรบั และส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 
ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ตนเอง และสงัคม [1] การจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานจะต้องสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม สภาพแวดล้อม และความรู ้ทางว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีที ่เจร ิญก้าวหน้าอย่างรวดเร ็ว  
เพื่อพฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
โดยการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ม ีคุณภาพ และมาตรฐานระดบัสากล สอดคล้องกบั
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 [2] ซึง่การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนนัน้มเีทคนิคการสอนมากมายที่
เป็นประโยชน์กบัผู้เรยีนและผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย สาธติ หรอืวธิกีารอื่นๆ จงึท าให้มกีารน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือที่เรียกว่า บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) 
 การประยุกต์น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อน าเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร ์(Intorail) แบบจ าลองสถานการณ์ (Simlation) หรอืแบบการ
แก้ไขปญัหา (Problem Solving) เป็นต้น การเสนอเนื้อหาเป็นการเสนอโดยตรงไปยงันักเรยีนผ่านทางจอภาพ  
หรอืแป้นพมิพ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม วสัดุทางการสอนคอืโปรแกรมหรอื Coursware ซึ่งปกติจะถูก
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เกบ็ไวใ้นแผ่นดสิก์ หรอืหน่วยความจ าของเครื่อง พรอ้มที่จะเรยีกใช้ได้ตลอดเวลา การเรยีนในลกัษณะนี้ในบางครัง้
ผู้เรียนจะต้องโต้ตอบหรือตอบค าถามเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ การตอบค าถามจะถูกประเมินโดย
คอมพวิเตอร ์และจะเสนอแนะขัน้ตอนหรอืระดบัในการเรยีนขัน้ต่อไป กระบวนการเหล่านี้เป็นปฏกิริยิาที่เกดิขึน้
ระหว่างนักเรยีนกบัคอมพวิเตอร์ [3] ผู้เรยีนจงึสามารถศกึษาเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา บางครัง้ผู้เรยีนจะต้องโต้ตอบ 
หรอืตอบค าถามเครื่องคอมพวิเตอรด์ว้ยการพมิพ ์การตอบค าถามจะถูกประเมนิโดยคอมพวิเตอร ์และจะเสนอแนะ
ขัน้ตอน หรอืระดบัในการเรยีนขัน้ต่อไป กระบวนการเหล่านี้เป็นปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ระหว่างนกัเรยีนกบัคอมพวิเตอร์ 
 ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ครูผูส้อนในรายวชิาพบว่าครผููส้อนไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั เรื่อง การใชง้าน
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มเีวลาการเรยีนรูม้อียู่อย่างจ ากดั เนื้อหาในรายวชิามมีาก มวีนัหยุดเทศกาล
ต่างๆ หรือทางโรงเรยีนจดักิจกรรมอื่นที่ท าให้กระทบต่อเวลาเรียน และเนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการตกแต่งรูปภาพ แต่ตัวนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขหรือตกแต่งรูปภาพ 
จงึไม่ท าใหม้กีารต่อยอดการเรยีนรูแ้ละพฒันาการเรยีนรูข้องตวัเอง ดงันัน้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีน
การสอน และได้ฝึกกระบวนการท างานร่วมกนั ผู้วจิยัจึงสนใจที่จะพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้มา
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เพื่อให้รูปแบบการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้  ยงัสามารถช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรยีนมีความกระตือรอืร้นอยากเรยีนกบัสิง่ที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเสรมิแรง ท าให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่าง
สนุกสนาน ตลอดจนช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองตามศกัยภาพ และตามความสามารถของ
ผูเ้รยีนท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6                

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
2. เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ 

 3. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ 
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มีต่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ 
ทีพ่ฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
  1.1 การสรา้งและการหาคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 การสรา้งผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
   1.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการสอน เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
   1.1.2 ก าหนดหวัขอ้เรื่อง และวเิคราะหเ์น้ือหา การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
   1.1.3 วางโครงเรื่อง และจดัล าดบัเนื้อหาเป็นลกัษณะบทเรยีนโปรแกรมแบบตรงผสมกบับทเรยีน
โปรแกรมแบบสาขา โดยจดัล าดบัเนื้อหา และเขยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเป็นแบบน าเสนอเนื้อหาใหม่  
โดยเลือกใช้โปรแกรม Adobe Captivate 9 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาคุณภาพบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน  
   1.1.4 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  
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   1.1.5 ท าการปรบัปรุงบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
   1.1.6 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ และปรบัปรุงแก้ไข มาทดลองกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2/2 โรงเรยีนเทศบาล 2 
วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) เพื่อหาค่าประสทิธภิาพ ตามขัน้ตอน ดงันี้  
  ขัน้ที่ 1 การทดลองรายบุคคล (One – to – One - Testing) โดยน าบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ไปทดลองกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่อง  
  ขัน้ที่ 2 การทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) หลงัจากที่ได้แก้ไขจากการทดลอง ครัง้ที่ 1  
แลว้น าไปทดลองกลบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเลก็ จ านวน 3 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
  ขัน้ที่ 3 การทดลองภาคสนามเป็นการน าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ที่ได้แก้ไขปรบัปรุงจากการทดลองใช้ทัง้ 2 ขัน้ตอน ไปทดลองกบัผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2/2
โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา(สมคัรพลผดุง) จ านวน 20 คน ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 น าผลการทดลอง
มาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80   
 1.2 การสรา้ง และการหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงันี้  
  1.2.1 วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สร้างบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยสรา้งใหค้รอบคลุมพฤตกิรรมทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นพุทธพสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั 
  1.2.2 สร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์ของบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนทีใ่ชใ้นการทดลอง จ านวน 30 ขอ้ ใหค้รอบคลุม วตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอนเน้ือหา
เรื่อง การใชง้าน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  1.2.3 น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นเนื้อหาเพื่อพจิารณาความเทีย่งตรงของเน้ือหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้เกณฑ์ 
การพจิารณาลงความคดิเหน็ โดยไดผ้ลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญอยู่ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 
  1.2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ี่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญ ไปทดลองใชก้บัผู้เรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) โดยมผีลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) 
มากกว่า 0.50 ทุกขอ้ 
  1.2.5 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมาวเิคราะห์หาความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก(r) 
เป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50-50% โดยคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าความยากง่ายระหว่าง .20-.80 
  1.2.6 น าแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจดับรรจุไวใ้นบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน  
 1.3 การสรา้ง และการหาคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้ง ดงันี้    
  1.3.1 ศกึษาขอ้ความทีแ่สดงถงึความพงึพอใจ และสรา้งแบบสอบถาม จ านวน 14 ขอ้ เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ         
      1.3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอผู้ เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห ์
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผลการวเิคราะหไ์ดค้่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกขอ้ 
      1.3.3 ปรบัปรุงแบบสอบถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ   
 1.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในการวจิยัครัง้นี้ ไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในวนัที่ 21-31 กรกฎาคม 2562
เป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการปรบัปรุงแก้ไขตามล าดับมาด าเนินการทดลองกับนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) ในปีการศึกษา 1/2562 จ านวน 28 คน  
โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรยีนการสอนซึง่มลี าดบัขัน้ตอนการสอน ดงันี้ 
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  1.4.1 น าบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยมี
ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1.4.2 ทดสอบก่อนเรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนของบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน ก่อนจะด าเนินการสอนเพื่อตรวจสอบดูพฤติกรรมเบือ้งต้นของผูเ้รยีนว่ามคีวามรูเ้กี่ยวกบั
เรื่องทีจ่ะเรยีนมากน้อยเพยีงใด และเพื่อใหผู้เ้รยีนทราบว่าตนเองมคีวามรูใ้นเรื่องทีจ่ะเรยีนอยู่ในระดบัใด  
  1.4.3 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีนเป็นการสรา้งแรงจงูใจ สรา้งความสนใจ ดว้ยการพดูคุย ซกัถาม และร่วมกนั
วเิคราะหส์ถานการณ์ปจัจุบนั โดยน าขา่วจากหนงัสอืพมิพห์รอืโทรทศัน์มาเป็นสือ่ประกอบการสอน 
  1.4.4 ขัน้จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ทีผู่ว้จิยัได้
สรา้งขึน้ จ านวน 3 หน่วย 
  1.4.5 ขัน้สรุปผลการเรยีนรู้เป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนเกี่ยวกับความคิดรวบยอด  
ในแต่ละเรื่องว่าผูเ้รยีนบรรลุตามจุดประสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 
  1.4.6 ทดสอบหลงัเรยีน เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนครบ 3 หน่วยแลว้ใหผู้เ้รยีน
ท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ซึง่บรรจุไวใ้นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 2. การวิเคราะหข์้อมูล ผูวิ้จยัได้ด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 หาคุณภาพของเครื่องมอืโดยค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบ/ขอ้ค าถามกบัผลการเรยีนรู ้
ทีค่าดหวงั โดยใชส้ตูร IOC 
  2.2 วเิคราะหข์อ้สอบ ไดห้าค่าความยากง่าย (P), หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
  2.3 วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยใชส้ตูร E1/E2 
  2.4 วเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนจากแบบทดสอบหาค่า t-test (Dependent)    
  2.5 วเิคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส าหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
 3.2 แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคอมพวิเตอร ์โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
 3.3 แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 
 3.4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  

เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 3 เรื่อง รวม 30 ข้อ บรรจุไว้ในบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา 
(สมคัรพลผดุง) ทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง)จ านวน 1 ฉบบั ม ี14 
รายการ 

4. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 4.1 ประชากร คือ 
  ผู้เรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรยีน นกัเรยีน จ านวน 74 คน 
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    4.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 
         ผู้เรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอเมอืง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 28 คน โดยวธิกีารเลอืกสุม่อย่างง่ายโดยใชว้ธิี
จบัฉลากหอ้งเรยีน   

5. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติท ี( t-test) 

โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [4] ดงันี้ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51-5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51-4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51-3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51-2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00-1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

ผู้วิจยัได้พัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นตามขัน้ตอนการวิจยั โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน 
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งได้ผลการประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา 
คอมพวิเตอร ์เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 แสดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนดา้นเนื้อหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. การแจง้จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหผู้เ้รยีนทราบ 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
2. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
3. ความถูกตอ้งชดัเจนของเนื้อหา 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
4. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
5. ความเหมาะสมในการจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
6. การจดัล าดบัตามความยากง่ายมคีวามเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
7. ความเหมาะสมระหว่างรปูภาพกบัเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
8. ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
9. แบบทดสอบครอบคลมุเน้ือหาตามวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
10. ความสอดคลอ้งแบบทดสอบก่อน/หลงัเรยีนกบัเนื้อหา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

 เฉลีย่รวม 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 

N=3 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X̅) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) เท่ากบั 0.48 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนดา้นเทคนิคการผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นตวัอกัษร (TEXT) 4.40 0.51 มาก 
2. ดา้นภาพนิ่ง (IMAGE) 4.75 0.45 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นปฏสิมัพนัธ ์(INTERACTIVE) 4.50 0.84 มาก 
4. ดา้นวดิโีอ (VIDEO) 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 

โดยรวม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
N=3   
 
 จากตารางที ่2 พบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
ดา้นเทคนิคการผลติสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.54 
 ผู้วิจยัได้น าขอ้มูลจากการประเมนิคุณภาพมาศึกษา และวเิคราะห์ซึ่งการจดัท าบทเรยีนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน และเครื่องมอืของกจิกรรม แสดงดงัภาพที ่1-4 
 

 
 
 
 
 
 

 
   ภาพท่ี 1 หน้าแรก      ภาพท่ี 2 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 3 เมนูหลกั       ภาพท่ี 4 บทเรยีน  
 

 จากภาพที่  1-4 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) หน้าแรก 
2) แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน 3) เมนูหลกั และ 4) บทเรยีน และบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนนัน้ ไดม้กีารสรุป
เนื้อหาเพื่อใหเ้ขา้ใจได้ง่ายในเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 รวมทัง้มกีารแสดงรูปภาพตวัอย่าง
และวดิโีอการสอนเพื่อใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ อกีทัง้ยงัมเีสยีงดนตรปีระกอบไม่ใหส้ื่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนน่าเบื่อ
จนเกนิไปและมกีารสรา้งปุม่เครื่องมอืทีง่่ายต่อการใชง้าน 
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 2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน และหลัง 
การเรยีนของผูเ้รยีน จากนัน้น าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน แสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน
รายหน่วย 

คะแนน
รวม 

X̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 
หน่วยที ่1 
หน่วยที ่2 
หน่วยที ่3 

 
10 
10 
10 

30 24.82 2.45 82.74 

คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 24.71 3.99 82.26 
N=28 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 24.82 คิดเป็นร้อยละ 82.74             
และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 24.71 คิดเป็นร้อยละ 82.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
คอื 80/80 
 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีการทดสอบก่อนเรียน  
และหลงัการเรยีนรู ้จากนัน้น าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติพิืน้ฐานเทยีบกบัเกณฑ์ และสรุปผล แสดงดงัตาราง
ที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

การทดสอบ จ านวน(ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 15.29 3.63 
27 12.91 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 24.68 3.99 

N=28 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
 จากตารางที ่4 พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 15.29 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.63 
และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 24.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.99 โดยค่าทดสอบสถิตทิีเท่ากบั 12.91 
ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังจาก 
จดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ แสดงดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของวชิา 4.32 0.81 มาก 
2. ความพงึพอใจดา้นสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 4.36 0.78 มาก 
3. ความพงึพอใจดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.54 0.67 มากทีส่ดุ 

โดยรวม 4.38 0.77 มาก 
N=28 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

 1. การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) ผูว้จิยัไดน้ าขัน้ตอนการท างานมาใชใ้น
การวจิยัโดยการศกึษา วเิคราะหเ์นื ้อหา หลกัสตูรจากนัน้ท าการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ในกจิกรรม 
การเรยีนรูน้ัน้ไดม้กีารออกแบบไว้ ดงันี้ มกีารยกตวัอย่างรูปภาพขึน้มาใหผู้เ้รยีนไดดู้เป็นตวัอย่าง จากนัน้ไดม้ี
การอธบิายว่าผูเ้รยีนต้องสรา้งผลงานออกมาเป็นแบบใดพรอ้มกบัระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ทราบ และไดม้กีารก าหนดเวลาให้ผู เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิผู เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมทีไ่ดม้อบหมายให ้และม ี
การประเมนิชิน้งานตามเกณฑท์ีไ่ดม้กีารก าหนดไว ้ แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ซึง่บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ไดถู้ก
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมนิความถูกต้อง และความเหมาะสม ในด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการผลติสื่อ  
และความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอน 
 2. ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยการทดสอบระหว่างเรยีน และหลงั
การเรียนของผู้เรียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.74/82.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดคอื 80/80 เนื่องจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมกีารพฒันาตามกระบวนการของวจิยั ท าให้
การจดัท าเนื้อหาครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการตัง้ไว้  และมีการเรียบเรียงที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ 
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมกีารออกแบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สวยงาม เหมาะกบัวยัของผู้เรยีน 
แบบทดสอบสามารถเขา้ท าไดง้่าย และแบบทดสอบกม็กีารออกแบบใหต้รงกบัเนื้อเรื่องทีส่อนไม่ยากไป และไม่ง่าย
จนเกินไป มีการใส่เสียงเพื่อเป็นการเร้าความสนใจ รวมทัง้ วิดีโอ ที่เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ตัวผู้เรียน  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรพล จรรยส์ุนทร และวมิาน ใจด ี[5] ไดม้กีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
เรื่อง Microsoft word เบื้องต้น ส าหรบัจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คดิผลการวจิยัพบว่าบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนมคี่าประสทิธภิาพ 80.67/82.83 โดยเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด คอื 80/80  
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการทดสอบ 
ก่อนเรยีน และหลงัการเรยีนรู ้ซึ่งน าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทยีบกบัเกณฑ์ พบว่าผู้เรยีน  
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้เรียน
สามารถเรยีนรูเ้นื้อหาของแต่ะหน่วยได้ดว้ยตนเอง ซึง่ในแต่ละหน่วยจะมเีนื้อหาทีส่รุปเพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจ 
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รวมทัง้ยงัมภีาพตวัอย่าง และวดีโิอใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่ผูเ้รยีน และยงัมแีบบทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัความรูเ้ดมิ
ของผูเ้รยีนก่อนที่จะเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มแีบบทดสอบหลงัเรยีนเพื่อวดัความรู้หลงัจากที่ได้
เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน และมแีบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ทีผู่เ้รยีนสามารถฝึกฝนทบทวนเพื่อใหเ้กดิ
ความช านาญในเรื่องนัน้ๆ ซึง่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนสามารถใชไ้ดท้ัง้ออนไลน์ และออฟไลน์ ท าใหม้คีวาม
สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์บรรพต วงศ์ทองเจริญ กมลชนก  
หอมเนียมเบญจา ค าจนัทร ์และพลอยไพลนิ ใจเงนิ [6] ไดม้กีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง การใช้
งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่องการใชง้าน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนพระครูพทิยาคมหลงัเรยีน 
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัที ่.05 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ พบว่าผู้เรยีน 
มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 ความคดิเหน็ 
ที่ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจมากที่สุด คอื ความพงึพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รบัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.67 รองลงมาคอื ความพงึพอใจดา้นสื่อการเรยีนออนไลน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.78 และด้านรูปแบบของเน้ือหาของวชิามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.81 มีค่าความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการน าเสนอเน้ือหามีการใช้ภาษาที่เขา้ใจง่ายไม่ยากจนเกนิไป 
ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้และท าความเข้าใจได้ มีการใช้แบบทดสอบที่ไม่ยากหรอืง่ายจนมากนักสสีนั รวมทัง้เสยีง  
และวดิโีอที่เรา้ใจความสนใจของผู้เรยีน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริารตัน์ แผ้วไพรนิทร์ และลาวณัย ์ดุลยชาต ิ
[7] ได้มีการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสะแครชส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า
นักเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนมลัติมเีดยี 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมากดงันัน้เทคนิค
วธิกีารเรยีนการสอนแบบ Active Learning เหมาะสมและสามารถน าไปปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไปได ้
 

สรปุผลการวิจยั 
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

สรุปไดว้่า บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนประสทิธภิาพเท่ากบั 82.74/82.26 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
คือ 80/80 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และความพงึพอใจผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38) 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ควรมีการวจิยัและพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอนอย่างต่อเนื่ อง ให้กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นๆ  
ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น                
มคีวามน่าสนใจ ใหส้ามารถน าไปใชบ้ทเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตได ้
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประเมนิความพงึพอใจระหว่างนักเรยีนทีเ่รยีน
โดยคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่อง การใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
กบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิกีารสอนอื่นๆ เพื่อดคูวามแตกต่างของนกัเรยีนแต่ละคน 
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 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าแนวคิดและกิจกรรมมาประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมทัง้สามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เพื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง )  
2) หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ตามเกณฑ ์80/80 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/1 
โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) จ านวน 23 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมอืที่ใช้ 
ในการวจิยั ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเวบ็ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรยีน         
และแบบประเมนิความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิ ี     
(t-test Dependent) 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการประเมนิบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ร่วมกบัรูปแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มคีวามเหมาะสมในด้านเนื้อหาอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.52)  
และความเหมาะสมในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.32) 2) ผลการหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ที่พฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 84.31/82.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็มคีะแนน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ .05 4) ผลการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอ
บทเรยีนคอมพวิเตอรอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.57, S.D. = 0.07) 

 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  คอมพวิเตอร ์
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Abstract 
The purpose of this research were to 1)  develop of web-based instruction using self-directed 

learning for in computer subject grade 5, Tessaban 2 Watsanaha (Samakpolpadung) school. 2) Evaluate 
efficiency of web-based instruction, based on 80/80 criteria.  3)  compare the learning achievemet before 
and after learning with web-based instruction and 4) Study the satisfaction of students to wards web-based 
instruction.  The samples used in research was grade 5 tessaban 2 watsanaha ( samakpolpadung,  
23 students, using simple random samples.  The research instruments were learning management plan, 
web-based instruction, pre-test and post-test. The research statistics used in data analysis mean, standard 
deviation, t-test dependent. 

The research findings showed that 1) develop of web-based instruction using self-directed through 
expert assessment 3 people, is appropriate in the content at the highest level, (X̅ = 4.67, S.D. = 0.52) and 
appropriate in the technical media production at the highest level, (X̅ = 4.67, S.D. = 0.32).  2) The efficiency 
of the Self-directed Learning was 84.31/82.61, which is meets the standard set of 80/80. 3) The academic 
achievement of students learned from Self-directed Learning.  were higher than the pre- test with the 
statistical significance of .05 level. 4) The students' satisfaction toward Self-directed Learning was at the 
highest level. (X̅ = 4.57, S.D. = 0.07) 
 
Keywords: Computer Lessons Through the Web, Self-Directed Learning, Computer 
 

บทน า  
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ  

ดา้น ทัง้ด้านเศรษฐกจิ และสงัคมอนัน าไปสู่การปรบัตวัเพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแข่งขนัท่ามกลางกระแส
โลกาภิวฒัน์ ทุกประเทศทัว่โลกก าลงัมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรยีกว่า สงัคมความรู้ (Knowledge 
Society) ดงันัน้ เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถน าประโยชน์มาสู่วงการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม
หากรูจ้กัใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อกล่าวถงึเทคโนโลยสีารสนเทศอุปกรณ์ทีเ่ป็นเทคโนโลยี
ระดับสูงอย่างหนึ่ง ที่นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง ได้แก่ “คอมพิวเตอร์” (Computer) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย            
ในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการศึกษาได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหาร                
การบรกิารและการเรยีนการสอน เป็นตน้ [1] 

ในปจัจุบนับทเรยีนคอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในการเรยีนการสอนมากขึน้ เพราะรฐับาลไดส้่งเสรมิ  
สนบัสนุนการผลติ และพฒันาแบบเรยีน สือ่ และเทคโนโลยทีางการศกึษา โดยใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเสร ีและพฒันา
บุคลากรผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีสิทธิไ์ด้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี          
เพื่อการศกึษาด้วยตนเองตลอดชวีิต (Life Longlearning) เช่น เทคโนโลยมีลัติมเีดีย เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์      
และซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยกีารติดต่อสื่อสารขอ้มูลท าให้สามารถผลติบทเรยีนคอมพวิเตอร์    
และเผยแพร่บทเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพราะความสามารถในการท างานของระบบคอมพวิเตอร์
นัน้ประสทิธิภาพค่อนข้างสูง อีกทัง้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน เพราะในปจัจุบนับทเรียนคอมพิวเตอร์        
กส็ามารถเผยแพร่ใหม้าอยู่บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดยใชเ้ครื่องมอืในการสรา้งเวบ็ไซต์มาพฒันา และปรบัปรุง   
ท าใหเ้กดิเป็นรูปแบบของบทเรยีนผ่านเครอืขา่ย และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตกไ็ดก้ลายเป็นสงัคมการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
ซึ่งสามารถเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไม่ได้ก าจดัอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนอย่างสมัยก่อน การเรียนการสอน       
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ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น การเรียนการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (Web-Based  
Education) การน าเสนอมลัตมิเีดยีผ่านเวบ็ไซต์ (Web-Based Multimedia Presentation) การเรยีนการสอนผ่าน
เวบ็ไซต์ (WBI) เป็นต้น การใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอรใ์นรูปแบบของสื่อออนไลน์นัน้ ผูอ้อกแบบสามารถล าดบั
ความส าคญัของเนื้อหาทีจ่ะต้องท าความเขา้ใจก่อนเรยีนในบทเรยีนอื่นๆ อกีทัง้สื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ไซต์   
กจ็ะเพิม่พูนทกัษะในการใชง้านเทคโนโลย ีและเนื้อหาทีน่ าเสนอผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตนัน้กส็ามารถปรบัปรุง      
ไดต้ลอดเวลา เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามสามารถทีเ่พิม่ขึน้ และสามารถเรยีนรูก้า้วทนัในโลกยุคสงัคมออนไลน์ [2] 

หลกัการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนตอ้งศกึษาเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล เน่ืองจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เจตคติ ฯลฯ ดงันัน้        
การจดัการเรยีนรูจ้งึต้องค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นความสามารถในการเรยีนรู ้
และวธิกีารเรยีนรูโ้ดยจดัการเรยีนรู้ เนื้อหา และสื่อที่เอื้อต่อการเรยีนรูร้ายบุคคล รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้
น าเอาประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการเรยีนรูด้ว้ย [3] 
 จากการศึกษาปญัหาการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สอนได้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอน 
แบบบรรยายเป็นหลกั พฤติกรรมการเรยีนของผู้เรยีนที่ไม่ให้ความสนใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน 
ผูเ้รยีนเรยีนในชัว่โมงเรยีนนัน้ เวลาเรยีนยงัไม่เพยีงพอต่อเนื้อหาทีเ่รยีน และมนีักเรยีนบางคนทีเ่รยีนอาจจะไม่ทนั            
ทีค่รผููส้อนก าลงัสอน ท าใหผ้ลการเรยีนไม่มปีระสทิธภิาพ และไดผ้ลสมัฤทธิอ์ยู่ในระดบัน้อย ผูว้จิยัจงึจดัท าบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถสร้าง    
องค์ความรู้ดว้ยตวัเอง และน าความรูท้ีไ่ด้รบัจากบทเรยีนไปเพิม่เตมิในรายวชิาทีก่ าลงัศกึษาอยู่  และยงัสามารถ    
น าบทเรยีนไปเรยีนรูท้บทวนดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ต้องมคีรูผูส้อนคอยสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้บบใหม่   
ทีต่่างจากการเรยีนรูแ้บบเดมิ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน          

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม 

Microsoft Word ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ตามเกณฑ ์80/80 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  
ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์เรื่องโปรแกรม Microsoft Word 
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ที่มีต่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ที่
พฒันาขึน้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  

 ผูว้จิยัไดใ้ชข้ ัน้ตอนการท างานตามทฤษฎขีอง ADDIE Approach [4] ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1.1 ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) 
   1.1.1 ศกึษาเน้ือหา วเิคราะหห์ลกัสตูรในรายวชิาคอมพวิเตอร ์จากแผนการสอนของโรงเรยีน

เทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) เอกสาร ต าราต่างๆ ครูผูส้อนในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหา 
รวมถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน  

   1.1.2 วเิคราะหก์ารสอนด้วยรูปแบบการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง ครูผูส้อนกระตุ้นให้นักเรยีนแสดง
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ความคิดเห็นหรอือภิปราย และให้ค าแนะน าให้มีการร่วมมือกนัในการวางแผนที่จะศกึษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ   
และใหค้วามช่วยเหลอืในการศกึษาของนกัเรยีนแต่ละคน จดัหาและเสนอแนะแหล่งความรู ้ 

  1.2 ขัน้การออกแบบ (Design) 
   1.2.1 คดัเลอืกเนื้อหาทีส่อดคลอ้งตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างบทเรยีน

คอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
   1.2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word ส าหรบั

ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ซึง่ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยประเมนิความถูกตอ้งในดา้น
เน้ือหาของบทเรยีน และประเมนิคุณภาพในดา้นแบบทดสอบ โดยประเมนิดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
และวตัถุประสงค ์ซึง่มคี่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.66-
1.00 

   1.2.3 ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Word โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอน ด้วยการให้ผู้เรียนนัน้เริ่ม        
คดิวเิคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

   1.2.4 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรม Microsoft Word ส าหรับ      
ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยท าการออกแบบผังงาน (Flowchart) และจัดท าแผนโครงเรื่อง (Storyboard)  
ซึ่งภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ประกอบด้วย เนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การท างาน  
แถบเครื่องมือจากโปรแกรม Microsoft Word 2) การสร ้างการ ์ดอวยพร จากโปรแกรม Microsoft Word  
3) การสร้าง Mind Map จากโปรแกรม Microsoft Word  

  1.3 ขัน้พฒันาบทเรยีน (Development) 
   1.3.1 เตรยีมการ เตรยีมเน้ือหา ภาพนิ่ง และเสยีงดนตรบีรรเลงใชป้ระกอบบทเรยีน 
   1.3.2 น ารูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์มาพฒันาด้วยโปรแกรม 

Captivate 9 เพื่อสร้างบทเรียนในคอมพิวเตอร์ โดยจ าแนกบทเรียนออกเป็นหน่วย 3 หน่วยละ 2 ชัว่โมง        
เพื่อใหง้่ายต่อการเรยีนรู ้ 

   1.3.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ที่ได้ท าการพัฒนาน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ         
จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บในด้านเทคนิคการผลิตสื่อบทเรียน
คอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ 

   1.3.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไข          
ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ และตดิตัง้บนระบบอนิเทอรเ์น็ตผ่าน Google Classroom เพื่อแสดงผลจรงิ  

   1.3.5 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ไปทดลองใชก้บักลุ่มย่อย ซึง่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจรงิ 
แต่มลีกัษณะเทยีบเคยีงกบักลุ่มเป้าหมายจรงิ แลว้สอบถามความคดิเหน็ และน าผลทีไ่ดไ้ปแกไ้ขปรบัปรุงบทเรยีน 

  1.4 ขัน้การน าไปใช ้(Implementation) 
   1.4.1 น าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
    1.4.1.1 ปฐมนิเทศผูเ้รยีนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน ชี้แจง แนะน าวธิกีารใช้บทเรยีน   

และเน้ือหาบางสว่นใหก้บัผูเ้รยีนไดท้ราบก่อนทีจ่ะใชส้ือ่บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ ตามขัน้ตอน 
    1.4.1.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 30 ขอ้ โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนผ่านบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ในบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ผ่านเวบ็ 
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    1.4.1.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีน
ท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และสรา้งชิน้งานผ่านบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ ซึง่ใชร้ปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยให้ผู้เรยีนแต่ละคนคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะท าการศกึษาบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนผ่านเว็บให้ครบทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู้ ภายใน 6 สปัดาห์ และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน      
(Post-test) จ านวน 30 ขอ้ แสดงดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดง Flow Chart โมเดลการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์
    
  1.5 ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) 
   ประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายโดย จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้าก

การด าเนินการวจิยัไปวเิคราะหป์ระเมนิผลโดยใชส้ถติิ ดงันี้ 
   1.5.1 การวเิคราะหข์อ้มูลคะแนน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) 
   1.5.2 การวเิคราะห์แบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์    

เชงิพฤตกิรรม (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ และค่าความเชื่อมัน่ 
   1.5.3 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 
   1.5.4 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
   1.5.5 การหาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

Students 

Pre-test 

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3 

Exercise 1 

Exercise 2 

Exercise 3 

Post-test 

End 

Web-based Instruction Model 
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             2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    2.1 แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคอมพวิเตอร ์ดว้ยรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
    2.2 บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็  
    2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
    2.4 แบบประเมนิดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(IOC) 
    2.5 แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหาและดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 
    2.6 แบบสอบถามความพงึพอใจ 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 3.1 ประชากร คือ 
  นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ซึง่ลงทะเบยีนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้จ านวน 
105 คน 

 3.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 
  นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) จงัหวดั

นครปฐม ซึ่งลงทะเบียนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 23 คน โดยวิธกีารเลอืกแบบสุ่มอย่างง่าย   
โดยวธิจีบัสลากหอ้งเรยีน 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติท ี(t-test) 

โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ [5] 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเวบ็ 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ขึน้ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็        
ผ่านการประเมนิจากผู้เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ไดผ้ลการประเมนิคุณภาพสื่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็                          
ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word แสดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ดา้นเนื้อหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน (X̅) S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. ดา้นเนื้อหา 4.67 0.48 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 4.48 0.15 มาก 

โดยรวม 4.57 0.23 มากท่ีสุด 

N=3 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.57) เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าทัง้ดา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิคการผลติสื่อ    
มคีุณภาพอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลจากการประเมนิคุณภาพมาศกึษา และวเิคราะห์ ซึ่งการจดัท าบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ผ่านเวบ็ และเครื่องมอืของกจิกรรม แสดงดงัภาพที ่2-5 

 

 
 
 จากภาพที่ 2 - 5 พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 1) หน้าหลกั 2) แบบทดสอบ         
3) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์และ 4) แบบฝึกหดั 
  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเวบ็ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บโดยการหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2)          
ดงัตารางที ่2 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 หน้าหลกั ภาพท่ี 3 แบบทดสอบ 

ภาพท่ี 5 แบบฝึกหดั ภาพท่ี 4 บทเรยีนคอมพวิเตอร ์
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ตารางท่ี 2 ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ 
ประสิทธิภาพ จ านวน (ข้อ) คะแนน X̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 
   -หน่วยที ่1 
   -หน่วยที ่2 
   -หน่วยที ่3 

 
10 
10 
10 

30 19.39 1.88 84.31 

คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 19.00 2.33 82.61 
N=3 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่สร้างขึน้มี ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E1/E2) 
เท่ากบั 84.31/82.61 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80  
 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเวบ็ 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Word สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ 

การทดสอบ จ านวน (ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 10.50 1.27 
22 19.70 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 19.00 2.33 

N=23 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 จากตารางที ่3 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็  
เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน  
การวจิยัที่ตัง้ไว้  
  

 4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเวบ็ 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บหลังจาก          
จดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ แสดงดงัตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นความพงึพอใจดา้นรปูแบบของสือ่การเรยีนออนไลน์ 4.55 0.10 มากทีส่ดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาวชิา 4.53 0.08 มากทีส่ดุ 
3. ความพงึพอใจดา้นการประเมนิผลการเรยีน 4.57 0.07 มากทีส่ดุ 

โดยรวม 4.55 0.02 มากท่ีสุด 
N=23  
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 
 

อภิปรายผลการวิจยั  
 1. คุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word มคีุณภาพด้านเนื้อหา 
และดา้นเทคนิคการผลติสื่ออยู่ในระดบัดมีาก ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยัไดด้ าเนินการออกแบบบทเรยีนอย่างเป็นระบบ
โดยใช้แนวคดิในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ ของชนาธปิ เกรยีงไกรภภา และวนิัย เพง็ภญิโญ [6]    
ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเวบ็ 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.88, S.D. = 0.16)               
และความเหมาะสมดา้นเทคนิคโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 4.98, S.D. = 0.04) ทีเ่ป็นเช่นน้ีเนื่องจากผูว้จิยั
ไดจ้ดัท าเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และออกแบบบทเรยีนตามหลกัการของ ADDIE Model 
 2. บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word ประสทิธภิาพผลลพัธ ์(E1/E2) เท่ากบั 
84.31/82.61 ซึ่งสูงกว่า 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี้เป็นเพราะผู้วิจ ัยได้พัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรผ์่านเวบ็อย่างเป็นขัน้ตอน คอื การวางแผน การออกแบบบทเรยีนการสรา้งบทเรยีน และการประเมนิ
และแกไ้ขบทเรยีน จากนัน้จงึน าไปใหผู้ท้รงคุณวุฒดิา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิคการผลติสื่อ เพื่อประเมนิคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา มีการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา  
มคีวามสอดคล้องกบัจุดประสงค์ ความเหมาะสมในการแบ่งเนื้อหาบทเรยีน ความถูกต้องของเนื้อหา ขัน้ตอน 
การน าเสนอเนื้อหาเหมาะสม แบบฝึกหดัทา้ยบทสอดคลอ้งกบัเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละขัน้ตอน 
ความชดัเจน ในการอธบิายเนื้อหา ความถูกต้องของภาพที่ใช้ ความถูกต้องของค าบรรยายที่ใช้ ความถูกต้อง
ระหว่างภาพกบัค าบรรยาย และดา้นเทคนิคการผลติสื่อกจ็ะพจิารณาด้านการน าเสนอมลัตมิเีดยี การปฏสิมัพนัธ์ 
และโครงสรา้งบทเรยีน เนื่องจากบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็เพื่อการทบทวนมเีนื้อหาทีก่ะทดัรดั ชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย ประกอบการใชเ้ทคนิคในการสรา้งสือ่เพื่อใหอ้อกมาน่าสนใจและสะดวกในการใชง้าน จงึช่วยกระตุน้การเรยีนรู้   
และความสนใจในการเรียนทัง้ระหว่างเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ     
สถาพร กาญจนะ และอุบลรตัน์ ศิริสุขโภคา [7] การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ต 
ร่วมกบัการเรยีนแบบซปิปา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 82.52/85.27     
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเนื้อหาในบทเรียนตรงตาม
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ท าใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ที ่อกีทัง้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนยงัมวีดิโีอ
ความรูเ้กีย่วกบั เรื่อง อนิเทอรเ์น็ต เพื่อที่จะให้นักเรยีนสามารถศกึษาได้นอกเหนือจากเนื้อหาที่มอียู่ในบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา 
(สมคัรพลผดุง) หลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word  สงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องจากการพฒันาบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ผู้วิจ ัยได้พัฒนาตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ       
ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลติสื่อ รวมทัง้ผู้วจิยัได้หาประสทิธิภาพของบทเรยีนแล้วน ามาปรบัปรุงก่อน       
ทีจ่ะน าไปใชจ้รงิ และมแีบบทดสอบทีส่ามารถใช้ทดสอบกบัผู้เรยีนไดอ้ย่างมีคุณภาพ และวดัได้จรงิไม่ว่าจะเป็น 
ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน สง่ผลใหบ้ทเรยีนเป็นสือ่ประกอบการเรยีนการสอนทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกิดความสนใจ และสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ตลอดจนนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างอิสระ    
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เรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยัของอจัจิมา บ ารุงนา [8] ได้ท าการวิจยัเรื่องการพฒันา 
การสอนผ่านเวบ็ดว้ยการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง วชิาคอมพวิเตอรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยั
พบว่าการสอนผ่านเวบ็ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง วิชาคอมพวิเตอร์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน 
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 10.40 และมคี่า S.D. เท่ากบั 1.61 ค่าคะแนนเฉลีย่ 
หลงัเรยีนเท่ากบั 16.17 และมคี่า S.D. เท่ากบั 1.11 มคี่า t-test ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเท่ากบั17.60 ซึง่มี
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเวบ็ โดยสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเวบ็ หลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสร็จสิ้น 
พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.07 ความคดิเหน็ทีผู่เ้รยีนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ด้านความพงึพอใจดา้นรูปแบบของสื่อการเรยีนออนไลน์          
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 รองลงมาคอื ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาวชิา มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.53 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08 และความพงึพอใจดา้นการประเมนิผลการเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.57 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 มคี่าความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาไม่ได้
จดัท าใหม้ขีอ้ความยาวๆ แต่จดัท าเป็นขอ้ความสัน้ๆ มภีาพประกอบทีช่ดัเจน จดัท าสสีนัทีส่วยงาม สามารถดงึดูด 
และสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีนได ้นอกจากนี้ผูเ้รยีนไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาบทเรยีน สามารถน าไปถ่ายทอด 
และต่อยอดความรูใ้นรายวชิาได ้และยงัสามารถน ากลบัไปทบทวนหรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดทุ้กทีทุ่กเวลา  
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมคัรพลผดุง)       
สรุปได้ว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ได้ผ่านการประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น      
2 ดา้น คอื 1) ดา้นเนื้อหา และ 2) ดา้นเทคนิคการผลติสือ่ โดยบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ ประกอบดว้ย 4 สว่น         
คอื 1) หน้าหลกั 2) แบบทดสอบ 3) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์และ 4) แบบฝึกหดั ซึง่บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็        
มปีระสทิธภิาพ 84.31/82.61 ซึ่งสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพวิเตอรผ์่านเวบ็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ควรมกีารส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไปประยุกตใ์ชใ้นสาระการเรยีนรูช้่วงชัน้อื่น ๆ 
หรอืน าไปใชใ้นชัน้เรยีนมากขึน้ 
 2. การจดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ครผููส้อนจะตอ้งเตรยีมขัน้ตอนของการสอน
เป็นอย่างด ีรวมทัง้เตรยีมตวัในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ ไวล่้วงหน้าแลว้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ก่อนเรียนผู้สอนควรมี 
การแนะน าใหผู้เ้รยีนรูถ้งึวธิกีารใชบ้ทเรยีนเพราะผูเ้รยีนบางคนอาจไม่คุน้เคยเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ 
 2. จากผลการวจิยัพบว่าควรมกีารใชก้จิกรรมในรปูแบบของการแขง่ขนั เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนใจอยากทีจ่ะเรยีนรู ้และคน้หาดว้ยตวัเอง 
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 3. จากผลการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้หลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ผ่านเวบ็ และมคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอการเรยีน จงึควรส่งเสรมิใหส้รา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ในรายวชิาอื่นๆ 
เพื่อทีน่กัเรยีนสามารถทีจ่ะน าไปศกึษาดว้ยตนเองตามความสนใจ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรคัติวซิึม 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น  
3) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
ที่พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา 
(สมคัรพลผดุง) จ านวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้
บทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน 
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิ ี(t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรคัติวิซึม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งความเหมาะสมในด้านเนื้อหาอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.33)  
และความเหมาะสมในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) 2) ผลการหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 83.88/82.11 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไว้ คือ 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคะแนน 
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ .05 4) ผลการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอ
บทเรยีนคอมพวิเตอรอ์อนไลน์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.67, S.D. = 0.10) 

 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  คอนสตรคัตวิซิมึ  คอมพวิเตอร ์
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Abstract 
 The purpose of this research were to 1) develop of computer multimedia instruction based on 
constructivist theory in computer subject for grade 4 tessaban 2 watsanaha (samakpolpadung) school. 
2) find the effectiveness of computer multimedia instruction in computer subject at developer. 3) compare 
learning achievement result before and after studying of computer multimedia instruction in computer 
subject at developer.  4)  inquire the satisfaction of the students in towards computer multimedia 
instruction. The sample group in this research was grade 8 Tessaban 4 School (Chaowanaprechauthit) ,  
30 students, by using purposive sampling.  The research instruments were computer multimedia 
instruction, learning management plan achievement of learning and questionnaire. The research statistics 
percent mean, standard deviation, t-test dependent. 

The research findings showed that 1)  computer multimedia instruction base on constructivist 
theory through expert assessment 3 people, Is appropriate in the content at the highest level, (X̅ = 4.67, 
S.D. =  0.33) and appropriate in the technical media production at the highest level, (X̅  =  5.00, S.D.  
= 0.00) 2) The efficiency of the computer multimedia instruction was 83.88/82.11, which was higher then 
the standard criteria of 80/ 80.  3)  the academic achievement of students learned from computer 
multimedia instruction ware higher than the pre-test with the statistical significance of .05 level. 4) The 
students' satisfaction toward computer multimedia instruction was at the higher level. ( X̅  =  4.67, S.D.  
= 0.10) 
 
Keywords: Electronic Learning (Multimedia), Constructivism, Computer 
 

บทน า  
 การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สงัคมโลกในศตวรรษที ่21 มคีวามแตกต่างจากในอดตีมาก มกีารเคลื่อนยา้ย
ผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรพัยากรต่างๆ จากทัว่ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว  และสะดวก มีความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคม  และชุมชน มีความซับซ้อน  
และเปลีย่นแปลงของความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวตั Whitehead (1931) อธบิายว่า ในอดตี
ช่วงอายุของคนคนหน่ึงอาจมเีรื่องราวการเปลีย่นแปลงใหพ้บเหน็น้อย ต่างจากในปจัจุบนั ทีใ่นช่วงอายุคนคนหน่ึง 
มเีหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคมเกดิขึน้มากมาย วถิีชีวติ และการท างานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต  
มคีวามเปิดกว้าง ยอมรบั และให้ความส าคญักบัขอ้มูลความรู้  และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกนัมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ผูค้นในศตวรรษนี้จงึไม่สามารถใชค้วามรู้ และทกัษะบางอย่างในอดตีมาแกป้ญัหา 
ในปจัจุบนัได้ดี การจดัการศึกษา และการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือ 
การสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัผูค้น การจดัศกึษาและการเรยีนรูค้วรมเีป้าหมายส าคญัในการพฒันา
คนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย และจติใจ สติปญัญา ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรม  
และวฒันธรรมในการด ารงชวีติอย่างสมดุล มทีกัษะจ าเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุ มภีาวะผูน้ า 
การเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติโดยเน้นการเรยีนรูเ้พื่อสร้างเสรมิแรงบนัดาลใจให้มชีวีติอยู่อย่าง  
มีความหมาย การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรงัสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู ้
เพื่อปลูกฝงัจติสาธารณะ ยดึประโยชน์ส่วนรวม และการเรยีนรู้เพื่อการน าไปปฏิบตัิ มุ่งสร้างการท างานให้เกิด 
ผลสมัฤทธิเ์ป็นพลเมืองที่มคีุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และด าเนินชวีติอย่างมคีวามสุข ทัง้นี้หลกัสูตร และวธิกีาร 
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จดัการศึกษา และการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจดัให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่ 
การจดจ าเนื้อหาวชิา เน้นการเรยีนรูท้ี่เกดิจากความต้องการของผู้เรยีนอย่างแทจ้รงิ  และลงมอืปฏบิตัิเพื่อใหเ้กดิ
ประสบการณ์ตรง และต่อยอดความรูน้ัน้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสรา้ง และออกแบบสภาพแวดล้อมใน 
การเรยีนรูท้ี่มบีรรยากาศเกื้อหนุน และเอื้อต่อการเรยีนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรูห้รอืแลกเปลี่ยน
ความรูก้บัชุมชน และสงัคมโดยรวม จดัการเรยีนรูผ้่านบรบิทความเป็นจรงิ และการสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถงึ
สือ่เทคโนโลย ีเครื่องมอื และแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ [1] 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี คอื การเรยีนการสอนดว้ยมลัตมิเีดยีช่วยใหเ้กดิการแกป้ญัหาขณะเรยีน
ท าให้เกดิการเรยีนรู้ที่ดี เนื่องจากมลัติมเีดยีสามารถรวบรวมสารแต่ละชนิดที่มคีุณภาพเช่นเสยีง และภาพจาก 
วดีทิศัน์ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูข้องนักเรยีนดขีึน้สามารถควบคุมขบวนการเรยีนการสอนท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ  
จะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไชยยศ เรืองสุวรรณ [2] กล่าวว่ามัลติมีเดียสามารถมีปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบ 
(Interactive) กบัผู้เรยีนไดท้นัทสีะดวกในการแก้ไขขอ้ผดิพลาดของการเรยีนแต่ละครัง้  และแต่ละปญัหา รวมทัง้ 
การใชค้อมพวิเตอรใ์นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยผ่านระบบเครอืข่ายผลการเรยีน
สามารถบนัทกึเกบ็ไว้ และเปรยีบเทยีบผลกบัเกณฑม์าตรฐานไดค้อมพวิเตอรม์ัลตมิเีดยีเป็นสือ่การสอนทีส่ามารถ
สรา้งแรงจงูใจในการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีนใหส้นใจบทเรยีนไดเ้ป็นอย่างดี และกระตุน้การรบัรูใ้นทุกๆ ดา้นรวม ทัง้ยงั
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนอกจากสื่อ และเทคโนโลยจีะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ลว้รูปแบบ
การเรยีนการสอนกเ็ป็นปจัจยัหน่ึงที่ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความรูบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีจดัได้ว่าเป็นการน า
นวตักรรมการใชส้ือ่การสอนแบบประสมทีอ่าศยัการจดัระบบการด าเนินการมาบรูณาการสือ่ประเภทต่างๆ การน า
เทคโนโลยกีารศกึษามาใชส้ าหรบัการสรา้งสื่อการสอนทีส่นับสนุนทฤษฎคีอนสตรคัตวิิซมึ โดยสรา้งขึน้ในรูปแบบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  นัน้ มีจุดมุ่งหมายของเนื้อหาที่ชัดเจนมีการออกแบบ และเตรียมงาน  
หรอืปญัหาทีเ่ป็นสภาพการณ์ใกลเ้คยีงความจรงิมวีธิกีารน าเสนอปญัหา หรอืแนวคดิในรปูแบบทีห่ลากหลายเพือ่ให้
ผูเ้รยีนได้รบัรู้ และมองเห็นปญัหาได้ในหลายมุมมีการจดักจิกรรม และโอกาสให้ผู้เรยีนได้มบีทบาทมีส่วนร่วม  
และไดม้ปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างผูเ้รยีนกบับทเรยีน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และมกีารประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ 
และความต่อเนื่องระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียนตลอดเวลาที่เรียนโดยการเรียนจากบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
 คอนสตรคัติวซิึมเป็นแนวคิดที่เน้นความส าคญัของตัวผู้เรยีน ให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้
(Student-Centered Learnning) โดย Constructivism อธบิายถึงการเรยีนรู้ว่าเป็นกระบวนการภายในตวับุคคล 
ซึง่พฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องบทเรยีน หรอืประสบการณ์ที่ศกึษาขึน้ดว้ยตวัเองมากกว่าทีจ่ะรบัความเขา้ใจ  
ทีส่ าเรจ็รูปจากการสอน หรอืการถ่ายทอดจากผูอ้ื่น และบุคคลจะเกดิการเรยีนรูใ้หม่ไดข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์เดมิ
ของผูเ้รยีน และจะเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ถ้ามบีรรยากาศของการท างาน และปฏสิมัพนัธร์่วมกนัระหว่างผู้เรยีน และได้
เหน็ปญัหาในลกัษณะรปูธรรมตามสถานการณ์จรงิ กลุ่มแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ
สร้างมากกว่าการรับความรู้ ดังนัน้ เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่า 
ความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังนัน้ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่ 
อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื่อว่าสิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัในการสรา้งความหมายตามความเป็นจรงิ [3] 
 ผู้ว ิจยัได้สมัภาษณ์ผู้สอน พบว่าพฤติกรรมการเรยีนของนักเรยีนที่ไม่ให้ความสนใจการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูข้องผูส้อนนักเรยีนบางคนพูดคุย และเล่นในระหว่างเรยีนนักเรยีนบางคนมผีลการเรยีนทีต่ ่ากว่าเกณฑ ์
ท าให้ผลการเรยีนนัน้ไม่มีประสทิธิภาพ และได้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนน้อยลง นอกจากนี้ โรงเรยีนได้มกีารจดั
กจิกรรมเป็นค่อนขา้งมากท าให้เวลาเรยีนมไีม่เพยีงพอท าใหม้ผีลกระทบต่อเวลาเรยีน จากความเป็นมา และปญัหา
ดงักล่าว ดังนัน้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน และได้ฝึกกระบวนการท างานแบบกลุ่ม  
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ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนิคคอนสตรคัตวิซิมึ ร่วมกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี
เขา้มาประกอบในการจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จะช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวาม
ทรงจ าทีด่ขี ึน้ในสิง่ทีเ่รยีน รวมทัง้ช่วยสนบัสนุนใหม้กีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จนบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไวใ้หม้ี
ความน่าสนใจในการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของนักเรยีน นักเรยีนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ด้วยวิธีการ  
ที่ต่างกนัโดยอาศยัประสบการณ์ ความรู้เดมิที่มอียู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริม่ต้น ครูมี
หน้าทีจ่ดัการใหน้ักเรยีนไดป้รบัขยายองคค์วามรูข้องนักเรยีนเอง และน ามาแกป้ญัหาโดยการสรา้งแรงจงูใจใหก้บั
นักเรียนแต่ละกลุ่มภายในห้อง นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีความชอบ ความสนใจในด้านต่างๆ ที่เหมือนกัน  
และแตกต่างกนั จงึไดจ้ดัการสอนโดยใชค้วามรูเ้ดมิของนกัเรยีนบวกกบัความสนใจของนกัเรยีนท าใหเ้กดิแรงจงูใจ 
ทีจ่ะเรยีน และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนมากยิง่ขึน้ จะท าใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ตามไปดว้ย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยใช้ข ัน้ตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรคัติวซิึม 

ในรายวิชาคอมพวิเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนเทศบาล 2  
วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 

2. เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ 
4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

 1.1 ประชากร คือ 
  นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีน เทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอ
เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม จ านวน 3 หอ้งเรยีน นกัเรยีน จ านวน 90 คน  

      1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 
           นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4/1 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดั จ านวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  
2. เครือ่งมือและการพฒันาเครือ่งมือในการวิจยั 

     2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคอนสตรคัติวิซึมใช้ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 6 

ชัว่โมง มขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงันี้ 

            2.1.1 ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคอนสตรคัติวิซึมหาความรู้จาก

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

            2.1.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบประเมินคุณภาพการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมิเีดยีซึง่ผลการหาคุณภาพพบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยีโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (X ̅= 4.67, S.D. = 0.55) 
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           2.1.3 ปรบัปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อน าไปจดัท าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี

ต่อไป 

     2.2 บทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในรายวชิาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

จ านวน 3 หน่วยการเรยีนรู ้มขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงันี้ 

           2.2.1 ศกึษาเน้ือหา วเิคราะหห์ลกัสตูรในรายวชิาคอมพวิเตอร์ เอกสาร ต าราต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และแผนการสอน 

           2.2.2 ก าหนดขัน้ตอน องค์ประกอบ รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบประเมิน

บทเรยีนคอมพวิเตอร ์

           2.2.3 ก าหนดเนื้ อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ผังบทเรียนโครงสร้า ง 

การน าเสนอเน้ือหา กจิกรรมการเรยีน การวดัและประเมนิผล 

2.2.4 ร่างรปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์
            2.2.5 หาคุณภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนา

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามโครงสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ดว้ยแบบประเมนิคุณภาพการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ซึง่ผลการหาคุณภาพพบว่า ความคดิเหน็

ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั (X̅ = 4.73, S.D. = 0.31) 

             2.2.6 การทดสอบคุณภาพของบทเรียนฯ โดยน าบทเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
โดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดสอบ 
กลุ่มเลก็และการทดสอบภาคสนาม จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ก่อนน าไปทดลองต่อไป 

     2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในรายวชิาคอมพวิเตอร ์

             2.3.1 ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบปรนัยแบบเลือกต้องม ี 

4 ตวัเลอืก จ านวนทัง้หมด 30 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมสาระในบทเรยีนทัง้ 3 หน่วยการเรยีนรู ้

             2.3.2 ผู้วจิยัน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยพจิารณาตรวจสอบความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามทีต่้องการวดักบัวตัถุประสงคข์องการวดั และหาค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ซึง่ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งดว้ยค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ไดค้่า IOC 

เท่ากับ 0.67-1.00 แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 20 คน  

เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และหาค่าความเทีย่ง (Reliability) ของเครื่องมอืดว้ยวธิกีารหาค่าความยาก 

(P) อยู่ระหว่าง 0.46-0.76 และมคี่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26-0.60 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ

เท่ากบั 0.88 จากนัน้จงึน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

     2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบด้วยการสอบถาม 
ความพึงพอใจด้านสื่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดยีด้านเนื้อหาบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยี และด้านการ
ประเมินผลการเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามโดยพิจารณาหาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงคใ์นการถาม มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.67-1.00 
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3. การพฒันาบทเรียนออนไลน์ 
ผู้วิจ ัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาของ ADDIE Model ซึ่งมีข ัน้ตอน 

การด าเนินงาน ดงันี้ 

     3.1 ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) 
ศกึษาเนื้อหา วเิคราะหห์ลกัสตูรในรายวชิาคอมพวิเตอร ์จากแผนการสอน หรอืแผนการจดัการ

เรยีนรูข้องโรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) เอกสาร ต าราต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึวตัถุประสงคข์อง

การเรยีนการสอน จากนัน้วเิคราะหก์ารสอนแบบคอนสตรคัตวิซิมึ 

     3.2 ขัน้การออกแบบ (Design) 
            3.2.1 ก าหนดขัน้ตอน องค์ประกอบรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบประเมิน

รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

            3.2.2 ก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ (Flow Chart) ผังบทเรียน 

(Storyboard) โครงสร้างการน าเสนอเนื้อหา กิจกรรมการเรยีน การวดั และประเมินผล แบบประเมินคุณภาพ

บทเรยีนคอมพวิเตอรด์า้นเน้ือหา แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์ดา้นการพฒันารูปแบบการเรยีนการ

สอน 

            3.2.3 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์มาร่างรปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ในรายวชิา

คอมพวิเตอร์เสนอต่อผู้เชีย่วชาญดา้นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์จ านวน 3 ท่าน พจิารณาความเหมาะสม

ของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างบทเรยีนกบัวตัถุประสงคข์องบทเรยีน วเิคราะห์

ความสอดคลอ้งดว้ยค่า IOC กบัเกณฑก์ารยอมรบัทีก่ าหนดไวท้ี ่0.50 เป็นตน้ไป 

            3.2.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์กับจุดประสงค์ของ

บทเรยีนดว้ยการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง (IOC) ผลการวเิคราะหไ์ดค้่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกขอ้ 

     3.3 ขัน้พฒันาน าบทเรยีน (Development) 
3.3.1 เตรยีมการ เตรยีมขอ้ความ ภาพนิ่ง และวดิโีอ 

            3.3.2 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการพิจารณาจาก

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์และดา้นเนื้อหามาพฒันาดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยจ าแนก

บทเรยีนออกเป็น 3 หน่วย หน่วยละ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ง่ายต่อการเรยีนรู ้รวมถึงเน้ือหาต้องมคีวามถูกต้องชดัเจน 

ครอบคลุมวตัถุประสงค ์และกจิกรรมการเรยีนรู ้

     3.4 ขัน้การน าไปใช ้(Implementation) 
น าบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัตมิเีดยีในรายวชิาคอมพิวเตอร์ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยมี

รายละเอยีดในการด าเนินงาน ดงันี้ 

            3.4.1 ปฐมนิเทศนักเรยีนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยชี้แจง แนะน าการใช้เอกสารคู่มือ 

การใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี การเรยีนรูต้ามขัน้ตอนในแผนการจดัการเรยีนรู ้

            3.4.2 ท าการทดสอบก่อนเรยีน (pre-test) โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ในบทเรยีนคอมพวิเตอร ์จ านวน 30 ขอ้ 
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            3.4.3 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี มาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาประสทิธภิาพของ

บทเรยีน และผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน โดยใหน้ักเรยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดยจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใช้เทคนิคคอนสตรคัตวิซิมึ ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์ทีผู่้วจิยัไดพ้ฒันาขึน้ ใหค้รบทัง้ 3 หน่วยการเรยีน 

ภายใน 3 สปัดาห์ โดยหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

หลงับทเรยีน 

            3.4.4 หลงัจากทดลองใช้บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยี นักเรยีนไดร้บัการทดสอบหลงัเรยีน
ดวัยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิช์ุดเดยีวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน 

     3.5 ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) 
            3.5.1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์

ด าเนินการโดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และเนื้อหาของ

บทเรยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี และเน้ือหาของบทเรยีน 

            3.5.2 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรม์ลัติมเีดยี ในรายวิชาคอมพวิเตอร์ คือ 

คะแนนผลสัมฤทธิร์ะหว่างเรียน และผลสัมฤทธิห์ลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยก าหนดเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 80/80 

            3.5.3 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดยี น าคะแนนจากแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เรียนผ่านบทเรยีนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ทัง้ 3 สปัดาห์ มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ย Dependent t-test 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติที ( t-test)  

โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [4] ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51-5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51-4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51-3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51-2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00-1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

 ผู้วจิยัได้พฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดียขึน้ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยีผ่านการประเมนิจากผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ซึง่ไดผ้ลการประเมนิคุณภาพสื่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์เรื่อง คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน แสดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีดา้นเนื้อหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

X̅ S.D. ความเหมาะสม 
1. บทเรยีนสามารถใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองได ้ 4.33 0.58 มาก 
2. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัความรูเ้ดมิ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
3. ความถูกตอ้งชดัเจนของเนื้อหา 4.33 1.15 มาก 
4. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
5. ความเหมาะสมในการจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
6. การจดัล าดบัตามความยากง่ายมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
7. ความเหมาสมระหว่างรปูภาพ วดีโีอและเนื้อหา 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
8. ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
9. แบบทดสอบครอบคลมุเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ต่ละบทเรยีน 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
10. ความสอดคลอ้งแบบฝึกหดัก่อน/หลงัเรยีนกบัเนื้อหา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

 เฉล่ียรวม 4.67 0.33 มากท่ีสุด 
  N=3 
 
  จากตารางที ่1 พบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยีตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ เรื่องคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน ดา้นเนื้อหา โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (X̅ = 4.67, S.D. = 0.55) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีดา้นเทคนิคการผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นตวัอกัษร (TEXT) 4.53 0.74 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นภาพนิ่ง (IMAGE) 4.53 0.52 มากทีส่ดุ 
3. ดา้น VDO 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นปฏสิมัพนัธ ์(INTERACTIVE) 4.83 0.41 มากทีส่ดุ 

โดยรวม 4.73 0.31 มากท่ีสุด 
N=3  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพิวเตอร์
มลัตมิเีดยี ดา้นเทคนิคการผลติสือ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั (X̅ = 4.73, S.D. = 0.31) 
  
 2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 
  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี โดยมกีารทดสอบระหว่างเรยีน และหลงั
การเรียนของนั ก เรียน  จากนั ้น น าผลการเรียน รู้ม าวิ เค ราะห์ เพื่ อห าป ระสิท ธิภ าพของบท เรีย น  
แสดงดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน
รายหน่วย 

จ านวน 
(ข้อ) 

คะแนน X̅ S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 
หน่วยที ่1 
หน่วยที ่2 
หน่วยที ่3 

 
10 
10 
10 

30 30 25.17 1.29 83.89 

คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 30 24.63 1.03 82.11 
N=30 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรยีนมีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรยีนเท่ากบั 25.17 คดิเป็นร้อยละ 83.89 
และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลงัเรียนเท่ากบั 24.63 คิดเป็นร้อยละ 82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 
80/80 
 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องนกัเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้กบักลุ่มตวัอย่าง 30 คนโดยมกีาร
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จากนั ้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์ 
และสรุปผล แสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

การทดสอบ จ านวน(ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 13.13 1.07 
29 40.69 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 24.63 1.03 

N=30 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
  จากตารางที ่4 พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 13.13 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.07 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 24.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากบั 
40.69 ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรยีนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 
  ผูว้จิยัด าเนินการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีหลงัจาก
จดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ แสดงดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. ความพงึพอใจดา้นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 4.62 0.12 มากทีส่ดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาวชิา 4.67 0.10 มากทีส่ดุ 
3. ความพึงพอใจด้านการประเมินผลการเรียนด้วยระบบ
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

4.63 0.15 มากทีส่ดุ 

โดยรวม 4.62 0.02 มากท่ีสุด 
N=30 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ผู้วิจยัได้ใช้วิธีด าเนินการโดยน า
ขัน้ตอนแบบแผนการวิจยัแบบ (One – Group Pretest – Posttest Design) ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ 1 กลุ่ม
ทดลองที่มกีารทดลองก่อนเรยีน และหลงัเรยีนมาใชใ้นการวจิยัโดยแบ่งกลุ่ม แลกเปลีย่นความรู้โดยใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี จากนัน้ท าการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน  
และบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีเรื่องคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานไดม้กีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีดว้ย 
การใช้รูปแบบที่มีความน่าสนใจต่อนักเรียน ซึ่งบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัตมิเีดยีได้ถูกน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  
เพื่อประเมนิความถูกต้อง และความเหมาะสมในด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.67 ด้านเทคนิคการผลติสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 และความสอดคล้องระหว่าง 
ขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค์ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี และวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยี ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของโสภกิา ศรชีาทุม และลาวณัย ์ดุลยชาต ิ[5] ไดม้กีารการพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยี เรื่อง เทคนิคการตกแต่ง
ภาพปกหนังสอื ดว้ยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีม่อีงค์ประกอบ 13 องค์ประกอบส าคญั 
คอื 1) หน้าแรกบทเรยีนมลัติมเีดยี 2) หน้า Login เขา้สู่บทเรยีนมลัติมเีดยี 3) หน้ายนิดตี้อนรบั 4) หน้าหลกับทเรยีน
มลัติมเีดยี 5) หน้าแนะน าบทเรยีน 6) หน้าแนะน าปุ่มใช้งาน 7) หน้าค าอธบิายรายวชิา 8) หน้าจุดประสงค์การเรยีนรู ้   
9) หน้าแบบทดสอบก่อนเรยีน 10) หน้าเนื้อหาบทเรยีน 11) หน้าแบบทดสอบหลงัเรยีน 12) หน้าผูจ้ดัท า และ 13) หน้า
อ้างอิง เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากผู้วจิยัได้ด าเนินจากวจิยัตามกระบวนการ ADDIE Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รบั 
การยอมรบักันกว้างขวางในการพัฒนาสื่อบทเรียนมลัติมีเดีย และทฤษฎีการเรียนรู้แบบ MIAP ซึ่งรวมถึงบทเรยีน
มลัตมิเีดยีดว้ย ผู้ศกึษาไดพ้ฒันาตามขัน้ตอน 5 ขัน้ คอื ขัน้วเิคราะห ์ขัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา ขัน้การทดลองใช้
และขัน้ประเมนิผล และทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบกระบวนการปฏบิตั ิ
 2. การหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี โดยการทดสอบระหว่างเรยีน และหลงั 
การเรยีนของนักเรยีน พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.89/82.11 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด คือ 80/80 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิเีดยีได้มีการพัฒนาตามกระบวนการท าให ้
การจดัท าเน้ือหาได้ครบถ้วน และมกีารวางเน้ือหาตามล าดบัจากง่ายไปยาก การออกแบบรูปแบบที่สะดวกเข้าใจ 
ได้ง่าย ท าให้นักเรยีนมีความสนใจในการศึกษามากขึ้น ได้รบัเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ครบถ้วนจึงท าให ้
ผลการทดสอบระหว่างเรียน และหลงัการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสุทธิกานต ์ 
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บ่อจกัรพนัธ ์จริายุ หอมทรพัยส์นิ ทศพร มะลาหอม และพศิณุ ชยัจติวณิชกุล [6] ไดม้กีารพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเรื่อง
ค าศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยเทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิครัง้ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ีมปีระสทิธภิาพ 85.16/81.45 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัตมิเีดยี โดยการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลงัเรียน ซึ่งน าผลการเรยีนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์ พบว่า นักเรยีน 
มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากนักเรียน
สามารถเรยีนรูย้อ้นหลงัในสิง่ทีไ่ม่เขา้ใจไดจ้ากบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี นกัเรยีนไดม้กีารเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง
และได้ท าการศกึษาเนื้อหาและท าความเข้าใจ และยงัสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกบันักเรยีน 
คนอื่น สามารถช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในการเรยีนรู้ตามหลกัแนวคอนสตรคัติวซิมึซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ
อนุชา คะชาชยั [7] ไดม้กีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีตามแนวคดิคอนสตรคัติวซิมึวชิาวทิยาศาสตร ์
เรื่องระบบต่างๆในร่างกาย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา พบว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมวิชาวิทยาศาสตร ์ 
เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวดัอู่ตะเภาก่อนเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 
38.33 และหลงัเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 81.00 ซึง่แตกต่าง โดยผลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนรอ้ยละ 42.67 
ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิซิมึสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 4. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี โดยสอบถามความ 
พงึพอใจของผูน้กัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีหลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ พบว่านกัเรยีน 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02  
ความคดิเห็นที่นักเรยีนมีความพึงพอใจมากที่สุด คอื ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 รองลงมาคอืความพงึพอใจดา้นการประเมนิผลการเรยีนดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 และความพงึพอใจดา้นสือ่การเรยีนออนไลน์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก 
การน าเสนอเนื้อหาไม่ได้จดัท าให้มีขอ้ความที่ยาว แต่จดัท าเป็นข้อความสัน้มีภาพประกอบที่ชดัเจน จดัท าสสีนั 
ทีส่วยงาม สามารถดงึดูด และสรา้งความสนใจให้กบันักเรยีนได้ นอกจากนี้นักเรยีนไดร้บัประโยชน์จากการศกึษา
บทเรยีน สามารถน าไปถ่ายทอด และต่อยอดความรูใ้นรายวชิาได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณ์ทนา สงิหช์ยั 
และนคนิทร พฒันชยั [8] ได้มกีารพฒันาบทเรยีนมลัติมเีดียเรื่อง การสรา้งภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มคีวามพงึพอใจโดยอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.54, S.D. = 0.52) เหตุทีเ่หน็เช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรยีนอยู่ใน มลัติมีเดีย โดยอาศยัหลกัการใช้สิง่เร้าเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้
ในขณะเรยีน การน าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ เสยีง ผูเ้รยีนสามารถทราบผลความก้าวหน้า 
ของตนเองทนัทเีมื่อตอบเสรจ็ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึความสามารถของตนเองและการแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยท าให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ มคีวามรู ้เขา้ใจ ในเรื่องนัน้ๆ อย่างถ่องแทแ้ละถา้ผู้เรยีนไดร้บัผลทีน่่าพงึพอใจ จะช่วยใหก้ารเรยีน
การสอนประสบความส าเรจ็ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการพฒันารปูแบบการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ในรายวชิา
คอมพิวเตอร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) สรุปได้ว่า 
บทเรยีนคอมพิวเตอร์มลัตมิเีดยีได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
คอื 1) ดา้นเนื้อหาในดา้นเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 และ 2) ดา้นเทคนิคการ
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ผลติสื่อในด้านเทคนิคการผลติสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 ซึ่งบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยีมปีระสทิธภิาพ 83.89/82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คอื 80/80 นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนโดยมคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนเท่ากบั 13.13 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน
เท่ากบั 24.63 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากบั 40.69 ซึ่งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง 
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และความพงึพอใจนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. สื่อมลัติมเีดยีสามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถที่จะเผยแพร่ได้ง่ายในการสอนรูปแบบอื่นๆ เช่น  
การน าไปควบคู่กบัการจดักจิกรรม  
 2. สือ่มลัตมิเีดยีสามารถอพัเดตความรูใ้หม่เขา้มาไดอ้ยู่เสมอ ท าใหผู้เ้รยีนไม่ผลาดความรูใ้หม่ได ้
 3. ในการสื่อมัลติมีเดียไปใช้ ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเครื่องมือและอุปกรณ์  
ใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ  
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการทาวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรใชส้ือ่ทีม่คีวามเหมาะส าหรบัผูเ้รยีนในแต่ละช่วงวยั ทัง้ดา้นเนื้อหา ภาพ วดีโีอ 
 2. ควรน าเทคโนโลยหีรอืโปรแกรมใหม่ๆ มาสรา้งสื่อเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจและกา้วทนัตามยุคสมัยได้
ดว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธิภาพการใช้สารสกดัหยาบจากพชืได้แก่สารสกดัใบยาสูบ            
เมลด็สะเดา ใบชาน ้ามนั ว่านคา้งคาวด า ความเขม้ขน้ต่างระดบัที ่1%, 5% และ10% โดยการใช้ Methanol 95% 
เป็นตวัท าละลายในการสกดัสาร ใชเ้ครื่อง Rotary evaporators (ระเหยสารแบบลดความดนั) ในการสกดัสารจาก
พชืเป็นสารสกดัหยาบ (crude extract) เปรยีบเทยีบกบัน ้าเปล่า (control) และสารเคมทีีเ่ป็นผลติภณัฑท์างการคา้
ทีม่วีางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด 3 ชื่อการคา้ ไดแ้ก่ เชนไดรท้ ์ไบกอน และอาท ต่ออตัราการตายของมดคนัไฟ ดว้ย
วธิกีารทดสอบแบบฉีดพ่นพษิสมัผสัตาย ในสภาพหอ้งปฏบิตัิการอุณหภูมหิอ้ง 25 องศาเซลเซยีส พบว่า การใช้
สารสกดัใบยาสูบ และใบชาน ้ามนัที่ความเข้มข้น 10% มีประสทิธิภาพในการก าจดัมดคนัไฟ ให้ผลในทิศทาง
เดยีวกนัคอืมอีตัราการตาย 100 % ทีร่ะยะเวลา 2-5 นาท ีและเป็นทีน่่าสงัเกตว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชส้ารเคมี
ทัง้ 3 ชนิด อตัราการตายของมดคนัไฟใกลเ้คยีงกนัคอื 100 % ทีเ่วลา 1-2 นาท ีการใชส้ารสกดัจากพชืชา้กว่าเพยีง 
1-2 นาท ีเมื่อเปรยีบเทยีบเวลาการตาย ซึง่สารสกดัใบยาสบูและใบชาน ้ามนัมปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกนักบัการใช้
สารเคมทีัง้ 3 ชนิด และพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบการใชส้ารสกดัใบยาสูบ ใบชาน ้ามนั ว่านคา้งคาวด า เมลด็สะเดา 
ความเขม้ขน้ 10% ทีเ่วลา 5 นาท ีประสทิธภิาพการใชส้ารสกดัใบยาสบูและใบชาน ้ามนั มผีลต่ออตัราการตายของ
มดคนัไฟสงูทีสุ่ดคอื 100 % รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัว่านคา้งคาวด า 68.00 % และสารสกดัเมลด็สะเดา 10.15 % 
ตามล าดบั ส่วนการใชส้ารเคม ีทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ เชนไดรท้์ ไบกอน และอาท ใหผ้ลในทศิทางเดยีวกนั คอื อตัรา
การตายของมดคนัไฟที ่100 % ทีเ่วลา 1 นาท ีและเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม (control) ไม่พบอตัราการตาย
ของมดคนัไฟ โดยทุกกรรมวธิมีคีวามแตกต่างกบัการใชน้ ้าเปล่า (control) ซึง่ทุกกรรมวธิมีคีวามแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% การศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ว่าการใชส้ารสกดัจากพชืทีม่คีวามเขม้ขน้สงูขึน้
อตัราการตายเพิม่สงูขึน้ และระยะเวลาการตายรวดเรว็ขึน้เช่นกนักบัการเพิม่ของระดบัความเขม้ขน้ของสารต่อพษิ
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เฉียบพลนัของแมลง  อย่างไรกต็ามงานวจิยัในครัง้นี้สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานเพื่อพฒันาประยุกต์ใชส้ารสกดั
จากพชืในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟได ้ซึง่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคม ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มต่อไป 

 
ค าส าคญั: สารสกดัจากพชื  ก าจดั  มดคนัไฟ  
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the efficiency of plant extracts on mortality rate of fire ants compared 

to commercial products such as Chiandrite, Baygon and Ars.  The tobaccos, neem seeds, tea oil leaves 
and black lily were extracted using 95% methanol as solvent and were then processed by rotary evaporator. 
The diluted of 1%, 5% and 10% of plant extracts and the water (control) were sprayed directly on fire ants 
in laboratory at 25 degree Celsius. The results found that both of 10% tobacco and tea oil can efficiently 
killed fire ants at the mortality rate of 100% followed by black lily and neem seed extracts at the mortality 
rate of 68% and 10.15%, respectively within 5 minutes. Interestingly, tobacco and tea oil leaves extracts 
are suggested to have eradication potential as same as those commercial products, however the death 
time of fire ants is slower between 1-2 minutes. All treatments used were statically significant different to 
control at 95% confident. This study implied that some plant extracts can be applied to eradicate the fire 
ants which is not only unharmed to the environment but also benefit to social and community. 

 
Keywords:  Plant extracts, eradicating, fire ants. 
 

บทน า  
มดเป็นแมลงที่มีความหลากหลายมากในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่มี

ความส าคญัต่อระบบนิเวศอาทกิารมบีทบาทต่อนิเวศวทิยาป่าไมท้ัง้ทางกายภาพและชวีภาพ มคีวามส าคญัในห่วง
โซ่อาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food wed) เป็นตวัชีว้ดัความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดลอ้มบทบาทใน
การเพิม่ธาตุอาหารในดนิ (Lafleur b. et, al., 2005) [1] และคอยคุมคุมแมลงศตัรูพชืไดใ้นมดบางชนิด อย่างไรก็
ตามยงัมมีดบางชนิดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผลผลติทางการเกษตรได้ โดยการกดักนิบรเิวณรากพชื  เมลด็  
ใบ เปลือก น ้าหวาน รวมทัง้การชกัน าให้เกิดเชื้อราบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือเป็นศัตรูต่อแมลงที่มี
ประโยชน์ที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้และที่ส าคญัอย่างยิง่มดบางชนิดจดัเป็นแมลงศตัรูที่ส าคญัต่อมนุษย์ได้ เช่นกนั
ไดแ้กม่ดคนัไฟ Solenopsis Geminata (Fabricius, 1804) (ทีม่า : http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=76052) 
[2] และมดคนัไฟอวิคิต้า Solenopsis invicta (Buren, 1972) เป็นตน้ ซึง่มคีวามกา้วรา้วสงูมากเวลาทีต่่อยเหลก็ใน
จะฉีดพษิกลุ่ม alkaloid ซึง่ท าใหเ้กดิอาการไหมแ้ละคนัอย่างรุนแรงโดยพษิจะออกฤทธิอ์ยู่นานหลายชัว่โมงและเกดิ
เป็นเมด็ตุ่มพองซึง่จะกลายเป็นหนองสขีาวเมื่อตุ่มหนองนี้แตกกส็ามารถมแีบคทเีรยีเขา้ไปท าใหเ้น้ือเยื่อตายในราย
ทีม่อีาการแพรุ้นแรงจะก่อใหเ้กดิอาการหมดสตแิละอาจเสยีชวีติได้ จากกรณีตวัอย่างมดคนัไฟตวัใหม่หรอืมดคนั
ไฟอวิคิต้า (Solenopsis invicta) มถีิ่นก าเนิดอยู่ในทวปีอเมรกิาใต้ต่อมาได้แพร่กระจายไปเกอืบทัว่โลกและเริ่ม
ขยายพนัธุเ์ขา้มาในเอเชยีเมื่อสองถงึสามปีนี้พบไดใ้นไตห้วนัและฮ่องกง และคาดว่าจะเขา้มาสูป่ระเทศไทยในไม่ชา้
นี้ มดคนัไฟอวิคิต้าสามารถปรบัตวัและขยายพนัธุไ์ดอ้ย่างรวดเรว็จนประเทศทีม่กีารระบาดของมดคนัไฟอวิคิต้า
ตอ้งมกีารจดัตัง้ศนูยเ์ตอืนภยัขึน้มาเพื่อยบัยัง้การขยายพนัธุบ์รรเทาความเดอืดรอ้นของผูท้ีโ่ดนต่อยและเกษตรกร
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกดักนิพชืผกัต่างๆ มดคนัไฟอวิคิต้าชอบสรา้งถิน่อาศยับรเิวณทีม่นี ้าไหลเวยีนมปีรมิาณ 

http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=76052
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=William_F._Buren&action=edit&redlink=1
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น ้าฝนมากกว่า 550 มลิลเิมตรต่อปีอาทพิืน้ทีก่ารเกษตร สวนปา่ ทุ่งหญา้ ฝ ัง่แม่น ้าล าคลอง ชายฝ ัง่ทะเล ทะเลทราย 
และสนามกอลฟ์ มกัสรา้งถิน่อาศยัแบบเป็นรงัหรอืเป็นจอมโดยใชม้ลูดนิ ซึง่จะมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางมากกว่า 1 เมตร 
ความสูงประมาณ 4-24 นิ้ว ส่วนมดคนัไฟที่มอียู่ในไทยจะสร้างรงัเรยีบๆ กบัพืน้ไม่มจีอมและมจี านวนประชากร
มากถงึ 500,000 ตวัต่อรงั ขณะทีม่ดคนัไฟธรรมดาจะมเีพยีง 10,000 ตวัต่อรงั ส าหรบัรูปร่างหน้าตาภายนอกของ
มดคนัไฟอวิคิต้านี้แทบจะไม่มคีวามแตกต่างจากมดคนัไฟทีพ่บเหน็ในประเทศไทย แต่จะมผีวิล าตวัเรยีบและสดใส
กว่าและถ้าสงัเกตใหด้จีะเหน็ว่ามฟีนัตรงกลางรมิฝีปากบนซึ่งส่วนใหญ่จะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเหน็ต้องอาศยั
แว่นขยายช่วย รศ.ดร.เดชา วิวฒัน์วทิยา ภาควชิาชีววทิยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กล่าวถึงเรื่องของมดคนัไฟอวิคิต้า มดคนัไฟตวัใหม่นี้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะอาณาจกัรของมด
ชนิดนี้ชอบท าลายอย่างมาก พวกมนัจะครอบคลุมอาณาเขตบ้านเนื่องจากมดชนิดนี้มจี านวนมากและรุกรานการ
ขาดศตัรธูรรมชาตจิงึท าใหป้ระชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มดคนัไฟตวัใหม่นี้จะเขา้โจมตไีขน่กและสตัวเ์ลือ้ยคลานที่
อายุน้อยจ านวนมากและในพืน้ทีท่ีม่มีดชนิดนี้สงูมากจะเขา้ท าลายสตัว์เลีย้งลูกดว้ยนมขนาดเลก็เช่นพวกสตัวฟ์นั
แทะและยงัล่ากลุ่มผึง้ทีห่ากนิเดีย่วๆดว้ย ส าหรบัผลกระทบต่อมนุษยน์ัน้พบว่าเหลก็ในจากมดชนิดนี้มพีษิสะสมท า
ใหเ้กดิอาการไหมแ้ละคนัอย่างรุนแรงพษิจะออกฤทธิอ์ยู่นานเป็นชัว่โมงและเป็นเมด็ตุ่มพองซึง่กลายเป็นหนองสี
ขาวเมื่อตุ่มหนองนี้แตกกส็ามารถมแีบคทเีรยีเขา้ไปและเป็นแผลเป็นบางคนทีม่อีาการแพอ้ย่างรุนแรงจะก่อใหเ้กดิ
อาการหมดสตแิละเสยีชวีติไดม้ดชนิดน้ีมคีวามกา้วรา้วสงูมากเมื่อมนัต่อยจะฉีดสารพษิกลุ่ม alkaloid ท าใหเ้น้ือเยื่อ
ตาย มรีายงานว่าทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิามปีระชาชนประมาณ 25,000 คนทีต่อ้งหาหมอเพื่อรกัษา
จากการโดนต่อยของมดชนิดน้ีและดว้ยวธิกีารโจมตเีหยื่อแบบรุมต่อยเป็นรอ้ยๆตวัท าใหเ้หยื่อทีม่ขีนาดไมใ่หญ่มาก
ไดร้บับาดเจบ็ถงึขัน้วกิฤตไิดเ้ลยในสหรฐัอเมรกิามดชนิดนี้สรา้งความเสยีหายทางการเกษตรไดใ้นวงกวา้งดว้ยการ
เขา้ไปท าลายระบบรากของพชื เช่น ถัว่เหลอืง พชืตระกลูสม้ ขา้วโพด กะหล ่า มนัฝรัง่ ถัว่ลสิง ทานตะวนั ข้าวฟ่าง 
มะเขอื ถัว่เขยีว เป็นต้นและท าความเสยีหายในเครื่องมอืการเกษตรสตัว์เลีย้ง สตัว์ป่า พื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ปจัจุบัน มดชนิดนี้สร้างความเสยีหายมากกว่า 320 ล้านเอเคอร์ใน 12 รัฐทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิาและเปอรโ์ตรโิก อย่างไรกต็ามในอเมรกิามดคนัไฟชนิดนี้เป็นตวัห ้าหัน่ทีด่เียีย่ม
ในธรรมชาตแิละเป็นการควบคุมทางชีววธิสี าหรบัศตัรูพชืหลายชนิดเช่นหนอนเจาะต้นอ้อย มวนทีเ่ป็นศตัรูขา้ว 
แมลงหางหนีบ เพลี้ยอ่อน ดว้งงวง หนอนคบืถัว่เหลอืง หนอนกนิใบฝ้าย ต่อสน แต่มดชนิดน้ีกย็งัเป็นตวัท าลาย
แมลงพวกผสมเกสรเช่นผึง้ทีส่รา้งรงัใต้ดนิและยงักนิเมลด็ ใบ ราก เปลอืก น ้าหวาน น ้าเลีย้ง เชือ้รา และมูลต่างๆ 
เป็นอาหารดว้ย ซึง่จะสรา้งมูลค่าความเสยีหายต่ออุตสาหกรรมการเกษตรนบัพนัลา้นบาทต่อปีซึง่ขณะนี้มแีนวโน้ม
สูงที่มดคันไฟชนิดนี้จะมีการเข้ามาในประเทศไทยด้วยการติดมากับเรือสินค้าหรือการขนส่งอื่นๆ (ที่มา : 
http://www.dek-d.com/board/view/1414319/) [3] นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้พบเชือ้จุลนิทรยี์
ต่างๆ ทีม่อียู่ในดนิทีม่ชีุมชนของมดอาศยัอยู่ อย่างเช่น รายงานการวจิยัของ  Heather D. et al,. (2011) [7] ไดม้ี
การเกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณรงัมดคนัไฟ 2 ชนิด  คอื Solenopsis invicta and Solenopsis  geminate  เพื่อศกึษา
ลกัษณะของเชือ้จุลนิทรยี ์ และความหลากหลายของเชือ้จุลนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากการเกบ็ตวัอย่างดนิบรเิวณรงัของมดคนั
ไฟทัง้ 2 ชนิด และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของเชือ้จุลนิทรยี ์ อย่างไรกต็ามงานวจิยันี้ยงัตอ้งศกึษาถงึคุณสมบตัิ
และประโยชน์จากการใชเ้ชือ้จุลนิทรยีต่์อไป จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นจงึสมควรท าการศกึษาการใชส้ารสกดัจาก
พชืบางชนิดในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติและความปลอดภยัของ
มนุษยท์ัง้ในสภาพบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยัหรอืในสภาพแปลงปลกูพชื และการท ากจิกรรมต่างๆ ในนอกอาคารสถานที่
ต่างๆ เพื่อความปลอดภยัเพื่อเป็นการลดการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติชนิดอื่นดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปจัจุบนัมกีารใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายฉีดพ่นก าจดัแมลงในบา้นเรอืนหรอืตามอาคารซึง่ไม่ปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละ
สิง่แวดล้อมที่ส าคัญยิ่งคือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุเป็นต้น อย่างไรก็ตามการวิจัยครัง้นี้จึง

http://www.dek-d.com/board/view/1414319/
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ตอบสนองต่อการใชส้ารสกดัจากพชืทดแทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายในการก าจดัแมลงทีเ่ป็นพษิต่อมนุษยถ์อื
เป็นจุดเริม่ต้นในการพฒันาผลติภณัฑส์ารสกดัจากธรรมชาตทิีม่คีวามปลอดภยัที่ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และประเทศชาตอิย่างยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพื่อทราบขอ้มูลของการใช้สารสกดัจากพชืบางชนิดในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ           
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ 

2. เพื่อทราบชนิดของสารสกดัจากพชืทีม่ปีระสทิธภิาพและความเขม้ขน้ของการใช้ฉีดพ่นป้องกนัก าจดั
มดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ในการหาแนวทางหรอืวธิกีารป้องกนัก าจดัทีเ่หมาะสมและมี
ความปลอดภยัสงูทีส่ดุ 

3. เพื่อหาแนวทางในการประชาสมัพนัธ ์ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัวธิกีารใชส้ารสกดัจากพชืในการป้องกนัตนเองหรอื
วธิป้ีองกนัก าจดัมดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ อาท ิการฉีดพ่นโดยใชใ้น
สภาพหอ้งพกั หรอืสภาพพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร สนามหญา้ เป็นตน้ 

4. เพื่อการใช้ขอ้มูลจากการวิจยัสู่การบูรณาการทางวชิาการแก่ชุมชน  และหรอืการใช้ประโยชน์จาก
งานวจิยัในพืน้ทีก่ารศกึษา  การเรยีนการสอนในบางรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
1.  ศกึษาวธิกีารสกดัสารจากพชืโดยการใชต้วัท าละลายเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง การใชน้ ้าเปล่าเป็นตวัท าละลายใน
การสกดั และการใช ้ Methanol 95% เป็นตวัท าละลายในการสกดัสารจากพชื เป็นสารสกดัหยาบ (crude extract)   
ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ต่างๆ โดยใชเ้ครื่อง Rotary evaporators ในการสกดัสารจากพชืต่อการทดสอบประสทิธภิาพ
การก าจดัมดคนัไฟและมดชนิดอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์ในรูปแบบการฉีดพ่นแบบพษิสมัผสัตายในสภาพ
หอ้งปฏบิตักิารและภาคสนามโดยสามารถแบ่งการทดลองออกเป็นประเดน็ไดด้งันี้ 

1.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างมดคันไฟและมดชนิดอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ท าการทดสอบ
ประสทิธภิาพการใชส้ารสกดัจากพชืไดแ้ก่ ใบยาสูบ เมลด็สะเดา ใบชาน ้ามนั และว่านค้างคาวด า ทดสอบความ
เขม้ขน้ต่างระดบัเปรยีบเทยีบกบัการสารเคมทีี่เป็นผลติภัณฑ์ทางการค้าที่มวีางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด 3 ยี่ห้อ  
ได้แก่ เชนไดรท้์ ไบกอน และอาท เป็นต้นดว้ยวธิกีารทดสอบฉีดพ่นแบบพษิสมัผสัตายโดยวางแผนการทดลอง
แบบ factorial in CRD ม ี16 กรรมวธิ ีๆ ละ 3 ซ ้า ดงันี้  โดยแบ่งการทดลองดงันี้   

การทดลองท่ี  1  แบบฉีดพ่นมดคนัไฟ และมดชนิดอ่ืนๆ ตวัเตม็วยั  
- กรรมวธิทีี ่ 1  สารสกดัใบยาสบูความเขม้ขน้ 1 % 
- กรรมวธิทีี ่ 2  สารสกดัใบยาสบูความเขม้ขน้ 5 % 
- กรรมวธิทีี ่ 3  สารสกดัใบยาสบูความเขม้ขน้ 10 % 
- กรรมวธิทีี ่ 4  สารสกดัเมลด็สะเดาความเขม้ขน้ 1 % 
- กรรมวธิทีี ่ 5  สารสกดัเมลด็สะเดาความเขม้ขน้ 5 % 
- กรรมวธิทีี ่ 6  สารสกดัเมลด็สะเดาความเขม้ขน้ 10 % 
- กรรมวธิทีี ่ 7  สารสกดัใบชาน ้ามนัความเขม้ขน้ 1 % 
- กรรมวธิทีี ่ 8  สารสกดัใบชาน ้ามนัความเขม้ขน้ 5 % 
- กรรมวธิทีี ่ 9  สารสกดัใบชาน ้ามนัความเขม้ขน้ 10 % 
- กรรมวธิทีี ่ 10  สารสกดัว่านคา้งคาวด าความเขม้ขน้ 1 % 
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- กรรมวธิทีี ่ 11  สารสกดัว่านคา้งคาวด าความเขม้ขน้ 5 % 
- กรรมวธิทีี ่ 12  สารสกดัว่านคา้งคาวด าความเขม้ขน้ 10 % 
- กรรมวธิทีี ่ 13  ผลติภณัฑส์ารเคมฉีีดป้องกนัก าจดัแมลงยีห่อ้  เชนไดรท้ ์  
- กรรมวธิทีี ่ 14  ผลติภณัฑส์ารเคมฉีีดป้องกนัก าจดัแมลงยีห่อ้ไบกอน   
- กรรมวธิทีี ่ 15  ผลติภณัฑส์ารเคมฉีีดป้องกนัก าจดัแมลงยีห่อ้ อาท  
- กรรมวธิทีี ่ 16  น ้าเปล่าชุดควบคุม  (Control)  

จากนัน้น ามาขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติดิว้ยโปรแกรม SAS Analysis   
 

 
Figure 1 Representation the research of fire ants  

(A): The survey sampled fire ants in paddy fields and  
(B): Representation of adult fire ants died after spraying 10% tobacco extracts at two minute  

and affects the nervous system of fire ants seizures after receiving tobacco  
 

ผลการวิจยั 
การศกึษาวจิยัสารสกดัหยาบ (crude extract) จากใบยาสูบ เมลด็สะเดา ใบชาน ้ามนั ว่านค้างคาวด า

เปรยีบเทยีบกบัน ้าเปล่า (control) และสารเคมทีีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการค้า 3 ชื่อการคา้ ไดแ้ก่ เชนไดรท้ ์ไบกอน 
และอาท ต่ออัตราการตายของมดคันไฟตัวเต็มวัย ด้วยวิธีการทดสอบฉีดพ่นแบบพิษสัมผัสตาย ในสภาพ
หอ้งปฏบิตักิารพบว่า การใชส้ารสกดัใบยาสบู และใบชาน ้ามนัทีค่วามเขม้ขน้ 10% มปีระสทิธภิาพในการก าจดัมด
คนัไฟให้ผลในทิศทางเดียวกันคือมีอัตราการตาย 100 % ที่ระยะเวลา 2-5 นาที และเป็นที่น่าสงัเกตว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการใชส้ารเคมทีัง้ 3 ชนิด อตัราการตายของมดคนัไฟใกลเ้คยีงกนัคอื 100 % ทีเ่วลา 1-2 นาท ีการ
ใช้สารสกดัจากพชืช้ากว่าเพียง 1-2 นาที เมื่อเปรยีบเทยีบเวลาการตาย ซึ่งสารสกดัใบยาสูบและใบชาน ้ามนัมี
ประสทิธภิาพใกลเ้คยีงกนักบัการใชส้ารเคมทีัง้ 3 ชนิด และพบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบการใช้สารสกดัใบยาสูบ ใบชา
น ้ามนั ว่านคา้งคาวด า เมลด็สะเดา ความเขม้ขน้ 10% ทีเ่วลา 5 นาท ีประสทิธภิาพการใชส้ารสกดัใบยาสบูและใบ
ชาน ้ามนั มผีลต่ออตัราการตายของมดคนัไฟสงูทีส่ดุคอื 100 % รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัว่านคา้งคาวด า 68.00 % 
สารสกดัเมลด็สะเดา 10.15 % ตามล าดบั สว่นการใชส้ารเคม ีทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ เชนไดรท้ ์ไบกอน และอาท ใหผ้ล
ในทศิทางเดยีวกนั คอื อตัราการตายของมดคนัไฟที่ 100 % ที่เวลา 1 นาท ีและเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม 
(control) ไม่พบอตัราการตายของมดคนัไฟ โดยทุกกรรมวธิมีคีวามแตกต่างกบัการใช้น ้าเปล่า (control) ซึ่งทุก
กรรมวธิมีคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (Table 1) 
 

A B 
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อภิปรายผลการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นการทดสอบฉีดพ่นแบบพษิสมัผสัตาย ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยัของ คมคาย 

พฤกษากร และคณะ (2557) [4] ศกึษาการพฒันาผลติภณัฑไ์ล่มดจากสารสกดัหญา้หวาน  พบว่า  สารสกดัหญ้า
หวานดว้ยเอทธลิแอลกอฮอล ์95% เมื่อน ามาระเหยไดส้ารสกดัทีม่ลีกัษณะยางเหนียวสเีขยีวเขม้ แลว้น ามาทดสอบ
ประสทิธภิาพโดยผสมคลุกเคล้ากบัขนม เปรยีบเทยีบกบัขนมที่ผสมน ้าตาล ผลการสงัเกตพฤติกรรมมด พบว่า 
ความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัจากหญ้าหวานที่สามารถไล่มดได ้คอื 5% โดยน ้าหนัก ซึง่มอีตัราการไล่มดเฉลี่ย 
96.33 ± 1.15% เมื่อน ามาท าผลติภณัฑใ์นการไล่มดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พบว่า ในผลติภณัฑช์อลก์ไล่มดตอ้งใช้
สารสกดัจากหญ้าหวานที่มคีวามเขม้ขน้ต ่าสุด 10% โดยมีอตัราการไล่มดเฉลี่ย 97.67 ± 2.08%  ในผลติภณัฑ์
น ้ายาป้ายไล่มดและสเปรยไ์ล่มด ใชส้ารสกดัจากหญ้าหวานทีม่คีวามเขม้ขน้ต ่าสุดเท่ากนัที่ 20% มอีตัราการไล่มด
เฉลีย่ 98.33 ± 0.58 และ 98.67 ± 1.53% ตามล าดบั และพบว่าในผลติภณัฑแ์บบผงโรยเพื่อไล่มดต้องใชส้ารสกดั
จากหญ้าหวานที่มคีวามเขม้ขน้ต ่าสุด 10% โดยมอีตัราการไล่มดเฉลี่ย 98.33 ± 2.08% เมื่อน าผลติภณัฑ์ทัง้ 4 
ชนิด มาเปรยีบเทยีบอตัราการไล่มด พบว่า สเปรยไ์ล่มดและน ้ายาป้ายไล่มดไดม้ากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ชอลก์ไล่
มดและผงโรยไล่มดตามล าดบั   

Vogt J. T. et al,. (2002) [5] ศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากสม้ต่อการไล่มดคนั
ไฟ Solenopsis invicta Buren  พบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากสม้สามารถไล่มดคนัไฟไดแ้ละสามารถพฒันาเป็นเชงิ
การคา้ไดเ้ช่นกนั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Wheeler G. S. et al,. (2002) [6] ไดท้ าการศกึษาสารสกดัจาก
เมลด็วชัพชื  Melaleuca quinquenervia ร่วมกบัสารสกดัจากเปลอืกสม้ต่อการประยุกต์ใช้ไล่มดคนัไฟบนอาหาร
สนุัข พบว่าจากการทดลองใหท้รีตเมน้ภายหลงั 15 นาท ีมดคนัไฟทีก่ดักนิอาหารสนุัขค่อยคลานออกจากบรเิวณ
พืน้ที ่และภายในเวลา 3 ชัว่โมง มดคนัไฟหนีออกจากพืน้ทีท่ีม่อีาหารสนุขัวางอยู่จนหมดทุกตวั  

ปจัจุบนัมรีายงานการวจิยัการใชพ้ชืหายากอย่างเช่นคา้งคาวด ามาสกดัสารป้องกนัก าจดัแมลง ตวัอย่าง
งานวจิยัของ ไตรรตัน์ และคณะ (2552) [8] ไดศ้กึษาประสทิธภิาพของสารสกดัหยาบจากคา้งคาวด าและพาหมทีีม่ ี
ต่อหนอนใยผกั Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae) พบว่าจากการทดสอบประสทิธภิาพของ
สารสกดัหยาบจากคา้งคาวด า (Tacca chantrieri Andre) และพาหม ี(Linostoma pauciflorum Griff) โดยใชว้ธิสีกดั 
2 วธิคีอื ethanol soxhlet extraction และตม้ดว้ยน ้ารอ้น (hotwater extraction) และน าสารดงักล่าวมาทดสอบกบั
หนอนใยผกั (Plutella xylostella L.) โดยใชว้ธิ ีleaf dipping ผลการศกึษาพบว่าสารสกดัหยาบจากคา้งคาวด าทัง้วธิ ี
ethanol soxhlet extraction และตม้ดว้ยน ้ารอ้น มฤีทธิใ์นการฆา่หนอนใยผกัได ้โดยพบว่าสารสกดัคา้งคาวด าดว้ย
วธิ ีethanol soxlet extraction (TES) ที่ความเขม้ขน้ 10 % (W/V) สามารถฆ่าหนอนใยผกัไดส้งูสุด 96.0% ที่ 72 
ชัว่โมงหลงัเริม่ทดลอง และมคี่า LC50 เท่ากบั 1.57 % (W/V) นอกจากน้ียงัมฤีทธิใ์นการยบัยัง้การกนิอาหารของ
หนอนใยผกั แต่ในระดบัที่ค่อนขา้งต ่าเนื่องจากการทดสอบใช้อตัราความเขม้ขน้ที่ LC5 ซึง่ค่อนขา้งต ่า และยงัมี
ฤทธิใ์นการยบัยัง้การวางไข่ของผเีสือ้หนอนใยผกัไดค่้อนขา้งด ีซึง่สารสกดั TES ที่ความเขม้ขน้ 5% (W/V) มคี่า
ยบัยัง้การวางไข่ (ER%) ได้สูงถึง 80.96 % ส่วนสารสกดัจากพาหมกีม็ฤีทธิต่์อหนอนใยผกัในลกัษณะเดยีวกนั
ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะต ่ ากว่าสารสกัดค้างคาวด า ในขณะที่รายงานของ มยุรฉัตร และคณะ (2552) [9] 
ท าการศกึษาฤทธิค์วบคุมหนอนใยผกั (Plutella xylostella L.) ของสารสกดัจากเหงา้คา้งคาวด า (Tacca chantrieri 
Andre) พบว่าจากการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัท าละลาย ไดแ้ก่ อะซโิตน แอลกอฮอล ์น ้ารอ้น และน ้า ใน
การสกดัสารออกฤทธิค์วบคุมหนอนใยผกัจากเหงา้คา้งคาวด า พบว่าสารสกดัดว้ยน ้าและน ้ารอ้น ไม่มฤีทธิใ์นการ
ควบคุมหนอนใยผกั แต่สารสกดัทีส่กดัดว้ยอะซโิตนและแอลกอฮอลใ์หผ้ลในการยบัยัง้การกนิได ้ซึง่ในกรณีของอะ
ซโิตน สารสกดัทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 0.2% (w/v) ยงัคงแสดงฤทธิใ์นการยบัยัง้การกนิของหนอนได ้สอดคลอ้งกบั 
รายงานของมยุรฉตัร และคณะ (2553) [10] ไดศ้กึษาประสทิธภิาพในการก าจดัหนอนใยผกัของสารสกดัจากเหงา้
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คา้งคาวด าทีส่กดัดว้ยตวัท าละลายต่างๆ พบว่าจากการตรวจหาตวัท าละลายทีม่ปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดในการเตรยีม
สารสกดัจากเหง้าคา้งคาวด า (Tacca chantrieri Andre) เพื่อการควบคุมหนอนใยผกั โดยท าการสกัดด้วยตวัท า
ละลาย 4 ชนิด คอื แอลกอฮอล์ อะซโิตน น ้า และน ้าร้อนที่อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส แล้วน าสารสกดัที่ได้ มา
ทดสอบประสทิธภิาพในการก าจดัหนอนใยผกั (Plutella xylostella Linn.) วยั 2-3 โดยวธิกีาร leaf dipping method 
พบว่าสารสกดั จากเหง้าค้างคาวด าทุกวิธีการมีประสทิธภิาพในการฆ่าหนอนใยผกัได้ดี โดยที่สารที่สกดัด้วย
แอลกอฮอลม์ปีระสทิธภิาพในการควบคุมหนอนใยผกัไดด้ทีีสุ่ด รองลงมาคอืสารสกดัดว้ยอะซโิตน น ้ารอ้น และน ้า 
โดยมคี่า LC50 ที ่72 ชัว่โมงเท่ากบั 1.25, 2.83, 6.47 และ 15.47% (w/v) ตามล าดบั หากพจิารณาขอ้เทจ็จรงิบาง
ประการของการใชส้ารสกดัจากพชืทีเ่ตรยีมขึน้จะผสมสารสกดัจากพชือื่นเพื่อเสรมิฤทธิใ์นการฆ่าแมลง ซึง่มรีาคา
ค่อนข้างแพง บางชนิดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามปญัหาเรื่องความคงตัวยังเป็นปญัหาหลัก 
เน่ืองจากประสทิธภิาพของสารสกดัขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มในแปลงเพาะปลกูพชื หรอืสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ี
ทัง้แสงแดด น ้าฝน เป็นปจัจยัทีน่อกเหนือการควบคุม ซึง่มผีลใหส้ารอาจเสื่อมสลายเรว็มรีะยะเวลาในการออกฤทธิ ์
ส ัน้เตรียมขึ้นมาแล้วต้องใช้ทันทีไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ระยะยาว (สุภาณี, 2544) [11]  ดังนัน้การวิจัยการ
ประยุกต์ใช้สารสกดัจากพชืบางชนิดในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพษิสมัผสัตาย จ านวนปรมิาณและความเขม้ขน้ของการใชส้ารสกดัจากพชืในการป้องกนัก าจดัมด
คนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ ตามบรเิวณทีอ่ยู่อาศยัในชุมชน หอพกันิสตินิสติ หอพกับุคลากร การใชส้ารสกดัจากพชื
ขบัไล่แมลงหรอืก าจดัมดคนัไฟ และมดชนิดอื่นๆ เพื่อทดแทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของคน สตัว ์
และสิง่แวดลอ้ม 
 
Table  1 Mortality of fire ants adults after spaying treatment.  
 

treatments % Mortality in different minute. 
1 2 3 4 5 

Tobacco extract 1 % 24.25 39.00 42.50 48.75 50.15 
Tobacco extract 5 % 37.50 45.00 59.15 72.75 82.50 
Tobacco extract 10 % 83.25 90.50 100.00 100.00 100.00 
Neem seed extract 1% 5.50 6.15 7.00 8.75 9.00 
Neem seed extract 5% 5.75 6.50 7.15 9.00 9.50 
Neem seed extract 10% 6.00 6.7 8.50 9.15 10.15 
Tea leaves extract 1 % 
(Camellia oleifera abel) 

8.75 12.00 14.25 15.00 17.25 

Tea leaves extract 5 % 
(Camellia oleifera abel) 

23.50 32.00 47.75 58.50 62.00 

Tea leaves extract 10 % 
(Camellia oleifera abel) 

90.50 100.00 100.00 100.00 100.00 

Bat flower extract 1% 10.50 14.50 18.15 20.50 27.00 
Bat flower extract 5% 18.00 25.50 36.15 42.00 53.75 
Bat flower extract 10% 19.75 26.15 48.50 56.00 68.00 
Chaindrite 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Baygon 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ars 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Control 0 0 0 0 0 
F-test * * * * * 
CV(%) 36.27 34.75 33.21 31.33 30.92 

*  Significant  (P<0.05)  
ns  Non significant  (P<0.05) 
 
สรปุผลการวิจยั   

1.  การใชส้ารสกดัจากใบยาสบู ใบชาน ้ามนั (crude extract) ทีค่วามเขม้ขน้ 10% มคีวามเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟไดภ้ายในระยะเวลาทีร่วดเรว็เมื่อเปรยีบเทยีบกบัน ้าเปล่า (control) และ
สารเคมทีีเ่ป็นผลติภณัฑท์างการคา้ทีม่วีางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด 3 ชื่อการคา้ ไดแ้ก่ เชนไดรท้ ์ไบกอน และอาท 
ดว้ยวธิกีารทดสอบฉีดพ่นแบบพษิสมัผสัตาย แต่อย่างไรกต็ามยงัคงต้องพฒันาให้สามารถใช้งานไดง้่ายขึน้และ
ขัน้ตอนการสกดัสารทีร่วดเร็วขึน้รวมถึงการพฒันาให้เป็นผลติภณัฑ์ในเชงิพาณิชยท์ีเ่ขา้ถงึกลุ่มคนทีต่้องการใช้
ผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 

2.  จากการศกึษาวจิยัยงัมขีอ้สงัเกตบางประการคอื การใชส้ารสกดัจากพชืต้องใชแ้บบเพิง่เตรยีมสดใหม่
จงึจะมปีระสทิธภิาพสงู หากแต่การเกบ็รกัษาไวน้านอาจท าใหป้ระสทิธภิาพลดลง จงึควรต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิ
ในการยดือายุการเกบ็รกัษาทีน่านขึน้เพื่อสะดวกและง่ายต่อการใชง้านรวมถงึการรกัษาประสทิธภิาพของสารออก
ฤทธิใ์ห้คงอยู่เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้าเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนผูท้ีต่อ้งการใชส้ารสกดัจากพชืทดแทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายในบา้นเรอืน 

 3.  องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้สามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันาเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสะดวก
ต่อการใช้งานในบ้านเรอืน หรือสามารถน าไปใช้ฉีดพ่นก าจดัมดคนัไฟตัวเต็มวยัตามบริเวณอาคารที่อยู่อาศยั 
ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและมนุษย์ มปีระโยชน์ต่อประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ถอืเป็นการประยุกตใ์ชพ้ชืหรอืสมุนไพร
ไทยในการป้องกนัก าจดัมดคนัไฟ รวมถงึการน าผลการวจิยัครัง้นี้เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการบรกิารวชิาการแก่
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บทคดัย่อ 
การศกึษาปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัมลูไสเ้ดอืนดนิ และจุลนิทรยีบ์างชนิดเพื่อการปลูกพชืในระบบไฮโดร

โปนิกส ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกัโดยการใชปุ๋้ยน ้าหมกัชวีภาพแต่ละชนิด เปรยีบเทยีบกบั
การใช้จุลินทรยี์  และสารละลายธาตุอาหารอนินทรีย์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely  
Randomized  Design (CRD) ม ี5 ทรทีเมนต์ ทรทีเมนต์ละ 3 ซ ้า ได้แก่ กรรมวธิทีี่ 1 น ้าเปล่า (control) 
กรรมวธิทีี่ 2 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพจากมูลไสเ้ดอืนดนิ กรรมวธิทีี่ 3 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพ (จุลนิทรยี์กลุ่มสร้างฮอร์โมน
พชื) กรรมวธิทีี่ 4 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพจากมูลไสเ้ดอืนดนิ + ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพ (จุลนิทรยี์กลุ่มสร้างฮอร์โมนพชื) 
ในอตัราส่วน 1:1 กรรมวธิทีี่ 5 สารละลายธาตุอาหาร ท าการทดสอบในช่วงเดอืน  ตุลาคม 2559 – พฤศจกิายน 
2560 พบว่าการใช้ Bio-fertilizer มีผลให้น ้ าหนักสดดีที่สุดคือ 118 g. รองลงมาได้แก่ Vermicompost with 
Microbial amino group 85.16 g., Microbial amino group 70.83 g., Vermicompost (worm tea) 47 g. และ  
ชุดควบคุม (Control)  น้อยทีสุ่ด 9.17 g. ตามล าดบั โดยทีค่วามสงูของพชืการใช้ Bio-fertilizer เท่ากบั 19.66 cm. 
สูงที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใช้ Vermicompost with Microbial amino group, Microbial amino group และ 
Vermicompost (worm tea) ใหผ้ลทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื 15.83, 15.56 และ14.26 cm. ตามล าดบั และมคีวามแตกต่าง
กนักบัชุดควบคุม (Control) 7.47cm. อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ส่วนขนาดของทรงพุ่มมคีวามสอดคล้องกบัการ
เจรญิเตบิโตในทศิทางเดยีวกนักบัการชัง่น ้าหนกัสด พบว่าการใช ้Bio-fertilizer มผีลใหข้นาดทรงพุ่มกวา้งทีส่ดุ คอื 
22.66 cm. รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost with Microbial amino group, Microbial amino group, Vermicompost 
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(worm tea) และชุดควบคุม คอื 16.16, 15.17, 14.36 และ 14.36 cm. ตามล าดบั ในขณะที่การใช้ Bio-fertilizer 
สง่ผลใหม้จี านวนใบพชืมากทีส่ดุคอื 20 ใบ รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost with Microbial amino group 15.83 ใบ
, Microbial amino group 9.66 ใบ, Vermicompost (worm tea) 10 ใบ และชุดควบคุม (Control) จ านวนใบน้อย
ทีส่ดุ 4.7 ใบ ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาการเจรญิเตบิโตของพชืดา้นความยาวรากพชืพบว่า การใช ้Bio-fertilizer 
ส่งผลให้พืชมีความยาวรากสูงที่สุดคือ 30 cm. รองลงมาได้แก่ Vermicompost with Microbial amino group, 
Microbial amino group, Vermicompost (worm tea) และชุดควบคุม (Control) คอื 22.83, 15.16, 15 และ 7.5 
cm. ตามล าดบั โดยทุกกรรมวธิมีคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ P>0.05 

 
ค าส าคญั:  มลูไสเ้ดอืนดนิ  จุลนิทรยี ์ ไฮโดรโปนิค  
 

Abstract 
This research aim to study the efficient of using bio- fertilizer, vermicompose combined with 

microbial amino group, microbial amino group and vermicompose on the effect of plant growth. Completely 
randomized design has been used for five treatments in each three replication. The treatment comprised; 
i) water as control, ii) vermicompose, iii) microbial amino group, iv) vermicompose combined with microbial 
amino group in 1:1 and v) bio-fertilizer. The experiment was conducted during October 2016 to November 
2017. The results demonstrate that the using of bio-fertilizer on hydroponic plants has highest fresh weight 
that is 118 g per one clump followed by vermicompose combined with microbial amino group, microbial 
amino group, vermicompose and control group that are 85. 16, 70. 83, 47 and 9. 17 g, respectively.  In 
addition, using of bio-fertilizer has shown 19.66 cm in plant’s height which higher than that of vermicompose 
combined with microbial amino group, microbial amino group and vermicompose showing 15. 83, 15. 56 
and 14. 26 cm, respectively.  All four treatments have statistically significant different to the control that 
showed 7.47 cm in length. Besides, bio-fertilizer treatment can promoted 22.66 cm in wide of bush shape 
followed by vermicompose combined with microbial amino group, microbial amino group, vermicompose 
and control that showed 16.16, 15.17, 14.36 and 14.36 cm, respectively. In the same way, bio-fertilizer is 
still the best to promote the generation of plant’s leaves that is 20 leaves per clump followed by the same 
series of treatment that is 15.83, 9.66, 10 and 4.7 leaves per clump. Moreover, bio-fertilizer treatment has 
shown 30 cm in length of root growth which is highest compared to the same series of treatment mentioned 
above that showed 22.83, 15.16, 15 and 7.5 cm in length. All treatments have statically significant different 
with confidentially level at p>0.05.     

                  
Keywords: Vermicompost, Microorganism, Hydroponics 
 
บทน า 

ในสภาพสงัคมปจัจุบนัใหค้วามสนใจกบัการดแูลรกัษาสุขภาพกนัอย่างมากขึน้โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร
การกนิ  มนุษยเ์ราตอ้งการอาหารทีม่ปีระโยชน์และปลอดภยัต่อร่างกายเพราะอาหารเป็นสว่นหนึ่งทีส่ าคญัต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย ์ถา้เลอืกบรโิภคอาหารทีด่มีปีระโยชน์กจ็ะส่งผลทีด่ต่ีอร่างกาย โดยเฉพาะการเลอืกบรโิภคผกั
และผลไม้ ปรมิาณการเลอืกใช้สารเคมใีนภาคการเกษตรในปจัจุบนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และน าไปสู่ปญัหา
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สารพษิตกคา้งในผลผลติทางการเกษตร ท าใหป้ระชาชนมคีวามเสีย่งต่อการบรโิภคผกัทีม่สีารเคมตีกคา้งเป็นอย่าง
มากในการผลติผกัในระบบไฮโดรโปนิกส ์ก าลงัเป็นที่นิยมมากในปจัจุบนัเพราะถือว่าเป็นการผลติผกัที่มคีวาม
ปลอดภยัและสามารถปลกูเพื่อรบัประทานไดเ้องไม่มกีารใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลงศตัรพูชื โรคพชื แต่อย่างไร
กต็ามผกัทีผ่ลติในระบบไฮโดรโปนิกสจ์ะมคีวามปลอดภยัสามารถควบคุมปจัจยัต่างๆ ไดน้ัน้ แต่ยงัคงมผีูบ้รโิภคอยู่
ไม่น้อยทีม่คีวามกงัวลในเรื่องการผลติผกัในระบบไฮโดรโปนิกสโ์ดยเฉพาะในเรื่องของสารละลายธาตุอาหารทีเ่ป็น
การสะสมไนเตรทในผกัมกัจะพบในผกัทีบ่รโิภคใบ การปลกูพชืไฮโดรโปนิกสแ์บบไรส้ารเคมเีป็นทางเลอืกของการ
เพาะปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส ์โดยทีไ่ม่ต้องลงทุนอะไรเพิม่เตมิเลย วธิกีารปลูกเหมอืนกบัการปลูกพชืในระบบ
ไฮโดรโปนิกส ์แตกต่างกนัเพยีงแค่เปลีย่นจาการใชส้ารละลายธาตุอาหารเคมแีบบทีเ่คยใชก้นัอยู่ และใชส้ารละลาย
ธาตุอาหารอนิทรยี์แทนเท่านัน้เอง เพยีงเท่านี้ผูป้ลูกกจ็ะไม่ต้องแบกรบัภาระซือ้สารละลายธาตุอาหารราคาแพง 
และสามารถผลติสารละลายธาตุอาหารชวีภาพใชไ้ดเ้องไม่ตอ้งใชปุ๋้ยเคมทีีเ่พิม่ตน้ทุนการผลติ ลงทุนต ่า ราคาขายที่
เพิข่ ึน้ อกีทัง้ยงัเป็นผกัทีป่ราศจากสารเคม ีและไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย 

จากเหตุผลดงักล่าวจงึควรศกึษาวธิกีารจดัการระบบในการผลติผกัไฮโดรโปนิกสใ์หม้คีวามเหมาะสม เพื่อ
เป็นการลดปรมิาณไนเตรทซึง่ไดจ้ากการใหปุ๋้ยเคม ีทีส่ะสมในผกัลดลงในระดบัทีม่คีวามปลอดภยัสงูสดุต่อผูบ้รโิภค 

   
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกัโดยการใชปุ๋้ยน ้าหมกัชวีภาพแต่ละชนิด เปรยีบเทยีบกบัการใช้
จุลนิทรยี ์ และสารละลายธาตุอาหารอนินทรยี ์  

2. เพื่อหาแนวทางในการสง่เสรมิการผลติผกัไฮโดรโปนิกสแ์บบไม่ใชส้ารเคม ี
3. เพื่อการใชข้อ้มลูจากการวจิยัสูก่ารบรูณาการทางวชิาการแกชุ่มชน และการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั

ในพืน้ทีก่ารศกึษา 
วิธีด าเนินการวิจยั 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely  Randomized  Design (CRD) ม ี5 ทรทีเมนต์  
ทรทีเมนต์ละ 3 ซ ้า  ดงันี้ (Figure 1) 

กรรมวธิทีี่ 1 น ้าเปล่า (control)   
กรรมวธิทีี่ 2 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพจากมูลไสเ้ดอืนดนิ   
กรรมวธิทีี่ 3 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพ (จุลนิทรยี์กลุ่มสร้างฮอร์โมนพชื) 
กรรมวธิทีี่ 4 ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพจากมูลไสเ้ดอืนดนิ + ปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพ (จุลนิทรยี์กลุ่มสร้าง

ฮอร์โมนพชื) ในอตัราส่วน 1:1 
กรรมวธิทีี่ 5 สารละลายธาตุอาหาร 

วธิกีาร 
1. การเตรยีมน ้าหมกัชวีภาพ 
 1.1. การเตรยีมปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพมูลไสเ้ดอืนดนิ 
 ส่วนผสม 
  - มูลไสเ้ดอืนดนิ        30  กโิลกรมั 
  - น ้าตาลทรายแดง       10  กโิลกรมั 
  - พด.1      100 กรมั 
  - พด.2     100  กรมั 
  - น ้าสะอาด       55  ลติร 
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 วธิที า 
 น าส่วนผสมทัง้หมดมาคลุกเคล้าให้เขา้กนั หมกัไว้ในภาชนะที่มฝีาปิด เป็นเวลา 45 วนั 
 1.2 การเตรยีมปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพ (จุลนิทรยี์กลุ่มสร้างฮอร์โมนพชื) 
 ส่วนผสม 
  - ปลาป่น      6 กโิลกรมั 
  - จุลนิทรยี์ (กลุ่มสร้างฮอร์โมนพชื)  10 ลติร 
  - กากน ้าตาล    10 ลติร 
  - น ้า      10 ลติร 
 วธิที า 
 น าส่วนผสมทัง้หมดมาคลุกเคล้าให้เขา้กนั  หมกัไว้ในภาชนะที่มฝีาปิด เป็นเวลา 45 วนั 
2. การเตรยีมสารละลายธาตุอาหาร  
Stock A  
  - น ้า      10  ลติร 
  - CaNO3          2  กโิลกรมั 
  - Fe-EDDHA 4%    70 กรมั 
 วธิที า 
  1. เติมน ้าสะอาดลงในถงั ปรมิาตร  6 ลติร  
  2. เติมธาตุอาหารโดยการเติมทลีะชนิด  คนไปเรื่อยๆ ให้ธาตุอาหารละลายจนหมด 

แล้วเติมน ้าสะอาดลงไปให้ครบ 10 ลติร  แล้วคนอกีรอบเพื่อให้ปุ๋ยกบัน ้าเขา้กนัด ี 
Stock B 
  - น ้า      10 ลติร 
  - KNO3      1.2 กโิลกรมั 
  - MgSO 4    900 กรมั 
  - MKP     400 กรมั 
  - Mn-EDTA     12 กรมั 
  - จุลธาตุ     100  กรมั 
วธิที า 
  1. เติมน ้าสะอาดลงในถงั ปรมิาตร  6 ลติร  
  2. เติมธาตุอาหารโดยการเติมทลีะชนิดคนไปเรื่อยๆ ให้ธาตุอาหารละลายจนหมด 

แล้วเติมน ้าสะอาดลงไปให้ครบ 10 ลติร แล้วคนอกีรอบเพื่อให้ปุ๋ยกบัน ้าเขา้กนัด ี
 
การเกบ็ข้อมูล 
น ้าหนักสด ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ ความยาวของราก 

สถานทีท่ าการทดลอง แหล่งเรยีนรูพ้ฤกษศาสตร ์ วถิธีรรมชาต ิ ชุมชน  มศว  คณะวฒันธรรมสิง่แวดลอ้ม
และการท่องเทีย่วเชงินิเวศ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (Figure 2) 
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Figure 1 The preparation of treatment for hydroponic experiment  (A): Microbial amino group treatment 
(B): Bio-fertilizer treatment (C): Representation of adult African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) (left) 

for Vermicompost (worm tea) treatment (right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Representation of the growing Hydroponics Green oak after treatment  
(A): The seeds started to germinate at 4 days. (B): The growing of leaves and roots for 14 days.  

(C): The Green oak after treated for 21 days. (D): The Green oak after treated for 42 days. 
 

ผลการวิจยั 
จากผลการทดลองการใชปุ๋้ยน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัมลูไสเ้ดอืนดนิ และจุลนิทรยีบ์างชนิดในการปลูกพชื

ระบบไฮโดรโปนิค เปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม (น ้าเปล่า) ต่อการเจรญิเตบิโตของพชืโดยการวดัผล ไดแ้ก่ น ้าหนัก

A B 

C D 

A 

C 

B 
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สด ความสงูตน้ ขนาดทรงพุ่ม จ านวนใบ และความยาวราก พบว่าการใช ้Bio-fertilizer มผีลใหน้ ้าหนกัสดดทีีส่ดุคอื 
118 g. รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost with Microbial amino group 85.16 g., Microbial amino group 70.83 g., 
Vermicompost (worm tea) 47 g. และ ชุดควบคุม (Control)  น้อยทีส่ดุ 9.17 g. ตามล าดบั โดยทีค่วามสงูของพชื
การใช ้Bio-fertilizer เท่ากบั 19.66 cm. สงูทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใช ้Vermicompost with Microbial amino 
group, Microbial amino group และ Vermicompost (worm tea) ใหผ้ลทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื 15.83, 15.56 และ14.26 
cm. และมคีวามแตกต่างกนักบัชุดควบคุม (Control) 7.47cm. อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนขนาดของทรงพุ่มมี
ความสอดคล้องกบัการเจรญิเติบโตในทศิทางเดยีวกนักบัการชัง่น ้าหนักสด พบว่าการใช้ Bio-fertilizer มผีลให้
ขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คอื 22.66 cm. รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost with Microbial amino group, Microbial 
amino group, Vermicompost (worm tea) และชุดควบคุม คอื 16.16, 15.17, 14.36 และ 14.36 cm. ตามล าดบั 
ในขณะที่การใช้ Bio-fertilizer ส่งผลให้มีจ านวนใบพชืมากที่สุดคือ 20 ใบ รองลงมาได้แก่ Vermicompost with 
Microbial amino group 15.83 ใบ, Microbial amino group 9.66 ใบ, Vermicompost (worm tea) 10 ใบ และชุด
ควบคุม (Control) จ านวนใบน้อยทีส่ดุ 4.7 ใบ ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาการเจรญิเตบิโตของพชืดา้นความยาว
รากพชืพบว่า การใช ้Bio-fertilizer ส่งผลใหพ้ชืมคีวามยาวรากสงูทีส่ดุคอื 30 cm. รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost 
with Microbial amino group, Microbial amino group, Vermicompost (worm tea) และชุดควบคุม (Control) คอื 
22.83, 15.16, 15 และ 7.5 cm. ตามล าดบั โดยทุกกรรมวธิมีคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ P>0.05 (Table 1)  
 
Table 1 The average of growth parameters of hydroponic Green oak in each treatment at 45 days post  
            harvesting. 

Treatment Growth average of hydropronics in postharvest at 45 day. 
Fresh 

weight (g.) 
Plant height 

(cm.) 
Canopy 

width (cm.) 
The number 

of leaves 
Root length 

(cm.) 

Control (water) 9.17e 7.47d 6.56e 4.7d 7.5d 
Vermicompost (worm tea) 47d 14.26bc 14.36d 10c 15c 
Microbial amino group 70.83c 15.56b 15.17c 9.66c 15.16c 
Vermicompost with  
Microbial amino group 

85.16b 15.83b 16.16b 15.83b 22.83b 

Bio-fertilizer 118a 19.66a 22.66a 20a 30a 
F-test * * * * * 
CV(%) 19.21 17.96 18.23 18.63 17.10 

*  Significant  (P>0.05)  
ns  Non significant  (P>0.05) 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
การศกึษาการใชปุ๋้ยน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัมูลไสเ้ดอืนดนิ และจุลนิทรยีบ์างชนิดเพื่อการปลกูพชืในระบบ

ไฮโดรโปนิกส ์พบว่าการใช ้Bio-fertilizer มผีลใหน้ ้าหนกัสดดทีีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ Vermicompost with Microbial 
amino group Microbial amino group และVermicompost (worm tea) เหมาะสมทีจ่ะใชใ้นระบบการผลติรวมกนั
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เพื่อลดตน้ทุนการผลติได ้พชืสามารถเจรญิเตบิไดด้ ีสอดคลอ้งกบัรายงานของ [1] สรุชยั พฒันพบิลู (2546) ไดท้ า
การทดลองน าน ้าสกดัชวีภาพจากพชืและปลา มาใชร้่วมกบัการปลกูผกักาดกวางตุ้ง พรกิยกัษ์ และผกักาดหอมใน
ระบบไฮโดรโปนิกส ์ผลการศกึษา พบว่า การใชน้ ้าสกดัชวีภาพจากพชืและปลาในอตัราส่วน 1:1000 ท าใหพ้ชืมี
การเจรญิเตบิโตและการดงึดดูธาตุอาหารมากทีส่ดุ และยงัมรีายงานการศกึษาวจิยัในหลายประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 [2] บญัชา  รตันีทู (2555) ได้ท าการทดลองผลของน ้าสกดัชวีภาพจากมูลววัต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของผกักาดเขยีวกวางตุง้ทีป่ลกูในระบบไฮโดรโปนิกส ์ผลการศกึษา พบว่า การใชน้ ้าสกดัชวีภาพจากมลูววั
สามารถทดแทนการใชปุ๋้ยเคมไีด ้

[3] ปิยะภรณ์ จิตรเอก (2556) ได้ท าการทดลองผลของน ้ าหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติของผกัสลดั 4 ชนิด ในการปลูกพชืแบบไฮโดรโปนิกส ์ผลจากการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า 
Organics hydroponics มคีวามเป็นไปไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ใชป้ลกูพชืทีต่อ้งการธาตุอาหารต ่า 
 [4] วนิดา สงัขช์ื่น  (2554)  ไดท้ าการศกึษากระบวนการผลติและประสทิธภิาพปุ๋ยน ้าหมกัต่อการผลติขา้ว
ของเกษตรกรในอ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา จากการส ารวจ พบว่าเกษตรกรมากกว่ารอ้ยละ 90 มคีวามรู้
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยน ้าหมกั เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลติข้าวและท าให้ผลผลิตดีขึ้น รวมทัง้
เกษตรกรสามารถผลติใชข้ึน้ไดเ้อง และมคีวามปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรผูป้ลกูขา้วอกีดว้ย  
 นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือนดินในต่างประเทศอีกด้วย ดัง
ตัวอย่างเช่น  รายงานการศึกษาของ [5] Atiyeh et al., (2000) ท าการศึกษาอิทธิพลของกรดฮิวมิกที่ได้จาก
ผลติภณัฑข์ยะอนิทรยีข์องไสเ้ดอืนดนิ ต่อการใชป้ระโยชน์ในการเจรญิเตบิโตของพชื พบว่าการทดลองการใชมู้ล
ไส้เดือนดินที่มีกรดฮิวมิกมีส่วนผสมรวมอยู่ด้วย โดยท าการทดลองประสิทธิภาพการใช้เป็นวัสดุปลูกในการ
เจรญิเตบิโตของตน้มะเขอืเทศ และพชืตระกลูแตง ซึง่มกีารทดสอบอตัราการใชม้ลูไสเ้ดอืนเป็นสว่นประกอบในการ
ผสมดนิดนิปลกูคอื 0, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 และ 4,000 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั พบว่า ตน้มะเขอืเทศ 
และพชืตระกลแูตงมกีารเจรญิเตบิโตทีไ่ม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิทีอ่ตัราการใชส้ว่นผสมที ่50-500 มลิลกิรมั
ต่อกโิลกรมั ในขณะทีอ่ตัราการใชม้ลูไสเ้ดอืนดนิที ่ 500-1,000 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ใหผ้ลในทางทีด่ขี ึน้ซึง่พชืทัง้ 2 
ชนิดมกีารเจรญิเตบิโตทีด่ ีมกีารตอบสนองต่อการใชมู้ลไสเ้ดอืนเป็นส่วนผสมในดนิทีม่กีารเพาะปลูกพชืทัง้ 2 ชนิด
นี้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิิติ [6] Carlos et al., (2008) ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบตัิธาตุอาหารของพืช ที่ได้จาก
กระบวนการน ้าหมกัมูลไสเ้ดอืนดนิ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์คุณสมบตัิทีม่อียู่ในน ้าหมกัมูลไสเ้ดอืนดนิ พบว่า น ้า
หมกัมลูไสเ้ดอืนดนิมคี่า pH ที ่7.8 ค่าการน าไฟฟ้าที ่2.6 ปรมิาณของธาตุไนโตรเจนเท่ากบั 247 มลิลกิรมั ปรมิาณ
ของธาตุฟอสฟอรสัเท่ากบั 168 มลิลกิรมั  ปรมิาณของธาตุโพแทสเซยีมเท่ากบั 834 มลิลกิรมั     
   
สรปุผลการวิจยั 

การศกึษาปุ๋ยน ้าหมกัชวีภาพจากมูลไส้เดือนดนิ เปรยีบเทียบกบัจุลินทรีย์ และสารละลายธาตุอาหาร 
อนินทรยี์ ในระบบการปลูกผกั hydroponics ในเขตพื้นที่ จงัหวดันครนายก จึงเป็นทางเลอืกหนึ่งที่น่าสนใจใน
ประเดน็ทีส่ าคญัคอื 

1. การหนัมาใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
2. ลดการปนเป้ือนของสารเคมใีนผลผลติผกั hydroponics ลดความเสีย่งจากการไดร้บัสารพษิของผูผ้ลติ

และผูบ้รโิภค  
3. เป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มอกีทางหนึ่งดว้ยการหมุนเวยีนการใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ 
ของกาเย่ เรื่อง การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ใหม้ปีระสทิธภิาพ (E1/E2) ตามเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
3) พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานของนกัเรยีน เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 และ 4) ศกึษาความพงึพอใจ
ต่อการเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนวดัปฐมบุตรอศิราราม 
จ านวน 19 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าทีแบบไม่อสิระต่อกนั 
ผลการวจิยั พบว่า 1) การจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ เรื่องการใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ 
81.35/81.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) นักเรยีนมทีกัษะการปฏบิตัิงานเฉลี่ยร้อยละ 85.44 อยู่ในระดบัดเียี่ยม  
และ 4) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅  =  4.53)  
 
ค าส าคญั: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ทกัษะการปฏบิตังิาน  ประมวลผลค า  รปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop learning activities by using Gagne’s instructional 
model on using word processor, career and technology for primary Grade 5 students that met the 80/ 80 
efficiency (E1/E2) criterion, 2) compare the students’ learning achievement before and after learning through 
the developed activities, 3) develop students’  practical skills to met the criteria of 80% and 4) study the 
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students’ satisfaction. The samples group consisted of 19 Grade 5 with simple random sampling students 
studying in the academic year 2017 at Wat Pathombutisararam School, Bangkok. The instruments used in 
the research were lesson plans, the achievement test, the practical skills of assessment form and the 
questionnaire for assessing the students’  satisfaction.  The statistics used in data analyzes were 
percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. Findings reveal the following were 
1)  The learning activities by using Gagne’ s instructional model on using word processor career and 
technology for primary Grade 5 students had the efficiency (E1/E2) of 81.35/81.05, which was higher than 
established 80/80 criterion. 2) The students’ post-test achievement was higher than that of pre- test and 
was significantly increased at the .05 3)  the students’  practical skills was the average score at 85.44% , 
which was excellent. And 4) the students’ overall satisfaction was found at the highest level (X̅  =  4.53). 
 
Keywords: Learning Achievement, Practical Skills, Word Processor, Gagne’s Instructional Model 
 
บทน า 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 66  
ระบุว่า เดก็ไทยมสีทิธไิด้รบัการพฒันาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศกึษาในโอกาสแรกทีท่ าได้ 
เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชวีิต และมาตรา 67 ได้ระบุไว้ว่า รฐัต้องส่งเสริมให้มกีารวจิยัและพฒันาการผลติ และพฒันาเทคโนโลย ี
เพื่อการศกึษา รวมทัง้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการใช้ 
ทีคุ่ม้ค่า และเหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย ดงันัน้ เทคโนโลยจีงึมบีทบาทต่อวงการศกึษาในยุคปฏริปู
การศกึษาอย่างแทจ้รงิ ทัง้นี้ เน่ืองจากปจัจุบนัเป็นยุคของสงัคมสารสนเทศ สภาพของสงัคม เปลีย่นจากสงัคมทีม่ี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรม มาเป็นสงัคมที่มีความรู้เป็นฐานที่ให้ความส าคญักบัข้อมูลข่าวสาร 
ซึง่ปรมิาณขอ้มลูจะหลัง่ไหลมาสูบุ่คคล โดยผ่านเครื่องมอืหลายชนิด การศกึษาจงึตอ้งปรบัใหท้นักบัความกา้วหน้า
เหล่านี้ [1] และนอกจากน้ีการน าเอาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นวงการการศกึษา (Computer-Based Education) โดยใช้
เป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอน นับว่าก าลงัมบีทบาทมากขึน้เรื่อยๆ ทัง้นี้ เนื่องจากเป็นการเรยีนรู้อย่างไม่ม ี
ที่สิ้นสุดไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
มากยิง่ขึน้ เมื่อกระบวนการเรยีนรูเ้ปลีย่นไป และความรูเ้ปลีย่นแปลง ครูกต็้องปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเองจาก
เดมิเป็นผูบ้อกผูใ้ห ้มาเป็นเพยีงผูอ้ านวยความสะดวก ใหค้ าปรกึษาและแนะน า เน้นกระบวนการใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้ดิ 
ลงมอืปฏบิตั ิศกึษาคน้ควา้อย่างมรีะบบดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปญัญา มีความสุข มีศกัยภาพการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชพี มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้เกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คอื ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สู่โลกในยุคศตวรรษที ่21 โดยมุ่งสง่เสรมิผูเ้รยีนมทีกัษะการ
คดิวเิคราะหส์รา้งสรรค ์มทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีามารถท างาน และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ย่างสนัต ิ[2] 
 นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคลื่อนการปฏริปูการศกึษาของประเทศไทยในทศวรรษทีส่อง 
(พ.ศ. 2552-2561) ทีมุ่่งสรา้งคนไทยยุคใหม่ใหม้คีวามรู ้ความด ีและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสขุ [3] 
และสอดลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีมุ่่งเน้นยกระดบัคุณภาพ
ทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั เพื่อใหเ้ตบิโตอย่างมคีุณภาพ หล่อหลอมใหม้คี่านิยม
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ตามบรรทดัฐานที่ดีทางสงัคม เป็นคนด ีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจติส านึกที่ดี 
ต่อสงัคมส่วนรวม พฒันาทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดแรงงาน และทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ
ในศตวรรษที่ 21 ของคนแต่ละช่วงวยัตามความเหมาะสม [4] นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งใหผู้เ้รยีน 
มคีุณลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (3Rs8Cs) ซึง่ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) เป็นหนึ่งใน 8 ทกัษะที่มีความส าคญั ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 [5] ดงันัน้ เพื่อให้ผู้เรยีนมทีกัษะด้านคอมพวิเตอร์ และก้าวทนัความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สถานศกึษาจงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบั
หลกัสตูรและแผนการศกึษาแห่งชาต ิเพราะสิง่เหล่านี้จะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชวีติในสงัคมต่อไปในอนาคต 
 การจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลกัสูตรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของสถานศกึษาทุกแห่งในประเทศไทยใหค้วามส าคญั และมคีวามต้องการจ าเป็น 
ในการส่งเสรมิทกัษะการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์กีย่วกบัโปรแกรมใชง้านต่างๆ ซึง่โปรแกรมประมวลผลค านัน้ 
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผู้เรียน ควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากโปรแกรมประมวลผลค า เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่บุคคลต่างๆ และหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานนิยม
น ามาใช้สร้างเอกสาร สบืเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้าง และจดัท าเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
และรวดเรว็ ผูใ้ชส้ามารถเพิม่เตมิ หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งพมิพใ์หม่ทัง้หมด โปรแกรมประมวลผล
ค า จึงเป็นโปรแกรมที่ได้รบัความสนใจจากผู้ใช้ในการเรียนรู้ก่อนเป็นโปรแกรมแรกๆ อย่างน้อยๆ ก็ใช้พิมพ์
รายงานและจดหมาย ซึ่งในหน่วยงานต่างๆ ผู้ที่ใช้โปรแกรมเป็นนัน้มมีาก แต่ผู้ที่ใช้ได้เก่งนัน้กลบัมไีม่มากนัก 
เพราะการใชง้านโปรแกรม การใชง้านปุม่ค าสัง่ และปุ่มเครื่องมอืต่างๆ ท าไดไ้ม่ทุกคน สว่นใหญ่การใชง้านขึน้อยู่
กบัความรอบรู้ และการเลือกใช้งานปุ่มค าสัง่ ปุ่มเครื่องมือโปรแกรม ใครมีความสามารถใช้ได้มากกว่าหรือมี
คุณภาพมากกว่ากนั [6] ดงันัน้ เพื่อใหผู้เ้รยีนมทีกัษะความสามารถในการใชง้านมากยิง่ขึน้ สถานศกึษาจงึควรเน้น
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ฝึกปฏบิตั ิและใชง้านอย่างต่อเนื่อง  
 จากการศึกษาสภาพปญัหาการจดัการเรียนการสอน และปญัหาผลสมัฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัปฐมบุตรอศิราราม ในปีการศึกษา 
2557-2559 พบว่า สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนต ่าที่สุด  
โดยมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.15, 74.80 และ 75.35 ตามล าดบั ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายของกลุ่มสาระที่ก าหนดไว้ที่
ร้อยละ 80 ข้อมูลดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสาระที ่3 ต ่ากว่าสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ นอกจากนี้จาก
การสงัเกต และการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
พบว่า ครูผูส้อนสว่นใหญ่จดัการเรยีนการสอนตามหนังสอืเรยีน บางเน้ือหาใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย หรอืสาธติ
มากกว่าให้นักเรยีนฝึกปฏบิตั ิดงันัน้ ทกัษะการปฏบิตังิานเพื่อสรา้งสรรค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงที่เกดิจาก
การลงมอืปฏบิตัิดว้ยตนเอง จงึไม่เกดิขึน้เท่าที่ควร [7] อกีทัง้การสอนแบบบรรยายนัน้ เป็นวธิกีารทีไ่ม่สามารถ
สนองตอบความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้ทัง้ยงัเป็นวธิกีารทีน่ักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
น้อยมากท าใหน้ักเรยีนเกดิความเบื่อหน่าย ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฟงัเพยีงอย่างเดยีวอาจลมืง่าย และยงัไม่ค่อย
เกดิการพฒันาดา้นเจตคต ิและทกัษะพสิยั [8] 
 จากเหตุผล และสภาพปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมคีวามตระหนกั และสนใจทีจ่ะแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 
โดยได้ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ เพื่อที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปญัหา และจดักิจกรรม 
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
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และมทีกัษะความสามารถในการปฏบิตังิานเพิม่สงูขึน้ ซึง่จากการศกึษารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิทกัษะ
การปฏบิตั ิพบว่า รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของกาเย่ เป็นรปูแบบวธิกีารสอนทีส่ามารถพฒันาความรู้
ความเขา้ใจ และทกัษะการปฏิบตัิงานของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ และเป็นรูปแบบที่ตอบสนองผลกา รเรยีนรู้หรือ
ความสามารถดา้นต่างๆ ของมนุษย ์ซึง่มอียู่ 5 ประเภท คอื ทกัษะทางปญัญา กลวธิใีนการเรยีนรู ้ภาษาหรอืค าพดู 
ทกัษะการเคลื่อนไหว และเจตคติ ซึ่งกาเย่ ได้ก าหนดกระบวนการจดัการเรยีนรู้ไว้ 9 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้เร้า 
ความสนใจ (Gain Attention) 2) ขัน้ระบุวตัถุประสงค์ (Specify Objective) 3) ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ (Activate 
Prior Knowledge) 4) ขัน้น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information) 5) ขัน้ชีแ้นะแนวทางการเรยีนรู ้(Guide 
Learning) 6) ขัน้กระตุน้การตอบสนองบทเรยีน (Elicit Response) 7) ขัน้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) 
8) ขัน้ทดสอบการปฏิบัติ (Assess Performance) 9) ขัน้สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) ซึ่งจุดเด่น 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่  คือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ได้ดี รวดเร็ว  
และสามารถจดจ าสิง่ทีเ่รยีนไดน้าน ดงันัน้ กาเย่จงึไดเ้สนอแนะว่าควรมกีารจดัสภาพการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม
กบัการเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง  
โดยจดัสภาพการณ์ภายนอกใหเ้อือ้ต่อกระบวนการเรยีนรูภ้ายในของผูเ้รยีน [9] ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และมี
ทกัษะความสามารถในการแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถน าความรู ้และทกัษะความสามารถไปใชใ้ห้
เกดิผลในทางปฏบิตัิ [10] ช่วยให้ผู้เรยีนคดิเป็น ท าเป็น และแก้ปญัหาได้ อกีทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสทางการ
ศกึษาใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนตามความสามารถของตน ได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็ที ่ส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเพิ่มสูงขึ้น และได้กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ และเป็นแนวทางการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในระดบัชัน้อื่นๆ [11] และสอดคล้องกบังานวจิยัปิยะวรรณ กนัภยั เรื่องผลการ
เรยีนรู้แบบผสมผสานตามแนวคดิของกาเย่ เรื่องคอมพวิเตอร์เบื้องต้น ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แผนการ
จดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ 87.75/89.50 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 นักเรยีนมแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต่์อการเรยีนรู้ และมคีวาม 
พงึพอใจต่อการเรยีนอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ [12] 
 จากหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัเชื่อว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จะช่วยท าให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะการปฏบิตังิาน
เพิม่สงูขึน้ รวมทัง้มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนมากยิง่ขึน้ดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ใหม้ปีระสทิธภิาพ 80/80 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ 
ของกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
 3. เพื่อพฒันาทกัษะการปฏบิตัิงานของนักเรียนที่เรยีนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่เรื่อง  
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เทยีบกบั
เกณฑก์ารผ่านทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ 
เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากร เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัวเิศษการ และโรงเรยีนวดัปฐมบุตรอศิราราม 
จ านวน 49 คน และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนวดั
ปฐมบุตรอศิราราม จ านวน 19 คน ซึง่ไดจ้ากการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)   
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของกาเย่  เรื่องการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการปฏบิตังิาน และความพงึพอใจต่อการเรยีน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 1. แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 7 แผน ใชเ้วลาสอน 14 ชัว่โมง 
มเีนื้อหา จ านวน 7 เรื่อง ประกอบดว้ย 1) เรยีนรูโ้ปรแกรมประมวลผลค า: ไมโครซอฟต์เวริด์ 2) การสรา้งเอกสาร 
3) การตกแต่งเอกสาร 4) การพมิพร์ายงาน 5) การท าบตัรอวยพร 6) การท าใบประกาศ และ 7) การสรา้งตาราง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า เป็นแบบปรนัย  
ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (P) 0.40-0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (B) 0.20-0.65 
และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั (rcc) เท่ากบั 0.86 
 3. แบบประเมนิทกัษะการปฏบิตัิงานของนักเรยีน ใช้เกณฑ์การประเมนิให้คะแนนแบบรูบรคิ (Rubric 
Scoring) 4 ระดบั ประเมนิ 5 รายการ มคีุณภาพความเหมาะสมของแบบประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.96) 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรยีน เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ ประเมนิ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครผููส้อน ดา้นเนื้อหา ดา้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ด้านสื่อ/แหล่งเรยีนรู้ ด้านการวดัผลและประเมนิผล มคี่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) 
0.80-1.0 มคี่าอ านาจจ าแนก (rxy) 0.27-0.69 และมคี่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั (α) 0.92 
 รปูแบบวิธีการวิจยั  
 รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Designs) มแีบบแผนการทดลอง 
วจิยัแบบกลุ่มตวัอย่างเดยีว ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (One-group Pretest and Posttest Design)  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 1. ปฐมนิเทศนักเรยีน โดยครูผูส้อนแนะน ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ และบทบาทของนักเรยีน 
ในการเรียนรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขัน้ตอน การวัดผล  
และประเมนิผลการเรยีนรู ้รวมทัง้เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเรยีน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน  
เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า เป็นแบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ม ี30 ขอ้ ใช้เวลาสอบ 50 นาที 
จากนัน้เกบ็คะแนนไวใ้ชเ้ปรยีบเทยีบกบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่ ตามล าดับขัน้ตอน 
ในแผนการจดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้ง และพฒันาขึน้ จ านวนทัง้หมด 7 แผน กบักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นนักเรยีน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน ใช้เวลาสอน 14 ชัว่โมง พร้อมทัง้เก็บคะแนนใบงาน 
และแบบทดสอบย่อยหลงัเรยีนไว ้เพื่อใชห้าค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
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  4. ด าเนินการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานตามเกณฑก์ารประเมนิใหค้ะแนนแบบรูบรคิระหว่างเรยีนเรื่อง
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ตามใบกจิกรรมหรอืแบบทดสอบทกัษะภาคปฏบิตัยิ่อยระหว่างเรยีนและเกบ็คะแนน
ไว ้เพื่อใชเ้ทยีบกบัเกณฑแ์ละระดบัคุณภาพตามทีก่ าหนด 
 5. ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยให้นักเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียน  
เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า เป็นแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ (แบบทดสอบชุดเดมิ 
แต่มกีารสลบัขอ้ค าถาม) ใชเ้วลาสอบ 50 นาท ีแลว้น าคะแนนทีไ่ด ้ไปหาค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) และน า
คะแนนไปใชเ้ปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 
 6. น าแบบสอบถามความพงึพอใจ สอบถามนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของกาเย่ 
เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 1. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่เรื่อง 
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  
ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ 80/80 ใชส้ตูร E1/E2 [13] 
 2. เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบ
การจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า วเิคราะห์โดยการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่าง 
ไม่อสิระต่อกนั [14] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% สถติทิีร่ะดบั .05 ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูส าเรจ็รปู  
 3. วเิคราะหค์ะแนนทกัษะการปฏบิตัิงานของนักเรยีนที่เรยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ 
เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า โดยใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แปลผลค่าเฉลี่ยเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑก์ารผ่าน และระดบัทกัษะการปฏบิตัิทีก่ าหนดไว้ ดงันี้ ร้อยละ 80-100 
หมายถงึ มทีกัษะอยู่ในระดบัดเียีย่ม รอ้ยละ 70-79 หมายถงึ มทีกัษะอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 60-69 หมายถงึมทีกัษะ
อยู่ในระดบัพอใช ้และรอ้ยละ 0-59 หมายถงึ มทีกัษะอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง  
 4. วเิคราะหแ์บบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้
ของกาเย่ เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า โดยใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และแปลผลเทยีบค่าเฉลีย่กบัระดบัความพงึพอใจ [15] ดงันี้ ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบั 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความ 
พงึพอใจในระดบัน้อยทีส่ดุ  
 
ผลการวิจยั 
ตารางท่ี 1 ค่าประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่  
เรื่อง การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ตามเกณฑ ์(E1/E2) 80/80 

ประสทิธภิาพ นกัเรยีน คะแนนเตม็ เฉลีย่ (X̅) รอ้ยละ (%) ค่าประสทิธภิาพ 
กระบวนการ (E1) 19 140 113.89 81.35  

81.35/81.05 
ผลลพัธ ์(E2) 19 30 24.32 81.05 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่ 
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.35/81.05 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้กล่าวคอื ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) มคี่าเท่ากบั 81.35 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) มคี่าเท่ากบั 81.05  
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน  
โดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5       

ทดสอบ คะแนนเตม็ X̅ S.D. t df Sig. (1-tail) 
ก่อนเรยีน 30 11.74 2.77  

51.21* 
 

18 
 

0.000 
หลงัเรยีน 30 24.32 2.98 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสถิติค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างไม่อสิระต่อกนั พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ตารางท่ี 3 คะแนนทกัษะการปฏบิตัขิองนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใช ้
โปรแกรมประมวลผลค า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เทยีบกบัเกณฑก์ารผ่านทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80  

 

ทกัษะ 
คะแนน  

รอ้ยละ 
 

ระดบั 
นกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ ์

เตม็ ผ่านเกณฑ ์ เฉลีย่ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
การปฏบิตังิาน 140 112 119.61 85.44 ดเียีย่ม 13 68.42 

 
จากตารางที ่3 พบว่า นักเรยีนมคีะแนนทกัษะการปฏบิตัิงาน เฉลีย่รอ้ยละ 85.44 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ทีไ่ดก้ าหนดไว ้และมทีกัษะการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดเียีย่ม นอกจากน้ียงัพบว่า มจี านวนนกัเรยีนทีม่คีะแนนผ่าน
เกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 ขึน้ไป จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.42 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 
ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูข้อง          
กาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

 

ที ่
 

รายการประเมนิ 
ความพงึพอใจ  

ระดบั 
X̅ S.D. 

1 ดา้นครผููส้อน 4.59 0.57 มากทีส่ดุ 
2 ดา้นเนื้อหา 4.53 0.58 มากทีส่ดุ 
3 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.55 0.55 มากทีส่ดุ 
4 ดา้นสือ่/แหล่งเรยีนรู ้ 4.50 0.64 มาก 
5 ดา้นการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 4.49 0.58 มาก 

เฉลีย่รวม 4.53 0.57 มากทีส่ดุ 
 

จากตารางที ่4 พบว่า ความพงึพอใจต่อการเรยีนโดยรวมอยู่ระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.53, S.D. = 0.57) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ  
อยู่ในระดบัมากที่สุดด้านครูผู้สอน (X̅ = 4.59, S.D. = 0.57) ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.53, S.D. = 0.58) ด้านการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ (X̅ = 4.55, S.D. = 0.55) ส่วนดา้นสื่อ/แหล่งเรยีนรู้ (X̅ = 4.50, S.D. = 0.64) ด้านการวดัผล 
และประเมนิผลการเรยีนรู ้(X̅ = 4.49, S.D. = 0.58) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 1. การพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ เรื่องการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ใหม้ปีระสทิธภิาพ (E1/E2) 
ตามเกณฑ ์80/80 พบว่า มคี่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 81.35/81.05 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิทฤษฎ ีมาเรยีม นิลพนัธุ ์[14] ซึง่ไดก้ล่าวถงึ การยอมรบัประสทิธภิาพของนวตักรรมสงูกว่าเกณฑไ์วว้่า 
เมื่อค่าประสทิธภิาพ E1/E2 ทีไ่ดส้งูกว่าค่า E1/E2 ทีไ่ดก้ าหนดไว ้นัน่แสดงว่า นวตักรรมหรอืแผนการจดัการเรยีนรู ้
มีประสทิธิภาพ ทัง้นี้มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพฒันาขึ้นตามรูปแบบการจัด 
การเรยีนรูข้องกาเย่ ไดผ้่านกระบวนการด าเนินการพฒันาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นระบบตามล าดบัขัน้ตอน 
โดยมีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพฒันาขึ้นผ่าน 
การกลัน่กรองความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม 
จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ทัง้ดา้นสาระส าคญั เนื้อหา ภาษา กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รวมทัง้การวดัผล
และประเมนิผล โดยได้ปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะก่อนน าไปใช้จรงิ และแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่สร้างขึ้นได้ผ่านการทดลองใช้กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งท าให้ทราบถึงปญัหาต่างๆ ในระหว่างการ
ทดลองใช ้และไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในดา้นกจิกรรม เน้ือหา ภาษา และเวลาทีใ่ช้ ก่อนน าไปใช้
สอนกบักลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกบังานวิจยัของรตันศกัดิ ์ฟกัทอง [16] เรื่องการพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย 
ตามแนวคิดของโรเบริ์ต การ์เย่ รายวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 พบว่า  
มคี่าประสทิธิภาพ 81.88/83.75 สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ องัคนา รกัเพื่อน ปิยะวรรณ กนัภยั กติติ เกษม
ศาสตร ์นิกร หลา้น้อย วรีะชยั นาสารยี์ มานะ โสภา ปรศิา โรมพนัธุ ์และกนกวรรณ ค าไหล [11-12], [17-20] ได้
ศกึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน บทเรยีนออนไลน์ หรอืการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้  เรื่องการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูโดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ในเนื้อหาวชิาเทคโนโลย ีพบว่า ลว้นมคี่าประสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ 
เป็นรูปแบบทีม่ปีระสทิธภิาพและน่าสนใจทีค่วรน ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการปฏบิตัแิละคน้พบองคค์วามรูผ้่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิกบัคอมพวิเตอร ์ไดส้รา้งสรรคช์ิน้งานและน าเสนอ
ผลงานในสาระเนื้อหาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทศินา แขมณี [9] ซึง่ได้
กล่าวว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่นี้ เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และจดจ าสิง่ที่
เรียนรู้ได้นาน ได้ฝึกทักษะปฏิบัติที่เป็นล าดับขัน้ตอนจากขัน้ตอนที่ง่ายไปหาขัน้ตอนยาก หรือซับซ้อน  
ดงันัน้ รูปแบบการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ จงึมนีักวจิยัหลายท่านน ามาใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
พฒันากจิกรรม หรอืบทเรยีนสาระวชิาเทคโนโลย ีสบืเนื่องจากกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละขัน้ ลว้นเอือ้ต่อการ
พฒันาความรู้ และทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีโดยจะเน้นให้ผู้ เรยีนได้ลงมอืฝึกปฏบิตัิจรงิจนเกดิความช านาญ 
และมคีรผููเ้ป็นผูช้ีแ้นะ และอ านวยความสะดวก 
 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบการ
จดัการเรยีนรู้ของกาเย่ เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีนเฉลี่ย 11.74 (S.D. = 2.77)  
และหลงัเรยีนเฉลีย่ 24.32 (S.D. = 2.98) และจากการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างไม่อสิระต่อกนั พบว่า นกัเรยีน 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ดงักล่าว ผู้วจิยัได้พฒันากิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
กบัวยัของผู้เรยีน ใช้สื่อหลากหลายเร้าความสนใจให้นักเรยีนอยากที่จะเรยีนรู้ เน้นเรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิตัิ 
เพื่อค้นพบความรู้ เน้นฝึกทกัษะตามภาระงานให้เกดิความช านาญ และสามารถน าความรูท้ี่ได้รบัไปประยุกต์ใช้  
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ในชีวติจรงิได้ มกีารสอนจากง่ายไปยากและเป็นล าดบัขัน้ตอน จงึท าให้นักเรียนไม่รู้สกึว่าเนื้อหาหรอืกจิกรรม 
ทีจ่ะลงมอืกระท ายากจนเกนิไป และเมื่อนกัเรยีนไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเองจากการลงมอืปฏบิตั ิจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
เน้ือหาสาระความรูต่้าง ๆ ไดด้ ีง่าย และคงทน จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบั 
ผลการวจิยัของนิกร หลา้น้อย [18] พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ตามหลกัการสอน 9 ขัน้ ของกาเย่ 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักเรยีนที่เรยีนด้วยวธิปีกติ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของปิยะวรรณ กนัภยั รตันศกัดิ ์ฟกัทอง กติต ิเกษมศาสนต ์วรีะชยั นาสารยี ์มานะ โสภา ปรศิา โรมพนัธุ ์
และกนกวรรณ ค าไหล ศกัดิด์า สุจรติ มานะ โสภา นนัทวรรณ บุตรรส และสุนิสา หมัน่เกบ็ [12], [16-17], [19-22] 
ได้ศกึษาการเรียนโดยใช้โปรแกรมประมวลผลค า การเรียนผ่านบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรยีนผ่าน
บทเรยีนบนเครอืขา่ยตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูข้องกาเย่ พบว่า ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหา
บทเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีและมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้โดยมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนั  
 3. การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่  
เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
เทยีบกบัเกณฑก์ารผ่านทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 ของคะแนนเตม็ นักเรยีนมคีะแนนทกัษะการปฏบิตัิงานเฉลีย่คดิ
เป็นรอ้ยละ 85.44 มทีกัษะการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดเียีย่ม ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้นอกจากนี้ ยงัพบว่า 
มจี านวนนักเรยีนที่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ขึน้ไป จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 68.42 ของจ านวน
นักเรยีนทัง้หมด ทัง้นี้ เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการปฏบิตั ิเป็นการสอนเนื้อหาพืน้ฐานที่มี
ความซบัซอ้นน้อยไปหาเนื้อหาทีซ่บัซอ้นมากตามล าดบัขัน้ตอน ผูเ้รยีนจงึเกดิเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นระบบ และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ ก่อน  
ค่อยเชื่อมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จงึส่งผลท าใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัเรื่องผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการปฏบิตัริายวชิาคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี
ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่2 โดยใชร้ปูแบบการสอนของกาเย่ ผลการวจิยั พบว่า นกัเรยีนมี
ทกัษะปฏบิตัิรายวชิาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอยู่ในระดบัดมีาก [23] นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยั 
องัคนา รกัเพื่อน [11] พบว่า นักเรยีนมคีวามสามารถในการใชง้านโปรแกรมประมวลผลค าหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนอกจากน้ีจากการศกึษางานวจิยัการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ทกัษะปฏบิตั ิของล าดวน มูลอุดม [24] ยงัพบว่า การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้น
การกระท าการลงมือปฏิบตัิจรงิ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะพิสยั ช่วยให้ผู้เรียนท างานประสบผลส า เรจ็ได้ดี  
มปีระสทิธภิาพและมคีวามรวดเรว็ขึ้น การฝึกปฏิบตัิเริม่จากทกัษะย่อยๆ แล้วเชื่อมโยงไปทกัษะใหญ่ที่มคีวาม
ซบัซอ้น โดยครูเป็นผูส้าธติ และนักเรยีนฝึกปฏบิตัิตามจนเกดิความช านาญในการปฏบิตัิ สอดคล้องกบัหลกัการ
แนวคดิเกีย่วกบัขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตัิที่มุ่งให้ผู้เรยีนปฏบิตัิจนเกดิทกัษะตามแนวคดิของทศินา แขมณี [9] 
ประกอบด้วย ขัน้สงัเกตรบัรู้ ข ัน้ท าตามแบบ ขัน้ท าเองโดยไม่มีแบบ และขัน้ฝึกให้ช านาญ และสอดคล้องกบั
แนวคดิขัน้ตอนการสอนของกาเย่ทีจ่ะต้องมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในขัน้ต้นและความสมัพนัธใ์นส่วนประกอบ
ย่อยๆ ของแต่ละส่วน โดยการใช้สญัลกัษณ์ และการสาธติ นอกจากนี้ยงัมขีอ้ค้น พบว่า การจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้น
ทกัษะปฏิบตัินัน้ จะท าให้ผู้เรยีนมีความสุขสนุกสนานกบัการเรยีนรู้ผ่านกจิกรรม และการมีปฏสิมัพนัธ์กบัสื่อที่
หลากหลาย ไดฝึ้กทกัษะจนเกดิความช านาญ จนคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  
 4. การศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่ 
เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
โดยรวมอยู่ระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.53, S.D. = 0.57) สบืเนื่องจากครูผู้สอน มีการวางแผน เพื่อเตรยีมการสอน 
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และตัง้ใจสอน เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียน สอนเป็นล าดบัขัน้ตอน และเขา้ใจง่าย คอยอ านวยความสะดวก 
ใหค้ าปรกึษา และช่วยเหลอืทัว่ถงึ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และวธิกีารสอนเป็นอย่างด ีเนื้อหาสาระ 
ที่เรียนมีความน่าสนใจ ความยากง่ายเหมาะกบัผู้เรียน เนื้อหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน และสอดคล้อง  
กับชีวิตประจ าวัน โดยสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริงได้จึงเกิดการเรียนรู้เนื้อหาอย่างมีความหมาย 
จดักจิกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาและจุดประสงค ์เน้นส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิทกัษะ
ปฏบิตัิ สามารถสร้างและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด าเนินกิจกรรมเป็นล าดบัขัน้ตอนอย่างมปีระสทิธิภาพ 
มกีจิกรรมหลากหลายในการสร้างชิน้งาน ตลอดจนระยะเวลาของการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม บางกจิกรรม
สามารถปรบัยืดหยุ่นได้ ส่งผลให้นักเรียนสนใจพอใจ ประทบัใจ และเห็นคุณค่าความรู้ที่ได้รบัเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายเร้าความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกบัเนื้อหาและกิจกรรม มีจ านวนเพียงพอกบัผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้น การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีวิธีการหลากหลาย ถูกต้องยุติธรรม  
และเชื่อถอืได้ ครูผูส้อนชีแ้จง อธบิายใหน้ักเรยีนทราบทุกครัง้ นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการวดัผลและประเมนิผลงาน
ของตนเอง และมกีารแจ้งผลคะแนนให้นักเรยีนทราบทุกครัง้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎี Shelly, Maynard W. 
[25] ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎคีวามพงึพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สกึ 2 แบบ ของมนุษย ์คอื ความรู้สกึทางบวกและลบ 
ความรูส้กึทางบวกเป็นความรูส้กึทีเ่มื่อเกดิขึน้แลว้จะท าใหเ้กดิความสุข ความรูส้กึนี้เป็นความรูส้กึที่แตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุข  
หรอืความรูส้กึทางบวกเพิม่ขึน้ได้อกี และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎ ีV.I.E. ของ Vroom อา้งองิใน บุญศร ีพรหมมา
พนัธุ์ [26] ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลมคีวามต้องการ และมคีวามคาดหวงัในหลายสิง่หลายอย่าง ดงันัน้บุคคลจงึต้อง
พยายามกระท าดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการหรอืสิง่ทีค่าดหวงัเอาไว ้ซึง่เมื่อบุคคลไดร้บั
การตอบสนองตามทีต่ัง้ความคาดหวงัไวแ้ลว้นัน้ บุคคลกจ็ะไดร้บัความพงึพอใจ และขณะเดยีวกนักจ็ะคาดหวงัใน
สิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ สอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี ภิบาลวงษ์  [27] ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ  
เป็นความรู้สกึ ความคดิเหน็ของบุคคลต่อสิง่ต่างๆ ในทางบวก เช่น ความรู้สกึชอบ พอใจ ประทบัใจ ภาคภูมใิจ 
ยนิดมีคีวามสุขในการมสี่วนร่วมในกจิกรรม และมคีวามตอ้งการหรือความมุ่งมัน่ในการท ากจิกรรมนัน้ๆ ใหส้ าเรจ็ 
สอดคล้องกบังานวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามแนวคดิของกาเย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องมาตราตวัสะกดของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก [22] สอดคล้องกับผลการวิจัยของอังคนา รักเพื่อน  
และวรีะชยั นาสารยี ์[11, 19] ซึง่พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูข้อง
กาเย่อยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั และนอกจากนี้ในงานวจิยัอื่น ๆ ทีม่กีารใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิ
ของกาเย่ ยงัพบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด [28] จากขอ้มูลผลการวจิยั
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของกาเย่ ท าใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ
เรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 

สรปุผลการวิจยั 
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของกาเย่เรื่องการใช้โปรแกรมประมวล  
ผลค า กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มคี่าประสทิธภิาพ 81.35/81.05   
ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 2. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. นกัเรยีนมทีกัษะการปฏบิตังิาน เฉลีย่รอ้ยละ 85.44 ทกัษะอยู่ในระดบัดเียีย่ม  
 4. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.53) 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยใชเ้ทคนิค TGT ในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนราชนิี
บูรณะ 2) ประสทิธิภาพทางการเรยีนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาการค านวณ) ทีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงั
เรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ และ 4) ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้กลุ่มตวัอยา่ง 
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9 โรงเรยีนราชนิีบูรณะ จ านวน 45 คน โดยเลอืกใชว้ธิกีาร 
สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต แผนการจดัการเรยีนรู ้แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิ ี(T-Test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิค TGT โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีความเหมาะสมในด้านของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.28) และดา้นเทคนิคการผลติสื่ออยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.34) 2) ประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคี่าเท่ากบั 87.04/83.04 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ คอื 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนที่เรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที ่.05 4) ความพงึพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58,  
S.D. = 0.12) 
 

ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ทมีเกมแขง่ขนั  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1)  development of Computer-Assisted Instruction on the 

internet using Team Games Tournament: TGT Technique for Grade 7 Students Rachineeburana School.                 
2)  Evaluate efficiency Computer-Assisted Instruction in information technology course.  3)  Compare 
students learning before and after using in Computer science.  4)  Inquire students satisfaction toward 
learning with the Computer-Assisted Instruction online.  The sample used in this research were grade 7 
Rachineeburana School, 45 students, with sample random sampling by down lots classroom and group 
random Segmentation of learning strategies using TGT. Take times to study knowledge and complete in 
tournaments for 6 hours.  The research instruments were e-Learning system, learning management plan 
achievement of learning and questionnaire.  The research statistics used mean, standard deviation,  
t-test dependent. 

The research findings showed that 1) Computer-Assisted Instruction online using TGT technique 
through expert assessment 3  people, Is appropriate in the content at the high level, ( X̅ =  4. 30 , S.D.  
= 0.28) and appropriate in the technical media production at the high level, (X̅ = 4.28, S.D.= 0.34) 2) the 
efficiency of the Computer-Assisted Instruction online was 87.04/83.04 which was highest than the standard 
criteria of 80/80. 3) the students learning achievement after learning with the Computer-Assisted Instruction 
online was higher than before learning at the statistical significant level of . 05.  4)  the overall students, 
satisfaction towards learning with the Computer-Assisted Instruction online was at a higher level. (X̅ = 4.58, 
S.D. = 0.12) 
 
Keywords: Computer-Assisted Instruction on the Internet, Team Games Tournament, Internet 
 
บทน า 

การจัดรูปแบบการสอนในปจัจุบันความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และทักษะทางด้านของความสามารถต่างๆ 
จะมีความเฉพาะตัวที่มากขึ้น น าพาให้ตัวของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานบ้างอยู่แล้ว  เกิดการน าความรู้ 
มาผสมผสานใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ไดม้ากขึน้ รวมไปถงึการมุ่งเน้นความคดิทางดา้นของนวตักรรม กระบวนการ
คดิอย่างมวีจิารณญาณครผููส้อนจะตอ้งมกีารบรูณาการองคป์ระกอบต่างๆ หลายดา้นในหลากหลายวชิาของความรู้
ข ัน้พื้นฐานให้เกดิความสอดคล้อง และทนัยุคทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาเพื่อทกัษะและความรู้ที่มากขึน้ของนักเรยีน 
ทัง้นี้ จงึท าใหน้วตักรรมทางการศกึษา (Education Innovation) เป็นสิง่ทีน่่าสมใจ ดงึดูดถงึความสนใจของผูเ้รยีน
ได้มากขึน้เพราะนวตักรรมในการศกึษมหีลายรูปแบบทัง้อกัษร รูปภาพ สสีนัต่างๆ จนกระทัง้อนิเมชนัให้ดงึดูด
ความสนใจของผู้เรียน จึงท าให้บทเรียนออนไลน์เป็นแรงจูงใจอีกอย่างในการประยุกต์วิชาเข้ากับบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต [1-2] 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นบทเรียนที่น าเสนอเนื้อหาที่มี ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วดิโีอ เสยีง รวมถงึ ความสามารถในการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน ซึง่จะท าใหเ้กดิความสนใจ
ในการศึกษาเนื้ อหา ผู้วิจ ัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต                                 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ TGT (Team Games Tournament) 6 ขัน้ตอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้
ถงึกระบวนการทางความคดิฝึกใหม้คีวามคดิทีร่วบยอด การท างานเป็นกลุ่มใหอ้ยู่ในรปูแบบของการแขง่ขนัโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการศึกษาเพื่อศึกษาความรู ้
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เพื่อน ามาแข่งขนัเป็นทมีการแข่งขนัโดยเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เรยีนรู้กบัสื่อ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ซึ่งจะช่วยให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนเนื้อหาสาระนัน้อย่างมคีวามหมาย [3] 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยี 
(วทิยาการค านวณ) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาพบว่าครูผู้สอนได้จดักจิกรรม 
การเรยีนรูเ้กีย่วกบั เรื่อง การใชง้านโปรแกรม Scratch เพื่อสรา้งชิน้งานไดอ้ย่างง่าย เช่น นิทานทีส่ามารถโต้ตอบ
กบัผูอ้่านได ้ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตร ีและรูปภาพศลิปะ และเมื่อสรา้งเป็นชิน้งานเสรจ็แล้ว สามารถน าชิน้งาน 
ที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกบัผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลกัการ  
ทางคณิตศาสตร ์และแนวคดิเป็นขัน้ตอนของโปรแกรมไปพรอ้มๆ กบัการคดิอย่างสรา้งสรรคม์เีหตุผลเป็นระบบ 
และเกิดการท างานร่วมกัน ทางผู้สอนจึงมีความต้องการให้ผู้วิจ ัยได้จัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต TGT ในรายวชิา เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch 
เพื่อเป็นความรู้เพิม่เติมน าไปต่อยอดความรู้ในรายวชิาเพราะเวลาการเรยีนรู้มอียู่อย่างจ ากดั เนื้อหาในรายวชิา 
มมีาก ท าใหก้ระทบต่อเวลาเรยีนและเนื่องจากเนื้อหาในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) เป็นเรื่องเกีย่วกบั
การสรา้งชิน้งานอย่างง่าย นักเรยีนส่วนใหญ่อาจจะมคีวามรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมค่อนขา้งน้อยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นอกีหนึ่งตวัเลอืกทีส่ามารถใหน้ักเรยีนกลบัไปศกึษาทบทวนบทเรยีนได้ 
หากเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ทีไ่ม่สามารถท าใหม้กีารต่อยอดการเรยีนรู ้และพฒันาการเรยีนรูข้องตวัเอง 

ผูว้จิยัสนใจการใช้รูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนิค TGT หรอืทีเ่รยีกว่าเทคนิคทมีการแข่งขนั เพราะ
เป็นทีน่่าสนใจ โดยทีเ่ทคนิคนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการสอนแบบร่วมมอื ทีใ่หผู้เ้รยีนได้รวมกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั 
สมาชกิในแต่ละทมีจะประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั ซึง่สมาชกิของทมีจะไดแ้ข่งขนักนัในเกม
เชิงวิชาการ โดยความส าเร็จของทีมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ [4-5] จึงน ามาใช ้
เพื่อแกป้ญัหา และพฒันาการสอนวชิาวทิยาการค านวณไดด้ ีดงังานวจิยัของนักวจิยัหลายท่านทีน่ าเทคนิค TGT 
ไปใช้กับผู้เรียนหลายระดับและหลายสาขาวิชา แล้วพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT มีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติผู้วิจ ัยจึงจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบ TGT ในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตวัเองได ้และน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากบทเรยีนไปเพิม่เตมิในรายวชิาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ เพื่อใหผู้เ้รยีน  
ไดเ้กดิการเรยีนรูแ้บบใหม่ทีต่่างจากการเรยีนรูแ้บบเดมิ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                         
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนราชินีบูรณะ โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน TGT ในรายวิชา
เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ)  
 2. เพื่อหาประสทิธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต           
ในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ)  
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง        
  1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนราชนิีบูรณะ จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 12 หอ้งเรยีน นกัเรยีน จ านวน 480 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรยีนราชนิีบูรณะ 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 45 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่1/2562 โดยวธิกีารสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 
 2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1 แผนการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 
  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
  2.3 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง โปรแกรม Scratch จ านวน 30 ขอ้ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 
  2.4 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(IOC) 
  2.5 แบบประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิค 
  2.6 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน  

3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติท ี( t-test) 

โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [6] ดงันี้ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51-5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51-4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51-3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51-2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00-1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
  ผู้วิจ ัยเลือกใช้แบบจ าลอง ADDIE MODEL [7] เป็นขัน้ตอนของการด าเนินงานพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้  
  4.1 การวิเคราะห ์(Analysis Phase) 
   4.1.1 วิเคราะห์ปญัหาก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยท าการสัมภาษณ์ถึงปญัหา 
จากครูผู้สอน เกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในรายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 
ท าให้ผู้วิจยัได้พบว่าในการเรยีนการสอน ผู้เรยีนขาดความสนใจในการเรยีนการสอนเพราะการเรยีนการสอน 
อยู่ในรูปแบบเดิม วนซ ้าไปซ ้ามา ไม่เกิดความน่าสนใจและในส่วนมากจะเป็นการเรียนในแบบการบรรยาย 
เป็นส่วนมาก เนื่องจากสิง่เรา้รอบขา้งทีท่ าให้ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีนแล้วนัน้ ปจัจุบนัไดม้กีารใช้
เทคโนโลยอีย่างแพร่หลาย และยงัเขา้มามบีทบาทในการใชช้วีติเป็นอย่างมาก จงึท าใหเ้กดิปญัหาทีส่่งผลกระทบ
ถงึการเรยีนการสอนดงักล่าว 
   4.1.2 วิเคราะห์หลกัสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
  4.2 การออกแบบ (Design Phase) 
   4.2.1 ศกึษาและท าการจดัสรรเนื้อหาที่สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ที่ได้ท าการตัง้ไว้เพื่อที่จะได้
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น ามาใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบฝึกทักษะแบบฝึกหัด รวมถึง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  
   4.2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 โดยเป็นชุดแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรยีน แบบปรนัยเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวนชุดละ 30 ข้อ 
30 คะแนน โดยการเลือกใช้ข้อสอบในแต่ละข้อจะยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเนื้อหา  
และแบบทดสอบ จะผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ( IOC)  
โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านแบบทดสอบ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถาม 
และวตัถุประสงคอ์ยู่ระดบั 0.55 ขึน้ไป 
   4.2.3 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน TGT เรื่อง โปรแกรม Scratch โดยผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์ขัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรู ้TGT แบบกลุ่มขึน้ ใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ดงันี้  
    4.2.3.1 ผูว้จิยัท าการชีแ้จงการเรยีนการสอนในรปูแบบการเรยีน TGT 
    4.2.3.2 ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อแบ่งกลุ่มในการเรยีนรูต่้อไป 
     4.2.3.3 ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตตามกลุ่ม 
ทีแ่บ่งไวโ้ดยมสีมาชกิจ านวน 5 คน หากผูเ้รยีนกลุ่มใดเกดิขอ้สงสยัสามารถซกัถามผูส้อนได ้โดยผูส้อนจะท าหน้าที่
เป็นผูช้ีแ้นะและใหค้ าแนะน าเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และน าความรูท้ีไ่ดม้าแขง่ขนัในทวัรน์าเมนท ์
     4.2.3.4 ผู้วิจ ัยจัดการแข่งขันแบบทีมแข่งขัน โดยใช้ค าถามตามเนื้อหาของบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตใหผู้เ้รยีนไดแ้ข่งทมีแข่งขนั เพื่อเป็นการทบทวนและสรุปความรู้ 
ที่ได้ศึกษาจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตของแต่ละบทเรยีน เมื่อการแข่งขนัจบ
ผูส้อนท าการสรุปคะแนนของทวัรน์าเมนท ์และประกาศผลผูช้นะในการแขง่ขนัแต่ละสปัดาห ์
     4.2.3.5 ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากเรยีนรูด้ว้ย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
   4.2.4 ออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 โดยท าการออกแบบผงังานของบทเรยีน (Flowchart) และจดัท าแผนโครงเรื่องของบทเรยีน (Storyboard)  
ซึง่ภายในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตจะประกอบไปดว้ย เน้ือหาในรปูแบบมลัตมิเีดยี 
ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วย ไดแ้ก่  
    1. โปรแกรม Scratch 
    2. การท างานแบบวนซ ้า 
    3. ตวัแปร 
 รวมไปถงึแบบเสรมิทกัษะในบทเรยีน ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัโปรแกรม Scratch แบบฝึกหดัการท างานแบบ 
วนซ ้าแบบฝึกหดัการท างานของตวัแปร และแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน  
  4.3 การพฒันา (Development) 
   4.3.1 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการส ารวจ 
ถงึปญัหาของบทเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
   4.3.2 เตรยีมการพฒันา โดยขอ้ความ ภาพนิ่ง เนื้อหาของบทเรยีน และวดีโีอความรู้โปรแกรม
Scratch 
   4.3.3 น ารูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตในรายวชิาเทคโนโลย ี
(วทิยาการค านวณ) มาพฒันาด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยจ าแนกบทเรยีนออกเป็นหน่วย 3 หน่วยละ 2 ชัว่โมง 
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เพื่อใหง้่ายต่อการเรยีนรูแ้ละการแขง่ขนั 
   4.3.4 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่องโปรแกรม Scratch ในสว่น
ของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ท าการพัฒนาเสนอ 
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ในด้านของเนื้อหาการ
น าเสนอ ภาพ ภาษา และเสยีง ตวัอกัษร ส ีและเทคนิคเพิม่เตมิต่างๆ 
   4.3.5 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีผ่่านการประเมนิคุณภาพมา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และตดิตัง้บนระบบ Google Site ผ่าน URL https://1th.me/i1nqq 
เพื่อแสดงผลและน าไปใชจ้รงิ 
   4.3.6 เพิ่มแบบฝึกหดัหรอืแบบฝึกทกัษะท้ายบทเรยีน เพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรยีน โดย
ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
  4.4 การน าไปใช้ (Implementation) 
   4.4.1 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
TGT เรื่องโปรแกรม Scratch ทีไ่ดท้ าการก าหนดไว ้โดยท าการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างคอืนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1
โรงเรยีนราชนิีบรูณะ จ านวน 45 คน ดงันี้ 
    4.4.1.1 ชี้แจงถึงรายละเอียดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดอ้อกแบบเอาไว ้
    4.4.1.2 ให้ผู้เรียนท าการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิก์่อนการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และน าผลสมัฤทธิท์ี่ได้มาแบ่งกลุ่มละ 5 คน เป็น 9 กลุ่ม เพื่อร่วมกบัการจัดการเรียนรู้           
ในรปูแบบ TGT 
    4.4.1.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และเนื้อหาน ามาทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาประสทิธภิาพของ
บทเรียน และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน โดยที่จะให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและฝึกทกัษะจากแบบฝึกหดัในบทเรียน ได้แก่ การบอกชื่อ
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Scratch การเขยีนค าสัง่ท าซ ้าอย่างง่ายการเขยีนค าสัง่ให้มตีัวแปร จากนัน้ 
ใหน้ าความรูท้ีไ่ดม้าท าการแขง่ขนัในทวัรน์าเมนท์ ซึง่ใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ TGT เพราะผูเ้รยีนสามารถ
ทีจ่ะสบืคน้ขอ้มลูไดจ้ากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในการท าแบบทดสอบ
และทมีการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้ 
    4.4.1.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัจากเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการจดัการเรยีนรูบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

 4.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 4.5.1 การหาประสทิธภิาพของของบทเรยีนเพื่อประเมนิของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จากคะแนนระหว่างเรยีน และคะแนนหลงัเรยีนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ E1/E2 
  4.5.2 การหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยน าคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ได้แก่ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่เรียน 
ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ทัง้ 3 สปัดาห์ 6 ชัว่โมง มาวเิคราะห์ใช้วธิทีางสถิติ เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการวเิคราะห ์
หาค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่า t-test Dependent 
  4.5.3 การหาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
โดยน าค่าการประเมนิจากผูเ้รยีนมาวเิคราะหโ์ดยวธิทีางสถติ ิหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 
 การท าวจิยัในครัง้นี้เป็นการจดัรูปแบบการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอร์เน็ตร่วมกบัการจดัการเรยีนแบบ TGT เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรบันักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนราชินีบูรณะ ซึ่งผู้วิจ ัยได้ด าเนินการศึกษาหาข้อมูลมาโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย  
และไดน้ าเสนอหวัขอ้ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามล าดบั ดงันี้ 
 1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 
 ผู้วิจ ัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โปรแกรม Scratch
ตามล าดบัขัน้ตอนของการวจิยัโดยทีน่ าขอ้มูลจากการศกึษา และวเิคราะหม์าจดัท าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผงัแสดงในภาพที ่2–4 

                                     ภาพท่ี 2 หน้าเขา้สูบ่ทเรยีน                        ภาพท่ี 3 บทเรยีน 
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ภาพท่ี 4 แบบทดสอบก่อน - หลงัการเรยีน 
 

 บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีผู่้วจิยัพฒันาขึน้ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
ดา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิคจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยผลปรากฏดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดา้นเน้ือหาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. การแจง้จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหผู้เ้รยีนทราบ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
2. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 4.33 0.58 มาก 
3. ความถูกตอ้งชดัเจนของเนื้อหา 4.00 1.00 มาก 
4. เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.33 0.58 มาก 
5. ความเหมาะสมในการจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหา 4.00 0.00 มาก 
6. การจดัล าดบัตามความยากง่ายมคีวามเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
7. ความเหมาะสมระหว่างรปูภาพกบัเนื้อหา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
8. ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ 4.33 0.58 มาก 
9. แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม 

4.00 1.00 มาก 

10. ความสอดคลอ้งแบบฝึกหดัก่อน/หลงัเรยีนกบัเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
โดยรวม 4.30 0.28 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 1) ดา้นการแจง้จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหผู้เ้รยีนทราบ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด             
(X̅ = 4.67, S.D. = 0.58) 2) ดา้นความเหมาะสมระหว่างรูปภาพกบัเนื้อหา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 4.67, S.D.  
= 0.58) 3) ดา้นเนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.33, S.D. = 0.58) และโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (X̅ = 4.30, S.D. = 0.28) 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ดา้นเทคนิค 
การผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นตวัอกัษร (TEXT) 4.53 0.12 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นภาพนิ่ง (IMAGE) 3.98 0.78 มาก 
3. ดา้นปฏสิมัพนัธ ์(INTERACTIVE) 4.33 0.58 มาก 

โดยรวม 4.28 0.34 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  1) ด้านตัวอักษร อยู่ ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53 , S.D. = 0.12)  
2) ดา้นปฏสิมันัธ ์อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.33, S.D. = 0.58) 3) ดา้นภาพนิ่ง อยู่ในระดบั (X̅ = 3.98, S.D. = 0.78) 
และโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X ̅= 4.28, S.D. = 0.34) 
 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต 
 จากผลการศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่ได้น าไป
ทดลองใชก้ลุ่มตวัอย่าง แสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ประสิทธิภาพ จ านวน (ข้อ) คะแนน X̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 30 30 26.11 1.75 87.04 
คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 24.91 2.98 83.04 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตร่วมกบัการจดัการเรยีน

แบบ TGT เรื่อง โปรแกรม Scratch ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินีบูรณะมปีระสทิธิภาพ
เท่ากบั 87.04/83.04 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 

 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแสดงในตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

การทดสอบ จ านวน(ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 12.24 2.99 
44 22.34 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 24.91 2.98 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  จากตารางที ่4 พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 12.24 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.99 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 24.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.98 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากบั 
22.34 ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต 
 ผูว้จิยัด าเนินการสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของวชิา 4.67 0.52 มากทีส่ดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นสือ่การเรยีนออนไลน์ 4.58 0.58 มากทีส่ดุ 
3. ความพงึพอใจดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.49 0.76 มาก 

โดยรวม 4.58 0.12 มากท่ีสุด 
 

  จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.12 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเรื่อง เรื่อง โปรแกรม Scratch 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนราชนิีบรูณะ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหถ์งึปญัหาและก าหนดเป้าหมาย 
โดยท าการสมัภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกบัพฤติกรรม และปญัหาของนักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) เมื่อผู้วิจ ัยได้ทราบถึงปญัหาผู้วิจ ัยจึงได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู ้
ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) จงึจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
โดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ร่วมกบัการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ TGT 
เพื่อออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตผู้วจิยัท าการออกแบบผงังาน (Flowchart) 
และจัดท าแผนโครงเรื่อง (Storyboard) ภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จะประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การเขา้สูก้ารท าแบบทดสอบ 2) แบบทดสอบก่อนเรยีน 3) บทเรยีน 4) แบบฝึกหดั
5) แบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ในด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค 
ผลการประเมนิบทเรยีนส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่ (X̅) เท่ากบั 4.30 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.28 และผลการประเมนิบทเรยีนส าหรบั
ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากบั 
4.28 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.34 เนื่องจากไดพ้ฒันาขึน้ตามกระบวนการ ADDIE MODEL ซึง่ม ี
การพฒันาอย่างมรีะบบ การน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มกีาร 
จดัเรยีงล าดบัเนื้อหาอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่ ัง้ไว ้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้มกีารน าอกัษร ภาพสสีนัสวยงาม วดิโีอความรู ้และแบบฝึกหดัต่าง  
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 2. ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เรื่อง โปรแกรม 
Scratch มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 87.04/83.04 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 เน่ืองจาก
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมกีารพฒันาตามกระบวนการของ ADDIE Model ท าให้
การจัดท าเนื้อหาครบถ้วนและต่อเนื่ องตามล าดับ การออกแบบรูปแบบน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ  
ในการศกึษาได้รบัเนื้อหาตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ จึงท าให้ผลการทดสอบระหว่างเรยีนและหลงัการเรียนสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐาน 
 3. ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง โปรแกรม Scratch ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05 คะแนนเฉลี่ย (X̅) ของผู้เรยีนทัง้หมด 45 คน ที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเท่ากบั 
12.24 และคะแนนเฉลี่ย (X̅) ของผู้เรยีนทัง้หมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเท่ากบั 24.91 ซึ่งแสดง 
ให้เหน็ว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตโปรแกรม Scratch ท าให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้ เนื่องจากผูเ้รยีนเรยีนรู้แบบ TGT ท าให้ผู้เรยีนมคีวามกระตือรอืร้นทีจ่ะศกึษา และแสดงถึง
พฤตกิรรมในการเรยีนรูผู้ส้อนจงึสามารถเขา้ถงึพฤตกิรรมและปญัหาในการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลรวมถงึ
การท างานเป็นทมี และยงัสามารถชีแ้นะแนวทางของผูเ้รยีนไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนพร 
ดวงพรกชกร [8] ได้ท าชุดการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง สะกดค า ส าหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่าการวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 33.20 ของคะแนนเต็ม 
40 คะแนนมผีลคะแนนเพิม่ขึน้ 8.97 
 4. ผลความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องโปรแกรม Scratch รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอร์เน็ต ดงันี้ 1) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากบั 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. )  เท่ ากับ 0.28 2)  ด้านเทคนิคการน า เสนอ อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่ า เฉลี่ย  ( X̅)  เท่ ากับ 4.28  
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.34 3) ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากบั 4.58 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12 สรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรื่อง โปรแกรม Scratchมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย รวม (X̅) = 4.58  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.12 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1.ผลการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเรื่องโปรแกรม Scratch รายวชิา
เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืข่าย
อนิเทอร์เน็ตที่พฒันาขึ้น เมื่อผ่านการประเมนิทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
ผลการประเมนิบทเรยีนส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่ (X̅) เท่ากบั 4.30 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.28 และผลการประเมนิบทเรยีนส าหรบั
ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากบั 
4.28 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.34 
 2. ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พฒันาขึ้น มีผลการ
ประเมนิดงันี้รายวชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคี่าเท่ากบั 87.04/83.04 
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แสดงว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่พฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเรื่อง ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ TGT โปรแกรม Scratch มผีลการหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต             
ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง โปรแกรม Scratch รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.12 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ      
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  
2) ค้นหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น                
3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนออนไลน์ที่พฒันาขึ้น และ 4) ค้นหาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ที่พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5/4 โรงเรยีนเทศบาล 4 
(เชาวนปรชีาอุทศิ) จ านวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน และแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที                       
(t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าความเหมาะสมในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.20, S.D.=0.13)  
และความเหมาะสมในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดบัมากที่สุด ( X̅ = 4.59, S.D. = 0.20) 2) ผลการศึกษา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 89.67/83.67 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอนออนไลน์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 4) ผลการสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.27, S.D. = 0.65) 
 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  เทคนิคเพื่อนคู่คดิ  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1)  develop of computer assisted instruction online using          

think pair share technique for grade 5 Tessaban 4 School (Chaowanaprechauthit). 2) evaluate efficiency 
of computer assisted instruction online.  3)  compare the learning achievement before and after learning 
with computer assisted instruction online.  4)  inquire students satisfaction towards learning with the 
computer assisted instruction online.  The sample user in this research ware grade 5 Tessaban 4 School 
(Chaowanaprechauthit) , 30 students with sample random sampling.  The research instruments were 
computer assisted instruction online, management learning plan, Pre- test, Post- test and satisfaction 
questionnaire. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test. 

The research findings showed that 1) computer assisted instruction online using think pair share 
technique through expert assessment 3 people, the appropriate in the content at the high level, (X̅ = 4.20, 
S.D. = 0.13) and appropriate in the technical media production at the higher level, (X̅ = 4.59, S.D. = 0.20)                
2) the efficiency of the computer assisted instruction online was 89.67/83.67 which was highest than the 
standard criteria of 80/80. 3) the students learning achievement after learning with the computer assisted 
instruction online was higher than before learning at the statistical significant level of . 05.  4)  the overall 
students, satisfaction towards learning with the computer assisted instruction online was at a high level. 
(X̅ = 4.27, S.D. = 0.65) 
 
Keywords: Computer Assisted-Instruction Online, Think Pair Share, Grade 5 Students 
 
บทน า 

สงัคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ เทคโนโลยีจึงมีความส าคญัการน าเทคโนโลยีมาปรบั 
ใช้ในชวีติประจ าวนัจงึเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมากซึ่งครูในศตวรรษที่ 21 จงึต้องปรบัการเรยีนรู้ให้เขา้กบัผูเ้รยีน    
ปรบัการเรยีนรูใ้หเ้ท่าทนัโลก และทนัยุคสมยั การปรบัเปลีย่นการศกึษาใหท้นัยุคสมยั นัน้ เทคโนโลยสีารสนเทศ         
จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีบทบาทมากในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนการสอน  
ทีพ่ฒันาทนัสมยัโดยน าบทเรยีนออนไลน์เขา้มาเป็นปจัจยัส าคญัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และสะดวกต่อการเรยีนรู้
ตลอดเวลา นอกจากจะสะดวกต่อการเรยีนรู้แล้วยงัส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมกีารเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทกัษะการเรียนรู้            
และท างานร่วมกนั ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะการคดิสรา้งสรรค์  และนวตักรรม 
เป็นต้น ซึง่ทกัษะเหล่านี้ลว้นเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการด ารงชีวติในศตวรรษที ่21 ครูผูส้อนจะต้องรูจ้รงิและเขา้ใจ
เนื้อหาในเรื่องที่สอน [1] ทกัษะของครูในศตวรรษที่ 21 ทักษะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 คือ ทกัษะรู้จ ัก                
และท าความเขา้ใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน รูว้่าผูเ้รยีนมพีืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั และควรปรบัพฒันาในดา้นไหน นอกจากนี้ 
ครูจะต้องเรียนรู้  และสร้างความรู้ใหม่ให้กับผู้ เรียนเปลี่ยนจากการสอนวิชาไปสู่การพัฒนารอบด้าน  
เปลีย่นจากการรูว้ชิาไปสูก่ารมทีกัษะ เปลีย่นครูจากผูรู้ไ้ปสู่ผูเ้รยีนรู้ และเปลีย่นครูผูเ้รยีนรูร้ายวชิาไปสู่ครูผูก้ ากบั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นส าคญัเพื่อน าไปสูก่ารศกึษาในศตวรรษที ่21 [2] 
 บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) คือ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning การศึกษาเรียนรู้                  
ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอรอ์นิเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนตามความสามารถ    
และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรยีน ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความ รปูภาพ เสยีง วดิโีอ และมลัตมิเีดยีอื่นๆ 
จะถูกส่งไปยงัผูเ้รยีนผ่านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ โดยผูเ้รยีน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชัน้เรยีนทุกคน 
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สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้  [3] ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทัง้ในห้องเรียน                 
และนอกห้องเรยีน สะดวกต่อการเรียนรู้ และสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยงัสามารถพฒันาทกัษะ               
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 

เทคนิคเพื่อนคู่คิด คือ การจดัการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รบัการเอาใจใส่จากครูหรอืเพื่อน และยงัช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรอืร้นในการเรียน
ตลอดเวลา คอื การจดัการเรยีนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ เทคนิคเพื่อนคู่คดินี้จะช่วยให้ผู้เรยีนมมีนุษย์สมัพนัธ์ มทีกัษะ              
ในการแก้ปญัหา และการสื่อสารจากการท างานร่วมกนัมกีารอภิปรายซกัถาม แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมอื             
และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เป็นผู้พูดและผู้ฟงัที่ดีรวมทัง้ต้องใจกว้างเปิดใจรบัฟงัความคดิเห็นของกนัและกนั       
มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออก และผลงานที่ท าโดยนักเรียนสองคนช่วยกันท าย่อมดีกว่าผลงานของบุคคล                         
ทีท่ าเพยีงคนเดยีว โอกาสทีจ่ะผดิพลาดมน้ีอยกว่า [4] 
 การจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะบรรลุจุดมุ่งหมายการเรยีนการสอนตอ้งอาศยัสือ่ทีเ่หมาะสมในการถ่ายทอด
และช่วยจูงใจให้ผู้เรียนมคีวามตัง้ใจ และสนใจเรยีนมากขึน้ และให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างมคีวามหมาย               
ทัง้ก่อให้เกิดเจตคติที่ดี และมีความประทบัใจในสิง่ที่เรียนช่วยให้อธิบายเนื้อหา และทกัษะ พร้อมเปิดโอกาส                
ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนมากขึน้ [5] ซึง่การจดัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิซึง่เป็นการเรยีน 
การสอนที่น่าสนใจ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้รู้จ ักคิด ลงมือท า  และแก้ปญัหาร่วมกันจึงมีประสิทธิภาพ 
ทัง้ในแง่ของปญัหา และน าความรู้ไปใช้ตลอดจนการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเทคนิคThink Pair Share เป็น 
การสง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธจ์ากท ากจิกรรมร่วมกนั ซึง่ Think หมายถงึการทา้ทายใหผู้เ้รยีนไดม้กีารคดิ ไตร่ตรอง 
Pair หมายถงึการจดัใหผู้เ้รยีนไดจ้บัเป็นคู่เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้Share หมายถงึสรุปผลการคน้หาค าตอบร่วมกนั 
สรุป และอภิปรายผลการค้นหา ซึ่งเทคนิคเพื่อนคู่คดิจะท าให้ผู้เรียนได้มกีารแลกเปลี่ยนอธิบายความคดิ หรือ
ความรูท้ีเ่ชื่อมโยงมาใชใ้นการแกป้ญัหา ใหเ้พื่อนฟงัท าใหผู้เ้รยีนมคีวามแม่นย าในเรื่องของการเรยีนมากขึน้ [6] 
 จากการได ้สมัภาษณ์ครูผู ้สอน ครูผู ้สอนได้จดัก ิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอนแบบบรรยาย      
และปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นหลักแต่ผู้เรียนได้รับเนื้อหาหรือบทเรียนที่ครูผู้สอน 
ก าลงัสอนไม่ครบถ้วนผูเ้รยีนบางคนมผีลการเรยีนรูท้ีต่ ่ากว่าเกณฑ์ รวมทัง้เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเป็นสิง่เรา้ หรอืสิง่ที่
ท าใหผู้้เรยีนมคีวามสนใจเกีย่วกบัการเรยีนการสอนแบบบรรยายหรอืปฏบิตัเิพยีงอย่างเดยีว น้อย และเนื่องดว้ย
เวลาในการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เนื้อหาในรายวิชามีมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม              
Microsoft PowerPoint ไม่ครบถว้น จงึไม่ท าใหม้กีารต่อยอดการเรยีนรู ้และพฒันาการเรยีนรูข้องตวัเองดเีท่าทีค่วร 
ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิมาช่วยปรบัรูปแบบ    
การจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ถ่ายทอด และจูงใจให้ผู้เรียน 
มคีวามสนใจ และตัง้ใจเรยีนเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint มากขึน้ มกีารจดัการเรยีนการสอน โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คดิโดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืท ามทีกัษะในการคดิ 
แลกเปลีย่นความรู ้คน้หาค าตอบ และแกป้ญัหาร่วมกนั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ ในรายวชิาคอมพวิเตอร์ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) 

2. เพื่อค้นหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์              
ทีพ่ฒันาขึน้ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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ช่วยสอนออนไลน์ในรายวชิาคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ 
 4. เพื่อคน้หาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  

 ผูว้จิยัไดใ้ชข้ ัน้ตอนการท างานตามทฤษฎขีอง ADDIE Model [7] ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.1 ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) 
  1.1.1 ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์หลกัสูตรในรายวิชาคอมพิวเตอร์จากแผนการสอนของโรงเรียน

เทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน  
  1.1.2 วเิคราะหก์ารสอนโดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
 1.2 ขัน้การออกแบบ (Design) 
  1.2.1 คดัเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างบทเรียน

คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
  1.2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์         

ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
  1.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยประเมิน              
ความถูกต้องในด้านเนื้อหาของบทเรียน และประเมินคุณภาพในด้านแบบทดสอบ โดยประเมินดัชนี                       
ความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ซึ่งมคี่าการประเมนิดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถาม      
และวตัถุประสงค ์อยู่ระหว่าง 0.55 - 1.00 

  1.2.4 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ซึง่ภายในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ประกอบดว้ยแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน แบบฝึกหดั เนื้อหา ซึง่เนื้อจะประกอบไปดว้ย 3 หน่วยการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  

   1. หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง หลกัการท างานเบือ้งตน้ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
   2. หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง เครื่องมอืในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
   3. หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง การสรา้งชิน้งานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 1.3 ขัน้พฒันาบทเรยีน (Development) 
  1.3.1 เตรยีมการ เตรยีมเน้ือหา ภาพนิ่ง  
  1.3.2 น ารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มาพัฒนา     

โดยจ าแนกบทเรยีนออกเป็นหน่วย 3 หน่วยละ 1 ชัว่โมง เพื่อใหง้่ายต่อการเรยีนรู ้
  1.3.3 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์มาพฒันาโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  
  1.3.4 น าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่ได้ท าการพฒันาไปประเมินกบัผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยออนไลน์ในดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 
  1.3.5 น าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพมาปรบัปรุงแก้ไข  

ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ และตดิตัง้บนระบบ Google Site ผ่าน URL https://1th.me/eGnCH 
 1.4 ขัน้การน าไปใช ้(Implementation) 
  1.4.1 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไปทดลองกับกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
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   1.4.1.1 ชี้แจงเกี่ยวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ให้กบันักเรยีน กลุ่มตวัอย่ าง
จ านวน 30 คน แนะน าการใช ้วธิกีารเรยีนตามขัน้ตอนแผนการจดัการเรยีนการสอนทีไ่ดอ้อกแบบไว้ 

   1.4.1.2 ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จ านวน 30 ขอ้ โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint และน าผลสมัฤทธิท์ีไ่ดม้าจบัคู่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเก่งกบัอ่อนเพื่อร่วมกบัการจดัการเรยีนรูร้่วมกบั
เทคนิคเพื่อนคู่คดิ  

   1.4.1.3 น าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ทีผ่่านการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยให้นักเรยีนแต่ละคู่ช่วยกนัคดิแล้วหาค าตอบ หลงัจากนัน้น าค าตอบไปอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อนในหอ้งเรยีน และใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนผ่านบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ และใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) จ านวน 30 ขอ้ แสดงดงัภาพที ่1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลวเิคราะหแ์ละพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 
 

1.5 ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) 
  1.5.1 การค้นหาประสทิธภิาพของของบทเรียน เพื่อประเมนิเนื้อหาของบทเรยีนคอมพิวเตอร์           

ช่วยสอนออนไลน์ จากคะแนนระหว่างเรยีน และคะแนนหลงัเรยีนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ E1/E2 
  1.5.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์                   

โดยน าค่าการประเมนิจากผูเ้รยีนมาวเิคราะหโ์ดยวธิทีางสถติ ิหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  
  

 

ขัน้ที ่1 Introducing 
การน าเขา้สู่บทเรยีน 

1.1) ชีแ้จงเกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอร์   
ชว่ยสอนออนไลน์ใหก้บัผูเ้รยีน 
1.2) ทดสอบก่อนเรยีน 
 
 ขัน้ที ่2 Process 

กระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 

2.1) กจิกรรมเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนด้วยบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 
  (1) การน าเสนอเนื้อหา 
  (2) แหล่งขอ้มลู  
  (3) มปีฏสิมัพนัธร์่วมกนั  

2.2) การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
  (1) เสรมิความเขา้ใจผา่นกจิกรรมคู่ 
  (2) สรา้งผลงานในหอ้งเรยีน 

ขัน้ที ่3 Evaluating 
การประเมนิ 

3.1) วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3.2) ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 

 

1.3) การจดัคู่นกัเรยีน จ านวน 15 คู่ 
1.4) ใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
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 2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  
  2.2 แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคอมพวิเตอร ์โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
  2.4 แบบประเมนิดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(IOC) 
  2.5 แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเนื้อหา และแบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคนิคการผลติสือ่ 
  2.6 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์  
 3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
  3.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 4 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ 155 คน 
  3.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/4 โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) 
จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 30 คน โดยวธิกีารสุม่อย่างง่ายและวธิจีบัสลากหอ้งเรยีน 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติที ( t-test)  
โดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [6] ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาและประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ขึน้ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งได้ผลการประเมินคุณภาพสื่อบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint แสดงดงัตารางที ่1              
และตารางที ่2 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ดา้นเนื้อหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. การแจง้จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหผู้เ้รยีนทราบ 
2. เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
3. ความถูกตอ้งชดัเจนของเนื้อหา 
4. เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 
5. ความเหมาะสมในการจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหา 
6. การจดัล าดบัตามความยากง่ายมคีวามเหมาะสม 
7. ความเหมาสมระหว่างรปูภาพกบัเนื้อหา 
8. ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้
9. แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม 
10. ความสอดคลอ้งแบบฝึกหดัก่อน/หลงัเรยีนกบัเนื้อหา        

4.67 
4.33 
3.67 
4.33 
4.00 
4.33 
3.67 
4.33 
4.33 

 
4.33 

0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
1.00 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
0.58 

มากทสีดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

โดยรวม 4.20 0.13 มาก 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ ดา้นเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย ( X̅) เท่ากบั 4.20 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.13 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ดา้นเทคนิคการผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ดา้นตวัอกัษร (TEXT) 4.77 0.15 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นปฏสิมัพนัธ ์(INTERACTIVE) 4.61 0.36 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นภาพนิ่ง (IMAGE) 4.40 0.56 มาก 

โดยรวม 4.59 0.20 มากท่ีสุด 
   
  จากตารางที ่2 พบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ ดา้นเทคนิคการผลติสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.20 
   ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการประเมนิคุณภาพมาศกึษา และวเิคราะห ์ซึง่การจดัท าบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์ และเครื่องมอืของกจิกรรม แสดงดงัภาพที ่2-5 

 
ภาพท่ี 2 หน้าแรก               ภาพท่ี 3 แบบทดสอบ                  ภาพท่ี 4 บทเรยีน                ภาพท่ี 5 แบบฝึกหดั 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 

179 

 

 จากภาพที่ 2-5 พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 1) หน้าแรก  
2) แบบทดสอบ 3) บทเรยีน และ 4) แบบฝึกหดั 
 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยมกีารทดสอบระหว่างเรยีน 
และหลงัการเรยีนของนกัเรยีนจากนัน้น าผลการเรยีนรูม้าวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน แสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศกึษาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 

ประสิทธิภาพ จ านวน (ข้อ) คะแนน X̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 30 30 26.90 1.56 89.67 
คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 30 25.10 3.76 83.67 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรยีนมคี่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรยีนเท่ากบั 26.90 คดิเป็นร้อยละ 89.67    
และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลงัเรยีนเท่ากบั 25.10 คดิเป็นร้อยละ 83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ 
80/80 
 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีการทดสอบ              
ก่อนเรยีน และหลงัการเรียนรู้ จากนัน้น าผลการเรยีนรู้มาวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกบัเกณฑ์ และสรุปผล           
แสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 

การทดสอบ จ านวน(ข้อ) คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 

ทดสอบก่อนเรยีน 30 30 9.40 2.78 
29 8.16 .00* 

ทดสอบหลงัเรยีน 30 30 25.10 3.76 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
  จากตารางที ่4 พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 9.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.78 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 25.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.76 โดยค่าทดสอบสถติิทีเท่ากบั 
8.16 ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนออนไลน์ 
  ผูว้จิยัด าเนินการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
หลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ แสดงดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 
รายการประเมิน X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของวชิา 4.37 0.77 มาก 
2. ความพงึพอใจดา้นสือ่การเรยีนออนไลน์ 4.19 0.52 มาก 
3. ความพงึพอใจดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 4.25 0.60 มาก 

โดยรวม 4.27 0.65 มาก 
  
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27          
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 
 
อภิปรายผลการวิจยั  
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์คอมช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ผู้วิจ ัยได้น าขัน้ตอนการท างานตามทฤษฎีของ ADDIE Model มาใช ใ้นการว จิ ยั              
โดยการศกึษา วเิคราะหเ์นื้อหา หลกัสตูร และเทคนิคเพื่อนคู่คดิ จากนัน้ไดท้ าการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ได้ถูกน าเสนอ 
ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ในด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ              
(X̅ = 4.20, S.D. = 0.13) ดา้นเทคนิคการผลติสื่อมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (X̅ = 4.59, S.D. = 0.20) ก่อนน าไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ และวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดในการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 
 2. ผลการศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยการทดสอบระหว่าง
เรยีนและหลงัการเรียนของผู้เรียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.67/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 
มีการพัฒนาตามกระบวนการ ของ ADDIE Model ท าให้การจัดท าเนื้อหาครบถ้วนและต่อเนื่ องตามล าดับ 
การออกแบบรปูแบบน่าสนใจ ท าใหน้กัเรยีน มคีวามสนใจในการศกึษา ไดร้บัเนื้อหาตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวม้กีารใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเทคนิคเพื่อนคู่คิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีมนุษย์สมัพนัธ์ มีทกัษะ 
ในการแก้ปญัหาและการสื่อสารจากการท างานร่วมกนัมีการอภิปรายซกัถาม แลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือ  
และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อาจส่งผลใหก้ารเรยีนของผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพและท าใหผ้ลการทดสอบระหว่างเรยีน 
และหลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของสุธาสินี รอดกระโทก กระพนั ศรีงาน  
และคณะ [8] ได้มีการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด  
เรื่องโปรแกรมพืน้ฐานการพมิพ ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยให้
มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และทศัรินทร์ บุญพร้อม ฉันทิชย์ สาทิตานันต์ และคณะ [6] ได้มีการศึกษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คดิเพื่อส่งเสรมิสมรรถะส าคญัของผู้เรยีนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.33/82.40 ซึง่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 3. การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ โดยการทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ซึ่งน าผลการเรยีนรู้มาวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐานเทยีบกบั
เกณฑ ์พบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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โดยคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 9.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.78 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 
25.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.76 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากบั 8.16 เนื่องจากนักเรียนสามารถเรยีนรู้
ทบทวนความรู้ในสิง่ที่ไม่เข้าใจได้จากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ผู้เรยีนมกีารแลกเปลี่ยนความรู้     
ได้แสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีทักษะในการแก้ปญัหางานวิจัย             
ของจรนิทร อุ่มไกร [9] ได้มกีารพฒันาสื่อการเรยีนออนไลน์โดยใช้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิา
วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบแบบโครงงานผสมผสานกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเกมร่วมมอื เทคนิค  (GLT) ส าหรบั
นักศกึษา ชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยั ราชภฏันครปฐม พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผู้เรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั . 05     
และเกริกฤทธิ ์บัวนาค และธิติ จันตะคุณ [10] ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย                  
วชิาคอมพวิเตอร์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนหลงัเรยีนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ โดยสอบถาม
ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ หลงัจากจดัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ 
พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 
ความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 รองลงมาคอื ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และ ดา้นสือ่การเรยีนออนไลน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.52 มคี่าความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหามเีนื้อหาสัน้น่าสนใจมกีารออกแบบ 
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความ รปูภาพ และวดิโีอ ท าใหน้ักเรยีนกระตอืรอืรน้ทีอ่ยากจะท าความเขา้ใจเกีย่วกบับทเรยีน
นอกจากผู้เรียนได้ความรู้จากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แล้วยงัได้ปฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อน  ได้ทกัษะ      
ในการแก้ปญัหาและการสื่อสารจากการท างานร่วมกันมีการอภิปรายซักถาม ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน 
ใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวงศป์ญัญา นวนแกว้ ชเนตต ีพมิพ์สวรรค ์และคณะ 
[11] ไดม้กีารพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเอม็เลริน์น่ิง วชิากระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์2 ดว้ยโปรแกรมประยุกต์
ลกัษณะฟอรม์ของนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ปีที ่3 พบว่า มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้เอ็มเลิร์นนิ่ง วิชากระบวนการพฒันา ซอฟต์แวร์ 2 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ในลกัษณะฟอร์ม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ ในรายวชิาคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ผ่านการประเมิน       
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่ าน โดยแบ่ งออกเ ป็น  2 ด้าน คือ  1)  ด้าน เนื้ อหามีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ                              
(X̅ = 4.20, S.D. = 0.13) 2) ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั (X̅ = 4.59, S.D. = 0.20) โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) หน้าหลัก 2) แบบทดสอบ 3) บทเรียน  
และ 4) แบบฝึกหดั ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์มีประสทิธิภาพ 89.67/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 9.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.78 และคะแนนเฉลี่ย
หลงัเรยีนเท่ากบั 25.10 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.76 โดยค่าทดสอบสถติทิเีท่ากบั 8.16 และความพงึพอใจ
ผูเ้รยีนที่มต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์หลงัจากเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนออนไลน์ 
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พบว่าผู้เรียนมีความนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.65 ความคดิเหน็ ทีน่ักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากที่สุด คอื ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของวชิา  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 รองลงมาคอื ความพงึพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รบั  
มีค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  4. 25 ส่ วน เบี่ ย ง เบนม าตร ฐ าน เท่ า กับ  0.60 แ ล ะด้ านสื่ อ ก า ร เ รี ย นออน ไล น์   
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 มคี่าความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
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[11] วงศป์ญัญา นวนแกว้; ชเนตต ีพมิพส์วรรค;์ และ จรญั เจมิแหล่.  (2559).  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้
   โดยเอม็เลริน์นิ่ง วชิากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์2 ดว้ยโปรแกรมประยุกตล์กัษณะฟอรม์กลุ่มตวัอย่าง  
   เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ปีที ่3.  ใน  การประชุมวชิาการระดบัชาต ิการจดัการ 
   เทคโนโลยแีละนวตักรรม ครัง้ที ่2. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และประเมิน
คุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ 2) เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
ระหว่างก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอื โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 32 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ได้แก่ 1) แผนการจดัเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ 
และสารประกอบ ผลการวจิยัพบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ทัง้ 3 แผนมีผลการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.87, S.D. = 0.15) และ 2) คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะร่วมกบั
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: ธาตุและสารประกอบ  การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ  การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to create the lesson plans on elements and compounds of 7 th 
grade students using inquiry process and cooperative learning and to assess the quality of the lesson plans 
by experts, and 2) to compare the students’ science learning achievement between before and after learning. 
The sample group was one classroom of 7th grade students (n=32). The research tools consisted of: 1) the 
lesson plans on elements and compounds for 7th grade students by using inquiry process and cooperative 
learning, 2) the assessment form of the quality of the lesson plans on elements and compounds, and 3) the 
achievement test on elements and compounds. The results indicated that: 1) the quality of the lesson plans 
by the experts was at level of very good quality (X̅ = 4.87, S.D. =  0.15) , and 2) the mean scores of the 
students’ learning achievement of posttest were higher than those of pretest at the statistically significant .05 
level. 
 
Keywords: Elements and Compounds, Inquiry Process, Cooperative Learning 
 

บทน า 
ในปจัจุบนัยงัพบปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ซึง่เหน็ไดจ้ากคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน

ระดบัประเทศ เช่น ผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) 
ประจ าปีการศกึษา 2560 พบว่า นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ทีท่ าการสอบมผีลคะแนนเฉลี่ยวชิาวทิยาศาสตรต์ ่ากว่ารอ้ยละ 
50 [1] และผลการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 (Programme for International Student 
Assessment: PISA) ด้านความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่านักเรยีนไทยได้คะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน  
ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดบั [2] สาเหตุมาจากสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์
ในศตวรรษที่ 21 มุ่งพฒันาทัง้ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชวีติ ควรให้ผู้เรยีนฝึกทกัษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น
นอกเหนือจากการเรยีนรูเ้ฉพาะวชิาแกนหรอืวชิาหลกัในต ารา ตอ้งจดัใหส้มัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ มกีารบรูณาการ
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยกันแบบองค์รวม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห ์ 
คดิแกป้ญัหา คดิสรา้งสรรค ์ฝึกทกัษะการแสวงหาความรู ้ทกัษะการสื่อสาร การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ตลอดจนสามารถ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ [3] แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้  จึงต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพราะความรูเ้กดิไดจ้ากกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการศกึษา การมสีว่นร่วมทางการ
เรยีนรู ้การจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ดัง้นัน้การเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นท่องจ าเน้ือหาสาระจงึไม่เหมาะกบัการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียนในศตวรรษนี้ โดยบทบาทของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ที่ตัง้ค าถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปญัหาที่ได้รบัการกระตุ้นจากบทเรียนหรือสภาพแวดล้อมทางสงัคมร่วมกันเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะ 
หาความรู้ การลงมือปฏิบัติ การแก้ปญัหาร่วมกัน สรุปความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ได้คิดและลงมือปฏิบัต ิ 
ส่วนบทบาทของผู้สอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จะต้องออกแบบการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตัง้ค าถาม 
และสรา้งความสนใจในการเรยีน ชี้แนะกระบวนการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู้ และวธิกีารเรยีนรูท้ี่เหมาะสม ผู้สอนคอืผู้ที่
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อ านวยความสะดวกในการเรยีน จดัสถานการณ์การเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบักระบวนทศัน์การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเมนิการเรยีนรูข้องผู้เรยีน โดยสรา้งเครื่องมอืประเมนิการเรยีนรูแ้ละสะทอ้นผลเพื่อการพฒันามากกว่าการตดัสนิ 
[4] 

การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry Process) เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยวธิสีบืเสาะหาความรู ้5E มจีุดเด่น คอื เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รยีน
เกดิการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนสบืเสาะหาความรู ้เป็นการพฒันากระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ 
ให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบตัิ ได้ฝึกคิด วเิคราะห์ แยกแยะ และแก้ปญัหาด้วยตนเอง โดยมีข ัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรูอ้อกเป็น 5 ขัน้ตอน หรอืเรยีกว่า 5E ตามแนวคดิของ BSCS [5] ดงันี้ ข ัน้สรา้งความ
สนใจ (Engagement) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขัน้ขยายความรู ้
(Elaboration) และขัน้ประเมิน (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่ องกันไป รูปแบบการเรียนการสอน 5E  
เหมาะส าหรบัการเรยีนรู้โดยใช้วธิีการและเทคนิคการสอนที่แตกต่างกนัในแต่ละขัน้ตอน กล่าวคอืในแต่ละขัน้ตอน
สามารถน าเทคนิคการสอนอื่น สือ่ หรอืวธิกีารทีต่่างกนัมาร่วมในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู้
อย่างสงูสุด [6] ช่วยพฒันากระบวนการคดิของผูเ้รยีนโดยการตัง้ค าถาม อาจเป็นค าถามทีค่ดิวเิคราะหใ์ช้เหตุผลในการ
อธบิาย หรอืเป็นค าถามที่เกดิการบูรณาการความรูเ้ดมิกบัขอ้มูลใหม่ [7] นักเรยีนจะมคีวามกระตือรอืรน้ในการเรยีน 
การตอบค าถามและคน้หาค าตอบ และนักเรยีนสามารถถามค าถามต่อยอดไปถงึการน าในชวีติประจ าวนัได ้[8] ส่งผล
ใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูอ้ย่างเป็นกระบวนการ มปีระสทิธภิาพ และมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ [9] อกีทัง้
ยงัสามารถส่งเสรมิให้บทบาทของนักเรยีนได้ศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองได้เต็มศกัยภาพตลอดจนสนับสนุนให้นักเรยีน
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เกื้อกูลกนั จะส่งผลให้นักเรยีนอ่อนพฒันาขึน้ คนเก่งได้ฝึกฝนทบทวนสิง่ที่ได้ศกึษาได้ทุกที่  
ทุกเวลา และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมแีนวคดิสอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 คอื เชื่อว่าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนไดส้รา้งความรูท้ี่
เป็นของตนเองขึน้มาจากความรูท้ีม่อียู่เดมิ หรอืจากความรูท้ีร่บัเขา้มาใหม่ การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืต้องค านึงถงึ
องค์ประกอบที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกัน หรือได้ท างานกลุ่ม อันได้แก่                  
การพึ่งพาอาศยัและเกือ้กูลกนั การปรกึษาหารอืกนัอย่างใกล้ชดิระหว่างสมาชกิในกลุ่ม ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
แต่ละคน การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย หรอืทกัษะการท างานเป็นกลุ่มหรอืทกัษะทาง
สงัคม และกระบวนการกลุ่ม [10] เป็นการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยการให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกนัมานัง่รวมกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-6 คน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์ 
และเกิดความส าเรจ็ร่วมกันของกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุตามจุดประสงค ์[11] โดยเทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีน่ ามาใช้
ได้แก่ เทคนิค TGT (Team Game Tournament) เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
ได้แยกย้ายกันไปตามกลุ่มความสามารถที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มไปท าการแข่งขนัตอบค าถาม  
ท าให้สมาชกิในกลุ่มตระหนักว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมคีวามส าคญัที่จะท าให้กลุ่มประสบความส าเรจ็ 
เทคนิค LT (Learning Together) เป็นเทคนิคทีผู่เ้รยีนทุกคนในกลุ่มช่วยกนัศกึษาเน้ือหาร่วมกนั โดยก าหนดใหแ้ต่ละ
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คนมีบทบาทหน้าที่ช่วยกนัในการเรยีนรู้ และสรุปค าตอบร่วมกนัเป็นผลงานของกลุ่ม โดยสมาชิกได้มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน เพื่อให้ประสบความส าเร็จร่วมกันและเทคนิค TD (Team Discussion)  
เป็นเทคนิคทีผู่้เรยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อประเดน็ปญัหาทีค่รูก าหนดให ้สมาชกิของกลุ่มทุกคนมกีารร่วมกนั
ระดมความคดิ พูด อภปิราย แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ
เกีย่วกบัเรื่องทีศ่กึษาหรอืร่วมกนัท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายของกลุ่ม ท าใหน้กัเรยีนกลา้ทีจ่ะแสดงออก มคีวามมัน่ใจ
ในตวัเอง เหน็ความส าคญัของตนเองต่อกลุ่ม และบรรยากาศในการเรยีนสนุกสนานสอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นใหผู้้เรยีนเกดิทกัษะการแก้ปญัหา และทกัษะการท างานร่วมกนั ซึง่การร่วมมอืกนัเรยีนรูเ้ป็น
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่ช่วยให้ผูเ้รยีนได้ร่วมมอืกนัแกป้ญัหาต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ได ้[12] ท าให้ผูเ้รยีนเกดิ
ทกัษะการท างานเป็นทมี มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนั มีการแสดงออกซึง่การยอมรบัให้เกยีรตกินั ตระหนักในความส าคญั
ของกนัและกนัมีการแบ่งหน้าที่ ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานร่วมกนั มคีวามรบัผดิชอบ [13] นอกจากนี้
การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมช่วยเพิม่แรงจูงใจการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ 
[14] อกีทัง้ยงัท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจและร่วมกนัทบทวนบทเรยีนมากขึน้ มคีวามพยายามเพื่อจะท าให้
ทมีตนเองประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนั ซึง่สง่ผลใหม้พีฒันาการทางผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ เน่ืองจากผูเ้รยีน
ทีเ่รยีนไม่ทนัเพื่อนไดร้บัการทบทวนความรูจ้ากสมาชกิในกลุ่มท าใหเ้ขา้ใจในบทเรยีนมากขึน้ สว่นผูเ้รยีนทีเ่ก่งอยู่แลว้
นัน้ การไดท้บทวนบทเรยีนใหเ้พื่อนในกลุ่มท าใหเ้กดิความรู ้ความเชีย่วชาญในบทเรยีนนัน้มากยิง่ขึน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวจงึท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ ิทยาศาสตร์ที่ใช ้
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เพื่อช่วยพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
ซึง่การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเป็นการจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นักเรยีนได้เรยีนรูร้่วมกนั
เป็นกลุ่มแบบคละความสามารถทีม่กีจิกรรมทีส่รา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบัตวันักเรยีน ท าใหน้ักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ 
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน มีเป้าหมายในการเรียนร่วมกันมีหน้าที่ร ับผิดชอบงานของตนเองและงานของกลุ่ม  
มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ให้ค าปรกึษากนั เกิดการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในกลุ่มของตนเอง ตระหนักถึงความส าคญั 
ของทุกคนในกลุ่ม ท าใหทุ้กคนในกลุ่มไดเ้รยีนรูแ้ละบรรลุตามจุดประสงค ์จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
เพิม่สูงขึน้ [13, 15-16] โดยเนื้อหาที่ใช้ในการวจิยัคอื เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  
ซึง่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วทิยาศาสตร ์สาระที่ 2 วทิยาศาสตรก์ายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสมบตัิของสสาร องคป์ระกอบของสสาร 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการ
เปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การเกดิสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ี[17] 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื และประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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 2. เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมอื 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบมกีลุ่มทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (One Group 
Pretest-Posttest Design) 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนคงคาราม เขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 จงัหวดัเพชรบุร ี10 หอ้งเรยีน จ านวน 
393 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนคงคาราม เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 จงัหวดัเพชรบุร ี1 ห้องเรยีน จ านวน 
32 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
 ตวัแปรตาม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
 
 ขัน้ตอนการวิจยัการวจิยัในครัง้นี้แบ่งขัน้ตอนการวจิยัเป็น 4 ขัน้ ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร และงานวิจยัเก่ียวข้อง 

ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ของส านักวชิาการ 
และมาตรฐานการศกึษาส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร ในสาระที ่2 วทิยาศาสตร์
กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสมบตัิของสสาร องค์ประกอบของสสารความสมัพันธ์ระหว่างสมบตัิของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ีเนื้อหาที่ใช้ในการวจิยัคอื เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ซึ่งตรงกบัตวัชี้วดั ม.1/1 
อธบิายสมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ได้จากการ
สงัเกตและการทดสอบและใชส้ารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ รวมทัง้จดักลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ 
ตัวชี้วดั ม.1/2 วเิคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกมัมนัตรงัส ีที่มีต่อสิง่มีชีวิต สิง่แวดล้อม
เศรษฐกจิและสงัคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตวัชี้วดั ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ  
ธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า ตัวชี้วดั ม.1/7 อธบิายเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแ้บบจ าลองและสารสนเทศ และตวัชีว้ดั ม.1/8 อธบิายโครงสรา้งอะตอม 
ที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอเิลก็ตรอน โดยใช้แบบจ าลอง วเิคราะห์สาระการเรยีนรู้แกนกลาง วเิคราะห์
ตวัชีว้ดั เพื่อก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และขอบเขตเน้ือหา 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

189 

 

 ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Process) แบบ 5E การเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเอกสารประกอบการเรยีนรู ้และจดัท าสาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรยีนรู้
สาระส าคญั รายละเอยีดเนื้อหา และหลกัการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาออกแบบกจิกรรมการ เรยีนรู้จากการศกึษา
ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร ์ 
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
แบ่งเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ แผนที่ 2 เรื่องธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  
แผนที่ 3 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ  
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชใ้นการออกแบบและสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมนิคุณภาพและตรวจสอบความสอดคล้อง ได้แก่ แบบประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยผู้เชีย่วชาญ แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ  
โดยผูเ้ชีย่วชาญ  
 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
และเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1) เครื่องมอืวจิยัทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
  1.1 แผนการจดัเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ทีใ่ช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื แบ่งออกเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 เรื่อง อะตอม 
ธาตุ และสารประกอบ เวลา 2 คาบเรยีน แผนที่ 2 เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ เวลา 2 คาบเรยีน แผนที่ 3 
เรื่อง ธาตุกมัมนัตรงัส ีเวลา 2 คาบเรยีน รวมใชเ้วลาทัง้หมด 6 คาบเรยีน (คาบเรยีนละ 50 นาท)ี 
  1.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ จ านวน 25 ขอ้
โดยแบ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ และข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ โดยวัดจุดประสงค ์
เชงิพฤติกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้-ความจ า จ านวน 1 ขอ้ (4%) ดา้นความเขา้ใจจ านวน 8 ขอ้ (32%) ดา้นการ
น าไปใช ้จ านวน 6 ขอ้ (24%) ดา้นการวเิคราะห ์จ านวน 10 ขอ้ (40%) 
 2) เครื่องมอืวจิยัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ประกอบดว้ย 
  2.1 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรยีนรู้และเนื้อหาของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ธาตุและสารประกอบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 5 4 3 2 และ 1 โดยหมายถึงระดบั
คุณภาพมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ดตามล าดบั รายการประเมนิแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1. สาระส าคญั 
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2. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 3. สาระการเรยีนรู้ 4. เนื้อหาสาระ 5. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 6. สื่อการเรยีนรู้ 7. การ
วดัผลและประเมนิผล 

           2.3 แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกรรมของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
  

การออกแบบและสรา้งแผนการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์เรือ่ง ธาตแุละสารประกอบ 
 ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ มาตรฐาน
การเรยีนรู้ตวัชีว้ดั สมรรถนะส าคญั คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ สาระส าคญัสาระการเรยีนรู้/เนื้อหาสาระ จุดประสงค ์
การเรยีนรู้ กจิกรรมการเรยีนการสอน ใบกจิกรรม และใบความรู้ โดยรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละแผนการจดัการ
เรยีนรู ้มดีงันี้ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง อะตอม ธาตุและสารประกอบเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกบัเทคนิค TGT จุดประสงค์การเรียนรู้คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถ  
1) อธบิายเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบโดยใชแ้บบจ าลองและสารสนเทศได ้2) อธบิาย
โครงสรา้งอะตอมที่ประกอบดว้ยโปรตอน นิวตรอน และอเิลก็ตรอน โดยใช้แบบจ าลองได้ 3) เขยีนสญัลกัษณ์ธาตุได ้  
4) ระบุอะตอมและจ านวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารได้ 5) ระบุอตัราส่วนโดยจ านวนอะตอมของ
สารประกอบได้ 6) อธิบายประโยชน์ของสารประกอบบางชนิดได้ 7) จ าแนกความแตกต่างระหว่างอะตอม ธาตุ  
และสารประกอบได้ ใช้เวลา 100 นาที ประกอบด้วย4 กิจกรรมย่อย กิจกรรมที่ 1 ธาตุและสารประกอบ ลักษณะ
กิจกรรมเป็นใบกิจกรรมกลุ่ม มีแบบจ าลองธาตุ และสารประกอบ ให้นักเรยีนในแต่ละกลุ่มร่วมกนับันทึกลงในใบ
กจิกรรมแต่ละขอ้ว่าเป็นแบบจ าลองของธาตุหรอืสารประกอบ โดยศกึษาใบความรู้ เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ 
ประกอบการท ากจิกรรม กจิกรรมที ่2 โครงสรา้งอะตอม ลกัษณะกจิกรรมเป็นใบกจิกรรมกลุ่ม โดยโจทยก์ าหนดชนิด
ธาตุ จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของธาตุ ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบไปดว้ยโปรตอนและนิวตรอนรวมกนัอยู่ตรงกลางอะตอม และอเิลก็ตรอนอยู่ลอ้มรอบนิวเคลยีส โดยศกึษาใบ
ความรู้ เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ และแบบจ าลองโครงสร้างอะตอมของธา ตุฮีเลียมจากดินน ้ ามัน 
ประกอบการท ากจิกรรม กจิกรรมที ่3 สตูรเคมขีองสารประกอบลกัษณะกจิกรรมเป็นใบกจิกรรมกลุ่ม โดยโจทยจ์ะใหรู้ป
โมเดลและสตูรเคมขีองสารประกอบใหน้ักเรยีนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัเตมิชื่อสารประกอบ อตัราส่วนโดยจ านวนอะตอม 
และธาตุที่เป็นองค์ประกอบ โดยศึกษาใบความรู้ เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ ประกอบการท ากิจกรรม 
และกจิกรรมที่ 4 เกมบงิโกธาตุและสารประกอบ เป็นกจิกรรมทีน่ักเรยีนแต่ละกลุ่มเขยีนสญัลกัษณ์ธาตุ และสูตรเคมี
ของธาตุและสารประกอบลงในบัตรบิงโกจ านวน 24 ช่องที่ไม่ซ ้ากนั โดยใช้สญัลกัษณ์ธาตุ และสูตรเคมีของธาตุ 
และสารประกอบจากใบประกอบการเล่นบงิโกทีค่รูแจกให ้ครเูป็นผูสุ้่มหยบิธาตุและสารประกอบจากทัง้หมด 40 ชนิด
จากที่ก าหนดให้ในใบประกอบการเล่นบิงโก แล้วอ่านชื่อธาตุที่สุ่มหยิบได้ นักเรยีนที่บิงโกครบในลกัษณะแนวตัง้ 
แนวนอน แนวทแยง แบบใดแบบหนึ่งถอืว่าชนะ หลงัจากนัน้สมาชกิในกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามในใบค าถาม
ทบทวนความรู ้เพื่อทีจ่ะเตรยีมตวัแขง่ขนัการตอบค าถาม 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี่ใช้รูปแบบ 
การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกบัเทคนิค LT จุดประสงค์การเรียนรู้คือ เพื่อให้นักเรยีนสามารถ  
1) อธบิายสมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีไ่ดจ้ากการ
สงัเกต การทดสอบ และใชส้ารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ได ้2) จดัจ าแนกกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะตามสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ ที่ได้จากการสงัเกต การทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 3) วเิคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่มต่ีอสิง่มชีวีติ สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ  
และสงัคม 4) ตระหนักถงึคุณค่าของการใชธ้าตุโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ โดยเสนอแนวทางการใชธ้าตุอย่างปลอดภยั 
คุม้ค่า ใชเ้วลา 100 นาท ีลกัษณะของกจิกรรม นักเรยีนไดร้่วมกนัท ากจิกรรมกลุ่ม โดยนักเรยีนแต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัิ
กจิกรรม ท าการสงัเกต ตรวจสอบ และศกึษาสมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุ ไดแ้ก่ ส ีสถานะ ความมนัวาว 
การน าไฟฟ้า และความเหนียว/เปราะ จากตวัอย่าง ไดแ้ก่ แผ่นทองแดง แผ่นสงักะส ีแผ่นแมกนีเซยีม ก ามะถนั และไส้
ดนิสอ (แกรไฟต)์ พรอ้มทัง้บนัทกึผลการท ากจิกรรมลงในใบกจิกรรม 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง ธาตุกมัมนัตรงัส ีเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้5E ร่วมกบัเทคนิค TD จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้อื เพื่อใหน้ักเรยีนสามารถ 1) อธบิายความหมาย
ของธาตุกมัมนัตรงัสไีด ้2) อธบิายประโยชน์และโทษของธาตุกมัมนัตรงัสไีด ้3) วเิคราะหผ์ลจากการใชธ้าตุกมัมนัตรงัส ี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุ
กมัมนัตรงัส ีโดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภยั คุม้ค่า ใชเ้วลา 100 นาท ีลกัษณะของกจิกรรม นักเรยีนได้
ร่วมกนัศกึษาสถานการณ์ปญัหาที่ก าหนดให้ ร่วมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัสถานการณ์ โดยระบุปญัหาหรอืผลกระทบ 
วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา เสนอแนวทางแกป้ญัหา และวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการแกป้ญัหาซึง่แต่ละแผนการ
จดัการเรยีนรูไ้ดน้ ารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ ร่วมกบัเทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบัเทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

การจดัการเรียนรูแ้บบ
สืบเสาะ (5E) 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 
เรือ่ง อะตอม ธาตแุละ

สารประกอบ 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 
เรือ่ง ธาตโุลหะอโลหะ 

และก่ึงโลหะ 

แผนการจดัการ
เรียนรูท่ี้ 3 เรือ่ง  
ธาตกุมัมนัตรงัสี 

การเรียนรูแ้บบรว่มมอื 
ขัน้สรา้งความสนใจ 

   
ขัน้ส ารวจและคน้หา TGT LT TD 
ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป TGT LT TD 
ขัน้ขยายความรู ้ TGT  TD 
ขัน้ประเมนิ TGT LT 

 
 TGT = Team Game Tournament, LT = Learning Together, TD = Team Discussion 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

192 

 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคล้องและประเมินคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 น าแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ เสนอพรอ้มกบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแก่
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษา 1 ท่าน  
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 1 ท่าน 

น าผลการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่เพื่อประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบโดยก าหนดความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดงันี้ [18] คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 - 5.00 หมายถึง  
มคีุณภาพอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 3.51 - 4.50 หมายถงึ มคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก 2.51 - 3.50 หมายถงึ มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถงึ มคีุณภาพอยู่ในระดบัน้อย และ 1.00 - 1.50 หมายถงึ มคีุณภาพอยู่ในระดบัน้อย
ทีสุ่ด แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหผ์ล พบว่าผลการประเมนิคุณภาพของแผนการจดัเรยีนรู้ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 แสดงว่าแผนการจดัเรยีนรู้
เรื่องธาตุและสารประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถสรุปผลได้ว่าแผนการจัดเรียนรู้ เรื่อง ธาตุ 
และสารประกอบ มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการเรยีนการสอน และผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง 
ขอ้ค าถามกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (Index of Item – Objective Congruence หรอื IOC) ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ จ านวน 35 ข้อ พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของขอ้สอบรายขอ้เท่ากบั 1.00  ทุกขอ้ แสดงว่าขอ้สอบทุกขอ้มคีวามสอดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้สอบ จ านวน 25 ขอ้  
เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กบักลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่องธาตุและสารประกอบ กบักลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนคงคาราม จงัหวดัเพชรบุร ี1 ห้องเรยีน จ านวน 32 คน โดยใช้เวลาจดักจิกรรมและเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้สิน้  
8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  1) ทดสอบก่อนเรียน 
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบใชเ้วลา 50 นาท ี2) จดัการเรยีน
การสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ จ านวน 3 แผน เวลา6 คาบเรยีน แบ่ง
การจดักจิกรรมเป็น 3 ครัง้ครัง้ที ่1 ใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ เวลา 100 นาท ีครัง้ที ่
2 ใช้แผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ เวลา 100 นาที ครัง้ที่ 3 ใช้แผนการจดัการเรยีนรู้  
เรื่อง ธาตุกัมตรังสี 3) ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ 
และสารประกอบ ใช้เวลา 50 นาท ีโดยการท าแบบทดสอบได้เว้นระยะเวลาห่างจากการท ากจิกรรม 1 สปัดาห์ ทัง้นี้
เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้เีวลาศกึษาทบทวนความรูจ้ากชุดกจิกรรมดว้ยตนเองอกีครัง้  
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 การวิเคราะหข์้อมูล 
 วเิคราะหค์ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชส้ถติคิ่า t-test for Dependent Sample 
 

ผลการวิจยั 
1. ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์เรือ่ง ธาตแุละสารประกอบ 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ผ่านเกณฑก์ารประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ผลการประเมนิคุณภาพแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แสดงดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง ธาตุและสารประกอบทัง้ 3 แผน โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 

รายการประเมิน X̅ S.D. ผลการประเมิน 
1. สาระส าคญั 4.89 0.00 มากทีส่ดุ 
2. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.97 0.05 มากทีส่ดุ 
3. สาระการเรยีนรู ้ 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
4. เนื้อหาสาระ 4.91 0.03 มากทีส่ดุ 
5. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.92 0.02 มากทีส่ดุ 
6. สือ่การเรยีนรู ้ 4.86 0.05 มากทีส่ดุ 
7. การวดัผลและประเมนิผล 4.55 0.04 มากทีส่ดุ 

รวมการประเมินคณุภาพของชุดกิจกรรม 4.87 0.15 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ซึ่งแสดงว่าแผนการจดัการ
เรยีนรู ้เรื่อง ธาตุและสารประกอบมคีุณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้นในแต่ละองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทุกดา้นโดยผลการประเมนิดา้น
สาระการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 5.00 และดา้นการวดัผลและประเมนิผลมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 4.55 
 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
ระหว่างก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีใช้การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะรว่มกบัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
 น าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Sample ไดผ้ลดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ระหว่างก่อน
และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig 
ก่อนเรยีน 32 30 12.56 3.24 

18.007* .000 
หลงัเรยีน 32 30 22.78 1.89 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรยีน
ก่อนเรยีนมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 12.56 คะแนน และหลงัเรยีนมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 22.78 คะแนนจากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนกัเรยีนพบว่าคะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ทีใ่ชก้ารจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื โดยผู้เชีย่วชาญมคีุณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X̅ = 4.87, S.D. = 
0.02) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี้  

แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ มีการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ                  
อนัพงึประสงค์ เนื้อหาสาระมคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคถ์ูกต้องตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัระดบัของนักเรยีน              
มคีวามต่อเนื่องเป็นล าดบั มกีารก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่อุปกรณ์ วธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมและชดัเจน 
นอกจากนี้มกีจิกรรมให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตัไิดจ้รงิและสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง รวมถึงส่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์
การคิดแก้ปญัหา การท างานเป็นกลุ่ม และฝึกทกัษะการสื่อสาร ซึ่งแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์
หลกัสตูร สาระการเรยีนรู ้และผูเ้รยีน ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัตามศกัยภาพ
ของผู้เรียน ก าหนดกิจการเรียนการรู้ สื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่มีความชัดเจน หลากหลาย  
และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน นอกจากน้ีควรมคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ปจัจุบนั สอดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิทีผู่เ้รยีน
ด าเนินชวีติอยู่ และมกีารเชื่อมโยงความรูไ้ปใชอ้ย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์เดมิมา
เชื่อมโยงกบัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ และน าไปใชก้บัการเรยีนในเรื่องต่อไป [19-21] 

2. คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ที่ใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22.78 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.56 คะแนน ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะเป็นการจดัการเรยีนรูผ้่านการท ากจิกรรม โดยใชค้ าถามทีท่้าทายเป็นค าถาม
ปลายเปิดที่นักเรยีนสามารถน าความรู้จากประสบการณ์เดมิใช้ในการตอบค าถาม และมสีื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย                        
เช่น เกม แบบจ าลอง การทดลอง คลปิวดีโิอ รปูภาพ ตวัอย่างธาตุ สถานการณ์ขา่ว เพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรยีน
ของนักเรยีน นักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมและคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง ท าใหเ้กดิพฒันากระบวนการคดิอย่างเป็น
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ระบบ ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิดวิเคราะห ์ 
และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ไดต้อบค าถามหรอืแสดงขอ้มลูตามความเขา้ใจของตนเอง สรา้งความรูท้ีเ่กดิจากความรูค้วาม
เขา้ใจของตนเองขึน้มาจากความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ หรอืจากความรูท้ีร่บัเขา้มาใหม่ ทีส่ามารถอธบิายและลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง
ได ้ซึง่การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนศกึษาหาความรูแ้ละแก้ปญัหา
ไดด้ว้ยตนเองอย่างมเีหตุผล [22-24] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุไรวรรณ ปานีสงค,์ จติ นวนแกว้ และสมุาล ีเลีย่มทอง 
[9] และ Abdi, A. [25] ซึง่พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีจิกรรมทีส่รา้งความสนใจให้
เกดิขึน้กบัตวันักเรยีน ท าให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัสิบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยการปฏบิตักิาร ทดลอง และฝึก
ทกัษะการคดิวเิคราะห ์จนเกดิเป็นองคค์วามรู ้สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจ ประเมนิ 
และแกป้ญัหาในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนได้ร่วมท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจัดก ลุ่ม นักเรียนโดยคละเพศ                
คละความสามารถ มจี านวนสมาชกิ 4 คน ที่ประกอบดว้ยนักเรยีนที่ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีน 
แต่ละคนได้แสดงออกหรอืแสดงความคิดเห็นตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ สมาชิกทุกคนต้อง
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยอมรับและเคารพความคดิเหน็ของผู้อื่นจากการเรยีนและปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้มี
ประสทิธภิาพ นักเรยีนทีเ่รยีนเก่งมกีารช่วยเหลอืนักเรยีนที่เรยีนปานกลางและเรยีนอ่อนเพื่อให้คะแนนรวมของกลุ่ม
สงูขึน้ และท าใหเ้กดิสถานการณ์ของความร่วมมอืกนัอย่างแทจ้รงิทีน่ าไปสู่การเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได ้ซึง่การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที่จดัสภาพแวดล้อมผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และใน
ความส าเรจ็ของกลุ่ม ช่วยเหลอืพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั เพื่อใหต้นเองและสมาชกิทุกคนในกลุ่มประสบความส าเรจ็
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และคนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า [16, 26-27] สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โสรจัจ ์แสนค า [13] อมรรตัน์ ธนารกัษ์ และยุวด ีอนิส าราญ [14] และ Dasaemir, I. [16] พบว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละความสามารถ  
โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกันมีหน้าที่ร ับผิดชอบงานของตนเองและงานของกลุ่ม  
มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ใหค้ าปรกึษากนั เกดิการเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ในกลุ่มของตนเอง ตระหนักถงึความส าคญัของ
ทุกคนในกลุ่ม ท าใหทุ้กคนในกลุ่มไดเ้รยีนรู้และบรรลุตามจุดประสงค ์โดยคะแนนจากความส าเรจ็ของแต่ละคนจะเป็น
คะแนนความส าเรจ็ของกลุ่ม จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเพิม่สงูขึน้ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง อะตอม ธาตุและสารประกอบ เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค TGT ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อยกิจกรรมที่ 1 ธาตุ 
และสารประกอบ กจิกรรมที่ 2 โครงสรา้งอะตอม กจิกรรมที่ 3 สตูรเคมขีองสารประกอบ และกจิกรรมที่ 4 เกมบงิโก
ธาตุและสารประกอบ ทัง้ 4 กิจกรรม นักเรยีนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมศกึษาค้นคว้าหาค าตอบและแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผลผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีการช่วยเหลือกนัในการเรยีนรู้ ร่วมกนัสรุปความรู้ ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และ
น าเสนอผลงาน พรอ้มกบัช่วยกนัทบทวนเน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนรู ้เพื่อทีจ่ะเตรยีมตวัแข่งขนัการตอบค าถาม ซึง่คะแนนทีไ่ด้
ของกลุ่มเป็นคะแนนของแต่ละบุคคลดว้ย ท าใหน้กัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจในการเรยีน ทัง้นี้เป็นผลมาจากการที่
ผูว้จิยัใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ซึง่ท าใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้่วมกนัผ่านการท ากจิกรรมที่
ได้ลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเอง คน้ควา้หาค าตอบจากการศกึษาใบความรูแ้ละปญัหาหรอืสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ ใน
ท านองเดียวกบังานวจิยัของแคทลียา เคนทุม , หนูกร ปฐมพรรษ และพัดตาวนั นาใจแก้ว [28] ที่พบว่าการเรียนรู้
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ด้วยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี (TGT) ท าให้ผู้เรยีนมโีอกาสได้พฒันา
ความคดิอย่างเตม็ที ่ไดว้เิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลองร่วมกนั ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไดฝึ้กความคดิ ฝึกการ
ปฏบิตัผิ่านกระบวนการสบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์เพื่อรวมรวมขอ้มูลในการสรา้งความเขา้ใจในเน้ือหาและน า
ความรูน้ัน้มาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน แลว้ครชู่วยสรุปความรูแ้ละร่วมกนัเชื่อมโยงความรู ้ท าใหเ้ขา้ใจในเนื้อหามากยิง่ขึน้ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบการ
จดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกบัเทคนิค LT นักเรยีนแต่ละกลุ่มลงมอืปฏิบตัิกจิกรรม ท าการสงัเกต 
ตรวจสอบ และศกึษาสมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุ โดยศกึษาใบความรู้ เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ 
ซึง่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัสมบตัิของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ประโยชน์และโทษของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
ประกอบการท ากจิกรรมกลุ่ม พบว่านักเรยีนส่วนใหญ่สามารถอธบิายสมบตัิทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึง่โลหะได ้โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การทดสอบสมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุตวัอย่างที่
ครกู าหนดให ้และจากการศกึษาความรูจ้ากใบความรู ้ซึง่นกัเรยีนไดร้่วมกนัวางแผนในการท างาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม 
ท าการทดลองร่วมกนั ทัง้น้ียงัพบปญัหาทีเ่กดิขึน้คอืนกัเรยีนสรุปผลการทดลองไม่ครบถ้วน สาเหตุอาจมาจากตวัอย่าง
ธาตุทีค่รนู ามาใหน้กัเรยีนศกึษายงัไม่มากพอ ท าใหน้กัเรยีนอธบิายสมบตับิางประการของธาตุไดไ้ม่ครบถ้วน อย่างไรก็
ตามนักเรยีนไดร้่วมกนัลงมอืปฏบิตัิกจิกรรม ผ่านการส ารวจ ตรวจสอบ และวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดสอบและ
จากการศกึษาในใบความรู ้นักเรยีนเกดิกระบวนการกลุ่มเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั ยอมรบัฟงัความเหน็ของสมาชกิในกลุ่ม มี
การช่วยเหลอืกนัในการเรยีนรู ้ทุกคนมบีทบาทหน้าทีแ่ละเป็นส่วนส าคญัท าให้กลุ่มประสบผลส าเรจ็ อกีทัง้นักเรยีนมี
ความสนุกสนานในการเรยีนรู้ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรยีน ซึ่งวชิชุตา อ้วนศรเีมือง [29] และรุจริา เศารยะสกุล,  
ฐาปนี สเีฉลียว และศรสีุดา สงิห์ชุม [30] ได้กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT เป็นเทคนิคที่มี
กระบวนการคอืให้สมาชกิในกลุ่มช่วยกนัศกึษาเน้ือหาร่วมกนั โดยก าหนดให้แต่ละคนมบีทบาทหน้าทีช่่วยกนัในการ
เรยีนรู้ และสรุปค าตอบร่วมกนัเป็นผลงานของกลุ่ม โดยสมาชิกได้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ช่วยเหลือซึ่งกนั 
และกนั เพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ร่วมกนั 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง ธาตุกมัมนัตรงัส ีเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค TD นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาสถานการณ์ปญัหาที่ก าหนดให้ ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกบัสถานการณ์ โดยระบุปญัหาหรอืผลกระทบ วิเคราะห์สาเหตุของปญัหา เสนอแนวทางแก้ปญัหา  
และวเิคราะหผ์ลที่เกดิขึน้หลงัจากการแกป้ญัหา โดยนักเรยีนถูกกระตุ้นความสนใจดว้ยการรบัชมวดีโิอข่าวที่มเีน้ือหา
เกี่ยวกบัปญัหา สาเหตุ และผลกระทบที่เกดิขึน้จากการรัว่ไหลของสารกมัมนัตรงัสขีองโรงงานนิวเคลยีร ์ซึ่งครูเปิด
โอกาสให้นักเรยีนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นปญัหาที่ครูก าหนดให้ มีการร่วมกนัอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรบัฟงัความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ซึ่งการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TD  
เป็นเทคนิคทีค่รตูัง้ค าถามแลว้ใหส้มาชกิของกลุ่มทุกคนร่วมกนัระดมความคดิ พูด อภปิรายพรอ้มกนั เพื่อใหน้ักเรยีน
ท างานเป็นกลุ่มร่วมมอืแบบชัว่คราว มกีารอภิปรายซกัถามก่อนและหลงัเรยีนหรอืระหว่างการเรยีนกไ็ดเ้พื่อให้เขา้ใจ
เกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษาหรือร่วมกนัท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม [12, 31] ซึ่งพบว่าในระหว่างท ากิจกรรม 
นักเรียนมีความเป็นกันเองในการแสดงความคิดเห็น ท าให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออก มีความมั น่ใจในตัวเอง  
เหน็ความส าคญัของตนเองต่อกลุ่ม และบรรยากาศในการเรยีนสนุกสนาน แต่อย่างไรกต็ามยงัพบปญัหาว่านักเรยีน
ส่วนใหญ่วเิคราะห์ปญัหา สาเหตุ ได้ไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปญัหาที่ก าหนดให้ ทัง้น้ีลกัษณะ
กจิกรรมเป็นการวเิคราะห ์และการแกป้ญัหา จงึท าใหน้กัเรยีนไดค้ะแนนในการท ากจิกรรมน้อย  
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อย่างไรก็ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกบัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืทัง้ 3 แผน เน้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง ผ่านการท า
กจิกรรมทีส่ามารถกระตุน้ความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีน ฝึกคดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ การแกป้ญัหา ตอบค าถาม
หรอืแสดงขอ้มลูตามความเขา้ใจของตนเอง สรา้งความรูท้ีเ่กดิจากความรูค้วามเขา้ใจของตนเองขึน้มาจากความรูท้ีม่อียู่
เดมิ หรอืจากความรูท้ีร่บัเขา้มาใหม่ และศกึษาหาความรูผ้่านกระบวนการกลุ่มทีผู่เ้รยีนมคีวามสามารถแตกต่างกนัมา
นัง่รวมกนัเป็นกลุ่ม ท าใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสท างานร่วมกนั มกีารพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ยอมรบัฟงัความเหน็
ของกนัและกนั มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยทุกคนมหีน้าทีแ่ละมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของ
กลุ่ม จึงท าให้นักเรยีนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีความเอาใจใส่ และรบัผิดชอบต่อการเรยีนรู้ของตนเอง  
และของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ที่ใช้การจดัการเรยีนรู้แบบ
สบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืของนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ทีใ่ชก้ารจดัการ
เรยีนรู้แบบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X̅ = 4.87, S.D. 
= 0.15) 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบั
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 22.78 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 12.56 คะแนน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน างานวิจยัไปใช้ 
 1) ครูผูส้อนควรใหน้กัเรยีนไดล้งมอืสรา้งแบบจ าลองอะตอม ธาตุ สารประกอบ ดว้ยตนเอง เพื่อใหน้ักเรยีนมี
ความเขา้ใจในหลกัการของโครงสรา้งอะตอม ธาตุ และสารประกอบทีช่ดัเจน 
 2) ครผููส้อนควรท าการทดสอบย่อยหลงัการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อตรวจสอบความรู้
ของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
           1) ควรมีการศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรอืทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและความสามารถในการแกป้ญัหา ทีไ่ดจ้ากการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
           2) ควรมีการศกึษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม พฤติกรรมการท างานร่วมกนั เป็นทีมและ ทกัษะการสื่อสาร  
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะและการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
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บทคดัย่อ  

 งานวจิยันี้ได้ศกึษาวเิคราะห์ และปรบัปรุงการด าเนินงานในการรบัส่งสนิค้า โดยการใช้แนวคดิลนี (Lean)  
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการรบัและจดัส่งสนิค้า โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการท างานภายใน
คลงัสนิค้า เพื่อศึกษาถึงปญัหาของความผิดพลาดและความล่าช้าที่เกดิขึ้นในคลงัสนิค้า เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปญัหา และช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการรบั-สง่สนิคา้  
 ผลการศึกษาพบว่า การวดัประสทิธิภาพโดยการเปรียบเทียบเวลาของกระบวนการการรบั และส่งสนิค้า
ปจัจุบนั ก่อนปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุงนัน้โดยผลทีไ่ดจ้ากการน าแนวคดิแบบลนี (Lean) มาประยุกต์ใชโ้ดยการ
ก าจดัความสญูเปล่าจากการรอคอย (Waste)  การน าระบบคมับงั (Kanban) มาช่วยปรบัปรุงในเรื่องของบตัรควิในการ
รบัและจดัส่งสนิคา้ รวมไปถงึน าแนวคดิ 5ส มาช่วยปรบัปรุงในเรื่องของการแยกเอกสาร ท าใหใ้นช่วง 9.00-12.00 น. 
ในสว่นของสนิคา้ทัว่ไป  (General)  สามารถรบัจ านวนรถไดเ้พิม่ขึน้และลดระยะเวลาในกระบวนการรบัและสง่สนิคา้ได ้
โดยกระบวนการรบัสนิคา้สามารถท าการโหลดสนิคา้จากเดมิ 3.4 คนั/วนั เป็น 5.78 คนั/วนั ซึง่เพิม่ขึน้ 2.38 คนั/วนั  
คดิเป็น 70% และลด ระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการรบัสนิคา้จากเดมิ 32.13 นาท ีลดลงเหลอื 24.44 นาท ี
ลดลงไป 7.69 นาท ีคดิ เป็น 23.93% ส่วนในกระบวนการสง่สนิคา้สามารถท าการโหลดสนิคา้ไดจ้ากเดมิ 20.9 คนั/วนั 
เป็น 26.6 คนั/วนั ซึง่เพิม่ขึน้ 5.7 คนั/วนั คดิเป็น 27.27% และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการสง่สนิคา้จาก
เดมิ 49.20 นาท ี ลดลงเหลอื 35.19 นาท ีลดลงไป 14.01 นาท ีคดิเป็น 28.48%  ซึง่การลดลงของเวลาในกระบวนการ
รบัและส่งสนิค้า ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่บรษิัทกรณีศกึษาต้องจ่ายในการท างานล่วงเวลา (OT) ของพนักงาน 
ในคลงัสนิค้าโดยเฉลีย่จากเดมิ 97,287.40 บาท ลดเหลอื 63,610.99 บาท ลดลง 33,676.41 บาทต่อเดอืน คดิเป็น 
34.62%  

ค าส าคญั: เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการรบัและจดัสง่สนิคา้  คลงัสนิคา้  ลนี 
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Abstract 
This research has studied, analyzed and improve the operation of receiving and delivering products 

by using the concept of Lean to increase efficiency in the process of receiving and delivering products with 
the objective of study the working process within the warehouse, to study the problems of errors and delays 
occurring in the warehouse and to study solutions to problems and reduce errors in receiving and delivering 
products.  

Results were that performance measurement by comparing the time of receiving and delivering 
products process before and after improvement which results from the application of Lean concepts to 
eliminating waste from delays, using the kanban system to improve the cue card for receiving and delivering 
products and using the 5S concept to improve documents separation resulting in between 9.00-12.00 hrs. In 
general products able to receive more vehicles and reduce the time required for receiving and delivering 
products process. The product receiving process was able to load products from 3.4 cars/day to 5.78 
cars/day, which increased by 2.38 cars/day representing 70% and reduced the lead time in the receiving 
process from 32.13 minutes to 24.44. Minutes reduced to 7.69 minutes, representing 23.93% In the shipping 
process, the product can be loaded from 20.9 cars/day to 26.6 cars/day, which increased 5.7 cars/day, 
representing 27.27% and reduced the lead time in the shipping process from 49.20 minutes reduced to 35.19 
minutes, reduced to 14.01 minutes, representing 28.48% of the time reduction in the receiving and delivering 
products process, This helps to reduce the costs that the company has to pay for overtime (OT) of 
employees in the warehouse on average from 97,287.40 baht to 63,610.99 baht, down 33,676.41 baht per 
month, representing 34.62%. 

Keywords: Improve the effectiveness of receiving and shipping a product, Warehouse lean   

 
บทน า 
 ปจัจุบนัคลงัสนิค้าเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคญัของระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร โดยทัว่ไป
คลงัสนิคา้ท าหน้าที่ในการพกัและเกบ็รกัษาสนิคา้ และยงัสนับสนุนการกระจายสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ลกัษณะทัว่ไปของคลงัสนิคา้ คอือาคารทีม่พีืน้ทีโ่ล่งกวา้งส าหรบัจดัเกบ็สนิคา้มปีระตูส าหรบัการขนถ่ายสนิคา้ ซึง่ถ้ามี
การบรหิารการจดัการคลงัสนิคา้ทีด่กีจ็ะช่วยใหป้ระหยดัเวลาและลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  
 บรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบรษิทัทีม่กีารใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจร ในสว่น
ของคลงัสนิคา้มสีว่นช่วยใหส้ถานประกอบการลดภาระและค่าใชจ้่ายในการการจดัเกบ็สนิคา้  ซึง่ศนูยก์ระจายสนิคา้ของ
บรษิทั    ยูเซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มทีีต่ ัง้ทีส่ะดวกในการขนยา้ยสนิคา้ และยงัมบีรกิารทางดา้นการขนส่ง
สนิคา้ เพื่อช่วยใหส้ามารถสง่สนิคา้ไดต้รงตามเวลาทีก่ าหนด[1] 
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 จากการปฏบิตังิานสหกจิศกึษาทีบ่รษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบางบ่อ ท าใหผู้จ้ดัท าได้
เหน็ถงึปญัหาทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานขัน้ตอนต่าง ๆ ภายในคลงัสนิคา้ คอืขัน้ตอนการรบั-สง่สนิคา้ กรณีพนักงานขบั
รถมารบั-สง่สนิคา้ในเวลาเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความวุ่นวายบรเิวณประตูรบั-สง่สนิคา้ เน่ืองจากการมารบั-สง่สนิคา้ไม่ระบุ
คิวในการรับ-ส่งสินค้า ท าให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในตรวจเช็คการส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง   
ทางผู้จ ัดท าจึงได้มีความคิดในการแก้ปญัหาโดยใช้แนวคิดลีน (Lean) เข้ามาปรับใช้และแก้ไขปญัหาเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในกระบวนการรบัสง่สนิคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
วจิยันี้มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี้ 
1. เพื่อศกึษากระบวนการท างานภายในคลงัสนิคา้ของบรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบางบ่อ 
2. เพื่อศกึษาถงึปญัหาของความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้ในคลงัสนิคา้ 
3. เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปญัหา และช่วยลดความล่าชา้ในการรบัและสง่สนิคา้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ศึกษาขัน้ตอนกระบวนการการด าเนินงาน 
ศกึษากระบวนการการรบัและจดัส่งสนิค้าของบรษิัท ในกระบวนการการรบั-ส่งสนิค้าของบรษิัท     

ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) สาขาบางบ่อ กม.27 
2. การศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการรบัส่งสินค้า 

2.1. การศกึษาปญัหาในกระบวนการการรบัสง่สนิคา้ 
จากการศึกษากระบวนการการรบัส่งสนิค้าในปจัจุบนัของบรษิัทกรณีศกึษา โดยการน า

แผนผงั (Why-why Diagram) มาใชใ้นการวเิคราะหป์ญัหา[2] ทีม่คีวามวุ่นวายและระยะเวลาการรอ
คอยในการรบัสง่สนิคา้ โดยทางผูว้จิยัจงึไดน้ าเอาแนวคดิลนี (Lean) มาใชเ้พื่อปรบัปรุงกระบวนการ
การรบัและจดัสง่สนิคา้ โดยท าการวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีม่าของปญัหาความวุ่นวายและระยะเวลาการ
รอคอย เพื่อน าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการการรบัสง่สนิคา้ 

3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา  
ในการด าเนินการวจิยัครัง้ในมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและด าเนินการวจิยัดงันี้   

3.1  น าเอาแนวคดิลนี (Lean) มาวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีม่าของปญัหาและปรบักระบวนการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ยการลดความสญูเปล่าในการรอคอย (Waste)[3] 

3.2  น าเอาแผนผงั (Why-why Diagram) มาใชใ้นการด าเนินการวเิคราะหป์ญัหา  
3.3  น าเอาระบบคมับงั (Kanban) และน าหลกั 5ส มาใชใ้นด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการ

การรบัสง่สนิคา้ 
3.4  ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการปรบัปรุงกระบวนการการรบัสง่สนิคา้ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการรบัส่งสินค้า 
1. ขอ้มลูปฐมภูม ิไดจ้ากการสงัเกตและสมัภาษณ์เชงิลกึจากพนกังานในบรษิทักรณีศกึษา  
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2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระยะเวลาในการรบัส่งสนิคา้  ตัง้แต่เดอืน
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จากการจับเวลากระบวนการการรับส่งของบริษัท
กรณีศกึษา  

5. ด าเนินการแก้ปัญหาและติดตามผล 
ผูว้จิยัจงึไดป้รบัปรุงกระบวนการการรบัส่งสนิคา้โดยการจดัท าบตัรควิ   และท าการตดิตามผลดว้ย

การจบัเวลาในกระบวนการรบัสง่สนิคา้ (หลงัปรบัปรุง) 
6. สรปุผล 

5.1. เปรยีบเทยีบระยะเวลาการรอคอยและตน้ทุนทัง้ก่อนและหลงัน าแนวคดิลนี (Lean) มาปฏบิตั ิ
5.2. พจิารณาความพงึพอใจของวธิกีารด าเนินการภายหลงัจากทีไ่ดน้ าแนวคดิลนี (Lean) มาปฏบิตั ิ

 

ผลการวิจยั 
น าแนวคิดลีน (Lean) มาศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของปญัหาและปรบักระบวนการท างานให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ด้วยการลดความสญูเปล่า(Waste) โดยใช้เครื่องมอื Why–Why Diagram มาใชใ้นการวเิคราะห์
ปญัหาทีท่ าใหเ้กดิความวุ่นวายและความล่าชา้ น าระบบคมับงั (Kanban) และหลกั 5ส เขา้มาปรบัปรุงกระบวนการการ
รบั-ส่งสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และใชแ้บบสอบถามในการประเมนิความพงึพอใจเรื่อง การใชร้ะบบบตัรควิ
รบั-สง่สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ของบรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) สาขาบางบ่อ กม.27  

แนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการการรบัส่งสินค้า   
 ผูจ้งึไดน้ าเสนอการจดัท าบตัรควิในการรบัส่ง สนิคา้ซึง่สอดคล้องกบัระบบคมับงั (Kanban) “ป้ายค าสัง่” [4]  
น ามาปรบัปรุงใน กระบวนการการรบัส่งสนิค้า เพื่อลดความวุ่นวายและลดระยะเวลาการรอคอย จากเดมิไม่มกีาร
จดัล าดบัในการรบั-ส่งสนิค้า ซึ่งท าให้เกิดปญัหาในการรอและเกดิการขา้มคิว จงึได้มกีารจดัท า “บตัรควิ” โดยแยก
ประเภทของงานทีม่ารบัสง่สนิคา้เป็น 3 ส ีไดแ้ก่ สเีขยีว สเีหลอืง และสแีดง  
- สเีขยีวจะเป็นบตัรควิในการรบัสนิคา้ออกจากคลงั (Cargo Release)   
- สเีหลอืงจะเป็นบตัรควิในการสง่สนิคา้เขา้คลงั (Cargo Receive)  
- สแีดงจะเป็นบตัรควิในการรบั-สง่สนิคา้เร่งด่วน (Urgent)  

 ในส่วนปญัหาทีเ่กดิจากไม่มกีารจดัระเบยีบและคดัแยกประเภทของเอกสารใหม้คีวามชดัเจน ทางผูว้จิยัจงึได้
เสนอวิธีการเพิ่มประสทิธิภาพในการรับส่งสินค้าด้วยการท าที่ใส่เอกสารเพื่อแยกเอกสารในการรบัส่งสินค้า นัน้
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 5ส ทีเ่ป็นแนวคดิเกีย่วกบัการจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้มการท างาน[5]  จงึไดม้กีารท าทีใ่สเ่อกสาร
ดว้ยการน าชัน้วางเอกสารมาใช้ในการแยกประเภทของเอกสาร ซึ่งจะมกีารติดป้ายประเภทของเอกสารไว้ที่ช ัน้วาง
เอกสารโดยแยกเป็น 3 อย่างคอื 
 - ชัน้วางเอกสารส าหรบัการรบัสนิคา้จากคลงั (Cargo Release)   
 - ชัน้วางเอกสารส าหรบัการสง่สนิคา้เขา้คลงั (Cargo Receive)  
 - ชัน้วางเอกสารส าหรบัการรบั-สง่สนิคา้เร่งด่วน (Urgent)  
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1. เปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอยและต้นทุนก่อนและหลงัการปรบัปรงุ  
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบเวลาในการรอคอยในกระบวนการรบัสนิคา้ก่อน-หลงัการปรบัปรุง 

 

จ านวนวนั 
วนัท่ี จ านวนรถ (คนั) เวลาโดยเฉล่ีย (นาที) 

ก่อนการปรบัปรงุ หลงัการปรบัปรงุ 
ก่อนการ
ปรบัปรงุ 

หลงัการ
ปรบัปรงุ 

ก่อนการ
ปรบัปรงุ 

หลงัการ
ปรบัปรงุ 

1 17 กนัยายน 2562 7 ตุลาคม 2562 4 6 38.75 25.83 

2 18 กนัยายน 2562 8 ตุลาคม 2562 4 5 35.00 25.00 

3 19 กนัยายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 5 30.00 22.00 

4 20 กนัยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 4 6 28.75 25.83 

5 23 กนัยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 2 7 30.00 25.71 

6 24 กนัยายน 2562 15 ตุลาคม 2562 3 5 30.00 25.00 

7 25 กนัยายน 2562 16 ตุลาคม 2562 4 6 35.00 23.33 

8 26 กนัยายน 2562 17 ตุลาคม 2562 2 6 30.00 25.83 

9 27 กนัยายน 2562 18 ตุลาคม 2562 4 6 31.25 20.83 

10 30 กนัยายน 2562 21 ตุลาคม 2562 4 6 32.50 25.00 

เฉล่ียโดยรวม 3.4 5.78 32.13 24.44 
 

ท่ีมา: ตารางเปรยีบเทยีบเวลาในการรอคอยในกระบวนการรบัสนิคา้ก่อน-หลงัการปรบัปรุง 
 ผลจากตารางที ่1 พบว่า ระยะเวลาโดยเฉลีย่รวมก่อนการปรบัปรุงการรอคอยในกระบวนการการรบัสนิคา้โดย
ไม่มกีารจดัล าดบัควิ(แบบเก่า) มจี านวนรถ 3.4 คนั/วนั และมรีะยะเวลาในการรอคอยเฉลีย่โดยรวม 32.13 นาท ีและ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยรวมหลงัการปรบัปรุงการรอคอยในกระบวนการการรบัสนิค้าโดยการจดัล าดบัควิ(แบบใหม่) มี
จ านวนรถ 5.78 คนั/วนั และมรีะยะเวลาในการรอคอยเฉลีย่โดยรวม 24.44 นาท ี

ซึง่หลงัจากการปรบัปรุงช่วยลดความสญูเปล่าจากการรอคอย โดยสามารถท าการโหลดสนิคา้ไดจ้าก 3.4 คนั/
วนั เป็น 5.78 คนั/วนั ซึง่เพิม่มา 2.38 คนั/วนั คดิเป็น 70% และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการรบัสนิคา้
จาก 32.13 นาท ีเหลอืเพยีง 24.44 นาท ีลดลงไป 7.69 นาท ีคดิเป็น 23.93% 
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 เกิดจากการจดัล าดบัควิในการรบัส่งสนิค้าและการจดัสรรประตูส าหรบัการรบัสนิค้า ท าให้โหลดสนิค้าได้
ทนัเวลา ลดค่าใชจ้่ายในการล่วงเวลาในการโหลดสนิคา้ได ้และช่วยใหพ้นักงาน Operation ท าการตรวจเชค็และการ
จดัเกบ็ (Put away) สนิคา้ไดท้นัในเวลางานปกต ิ9.00 – 17.30 น. ท าใหล้ดค่าใชจ้่ายในการล่วงเวลา (Over time) ได ้

 

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบการท างานล่วงเวลา (OT) ก่อน-หลงัการปรบัปรุง  

 
 ท่ีมา: ตารางเปรยีบเทยีบการท างานล่วงเวลา (OT) ก่อน-หลงัการปรบัปรุง  

ผลจากตารางที ่2 พบว่า พนกังานท างานล่วงเวลาโดยเฉลีย่ 20 วนัต่อเดอืน ซึง่มพีนกังานท างานล่วงเวลา 
(OT) โดยเฉลีย่จากเดมิ 25 คนต่อวนั เหลอื 17 คน ลดลง 8 คน คดิเป็น 32% โดยค่าท างานล่วงเวลา (OT) โดยเฉลีย่
จากเดมิ 97287.40 บาท เหลอื 63610.99 บาท ลดลง 33676.41 บาทต่อเดอืน คดิเป็น 34.62% 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบเวลาในการรอคอยในกระบวนการสง่สนิคา้ก่อน-หลงัการปรบัปรุง 

จ านวนวนั 
 

วนัท่ี จ านวนรถ (คนั) เวลาโดยเฉล่ีย (นาที) 

ก่อนการปรบัปรงุ หลงัการปรบัปรงุ 
ก่อนการ
ปรบัปรงุ 

หลงัการ
ปรบัปรงุ 

ก่อนการ
ปรบัปรงุ 

หลงัการ
ปรบัปรงุ 

1 17 กนัยายน 2562 7 ตุลาคม 2562 24 27 49.08 31.30 

2 18 กนัยายน 2562 8 ตุลาคม 2562 22 26 47.27 31.92 

3 19 กนัยายน 2562 9 ตุลาคม 2562 21 28 50.71 38.75 

4 20 กนัยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 22 27 48.86 33.70 

5 23 กนัยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 22 26 51.82 34.62 

6 24 กนัยายน 2562 15 ตุลาคม 2562 19 25 50.26 34.40 

7 25 กนัยายน 2562 16 ตุลาคม 2562 21 27 48.10 36.67 

8 26 กนัยายน 2562 17 ตุลาคม 2562 19 27 50.53 38.52 

9 27 กนัยายน 2562 18 ตุลาคม 2562 21 26 49.52 33.46 

จ านวนคน ค่าล่วงเวลา (OT) 
ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

25 17 97287.40 63610.99 
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10 30 กนัยายน 2562 21 ตุลาคม 2562 18 27 45.83 38.52 

เฉล่ียโดยรวม 20.9 26.6 49.20 35.19 

 
ท่ีมา: ตารางเปรยีบเทยีบเวลาในการรอคอยในกระบวนการรบัสนิคา้ก่อน-หลงัการปรบัปรุง 

ผลจากตารางที ่3 พบว่า ระยะเวลาโดยเฉลีย่รวมก่อนการปรบัปรุงการรอคอยในกระบวนการการสง่สนิคา้โดย
ไม่มกีารจดัล าดบัควิ(แบบเก่า) มจี านวนรถ 20.9 คนั/วนั และมรีะยะเวลาในการรอคอยเฉลีย่โดยรวม 49.20 นาท ีและ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยรวมหลงัการปรบัปรุงการรอคอยในกระบวนการการส่งสนิค้าโดยการจดัล าดับควิ(แบบใหม่) มี 
จ านวนรถ 26.6     คนั/วนั และมรีะยะเวลาในการรอคอยเฉลีย่โดยรวม 35.19 นาท ี 

ซึง่หลงัจากการปรบัปรุงช่วยลดความสญูเปล่าจากการรอคอย โดยสามารถท าการโหลดสนิค้าไดจ้าก 20.9  
คนั/วนั เป็น 26.6 คนั/วนั ซึง่เพิม่มา 5.7 คนั/วนั คดิเป็น 27.27% และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการส่ง
สนิคา้จาก 49.20 นาท ีเหลอืเพยีง 35.19 นาท ีลดลงไป 14.01 นาท ีคดิเป็น 28.48%  

เกดิจากการจดัล าดบัควิในการรบัสง่สนิคา้และการจดัสรรประตูส าหรบัการสง่สนิคา้ ท าใหล้ดระยะเวลาในการ 
โหลดสนิคา้ และชว่ยใหน้ าสนิคา้สง่ใหล้กูคา้ไดท้นัเวลาและรวดเรว็มากยิง่ขึน้  

2. การพิจารณาความพึงพอใจของวิธีการด าเนินการภายหลงัการปรบัปรงุ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.7 เพศหญงิ จ านวน 24 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 23.3 ส่วนใหญ่อาชพี Driver/พนักงานขบัรถ จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 48.5 อาชพี Operation/หน้า
งาน จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 อาชพี CS จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7 และ อาชพี Customer/ลูกค้า 
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7  

ด้านการให้บริการ 
 1. ดา้นการแจง้ใหท้ราบถงึการใชบ้ตัรควิในการรบั-สง่สนิคา้ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิ
ในการรบั-ส่งสนิค้า ของคลงัสนิค้าส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อ ด้านการแจ้งให้ทราบถึงการใช้บตัรควิในการรบั -ส่ง
สนิคา้ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.20 
 2. ด้านความสะดวกและรวดเรว็ในการโหลดสนิค้าดขีึน้ หลงัจากที่มกีารใช้บตัรควิของคลงัสนิค้า พบว่า 
ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิในการรบั-สง่สนิคา้ ของคลงัสนิคา้สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อความสะดวกและ
รวดเรว็ในการโหลดสนิคา้ดขีึน้ หลงัจากทีม่กีารใชบ้ตัรควิของคลงัสนิคา้ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยมี
ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.39 
  3. ดา้นความชดัเจนในการจดัล าดบัควิ ในการรบั-สง่สนิคา้ดขีึน้ เมื่อมกีารใชบ้ตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจ
ของการใชร้ะบบบตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อความชัดเจนในการจดัล าดบัควิ 
ในการรบั-สง่สนิคา้ดขีึน้ เมื่อมกีารใชบ้ตัรควิ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.48 
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 4. ด้านระยะเวลาในการรอโหลดสนิค้าดขีึ้นหลงัจากที่มกีารใช้บตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจของการใช้
ระบบบตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.40 
 5. ดา้นการไดร้บับรกิารแบบเท่าเทยีมกนั เมื่อมกีารใชบ้ตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัร
ควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการไดร้บับรกิารแบบเท่าเทยีมกนั เมื่อมกีารใชบ้ตัร
ควิ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.43 
 6. ความพงึพอใจในการโหลดสนิคา้ หลงัจากทีม่กีารใชบ้ตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัร
ควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อความพงึพอใจในการโหลดสนิคา้ หลงัจากทีม่กีารใช้
บตัรควิ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.33 

 ด้านเจ้าหน้าท่ี  
 1. ดา้นเจา้หน้าทีม่กีารแนะน าการใชบ้ตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัร
ควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อ เจา้หน้าทีม่กีารแนะน าการใชบ้ตัรควิในการรบั -ส่ง
สนิคา้ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.24 

 2. ดา้นเจ้าหน้าทีม่กีารอ านวยความสะดวกตามล าดบัของบตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจ ของการใชร้ะบบ
บตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิค้าส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อเจา้หน้าทีม่กีารอ านวยความสะดวกตามล าดบั
ของบตัรควิ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ รวมอยู่ที ่4.19 
  3. ดา้นการเรยีกหมายเลขบตัรควิในการโหลดสนิคา้ของเจา้หน้าที ่พบว่า ความพงึพอใจ ของการใชร้ะบบ
บตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีกหมายเลขบตัรควิในการโหลดสนิคา้ของ
เจา้หน้าที ่จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.30 

 ด้านความสะดวกและคณุภาพ  
 1. ดา้นบตัรควิมกีารแยกประเภทในดา้นการ รบั-สง่สนิคา้ ทีช่ดัเจน พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบ
บตัรควิในการรบั-ส่งสนิค้า ของคลงัสนิค้าส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อ บตัรควิมกีารแยกประเภทในด้านการ รบั -ส่ง
สนิคา้ ทีช่ดัเจน จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.52 
 2. ดา้นบตัรควิสามารถเขา้ใจไดง้่ายและสามารถใชง้านไดจ้รงิ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิ
ในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อบตัรควิสามารถเขา้ใจได้ง่ายและสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.50 
  3. ดา้นความเหมาะสมของสถานทีผู่ใ้หบ้รกิารและระบบของบตัรควิ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบ
บตัรควิในการรบั-สง่สนิคา้ ของคลงัสนิคา้สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อความเหมาะสมของสถานทีผู่ใ้หบ้รกิารและระบบ
ของบตัรควิ จดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.26 
 4. ดา้นมคีวามเขา้ใจในการใชบ้ตัรควิของคลงัสนิคา้ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิในการ
รบั-ส่งสนิค้า ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อมคีวามเขา้ใจในการใช้บตัรควิของคลงัสนิคา้ จดัอยู่ในระดบั
ความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.45 
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อภิปรายผล   
หลงัจากทีไ่ดท้ าการปรบัปรุงกระบวนการการรบัส่งสนิคา้ โดยศกึษาขัน้ตอนในกระบวนการ การรบัส่งสนิคา้ 

โดยการน าแนวคดิลนี (Lean) มาศกึษาและวเิคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของปญัหาและปรบัปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลดความสูญเปล่า (Waste)  โดยใช้หลักการของ Why-Why Analysis มาใช้ในการ
วเิคราะหป์ญัหา  

ผูว้จิยัจงึไดเ้สนอแนวทางในการปรบัปรุง โดยการใชร้ะบบคมับงั (Kanban) มาช่วยปรบัปรุงในเรื่องของบตัร
ควิในการรบัส่งสนิค้าแลว้ จะเหน็ได้ว่าสามารถลดความวุ่นวายและความสญูเปล่าจากการรอคอยได้อย่างเหน็ได้ชดั 
และเมื่อน าแนวคิด 5ส มาช่วยปรบัปรุงในเรื่องของการแยกเอกสาร จะเห็นได้ว่าการจดัวางเอกสารเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยมากยิง่ขึน้ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลก่อนการปรบัปรุง ในวนัที ่17-30 กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลา 10 วนั และ
หลงัท าการปรบัปรุงระหว่างวนัที ่7-21 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 10 วนั 

สรปุผลการวิจยั 
1. เปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอยและต้นทุนทัง้ก่อนและหลงัน าแนวคิดลีน (Lean) มาปฏิบติั 
พบว่า ในกระบวนการรบัสนิคา้สามารถท าการโหลดสนิคา้ไดจ้าก 3.4 คนั/วนั เป็น 5.78 คนั/วนั ซึง่เพิม่มา 

2.38 คนั/วนั คดิเป็น 70% และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการรบัสนิคา้จาก 32.13 นาท ีเหลอืเพยีง 24.44 
นาท ีลดลงไป 7.69 นาท ีคดิเป็น 23.93% ส่วนในกระบวนการสง่สนิคา้สามารถท าการโหลดสนิคา้ไดจ้าก 20.9 คนั/วนั 
เป็น 26.6 คนั/วนั ซึง่เพิม่ขึน้ 5.7 คนั/วนั คดิเป็น 27.27% และลดระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการการสง่สนิคา้จาก 
49.20 นาท ีเหลอืเพยีง 35.19 นาท ีลดลงไป 14.01 นาท ีคดิเป็น 28.48% ซึง่การลดลงของเวลาในกระบวนการรบัส่ง
สนิค้า ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของพนักงานในการท างานล่วงเวลา โดยเฉลีย่จากเดมิ 25 คนต่อวนั เหลอื 17 คน 
ลดลง 8 คน คดิเป็น 32% โดยค่าท างานล่วงเวลา (OT) โดยเฉลีย่จากเดมิ 97287.40 บาท เหลอื 63610.99 บาท ลดลง 
33676.41 บาทต่อเดอืน คดิเป็น 34.62% 

  ก่อนการปรบัปรุง   หลงัการปรบัปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 1 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนและหลงัการปรบัปรงุกระบวนการรบัสง่สนิคา้ 
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2. การพิจารณาความพึงพอใจของวิธีการด าเนินการภายหลงัจากท่ีได้น าแนวคิดลีน (Lean) มาปฏิบติั 
  ส่วนท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.7 เพศ
หญงิ จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 ส่วนใหญ่อาชพี Driver/พนักงานขบัรถ จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 
อาชพี Operation/หน้างาน จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 32.0 อาชพี CS จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 9.7 และ 
อาชพี Customer/ลกูคา้ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7  

ส่วนท่ี 2 
 ด้านการให้บริการ ความพงึพอใจของการใช้ระบบบตัรควิในการรบั-ส่งสนิคา้ ของคลงัสนิคา้ส่วน

ใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อดา้นการใหบ้รกิาร โดยรวมจดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.48 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ความชดัเจนในการจดัล าดบัควิ ในการรบั -ส่งสนิค้าดขีึน้ เมื่อมกีารใชบ้ตัรควิ มคี่าเฉลี่ย
สงูสดุ 

 ด้านเจ้าหน้าท่ี พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิในการรบั-สง่สนิคา้ ของคลงัสนิคา้สว่น
ใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อดา้นเจา้หน้าที ่โดยรวมจดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.30 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า การเรยีกหมายเลขบตัรควิในการโหลดสนิคา้ของเจา้หน้าทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ 

 ด้านความสะดวกและคณุภาพ พบว่า ความพงึพอใจของการใชร้ะบบบตัรควิในการรบั-ส่งสนิค้า 
ของคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อดา้นความสะดวกและคุณภาพ โดยรวมจดัอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.52 เมื่อพจิารณารายขอ้ บตัรควิมกีารแยกประเภทในดา้นการ รบั-ส่งสนิคา้ ทีช่ดัเจน มี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรพฒันาประสทิธภิาพของระบบบตัรควิ ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ เพื่ออ านวยความสะดวกให้

เพิม่มากยิง่ขึน้ 
 2. ควรปรบัปรุงระบบบตัรควิ เพื่อให้การบรกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัของการมาตดิต่อขอรบั

บรกิาร และใหบ้รกิารตามล าดบับตัรควิอย่างเคร่งครดั 
 3. ควรมกีารน าเครื่องมอื อุปกรณ์ทีท่นัสมยัเขา้มาปรบัปรุง เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณาอย่างสงูจากอาจารยพ์ุทธวิตั สงิหด์ง อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั

ทีก่รุณาใหค้วามรู ้ค าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของการวจิยันี้ตัง้แต่เริม่ตน้
จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัตระหนกัถงึความตัง้ใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารยท์ีม่ใีหก้บัผู้วจิยั และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณบรษิทั ยเูซน็ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหแ์ละอนุญาตในการเป็น
บริษัทกรณีศึกษาของงานวิจัยในครัง้นี้  และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณนพรุจ บัวทอง  คุณภคอร สมีดี                   
คุณอนุชา เจตน์กสกิจิ และผูช้่วยทใีหค้ าแนะน าหลายๆท่าน ทีไ่ดช้่วยในเรื่องการรวบรวมขอ้มลูและจดัการเกบ็ขอ้มลูที่
เป็นประโยชน์ รวมถงึสมาชกิในครอบครวัทีใ่หก้ าลงัใจผูท้ าวจิยัมาโดยตลอด ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าว
นามไว ้ณ ทีน่ี้ ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและมสีว่นช่วยเหลอืใหง้านวจิยัฉบบันี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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 ผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยส าหรบัผูท้ีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา หากมขีอ้บกพร่องใดผูว้จิยัตอ้ง
ขออภยัไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย และยนิดทีีจ่ะรบัฟงัค าแนะน าจากทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเพื่อปรบัปรุงกระบวนการจดัซื่อจดัหาวตัถุดบิ กรณีศกึษาบรษิทัแห่งหน่ึง 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของแผนกจดัซื้อ และศึกษาแนว
ทางการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานจดัซื้อ เน่ืองจากเกดิปญัหากระบวนการจดัซือ้ล่าช้า ดงันัน้จงึน า
แนวคิด ANALYTIC HIERARCHY PROCESS : AHP หรือกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้  เข้ามาช่วยใน
การตดัสนิใจคดัเลอืกซพัพลายเออร์ และน าแนวคดิ Lean หรอืแนวทางที่จะขจดัความสิ้นเปลอืงและสูญเปล่าของ
ทุกกจิกรรม เข้ามาช่วยวเิคราะห์กระบวนการจดัซื้อ ซึ่งการน าแนวคดิ AHP หรอืกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบั
ชัน้ มาประยุกต์เพื่อใช้ในการค านวณห่าค่าความส าคญัของปจัจยัและซพัพลายเออร์ที่เหมาะสมส าหรบับรษิัท
กรณีศกึษา โดยก าหนดปจัจยัหลกัที่มผีลต่อการตัดสินใจคดัเลือกซพัพลายเออร์ แล้วจงึหาค่าความส าคญัของ
ปจัจยัและเปรยีบเทยีบกบัซพัพลายเออร ์หลงัจากไดซ้พัพลายเออรแ์ลว้จงึน ามาวเิคราะหก์ระบวนการจดัซือ้ โดยใช้
แนวคดิ Lean หรอืแนวทางทีจ่ะขจดัความสิน้เปลอืงและสญูเปล่าของทุกกจิกรรม มาปรบัปรุงสายธารคุณค่า ซึง่ท า
ให้เหน็ถึงการไหลของขัน้ตอนการท างานและสามารถวเิคราะห์หาจุดที่ท าให้เกดิปญัหา แลว้จงึท าการลดขัน้ตอน
และลดระยะเวลาในการท างานลง หลังจากท าการวิเคราะห์ พบว่าความส าคัญด้านปจัจัยที่ส าคญัที่สุด คือ  
ด้านคุณภาพ 37% และทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุด คอื ซพัพลายเออร์ B ซึ่งมีค่าทางเลือกถึง 29% และยงัปจัจยั 
ดา้นระยะเวลาในการจดัส่ง 37.25% และปจัจยัดา้นสนิเชื่อในการช าระเงนิ 30.50% ซึ่งมค่ีามากกว่าซพัพลายเออร์
รายอื่นๆ และใช้แนวคิด Lean เป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซื้อ พบว่าระยะเวลาในกระบวนการ
จดัซื้อเรว็ขึ้นประมาณ 6 - 7 วนั และลดขัน้ตอนที่ไม่เกดิประโยชน์ลงไปจาก 18 ขัน้ตอน เหลอืเพยีง 12 ขัน้ตอน 
ซึง่เป็นการลดระยะเวลาในการรอคอยและกระบวนการท างานทีซ่ ้าซอ้น 

ค าส าคญั : ปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้  แนวคดิ AHP  แนวคดิ Lean 

https://www.jobthai.com/th/company/112071
https://www.jobthai.com/th/company/112071
mailto:ajputthiwat@gmail.com
mailto:pngamudom@gmail.com1
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Abstract 

 This study is to improve the raw materials procurement process. A case study of a company in 
Samut Prakan. The purpose is to improve the efficiency of the purchasing department. And study the 
guidelines for increasing the work efficiency of the purchasing staff. Due to a delay in the purchasing 
process. Therefore, the AHP concept is used to help Supplier selection and Lean to analyzes the 
purchasing process. The AHP concept is used to calculate the value of the importance of factors and 
suppliers that are suitable for the company. Case study by specifying the main factors that affect the 
supplier selection decision and then find the importance of factors and compare with suppliers After 
obtaining suppliers, analyze the procurement process using Lean concepts to improve value streams. 
Which shows the workflow flow and can analyze the point that caused the problem Then reduce the 
process and reduce the time to work down After doing the analysis. Found that the most important factor 
is the quality 37% and the most suitable option is supplier B which has 29% of the choice and 37.25% in 
the lead time and the credit for Pay 30.50%, which is more valuable than other suppliers and use Lean 
concept as a guideline to improve the purchasing process. Found that the procurement process time is 
about 6 - 7 days faster and reduces unused processes from 18 steps to 12 steps, which reduces waiting 
time and redundant work processes. 

Keywords : Improve the procurement process, AHP concept, Lean concept 

บทน า 

เน่ืองจาก บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตรี จ ากดั เป็นธุรกจิผู้ผลติชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รบัจ้างผลติ 
และซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ใช้ส าหรบัผลิตตวัถงัรถยนต์ที่มีประสบการณ์ในการผลติที่มีคุณภาพมายาวนาน มีการ
จ าหน่ายสนิค้าทัง้ในประเทศและมีการส่งออกสินค้าไปยงัอีกหลายประเทศ และจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ในอนาคต  

ในการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั จะเป็นการผลติสนิคา้แบบตาม
สัง่ ( Make to Order ) จงึเป็นปจัจยัหน่ึงที่ท าให้บรษิทัต้องค านึงถึงคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
การผลติเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั ดงันัน้การสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าจงึเป็นสิ่งส าคญั  
บรษิัทจงึต้องมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและให้ความส าคญัด้านเวลาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็มากทีสุ่ด 

แต่ในปจัจุบันบริษัทผลิตงานชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์  ย ังคงประสบปญัหาในเรื่องของการจัดซื้อ  
( PURCHASING ) วตัถุดบิทีล่่าชา้ จากสาเหตุหลายๆประการทัง้ภายในและภายนอก ส่งผลให้การผลติสนิค้าและ
การส่งมอบใหล้กูคา้ล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ก่อให้เกดิผลกระทบต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นและองคก์รเสยีภาพลกัษณ์ 
ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางที่จะตอบสนองในการแกป้ญัหาความล่าช้าทีจ่ะเกดิขึน้จากการจดัซือ้ จงึต้องศกึษาปญัหา
ดา้นต่างๆของการจดัซื้อ เช่น ขัน้ตอนในการจดัซือ้ของบรษิทัมคีวามล่าชา้ ระยะเวลาในการจดัหา (Procurement ) 
ซพัพลายเออร์ ( Supplier ) ปญัหาการสื่อสารกบัซพัพลายเออร์ ระยะเวลาในการสัง่ซื้อที่ต้องรอเป็นเวลานาน 
ปญัหาการสื่อสารระหว่างแผนก การศกึษาแผนกจดัซื้อของบรษิทัซมัมทิ โอโต บอดี้ อินดสัตรี จ ากดั น้ี จงึจดัท า
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้ ลดขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัซือ้ และลดระยะเวลา
ในการจดัซือ้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษากระบวนการจดัซือ้จดัหาของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั 

2. เพื่อศกึษาค่าความส าคญัของปจัจยัใชใ้นการคดัเลอืกซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเออร์ทีเ่หมาะสมกบั

บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั 

 3. เพื่อศกึษาหาสาเหตุ และปญัหาของความล่าช้าของกระบวนการจดัซื้อจดัหา แนวทางการลดขัน้ตอน

และระยะเวลาของกระบวนการจดัซือ้จดัหาของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร  ี

 

วิธีด าเนินงานการวิจยั 
 วธิกีารด าเนินงานการศกึษางานวจิยั โดยผูศ้กึษามกีารศกึษาทฤษฎี หลกัการ แผนการด าเนินการต่างๆ 
แนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชป้ระกอบการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัดว้ยตนเอง ในครัง้น้ี เพื่อจะหาแนวทาง
ปรบัปรุงกระบวนการจดัซื้อจดัหาวตัถุดบิของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี้ อินดสัตร ีจ ากดั ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน 
พ.ศ. 2562 ถงึ วนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2562 มขี ัน้ตอนในการศกึษาจดัท าดงัน้ี 
 1.ศกึษากระบวนการการท างาน 
 ศกึษากระบวนการการท างานในแผนกจดัซือ้ของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั  
 2. คน้พบและวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 
  ศึกษาหาสาเหตุของปญัหา โดยศึกษาทัง้จากข้อมูลประสบการณ์ในการท างาน ข้อมูลจากพี่เลี้ยง 
พนกังานในแผนกฝา่ยจดัซื้อ และผู้เกีย่วขอ้ง รวมถงึสรุปรายงานการท างานทีผ่่านมาและขอ้มลูสาเหตุของปญัหาที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนัทีป่ระสบปญัหาอยู่ 
 3. เกบ็รวบรวบขอ้มลู 
 ในการศึกษาครัง้น้ีได้ท าการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานปจัจุบันของบริษัท โดย
แหล่งขอ้มลูของงานวจิยัมากจาก 2 แหล่งดงัน้ี 
  1. เกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ( Primary Data ) โดยการศกึษาขัน้ตอนการท างานของบรษิัท
ดว้ยการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการจดัซือ้จดัหาวตัถุดบิดว้ยการสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลูผูเ้กีย่วขอ้งกบัแผนก
จดัซือ้ พนกังานแผนกจดัซือ้  ตลอดจนเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆของบรษิทั 
  2. เกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภูม ิ( Secondary Data ) เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาทฤษฎีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนความน่าเชื่อถอืของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการศกึษา 
 4. ศกึษาแนวทางและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเพื่อทีจ่ะน ามาพจิารณาแกไ้ขปญัหา 
  4.1 ใช้ระบบ AHP (Analytic Hierarchy Process )  หรือกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชัน้ 
เป็นขัน้ตอนการแบ่งล าดบัของปจัจยัแลว้จบัคู่เปรยีบเทยีบตวัเลอืกทลีะตวั โดยการเปรยีบเทยีบกนัทลีะปจัจยั เพื่อ
เป็นแนวทางในการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ที่ดทีี่สุด ซึ่งจะน าไปสู่การใช้ ระบบลนี ( Lean Procurement ) ในการ
พฒันากระบวนการท างานของการจดัซือ้ใหด้ขีึน้ 
  4.2 ใช้ระบบลีน ( Lean Procurement ) เป็นขัน้ตอนการที่จะท าการลดระยะเวลาหรือลด
กระบวนการขัน้ตอนการจดัซือ้ของบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใหม้กีารท างานทีร่วดเรว็ 
 5. สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 
 ท าสรุปผลการศกึษา ผลที่ไดจ้ากการวเิคราะหจ์ะถูกน ามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใชจ้รงิเพื่อการจดัการ

และพฒันากระบวนการจดัซือ้ใหเ้กดิประโยชน์ 
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ผลการวิจยั 
จากการศกึษาหาปญัหากระบวนการจดัซือ้ของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั พบว่ามขี ัน้ตอน

ตัง้แต่พิจารณาค าสัง่ซื้อ ตรวจสอบราคา คดัเลือกผู้ขาย ออกใบสัง่ซื้อ และการติดตามการส่งมอบสินค้า ซึ่ง
กระบวนการเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกดิปญัหาของกระบวนการจดัซื้อที่ล่าช้า เน่ืองจากการท างานที่
ผดิพลาดของขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง และบ่อยครัง้ที่เมื่อเกดิความผดิพลาดขึน้ในการท างาน สาเหตุหน่ึงทีม่กัจะพบ
อยู่เสมอคอืเกดิจากการทีต่้องรองานเป็นระยะเวลานาน 
 1. ศกึษากระบวนการการท างานในแผนกจดัซือ้ 

ผูข้อซือ้ 
ผูข้อซือ้ตรวจสอบวตัถุดบิในคลงั หากมวีตัถุดบิไม่พอต่อการผลติจนถึงจุดทีจ่ าเป็นต้องสัง่ซือ้ ผูข้อซือ้ต้อง

เขียนใบ PR ( Purchase requisition ) ส่งให้แก่ผู้จดัการโรงงานอนุมตัิ เมื่อผู้จดัการโรงงานพิจารณาและลงนาม
เพื่ออนุมตัแิลว้จงึส่งใบ PR ใหแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ผนกจดัซือ้ 

แผนกจดัซือ้จดัหา 
เจา้หน้าที่แผนกจดัซื้อรบัใบ PR มาตรวจสอบข้อมลูความต้องการซือ้และความถูกต้องของเอกสาร ส่งใบ 

PR ใหแ้ก่ผูจ้ดัการแผนกจดัซือ้ลงชื่ออนุมตัิ คดัเลอืกผูข้ายและขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ตรวจสอบราคา รวบรวม
ใบเสนอราคาและท าการเปรยีบเทยีบ เมื่อได้ราคาและผู้ขายที่ดทีี่สุดแล้ว จงึท าใบสรุปและต่อรองราคากบัผู้ขายที่
ถูกเลอืก จดัท าใบสัง่ซื้อ ( PO : Purchase Order ) ส่งใบสัง่ซื้อให้แก่ผู้จดัการแผนกจดัซื้อลงชื่ออนุมตัิการสัง่ซื้อ 
แล้วจึงส่งใบสัง่ซื้อให้แก่ผู้ขาย ส่งส าเนาใบสัง่ซื้อให้แก่แผนกบัญช ีและส่งส าเนาใบสัง่ซื้อให้แก่แผนกคลงัสินค้า 
หลงัจากนัน้กต็ดิตามผลการส่งมอบสนิค้า โดยราคาในการสัง่ซื้อจะเป็นราคากลางทีท่างบรษิทัก าหนดไว ้เมื่อไดร้บั
สนิคา้ครบตามจ านวนทีส่ ัง่ จงึจะท าการปรบัราคาจรงิ 

ผูข้าย 
เมื่อผูข้ายไดร้บัการตดิต่อซือ้ขายจากบรษิทั ผข็ายต้องเสนอราคาใหแ้ก่บรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัพจิารณา เมื่อ

ผูข้ายได้รบัการคดัเลอืกและไดร้บัใบสัง่ซื้อ จงึท าการผลติและจดัเตรยีมสินคา้เพื่อจดัส่งใหค้รบตามจ านวนที่ได้รบั
การสัง่ซือ้และใหท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้และเมื่อถึงก าหนดวนัวางบลิ ซึง่บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี้ อนิดสัตร ี
จ ากดั ก าหนดวนัทีผู่้ขายต้องมาวางบลิคอืวนัที ่1-2 ของทุกเดอืน ผูข้ายจะต้องน าบลิมาวางเพื่อเรยีกเกบ็เงนิในวนั
นัน้ๆ 

แผนกบญัช ี
เจ้าหน้าที่แผนกบญัชีได้รบัทราบว่ามีการสัง่ซื้อออกไปจากการที่ได้รบัส าเนาใบสัง่ซื้อจากแผนกจดัซื้อ 

และเมื่อไดร้บัการวางบลิจากผูข้าย จะตรวจสอบขอ้มลูและความถูกต้องของเอกสาร แลว้ท าการช าระเงนิ 
แผนกคลงัสนิค้า 
เจ้าหน้าที่แผนกคลงัสนิค้าได้รบัทราบว่ามีการสัง่ซื้อออกไปจากการที่ได้รบัส าเนาการสัง่ซื้อจากแผนก

จดัซือ้ และเมื่อถึงวนัส่งมอบสนิค้า จะตรวจสอบคุณภาพและจ านวนสนิคา้ว่าตรงตามทีส่ ัง่ซือ้ไปหรอืไม่ ไม่ไดส้นิค้า
ครบถ้วนแลว้จงึคยีข์อ้มลูเขา้ระบบเพื่อแจง้ใหแ้ผนกจดัซือ้ทราบและท าการปรบัราคาจรงิ 
 2. คน้พบและวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการจดัซือ้ 
  จากปญัหาของกระบวนการจดัซื้อที่ล่าช้า ส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสในการขายและให้บริการลูกค้า  
ผูศ้กึษาไดศ้กึษาถงึสาเหตุทีเ่กดิขึน้ และสามารถจ าแนกรายละเอยีดสาเหตุของปญัหาไดด้งัน้ี 
 2.1) การใหข้อ้มลูในการสัง่ซือ้ไม่ครบถ้วน 

2.2) การอนุมตัใิบขอซือ้ (Purchase Requisition : PR) ล่าชา้ 
2.3) การคดัเลอืกผูข้ายใชเ้วลานาน 
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 2.4) รอผูข้ายกรอกใบเสนอราคาเป็นเวลานาน 
 2.5) การต่อรองราคากบัผูข้ายใชเ้วลานาน 
 2.6) การอนุมตัใิบสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) ล่าชา้ 

2.7) พนกังานแผนกจดัซือ้ขาดการตดิตามงาน 
 3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิปญัหาในกระบวนการจดัซือ้ 

สรุปจากการสอบถามและการเก็บข้อมูลจากผู้จดัการแผนกจดัซื้อและพนักงานแผนกพบว่าปญัหาที่
เกดิขึน้ในขัน้ตอนการจดัซือ้ส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ ไดแ้ก่ 
 3.1) ผูข้อซือ้ใหข้อ้มลูในการสัง่ซือ้ไม่ครบถ้วน 3 ใบ 

3.2) การอนุมตัใิบขอซือ้ (Purchase Requisition : PR) ล่าชา้ 11 ใบ 
3.3) การคดัเลอืกผูข้ายใชเ้วลานาน 17 ใบ 

 3.4) รอผูข้ายกรอกใบเสนอราคาเป็นเวลานาน 30 ใบ 
3.6) การต่อรองราคากบัผูข้ายใชเ้วลานาน 8 ใบ 

 3.5) การอนุมตัใิบสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) ล่าชา้ 22 ใบ 
 3.7) พนกังานแผนกจดัซือ้ขาดการตดิตามงาน 9 ใบ 
 ซึง่จะเหน็ไดว้่าปญัหาที่เกดิขึน้มากที่สุดจะเกีย่วกบัตวัซพัพลายเออรห์รอืผูข้ายและความล่าชา้ในขัน้ตอน
การอนุมตัิใบสัง่ซื้อ ปญัหาที่เกิดจากซพัพลายเออร์คือการที่ซพัพลายเออร์กรอกข้อมูลลงในใบเสนอราคาเป็น
เวลานาน มสีาเหตุมาจากการที่ซพัพลายเออร์ไม่เหน็จดหมายจากทางอเีมลที่ทางบรษิทัส่งไปให้หรอืมกีารละเลย
ในการกรอกใบเสนอราคา ส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ในการสัง่ซือ้ 
 เน่ืองจากต้องรอใหซ้พัพลายเออรก์รอกใบเสนอราคาล่าชา้ จงึท าใหแ้ผนกจดัซือ้ต้องรอให ้
ซพัพลายเออร์กรอกข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบท าให้เกิดการเสยีเวลาในขัน้ตอนน้ีขึ้น ส่งผล
กระทบใหก้บัขัน้ตอนของการอนุมตัใิบสัง่ซือ้ 
 4. ศกึษาแนวทางและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเพื่อทีจ่ะน ามาพจิารณาแกไ้ขปญัหา 
 4.1) แนวทางการวเิคราะหก์ระบวนการจดัซือ้ โดยใชร้ะบบ AHP  
  1) หาค่าความส าคญัของปจัจยั 
 เน่ืองจากบรษิทัไดก้ าหนดเกณฑป์จัจยั 4 ปจัจยั ทีจ่ะน ามาพจิารณาในการคดัเลอืกซพัพลายเออร ์ไดแ้ก่  

 - ราคา เป็นปจัจยัทีม่ผีลในการพจิารณาการตดัสนิใจซือ้ เน่ืองจากมผีลต่อต้นทุนการผลติ 
 - คุณภาพ คุณภาพของวตัถุดบิตรงกบัความต้องการของบรษิทั    
 - ระยะเวลาในการจดัส่ง ถ้าซพัพลายเออรจ์ดัส่งไม่เป็นไปตามทีบ่รษิทัต้องการจะส่งผลต่อแผนการผลติ 
 - สนิเชื่อในการช าระเงนิ ส่งผลถงึค่าใชจ้่ายหมุนเวยีนของบรษิทั 

 การหาค่าน ้าหนักแต่ละปจัจยัหาได้จากการน าคะแนนจากแบบสอบถามที่เราได้ท าการสอบถามจ านวน
ทัง้หมด 15 คน ซึง่เป็นบุคคลที่มคีวามช านาญและมคีวามรู้ความเข้าใจในด้านของการจดัซือ้ ข้อมูลทีต่้องการจาก
บุคคลที่ไดท้ าแบบสอบถามน้ี คอื ดุลยพนิิจเชงิเปรยีบเทยีบ โดยใชป้ระสบการณ์ในการท างานภายในบรษิทัในการ
ประเมนิ 
สรุปผลจากการค านวณ จะไดว้่ากลุ่มผูป้ระเมนิไดใ้หค้วามส าคญัของปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. คุณภาพของวตัถุดบิ มากทีสุ่ด         คดิเป็น 37 %  
 2. ราคา                                      คดิเป็น 24 % 
 3. ระยะเวลาในการจดัส่ง                  คดิเป็น 23.5 % 
 4. สนิเชื่อในการช าระเงนิ                  คดิเป็น 15.5 % 
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สรุปผลจากการค านวณ จะไดว้่ากลุ่มผูป้ระเมนิได้ใหค่้าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัดา้นราคาตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ซพัพลายเออร ์C มากทีสุ่ด             คดิเป็น 32.50 %  
 2. ซพัพลายเออร ์A                         คดิเป็น 30.75 % 
 3. ซพัพลายเออร ์B                         คดิเป็น 28.75 % 
 4. ซพัพลายเออร ์D                         คดิเป็น 8.00 % 
สรุปผลจากการค านวณ จะไดว้่ากลุ่มผูป้ระเมนิได้ใหค่้าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัดา้นคุณภาพตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ซพัพลายเออร ์A B C มากทีสุ่ด        คดิเป็น 29.00 %  
 2. ซพัพลายเออร ์D                         คดิเป็น 13.00 % 
สรุปผลจากการค านวณ จะไดว้่ากลุ่มผูป้ระเมนิได้ใหค่้าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัดา้นระยะเวลาในการจดัส่ง
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ซพัพลายเออร ์B มากทีสุ่ด             คดิเป็น 37.25 %  
 2. ซพัพลายเออร ์A                         คดิเป็น 29.00 % 
 3. ซพัพลายเออร ์C                         คดิเป็น 24.75 % 
 4. ซพัพลายเออร ์D                         คดิเป็น 9.00 % 
 4.2) แนวทางการวเิคราะหก์ระบวนการจดัซือ้ โดยใชร้ะบบลนี ( Lean Procurement ) 
 ขัน้ตอนของกจิกรรมในกระบวนการจดัซือ้ มดีงัต่อไปน้ี 
  1. ออกใบความต้องการซือ้ 
  2. อนุมตัเิอกสารความต้องการซือ้ 
  3. ส่งเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 
  4. ตรวจสอบขอ้มลูความต้องการซือ้ 
  5. อนุมตัเิอกสารใบความต้องการซือ้ 
  6. คดัเลอืกผูข้าย 
  7. ขอใบเสนอราคา 
  8. การรอใบเสนอราคา 
  9. รวบรวมใบเสนอราคาจดัท าใบเปรยีบเทยีบราคา 
  10. เลอืกผูข้ายเพือ่จดัท าใบสรุปซือ้ 
  11. การอนุมตัใิบสรุปซือ้ 
  12. ต่อรองราคากบัผูข้ายทีถู่กคดัเลอืก 
  13.จดัท าใบสัง่ซือ้ 
  14. อนุมตัใิบสัง่ซือ้ 
  15. ส่งใบสัง่ซือ้ใหผู้ข้าย 
  16. ยนืยนัใบสัง่ซือ้และแจง้ก าหนดการส่งสนิคา้ 
  17. จดัส่งสนิคา้ตามการส่งมอบ 
  18. การรบัสนิคา้ 
 การวเิคราะหค์วามสญูเปล่าในกระบวนการตามแนวคดิลนี ในมุมมองจากตวัผูป้ฏบิตังิานของฝา่ยจดัซือ้ 
พบปญัหายู่ 2 ปญัหา คอื ในขัน้ตอนที ่6, 8, 9, 10 จะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยและขัน้ตอนที ่4,16 จะเป็นการ
ท างานทีซ่ ้าซอ้น ผูศ้กึษาจงึไดท้ าการวเิคราะหแ์นวทางในการปรบัปรุง 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. จากการวเิคราะห์โดยการใช้ระบบ AHP ( Analytic Hierarchy Process ) หรอืกระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชัน้ ของบรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ากดั 

 ทางบรษิทัไดก้ าหนดปจัจยัที่ใชใ้นการตดัสนิใจไว ้4 ปจัจยั และจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 
คน ( ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ด้านการท างานในแผนกจดัซื้อมานานกว่า 3 ปี ) เพื่อท า
คะแนนและท าการเปรียบเทียบค่าน ้าหนักความส าคญั พบได้ว่าความส าคญัด้านปจัจยัที่ส าคญัที่สุด คือ ด้าน
คุณภาพ 

เมื่อน าปจัจยัทีไ่ดม้าวเิคราะห ์เพื่อหาซพัพลายเออรท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดเพยีง 1 ราย โดยไดก้ าหนดซพัพลาย
เออร์ไว้จ านวน 4 ราย และจากคะแนนแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน พบว่าทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุด
ในดา้นปจัจยัดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ ซพัพลายเออร ์B 

เน่ืองจากมีค่าทางเลือกปจัจยัด้านคุณภาพสูงที่สุด คือ 29% ถึงแม้ว่าจะมีอีก 2 ซพัพลายเออร์ที่มีค่า
ทางเลอืกปจัจยัด้านคุณภาพเท่ากนั แต่ซพัพลายเออร ์B มค่ีาทางเลอืกปจัจยัด้านอื่นๆอีก 2ปจัจยัที่มากกว่าซพั
พลายเออรร์ายอื่น คอืปจัจยัดา้นระยะเวลาในการจดัส่ง 37.25% และปจัจยัดา้นสนิเชื่อในการช าระเงนิ 30.50% 

ทางบรษิทัตดัสนิใจเลอืก ซพัพลายเออรบ์รษิทั B เน่ืองจากโดยรวมของผลการวเิคราะห ์ซพัพลายเออร ์B 
เหมาสมทีสุ่ด  

ส าหรบัซพัพลายเออรท์ีจ่ะเลอืกรองลงมาทีจ่ะใชพ้จิารณาเป็นล าดบัที ่2 ไดแ้ก่ ซพัพลายเออร ์C เน่ืองจาก
ค่าทางเลอืกปจัจยัดา้นคุณภาพสงูเทยีบเท่าซพัพลายเออร์ B คอื 29% และยงัมค่ีาทางเลอืกปจัจยัดา้นราคาสงูทีสุ่ด 
คอื 32.50% ซึง่เป็นปชัจจยัทีม่คีวามส าคญัล าดบั 2 รองจากปจัจยัดา้นคุณภาพ 

2. แนวทางกระบวนการจดัซือ้ โดยใชร้ะบบลนี ( Lean Procurement )  
 เมื่อได้ท าการคดัเลอืกซพัพลายเออร์โดยใช้ระบบ AHP (Analytic Hierarchy Process ) ท าให้

สามารถตดัสนิใจในเรื่องของการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ได้เรว็ขึ้นและมกีารลดขัน้ตอนที่เป็นปญัหาไปได้ ท าให้
ระยะเวลาในกระบวนการจดัซือ้เรว็ขึ้นประมาณ 6 - 7 วนั และลดขัน้ตอนทีไ่ม่เกดิประโยชน์ลงไปจาก 18 ขัน้ตอน 
เหลอืเพยีง 12 ขัน้ตอน ซึง่เป็นการลดระยะเวลาในการรอคอยและกระบวนการท างานทีซ่ ้าซอ้น  

จากการสอบถามและการเกบ็ขอ้มลูจากผู้จดัการแผนกจดัซือ้และพนกังานแผนกจดัซื้อ หลงัการปรบัปรุง
กระบวนการจดัซือ้ สามารถสรุปผลทัง้ก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้ไดด้งัน้ี 

2.1) ผู้ ข อซื้ อ ให้ ข้ อมู ล ในการสั ง่ซื้ อ ไ ม่
ครบถ้วน 

มปีญัหา 1 ใบ  อตัราลดลง คดิเป็น 66 % 

2.2) การอนุมตัใิบขอซือ้ ( PR ) ล่าชา้ มปีญัหา 3 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 72 % 
2.3) การคดัเลอืกผูข้ายใชเ้วลานาน มปีญัหา 5 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 70 % 
2.4) รอผู้ ข ายกรอกใบ เสนอราคาเป็ น
เวลานาน 

มปีญัหา 10 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 66 % 

2.5) การต่อรองราคากบัผูข้ายใชเ้วลานาน มปีญัหา 2 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 75 % 
2.6) การอนุมตัใิบสัง่ซือ้ ( PO ) ล่าชา้ มปีญัหา 7 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 68 % 
2.7) พนักงานแผนกจดัซื้อขาดการติดตาม
งาน 

มปีญัหา 4 ใบ อตัราลดลง คดิเป็น 55 % 

 ดงันัน้จะสรุปได้ว่าในการปรบัปรุงและแก้ปญัหากระบวนการจดัซื้อล่าช้า โดยใช้ AHP สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดัซือ้ได้ อย่างไรกต็ามจะเหน็ไดว้่าจากการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึ้น ไม่สามารถทีจ่ะแกไ้ข
ด้วยบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่การแก้ปญัหาที่มีประสทิธภิาพที่สามารถลุล่วงไปได้นัน้ ต้องอาศยัความร่วมมอืจาก
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บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันออกความคิดเห็นและร่วมมือกนัในการแก้ไขปญัหา ซึ่งส่งผลให้
กระบวนการจดัซือ้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง เป็นผู้ป่วยกลุ่มหน่ึงที่มกัมคีวามบกพร่องด้านความคดิความเข้าใจและการ
รบัรู้ ซึ่งเป็นความบกพร่องที่ส่งผลต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ และการด าเนินชวีิตประจ าวนั หากความ
บกพร่องดงักล่าวไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในการฟ้ืนฟูด้านอื่นๆ ตามมา ผลงานน้ี
เป็นการศึกษาผลของการฝึกด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อทดสอบ 
ผลของการฝึกความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและการรบัรู้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามความถี่ 
และระยะเวลาที่ก าหนดและเปรียบเทียบผลของการฝึกความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและการรบัรู้ 
ดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิและดว้ยการใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื่อ โดยกลุ่มตวัอย่างคอืผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง จ านวน 
20 คน ที่เข้ารบัการฝึกในคลนิิกฟ้ืนฟูด้านการรบัรู้และความคดิความเข้าใจ จ านวน 1 ครัง้ ต่อสปัดาห์ เป็นเวลา  
8 สปัดาห์ตดิต่อกนั แบ่งเป็นกลุ่มที่ไดร้บัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ และกลุ่มที่ได้รบัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร์ 
ประเมนิผลดว้ยเครื่องมอืประเมนิการรบัรูแ้ละความรูค้วามเขา้ใจส าหรบัคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual Test: 
Thai-CPT) หลงัการฝึกตามระยะเวลาทีก่ าหนด พบว่า กลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ และกลุ่มทีไ่ดร้บั
การฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและการรบัรู้ไม่แตกต่างกนัอย่ างมนีัยส าคญั  
ทัง้น้ีหลงัได้รบัการฝึกกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมคีวามสามารถด้านความคดิความเขา้ใจและการรบัรู้ ดขีึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรูด้ว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ
หรอืดว้ยคอมพวิเตอรต์ามระยะเวลา ความถี่ทีก่ าหนด ส่งผลต่อความกา้วหน้าในการฟ้ืนฟูดา้นความคดิความเขา้ใจ
และการรบัรูใ้นผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
 
ค าส าคญั : การฝึกดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรู ้  โรคหลอดเลอืดสมอง  ความคดิความเขา้ใจ  การรบัรู ้

 
Abstract 

 Cognitive and perceptual Impairment are common symptoms in stroke, which affected patient‘ s 
daily life occupation and rehabilitation outcome.  Appropriate cognitive and perceptual training bring on 
positive rehabilitation outcome. The present study aimed to examine the effect of cognitive and perceptual 
training program in stroke patients and to compare conventional cognitive and perceptual training program 
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with computer- base training program.  Participants were 20 strokes with cognitive and perceptual 
impairment.  All participants received training program once a week for 8 consecutive weeks.  They were 
divided in to 2 groups, the conventional cognitive and perceptual training group and computer-base training 
group.  The outcome measures for assessing cognitive abilities were the Thai Cognitive-Perceptual Test: 
Thai-CPT. The result showed that both groups had significant improvement in cognitive and perceptual 
skill, however no statistical significant was found between groups. To conclude, both conventional training 
and computer-base training could enhance cognitive and perceptual abilities in stroke patients. 
 
Keywords : Cognitive and perceptual training, stroke, cognition, perception 

 
บทน า  
 โรคหลอดเลอืดสมองจดัเป็นปญัหาทางสาธารณสุขทีส่ าคญัเน่ืองจากเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย 
ท าให้ผู้ป่วยเกิดความพกิารได้มากและอาจเสยีชวีิตได้ในเวลาอันรวดเรว็ จากการรายงานสถิติสาธารณสุขของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่าอตัราการตายดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองมแีนวโน้มเพิม่ขึน้และเป็นสาเหตุการ
ตายอันดบัสอง [1] และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยงัเป็นกลุ่มผู้ป่วยหลกัที่มารบับริการที่งานกิจกรรมบ าบัด 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่งาน
กจิกรรมบ าบดัปีงบประมาณ 2559 มสีดัส่วนของผู้ป่วยอมัพาตจากโรคหลอดเลอืดสมองคดิเป็นรอ้ยละ 71.2 โรค
หลอดเลอืดสมองเป็นโรคที่เกดิจากความผดิปกติของหลอดเลอืดบรเิวณสมองท าใหเ้กดิโรคต่างๆ ของหลอดเลอืด
ในสมอง เป็นผลให้เกดิภาวะขาดเลอืดของสมองจนเป็นสาเหตุท าให้เกดิการเสยีชวีติหรอืความพกิารตามมา หลงั
เกิดพยาธสิภาพ นอกเหนือจากความบกพร่องในด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่สามารถเห็นได้เด่นชดัแล้ว 
ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองยงัมคีวามบกพร่องดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรู้ ซึง่เป็นความบกพร่องทีพ่บได้
บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองคดิเป็น 1 ใน 3 [2] ซึ่งความบกพร่องดงักล่าวส่งผลให้เกดิความยากล าบากใน
การเคลื่อนไหวและการท ากจิกรรมการด าเนินชีวติของผู้ป่วย เช่น การท ากิจวตัรประจ าวนั (activities of daily 
living) หรอืกจิกรรมที่ซบัซ้อนขึ้น เช่น การท างาน การท ากจิกรรมยามว่าง ทัง้ยงัเป็นอุปสรรคต่อความส าเรจ็ใน
การบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพร่างกายดา้นอื่นๆ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของผูป้่วยและครอบครวัตามมา 
การฟ้ืนฟูความสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรูม้รีูปแบบทีห่ลากหลาย โดยการศกึษาในต่างประเทศ
แสดงประสทิธผิลของการฝึกความสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและ
ญาต ิการออกก าลงักาย การใชแ้บบฝึกหดักระดาษและดนิสอ  การใชเ้กมหรอือุปกรณ์ที่ท ากจิกรรมบนโต๊ะ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยเีป็นสื่อ เช่น คอมพวิเตอร์ (computer-based) หรอืเทคนิคภาพเสมอืนจรงิ (virtual reality) [3-6] 
โดยมคีวามถี่และระยะเวลาในการฝึกทีแ่ตกต่างกนั เช่น การฝึกดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จ านวน 5 ครัง้/สปัดาห์
เป็นเวลา 4 สปัดาห์ [3] การฝึกดว้ยโปรแกรมฝึกความจ า 2 ครัง้/สปัดาห์ เป็นเวลา 4 สปัดาห์ [4] การฝึกความจ า
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ lobomemo  4 ครัง้/สปัดาห์ เป็นเวลา 4 สปัดาห์[5] การฝึกด้วยโปรแกรมการฟ้ืนฟู
ความคดิความเข้าใจทีบ่้านเป็นเวลา 2 ชัว่โมง ต่อวนัทุกวนั เป็นเวลา 12 สปัดาห์ [6] จะเหน็ได้ว่าการศกึษาส่วน
ใหญ่เน้นศกึษาผลในดา้นความจ าเป็นหลกั และยงัไม่มคีวามชดัเจน ในเรื่องของความถี่/ระยะเวลาในการฝึกผู้ป่วย
โรคหลอดเลอืดสมองด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ที่มปีระสทิธผิล อีกทัง้การน าโปรแกรมและวธิกีารของ
ต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยโดยไม่ได้มกีารเลอืกหรอืปรบัให้เหมาะสมกบับรบิทและวฒันธรรมอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยได้  ส่วนการศึกษาในประเทศไทยในด้านน้ีพบว่ายงัมีจ านวนจ ากัด 
การศกึษาที่ปรากฏในประเทศไทยได้มผีู้พฒันาโปรแกรมฝึกความคดิความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิด
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ความเขา้ใจในผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่ประกอบดว้ยโปรแกรมฝึกด้านการรบัรูว้นัเวลาสถานที ่ความสนใจจด
จ่อ ความจ า และการบรหิารจดัการ โดยใชส้ื่อและกจิกรรมหลาย ๆ แบบผสมผสานกนั จ านวน 3 ครัง้/สปัดาห ์เป็น
เวลา 6 สปัดาห์ หลงัเขา้รบัการฝึกตามโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมคีวามสามารถด้านความคดิความเขา้ใจทัง้ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การรบัรูว้นัเวลาสถานที่ ความสนใจจดจ่อ ความจ าและการบรหิารจดัการเพิม่ขึน้ [7] ทัง้น้ีวธิกีารดงักล่าวจดั
ว่าเป็นวธิกีารแบบดัง้เดมิ(conventional cognitive rehabilitation) ซึ่งในปจัจุบนันอกเหนือจากวธิกีารแบบดัง้เดิม
แลว้เริม่มกีารน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มามสี่วนในการฝึกเพิม่มากขึน้ และความถี่/ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพตามการศกึษาที่ผ่านมาอาจไม่สามารถท าได้จรงิในทางปฏิบตัิ เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านบุคลากร 
จ านวนผูร้บับรกิาร หากฝึกดว้ยความถี่มากอาจต้องมผีูป้่วยต้องขึน้ควิรอรบับรกิารเป็นจ านวนมาก  
จากเหตุผลขา้งต้น เหน็ได้ว่าการใช้คอมพวิเตอร์เป็นสื่อเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการฝึกด้านความคดิความเข้าใจ
และการรบัรู้ซึ่งยงัไม่มีการศกึษาในประเทศไทย ผู้วจิยัจงึมีความสนใจศกึษา ผลของการฝึกความสามารถด้ าน
ความคิดความเข้าใจและการรบัรู้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้วธิีการแบบดัง้เดมิเปรยีบเทียบกบัการใช้
คอมพวิเตอร์เป็นสื่อ อกีทัง้ปรบัความถี่และระยะเวลาในการฝึกใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผู้รบับรกิารและบรบิทของ
สถาบนัสรินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ โดยหวงัว่าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ีจะก่อประโยชน์ทัง้ในส่วนของผูป้่วยและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง และเป็นการเพิม่พนูองคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นน้ีต่อไป 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศึกษาผลของการฝึกความสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด
สมองตามความถี่และระยะเวลาทีก่ าหนด และเปรยีบเทยีบผลของการฝึกความสามารถดา้นความคดิความเข้าใจ
และการรบัรูด้ว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิและดว้ยการใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื่อ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผู้เข้าร่วมการวิจยั  
 ผู้เข้าร่วมการวจิยัจ านวน 20 คน คดัเลอืกจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารบัการบ าบดัฟ้ืนฟูทาง
กจิกรรมบ าบดั ณ สถาบนัสรินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติโดยมเีกณฑ ์ดงัน้ี 
           เกณฑก์ารคดัเข้า  

 ผูป้่วยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัจากแพทยว์่าเป็นโรคหลอดเลอืดสมองเพศชายหรอืหญงิอายุ 18 ถงึ 80 ปี 
 มคีวามบกพร่องด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ด้านใดด้านหน่ึง โดยประเมนิด้วยเครื่องมือ 

Thai CPT 
 ไม่มคีวามบกพร่องดา้นการมองเหน็และการไดย้นิทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการฝึก 

           เกณฑก์ารคดัออก     

 เขา้รบัการฝึกในกลุ่มตามโปรแกรมทีก่ าหนด น้อยกว่า 80% 
 ผู้เข้าร่วมการวิจยัทัง้สองกลุ่มได้รบัการฝึกหรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ หรือได้รบัยาที่ส่งผลต่อ

ความสามารถดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรู ้ เช่น ยา donepezil 
           เครื่องมือ 

 เครื่องมอืประเมนิ Thai Cognitive-Perception Test หรอื Thai-CPT มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการ
รบัรู้และความคดิความเข้าใจโดยแบ่งหวัข้อการประเมินเป็น  6 หมวดได้แก่ การรบัรู้ทางสายตา 
(Visual Perception) การรับรู้เกี่ยวกับร่างกาย (Body Scheme Perception) การวางแผนการ
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กระท าการเคลื่อนไหว (Praxis) ความจ า (Memory) การจบัคู่และจดัหมวดหมู่วตัถุ (Matching and 
Categorization) และการแกไ้ขปญัหา (Problem Solving)  

 โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัฝึกความสามารถดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรู้ 
 กิจกรรมฝึกที่เป็นวิธีการแบบดัง้เดิม ได้แก่ กิจกรรมในลกัษณะที่เป็นแบบฝึกหดั(paper-pencil 

tasks) กจิกรรมหรอืเกมทีท่ าบนโต๊ะ (table-top activities)  
 การด าเนินการวิจยั 

1. คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมวจิยัแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท์ีก่ าหนดจ านวน 20 คน 

2. แบ่งผูเ้ข้าร่วมวจิยัเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอรจ์ านวน 10 คน และกลุ่มทีไ่ดร้บั

การฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ 10 คน  

3. ประเมนิดว้ย Thai-CPT ก่อนรบัการฝึก 

4. ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทัง้สองกลุ่มคอื กลุ่มที่ไดร้บัการฝึกด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึก

ด้วยวิธีการแบบดัง้เดิม ได้แก่ แบบฝึกหัด (paper-pencil tasks) กิจกรรมหรือเกมที่ท าบนโต๊ะ 

(table-top activities) เป็นต้น แต่ละกลุ่มได้รบัการฝึก ครัง้ละ 40 นาท ี1 ครัง้/สปัดาห์ เป็นเวลา 8 

สปัดาห ์ตดิต่อกนั   

5. เมื่อสิ้นสุดการฝึกท าการประเมนิซ ้าทัง้สองกลุ่มโดยใช้เครื่องมือประเมนิ เช่นเดยีวกบัในข้อ ก่อน

ไดร้บัการฝึก 

6. น าคะแนนทีไ่ด ้มาท าการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลโดยวธิกีารทางสถติิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

 วิเคราะห์โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Mann-Whitney U Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนระหว่างกลุ่มที่ได้ร ับการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์และกลุ่มที่ได้ร ับการฝึกด้วยวิธีการแบบดัง้เดิม และใช้ 

Wilcoxon Signed Rank Test เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างก่อนและหลงัการฝึกของกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วย

คอมพวิเตอรแ์ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ 

 

ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1  :  ข้อมูลทัว่ไป 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร์จ านวน 10 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 50 เพศ

หญงิรอ้ยละ 50 กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ จ านวน 10 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 80 เพศหญงิรอ้ยละ 

20 กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอายุเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วย

คอมพวิเตอร์และกลุ่มทีไ่ด้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ คดิเป็น 55.3 และ 58.5 ตามล าดบั ซึ่งระยะเวลาการ

เกดิโรคของกลุ่มทีไ่ด้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์และกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ คดิเป็น 4 และ 6 

เดอืน ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ขอ้มลูทัว่ไป Computer-based 
cognitive training (n=10) 

Conventional cognitive 
training (n=10) 

เพศ ชาย (%) 5(50) 8(80) 
หญงิ((%) 5(50) 2(20) 

ระดบั
การศกึษา  

ประถม(%) 1(10) 2(20) 
มธัยม(%) 1(10) 0(00) 

อนุปรญิญา(%) 2(20) 3(30) 
ปรญิญาตร(ี%) 6(60) 4(40) 

สงูกว่าปรญิญาตร(ี%) - 1(10) 
อายุ (ปี)[SD] 55.3[8.9] 58.5[13.7] 
ระยะเวลาการเกดิโรค(เดอืน) [SD] 4.6[2.72] 6.10[5.02] 

 

 ส่วนท่ี 2 : ผลการวเิคราะห์คะแนนของทกัษะด้านความคดิความเข้าใจระหว่างกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วย
คอมพิวเตอร์และกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิีการแบบดัง้เดิม ทัง้ก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้สถิตินอนพารา
เมตรกิ Mann-Whitney U Test   
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ร ับการฝึกด้วย
คอมพวิเตอรแ์ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ 

Test Conventional 
cognitive training 

Computer-based 
cognitive training 

p – value 

(mean rank) (mean rank) 
Thai-CPT Pre-test score 9.95 11.05 .677 

Post-test score 9.65 11.35 .520 
calculation Pre-test score 10.80 10.20 .815 

 Post-test score 9.15 11.85 .292 

 
 จากตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์คะแนนรวมจากการประเมนิดา้นความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ก่อนการ
ทดลอง (pre-test score) เปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์และกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วย
วธิกีารแบบดัง้เดมิ พบว่า คะแนนด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบันัยส าคญั α = 0.05 แสดงให้เหน็ว่าก่อนการทดลองกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมี
ความสามารถของทกัษะด้านความคดิความเข้าใจไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัผลการวเิคราะหค์ะแนนรวมจากการ
ประเมินด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้หลงัการทดลอง (post-test score) เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มที่ได้รบั
การฝึกดว้ยคอมพวิเตอร์และกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ พบว่า คะแนนด้านความคดิความเขา้ใจและ
การรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ ระดบันยัส าคญั α = 0.05  แสดงให้
เหน็ว่า หลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมคีวามสามารถของทกัษะดา้นความคดิความเขา้ใจไม่แตกต่างกนั 
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โดยเมื่อพจิารณาที่คะแนนเฉลี่ยของอนัดบัพบว่าทัง้สองกลุ่มมคีะแนนใกล้เคยีงกนัทัง้ก่อนและหลงัได้รบัการฝึก 
โดยกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอรม์คีะแนนมากกว่าเลก็น้อยทัง้ก่อนและหลงัไดร้บัการฝึก 

 ส่วนท่ี 3  ผลการวเิคราะหค์ะแนนของทกัษะดา้นความคดิความเขา้ใจเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงั

การทดลอง ทัง้กลุ่มที่ไดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ โดยใชส้ถตินิอน

พาราเมตรกิ Wilcoxon Signed Rank Test 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการวเิคราะหค์ะแนนเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการฝึก 

Group Pre-test score (n=10) Post-test score (n=10) Z Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Min-Max Mean (SD) Min-Max Mean (SD) 

Conventional 
cognitive training 

94-154 122.6(21.6) 111-157 138(15.8) 
    
   -2.803a 

 
.005* 

Computer-based 
cognitive training 

80-153 123.3(22.7) 85-157 140(22.7)  -2.670a .008* 

 
จากตารางที่ 3.1 แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนรวมจากการประเมนิด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ด้วยแบบ
ประเมนิ Thai CPT เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัได้รบัการฝึก ทัง้กลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์และ
กลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ พบว่า หลงัได้รบัการฝึกทัง้กลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ
และกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์มคีะแนนรวมเพิม่ขึน้ อย่างมนีัยส าคญั (α = 0.05) แสดงให้เหน็หลงัการ
ทดลองผูป้่วยทัง้สองกลุ่มมคีวามสามารถดา้นความคดิความเขา้ใจและการรบัรูโ้ดยรวมดขีึน้กว่าก่อนไดร้บัการฝึก 
 
ตารางท่ี 3.2 ผลการวเิคราะหค์ะแนนแยกตามหวัขอ้ย่อย เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการฝึกของกลุ่มที่

ไดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ 

Conventional cognitive training group 
Cognitive skill Pre-test score (n=10) 

 
Post-test score (n=10) Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
Min-Max Mean (SD) Min-Max Mean (SD) 

Visual perception 29-42 38.1 (5.2) 38-42 41.3(1.3) -1.826 a .068 
Body scheme 6-20 14.9(5.2) 8-20 17.8(3.7) -2.214 a .027* 
Apraxia 23-41 32.4(6.3) 28-41 37.1(4.8) -2.117 a .034* 
Memory 16-27 22.3(4.0) 16-30 24.3(4.2) -1.445a .149 
Matching & 
categorization 

7-9 8.5(0.8) 8-9 8.9(0.3) -1.633a .102 

Problem solving 0-15 6.4(6.8) 0-15 8.9(6.9) -2.060a .039* 
Calculation 0-5 1.8(1.75) 0-5 2.2(1.8) -1.414a .157 
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 จากตารางที่ 3.2 แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนการประเมนิด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้แยกตาม
หวัข้อย่อย เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัได้รบัการฝึก ของกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ พบว่า
หลงัได้รบัการฝึกกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคญั (α = 0.05) ในด้าน Body scheme (การรบัรู้
เกีย่วกบัร่างกาย) Apraxia (การวางแผนการเคลื่อนไหว)  Problem solving (การแกไ้ขปญัหา) แสดงใหเ้หน็ว่าหลงั
การทดลองผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิมคีวามสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการบัรู้
ด้าน Body scheme (การรบัรู้เกี่ยวกบัร่างกาย) Apraxia (การวางแผนการเคลื่อนไหว)  Problem solving (การ
แกไ้ขปญัหา) ดขีึน้กว่าก่อนฝึก 
 
ตารางท่ี 3.3 ผลการวเิคราะหค์ะแนนแยกตามหวัขอ้ยอ่ย เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการฝึก ของกลุ่มที่
ไดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร ์

Computer-based cognitive training group 
Cognitive skill Pre-test score (n=10) Post-test score (n=10) Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) Min-Max Mean (SD) Min-Max Mean (SD) 
Visual 
perception 

29-42 36.1 (4.2) 33-42 40.2(2.7) -2.371a .018* 

Body scheme 3-20 14.6(5.1) 5-20 17.3(4.7) -2.379a .017* 
Apraxia 20-41 32.6(7.7) 24-41 37.5(5.7) -2.384a .017* 
Memory 16-31 24.7(5.2) 21-30 27.1(4.2) -.479a .632 
Matching & 
categorization 

2-9 7.3(2.6) 2-9 8.2(2.2) -1.841a .066 

Problem 
solving 

0-15 8.0(6.5) 0-15 10.4(7.2) -2.023a .043* 

Calculation 0-5 2(2.00) 0-5 3.3(2.2) -2.200a .028* 
 
 จากตารางที่ 3.3 แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนการประเมนิด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้แยกตาม
หวัข้อย่อย เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัได้รบัการฝึก ของกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์ พบว่าหลงั
ได้รบัการฝึกกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเพิม่ขึ้น อย่างมนียัส าคญั (α = 0.05) ในด้าน Visual perception (การรบัรู้ทาง
สายตา) Body scheme (การรบัรูเ้กี่ยวกบัร่างกาย) Apraxia (การวางแผนการเคลื่อนไหว)  Problem solving (การ
แก้ไขปญัหา)และ Calculation (การคดิค านวณ) แสดงให้เหน็ว่าหลงัการทดลองผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วย
คอมพวิเตอร์มคีวามสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ด้าน Visual perception (การรบัรู้ทางสายตา) 
Body scheme (การรบัรู้เกี่ยวกบัร่างกาย) Apraxia (การวางแผนการเคลื่อนไหว)  Problem solving (การแก้ไข
ปญัหา)และ Calculation (การคดิค านวณ)  ดขีึน้กว่าก่อนการทดลอง 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการทดสอบผลของการฝึกด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ หลงัการทดลอง
ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทัง้กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิและกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชค้อมพวิเตอร์
เป็นสื่อครัง้ละ 40 นาทจี านวน 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ตดิต่อกนัมคีวามสามารถดา้นความคดิความ
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เข้าใจและการรบัรู้เพิม่ขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ ได้แก่ การใช้กิจกรรมหรอืเกมที่เป็น
แบบฝึกหดั (paper-pencil activities) กิจกรรมหรือเกมที่ท าบนโต๊ะ ( table-top activities) การปรับสิ่งแวดล้อม  
(environmental  modification) และปรบักจิกรรมโดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัผู้ป่วยแต่
ละราย ร่วมกบัให้ค าแนะน าในการฝึกขณะอยู่ที่บ้าน หลงัการฝึกพบว่าผู้ป่วยมคีวามสามารถด้านความคดิความ
เขา้ใจและการรบัรูท้ี่ดขี ึน้สอดคลอ้งกบั Khanthee และคณะ [7] ซึ่งใชโ้ปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานหลายเทคนิค 
ไดแ้ก่ การให้ความรู้แก่กลุ่มตวัอย่าง ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ใชก้จิกรรม/เกมที่เป็นแบบฝึกหดั กจิกรรมหรอืเกมที่
ท าบนโต๊ะ สอนกลยุทธ ์ปรบัสิง่แวดล้อม และปรบักจิกรรมโดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์จิกรรมให้เหมาะสมกบั
กลุ่มตวัอย่างแต่ละรายใชเ้วลาฝึก 45 นาท ีจ านวน 3 ครัง้ต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา 6 สปัดาห์ รวม 18 ครัง้ ส าหรบักลุ่ม
ที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์ ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย การส่งเสรมิด้านความสนใจจดจ่อ ความจ า การคิด
ค านวณ การรบัรู้ทางสายตา การวางแผนการเคลื่อนไหว การแก้ไขปญัหา การเรยีงล าดบัเหตุการณ์  โดยผูป้่วยจะ
ไดร้บัการปรบักจิกรรมโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์กจิกรรมให้เหมาะสมกบัความสามารถ ร่วมกบัใหค้ าแนะน า
ในการฝึกขณะอยู่ที่บ้าน  หลงัการฝึกพบว่าผู้ป่วยมีความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและการรบัรู้ที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Westerberg  [5] ซึ่งศกึษาประสทิธผิลของการฝึกด้านความจ าปฏิบตัิการ (working 
memory) ด้วยคอมพิวเตอร์กลุ่มทดลองได้รบัการฝึกจ านวน  4 วนัต่อสปัดาห์เป็นเวลา 4  สปัดาห์ติดต่อกัน 
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มที่ไม่ไดร้บัการฝึก การศกึษาของ Park [9] ซึ่งศกึษาผลของการฝึกด้านความคดิความเข้าใจ
และการรบัรู้ทางสายตาโดยใช้คอมพวิเตอร์ กลุ่มทดลองได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์ครัง้ละ 30 นาท ี 5 วนัต่อ
สปัดาห์ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์รวมทัง้หมด 20 ครัง้เปรยีบเทยีบกบักลุ่มที่ไดร้บัการฝึกดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ และ
การศกึษาของ Park และ Yoon  [10] ศกึษาผลของการฝึกด้านความคดิความเข้าใจดว้ยคอมพวิเตอรเ์ปรยีบเทยีบ
กับการกระตุ้นซ ้าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกศีรษะ (repetitive transcranial magnetic stimulation; 
RTMS) ต่อความสามารถดา้นความคดิความเข้าใจใน กลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกจ านวน 3 ครัง้ต่อสปัดาห์เป็นเวลา 
4 สปัดาห ์ผลการทดลองของทัง้สามการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า หลงัการฝึกกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร์ มี
ความสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ดขี ึน้อย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม และมี
การศกึษาที่ใช้คอมพวิเตอร์ควบคู่กบัวธิกีารอื่นๆ ได้แก่  Kim และคณะ [11] ศกึษาผลของการใช้ภาพเสมอืนจรงิ 
(virtual reality) ร่วมกบัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยกลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกดว้ยภาพเสมอืนจรงิ 30 นาทจี านวน 
3 ครัง้/สปัดาห์ และได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร ์30 นาท ีจ านวน 2 ครัง้/สปัดาห ์กลุ่มควบคุมได้รบัการฝึกด้วย
คอมพวิเตอร์30 นาท ีจ านวน 5 ครัง้/สปัดาห์เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มที่ไดร้บัการฝึก
ดว้ยด้วย VR ร่วมกบัคอมพวิเตอรม์คีะแนนทีด่กีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยคอมพวิเตอร์เพยีงอย่างเดยีว เหน็ไดว้่า
การฝึกดว้ยวธิกีารทัง้สองแบบทีผ่่านมาใช้ความถี่ในการฝึกอย่างน้อย 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 4-6 สปัดาห์ ซึ่ง
จ านวนครัง้ค่อนข้างมากอยู่ในช่วง 18-20 ครัง้ ในขณะที่การศกึษาครัง้น้ีใช้ความถี่ในการฝึกน้อยกว่าแต่ให้ผลใน
ทางบวกเช่นเดยีวกนั ซึง่อาจเป็นผลจากการแนะน าวธิกีารฝึกขณะอยู่ทีบ่้านควบคู่ไปกบัการฝึกในสถาบนั อย่างไร
กต็ามในการศกึษาครัง้น้ีผลจากการแนะน าวธิกีารฝึกขณะอยู่ที่บ้านเป็นปจัจยัที่ยงัไม่สามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กบั
ปจัจยัหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาทีใ่ช้ การใหก้ารชีแ้นะของผู้ดแูล สิง่แวดลอ้มและเทคนิควธิกีาร ต่างๆ แต่อย่างไร
กต็ามการฝึกในสิง่แวดลอ้มทีบ่้านแสดงผลทีด่เีช่นกนั แต่จ าเป็นต้องปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัผูป้่วยแต่ละราย 
ดงังานวจิยัของ Pyun และคณะ [12] ซึ่งจดัโปรแกรมฝึกทีบ่้านเฉพาะบุคคลประกอบด้วย การบ าบดัดา้นความคดิ
ความเข้าใจด้วยวิธกีารฟ้ืนฟู (cognitive remediation therapy) การเล่าเรื่อง (story retelling) เกมที่ช่วยส่งเสริม
ด้านความคิดความเข้าใจ(cognitive enhancing games) และการออกก าลงักาย (aerobic exercise) ฝึกวนัละ 2 
ชัว่โมง ทุกวนั รวม 12 สปัดาห ์ซึง่ใหผ้ลทีด่ต่ีอความสามารถด้านความคดิความเขา้ใจและการท ากจิวตัรประจ าวนั
ขัน้สงู(Instrumental Activities of Daily Living) 

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=In-Seok+Park
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Jung-Gyu+Yoon


การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13  
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

237 
 

 แม้ว่าในการเปรยีบเทยีบทางสถิติผลการศกึษาในครัง้น้ีจะแสดงให้เหน็ว่าหลงัได้รบัการฝึกกลุ่มที่ได้รบั
การฝึกด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิและกลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์มคีวามสามารถด้านความคดิความเข้าใจ
และการรบัรู้ไม่แตกต่างกนั อย่างไรกต็ามหากพจิารณาเป็นหวัข้อย่อยพบว่ากลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยวธิกีารแบบ
ดัง้เดมิ มคีวามสามารถดา้นความคดิความเขา้ใจดขีึ้นเพยีงสามดา้น ได้แก่ Body scheme, Apraxia และ Problem 
solving ในขณะที่กลุ่มที่ได้รบัการฝึกด้วยคอมพวิเตอร์มคีวามสามารถด้านความคดิความเข้าใจดีขึ้นถึงห้าด้าน  
ไ ด้ แ ก่  Visual perception, Body scheme, Apraxia, Problem solving แ ล ะ  Calculation ซึ่ ง ส่ ว นห น่ึ ง อ า จ
เน่ืองมาจากการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกนัน้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ในหลายทศิทาง เพื่อควบคุม
และเล่นเกมต่างๆ ไดแ้ก่ การยกแขน การเอียงตวั การยนื การเดนิ ซึง่จากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าการออกก าลงั
กายหรอืกจิกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายมผีลต่อทกัษะด้านความคดิความเข้าใจดงังานวจิยัของ  Rand และคณะ
[13] เสนอแนะว่าการออกก าลงักายและกจิกรรมยามว่างมผีลในการส่งเสรมิดา้นความจ าและดา้นการบรหิารจดัการ 
(executive function) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่อาศยัอยู่ในชุมชน และการศกึษาของ Quaney และคณะ
[14] แสดงผลของการออกก าลงักายแบบแอโรบคิในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในการส่งเสรมิ
ด้านการเคลื่อนไหวและด้านความคิดความเข้าใจที่สมัพนัธ์กบัการเรยีนรู้การเคลื่อนไหว เช่น การวางแผนการ
เคลื่อนไหว (praxis) 
 อย่างไรก็ตามการฝึกแบบดัง้เดิมยงัมีความส าคญัและจ าเป็นต้องใช้ควบคู่กับการฝึกด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากผู้ป่วยบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคย ยงัมีความสบัสนขัน้ตอน หรือบางรายยงัไม่สามารถ

ประมวลผลการคดิควบคู่กบัการเคลื่อนไหวได้ อีกทัง้วธิกีารแบบดัง้เดมิยงัมคีวามส าคญัในการเป็นสื่อในการฝึก

ขณะที่ผูป้่วยอยู่ทีบ่้านเป็นการส่งเสรมิให้ความกา้วหน้าในการฟ้ืนฟูมคีวามรวดเรว็ยิง่ขึ้น อย่างไรกต็ามการศกึษา

ครัง้น้ีเป็นการศึกษาผลในระยะเวลาสัน้ๆ ในอนาคตควรต้องมีการติดตามผลในระยะยาว การคงอยู่ของ

ความสามารถด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ที่ได้รบัการฝึก การประยุกต์ใช้ความสามารถด้านความคิด

ความเข้าใจและการรบัรู้ในการด าเนินกจิวตัรประจ าวนั รวมถึงการจดัรูปแบบการฝึกในลกัษณะขณะอยู่ที่บ้าน

(home base/home program) ทีม่รีปูแบบทีช่ดัเจน  

 

สรปุผลการวิจยั 
 รปูแบบการฝึกด้านความคดิความเข้าใจและการรบัรู้ส าหรบัผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตามความถี่และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในศกึษาวจิยัครัง้น้ี ช่วยเพิม่ความสามารถดา้นความคดิความเข้าใจและการรบัรูข้องผูป้่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง โดยการฝึกแบบดัง้เดมิและแบบใชค้อมพวิเตอรใ์หผ้ลไม่แตกต่างกนัทัง้น้ีอาจเลอืกใช้การฝึกแบบ
ใดแบบหน่ึงหรอืใชค้วบคู่กนั 
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SWURES13-025 ผลของการเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารผสมระหว่างสตารช์ถัว่เขียวกับ                 
ไฮดรอกซีโพพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC) ท่ีมีต่อคุณสมบติัทางกายภาพของไข่ไก่ 
EFFECT OF EGGS COATING WITH MIXTURE OF MUNG BEAN STARCH AND 
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF EGGS 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศ ึกษาการเตรยีมสารเคลอืบผวิไข่ไก่เพือ่ รกัษาคุณสมบัตทิางกายภาพของ 
ไข่ไก่  ศกึษาวธิกีารเตรยีมสารเคลอืบผวิไข่ไก่ 2 สูตร ได้แก่ สูตรท ี ่1 สตาร์ชถัว่เขยีวและสูตรท ี ่2 สารผสมระหว่าง
สตาร์ชถัว่เขยีวกบัไฮดรอกซโีพรพลิเมทลิเซลลูโลส  (HPMC) และ ทดลองเคลอืบผวิไข่ไก่ เพือ่เปรยีบเทยีบการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองท ี ่1 ไข่ไก่ท ี ่
ไม่เคลอืบผวิ ชุดการทดลองท ี ่2 ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ชถัว่เขยีว และชุดการท าลองท ี ่3 ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิดว้ย
สารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC การด าเนนิงานวจิยัแบ่งเป็น 2 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้ตอนที ่1 การเตรยีมสาร
เคลอืบผวิไข่ไก่ ข ัน้ตอนที ่2 การศกึษาคุณสมบัตทิางกายภาพของไก่ไข่ท ีไ่ด้จากการเคลอืบผวิด้วยสารเคลอืบผิว 
ได้แก่ 1) น ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟอง 2) เส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง 3) ความสูงของไข่แดง 4) ความสูงของไข่ขาว 
5) ค่าความสดของไข่ขาว(ค่าฮอกยูนติ) และ 6) ค่าดชันไีข่แดง โดยเกบ็รกัษาไข่ไก่ไว้ท ีอุ่ณภูมหิ้อง และตรวจสอบ
คุณภาพทางกายภาพของไข่ไก่ในวนัท ี ่0, 7, 14, 21, 28 และ 35 ของการเก็บรกัษาไข่ไก่ ผลการวจิยัพบว่า ไข่ไก่
ท ีเ่คลือบผวิด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เข ียวกบั  HPMC 3% สามารถคงสภาพความสดของไข่ไก่และรกัษา
คุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ีศ่กึษาท ัง้ 5 ด้านได้ดกีว่าไข่ไก่ท ีไ่ม่ได้เคลอืบผวิและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ช
ถัว่เขยีวเพยีงอย่างเดยีว 
 
ค าส าคญั: การเคลอืบผวิไข่ไก่  สมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่  สตาร์ชถัว่เขยีว  ไฮดรอกซโีพรพลิเมทลิเซลลูโลส  
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the preparation of chicken egg coating to maintain the 
physical properties of chicken eggs, studying preparation of eggs coating of 2 recipes; recipe 1: mung 
bean starch, and recipe 2: mixture of mung bean starch and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and 
experiment and test the method of coating eggs and comparing the physical properties of chicken eggs, 
which divided into 3 sets of experiments, set 1: non-coated eggs, set 2: eggs coated with mung bean 
starch, and set 3: eggs coated with mixture of mung bean starch and hydroxypropyl methylcellulose 
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(HPMC). The research is divided into two stages: Stage 1: Preparation of eggs coating. Stage 2: Testing 
the physical properties of the coating chicken eggs, which consisted of 1) the weight of the whole egg yolk, 
2) egg yolk diameter, 3) height of egg yolk, 4) height of egg whites, 5) freshness value of egg whites 
(Hogwarts unit value), and 6) egg yolk Index when storaged at ambient temperature  and checked the 
physical properties of the eggs on 0, 7, 14, 21, 28 and 35 days. The results indicated that the eggs coated 
with mixture of mung bean starch and hydroxypropyl methylcellulose maintained the physical properties of 
eggs better than non-coated eggs and eggs coated with mung bean starch.  
 
Keywords: Eggs coating, Physical properties of eggs, Mung bean starch, Hydroxypropyl Methylcellulose  
 

บทน า 
ในปจัจุบัน ไก่ไข่ถอืว่าเป็นสัตว์เศรษฐกจิของประเทศไทย ซึ่งไข่ไก่ 1 ฟอง จะให้พลงังานประมาณ 80 

กโิลแคลอรี  มโีปรตนี 7 กรัม มไีขมนั 6 กรมั อีกท ัง้ยงัให้วติามนิและแร่ธาตุท ี่ส าคญัมปีระโยชน์ต่อร่างกาย เช่น 
แคลเซยีม ฟอสฟอรสั วติามนิเอ วติามนิบี และธาตุเหลก็ เป็นต้น โดยโครงสร้างของไข่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคญั 5 ส่วนด้วยกนั ได้แก่ 1) เปลอืกไข่ (shell) และเย ือ่เปลอืกไข่หรอืเย ื่อหุ้มฟองไข่ (egg shell membrane)  
เปลอืกไข่ประกอบด้วยชัน้ต่างๆ ท ีส่ าคญั 2 ชัน้โดยภายในชัน้เหล่านี้ประกอบไปด้วยรูพรุนมากมาย  ประมาณ 
8,000 รู ส าหรับให้เป็นทางผ่านของนํ้าและแก๊สต่าง ๆ และบรเิวณภายในฟองไข่จะมเีย ือ่บาง ๆ 2 แผ่นหุ้มอยู่
โดยรอบ ซึง่ท ัง้ 2 แผ่นจะสัมผสักันอยู่อย่างหลวมๆ โดยเนื้อ เย ือ่ช ัน้นอกจะเกาะติด แน่นกับส่วนเปลอืก ซึ่ง
หมายความว่าส่วนของเปลอืกจะฝงัตวัอยู่บนส่วนของเนื้อเย ือ่ช ัน้นอกและชัน้ใน 2) ช่องอากาศ (air cell, air space) 
มาจากการระเหยของน ้าออกจากฟองไข่  เนื่องจากการพฒันาและการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนจ าเป็นจะต้องใช้
สารอาหารต่าง ๆ ท ีม่อียู่ภายในฟองไข่  และจากเหตุผลดงักล่าวจงึส่งผลท าให้เนื้อเย ือ่ท ัง้สองส่วนเกดิการแยกตัว
ออกจากกนับรเิวณด้านป้านของฟองไข่ และเกดิเป็นช่องอากาศข ึ้นมา 3) ไข่ขาว (albumen) เป็นส่วนเนื้อไข่ท ีเ่ป็น
โปรตีนลกัษณะครึ่งแขง็ครึง่เหลว ค่อนข้างประกอบไปด้วยน ้าในปรมิาณสูง ยดืหยุ่นได้ท าหน้าท ีเ่ป็นตวัป้องกัน
การช ็อคการกระแทก (shock absorbing) และเป็นตัวป้องกนัความร้อนอย่างดี 4) ไข่แดง (yolk) ไข่แดง
ประกอบด้วยชัน้ต่างๆ ท ี่มสีี เข้มและวางเรยีงซ้อนกนัอยู่เป็นวงกลมแผ่ออกตามรัศมีอยู่ภายในเย ือ่หุ้มไข่แดง 
(vitellinemembrane) มนี ้าหนกัเบากว่าไข่ขาว มกัจะอยู่ค่อนไปทางด้านบนเหนอืจุดศูนย์กลางของไข่ท ีอ่อกใหม่ ๆ  
และ 5) จุดก าเนดิ (germinal disc) เมือ่ท าการตอกฟองไข่ออก จะพบว่าส่วนผวิด้านบนของไข่แดงมจุีดสีขาว ซึง่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มลิลิเมตร เกดิจากการรวมตวักนัระหว่างเซลล์หนึ่งเซลล์ของเซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมีย 
หรอืไข่ กบัเซลล์หนึง่เซลล์ของเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู้ [1] โครงสร้างของไข่แสดงตามภาพที ่1 

ในสภาวะอุณหภูมหิ้องและอุณหภูมสูิงจะมผีลท าให้ไข่ไก่มกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพได้ง่ายกว่าการจดัเกบ็
ในท ีอุ่ณหภูมติ ่า ระยะเวลาในการจดัเกบ็เป็นปจัจยัหนึง่ท ีส่่งผลให้เก ิดการเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ไก่เช่นกัน 
การเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ไก่นัน้เกดิจากการสูญเสียน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านช่องอากาศ [2] ซึ่ง
วธิกีารลดการเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ไก่มไีด้หลากหลายวธิ ีเช่น เกบ็ในอุณหภูมติ ่า โดยใช้อุณหภูมไิม่สูงกว่า 
10 °C [3] แต่วธินีี้ไม่เป็นท ีน่ยิมของเกษตรกรในประเทศไทยเนือ่งจากมต้ีนทุนสูง จงึท าให้ไข่ไก่สูญเสียคุณภาพเรว็ 
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่เป็นอย่างมาก 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างของไข่ 

 
ทีม่า: ResearchGate. (2012). The eggshell: structure, composition and mineralization. Frontiers in 

Bioscience . 17: 1266-80. 
 
สตาร์ชถัว่เขยีวเป็นพอลแิซก็คาไรด์ท ีเ่กบ็สะสมในถัว่เขยีว มโีครงสร้างแบ่งเป็น 2 รูปแบบคอื อะไมโลส 

(amylose) และอะไมโลเพกทนิ (amylopectin) โดยสตาร์ชถัว่เขยีวประกอบด้วย อะไมโลส 31 % [4] การเคลอืบผวิ
ไข่ไก่ด้วยสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ เช่น พอลแีซก็คาไรด์ เป็นอีกวธิหีนึง่ท ีส่ามารถลดการเปลีย่นแปลงคุณภาพ
ของไข่ไก่ได้ [5] เนือ่งจากสารประเภทนี้ มคีุณสมบัตเิป็นสารเพิม่ความข้นหนดื สารเพิม่ความคงตวั ก่อให้เกดิเจล
เป็นอิมลัซไิฟเออร์ และข ึ้นรูปฟิล์มได้ด ีสามารถน ามาใช้ในการเคลอืบผิวของเปลอืกไข่ได้ ซึง่จะช่วยป้องกนัการ
สูญเสียน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดขี ึ้น 

จากการศึกษางานวิจยัของอังคณา จันทรพลพันธ์ ศศิรฎ บุญณะ และณฏัยา ค าประสงค์ (2559) [5]  
พบว่า การเคลอืบผิวไข่ด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชมันส าปะหลัง และกับไฮดรอกซโีพรพิลเมทลิเซลลูโลส 
(Hydroxypropyl Methylcellulose, HPMC) โดยความเข้มข้นท ี่ท าให้ HPMC มคีุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด 
และเพิม่ความคงตวัให้กบัสตาร์ชมนัส าปะหลงัได้ดที ีสุ่ด คอื 2 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ท าให้สามารถคงคุณภาพของไข่ไก่ท ี่
อุณหภูมหิ้องได้นานถงึ 28 วนั และ การเคลอืบผวิไข่ด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชข้าวสาล ีและ HPMC โดยความ
เข้มข้นท ีท่ าให้ HPMC มคีุณสมบัตเิป็นสารเพิม่ความหนดืและเพิม่ความคงตวัให้กบัสตาร์ชข้าวสาลไีด้ดที ีสุ่ด คอื 2 
เปอร์เซน็ต์ ซึง่ท าให้สามารถคงคุณภาพของไข่ไก่ท ีอุ่ณหภูมหิ้องได้นานถงึ 35 วนั [6] ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจท ีจ่ะน า
สารไฮดรอกซโีพพลิเมทลิเซลลูโลส (HPMC) มาใช้เพือ่ศ ึกษาผลของการเคลอืบผวิไข่ไก่ด้วยสารผสมระหว่าง
สตาร์ชถัว่เข ียวกับ HPMC โดยเพิม่ความเข้มข้นของ HPMC เป็น 3% และศกึษาสมบัตทิางกายภาพ การ
เปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ไก่ ซึง่งานวิจยันี้ม ีประโยชน์ต่อการพฒันาการท าสารเคลือบผวิไข่ไก่เพือ่ รกัษา
คุณสมบัตทิางกายภาพของไข่  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาวธิกีารเตรยีมสารเคลอืบผวิไข่ไก่ 2 สูตร ได้แก่ สูตรท ี ่1 คอื สารสตาร์ชถัว่เขยีว และสูตรท ี ่
2 คอื สารผสมสตาร์ชถัว่เขยีวกบัไฮดรอกซโีพรพลิเมทลิเซลลูโลส 3% (HPMC 3%)  

เปลือกไข่ (shell) 
เยื่อหุ้มไข่แดง (vitelline membrane) 

จุดก าเนิด  
(germinal  disc) 

ไข่แดง (yolk) 

ไข่ขาวส่วนช ัน้ใน (thick and thin egg white) 

เยื่อเปลือกไข่ช ัน้ใน 

(internal shell membrane) 

ข ัว้ไข่ (chalaza) 

ช่องอากาศ (air cell) 

เยื่อเปลือกไข่ช ัน้นอก 
(external shell membrane) 

https://www.researchgate.net/journal/1093-4715_Frontiers_in_Bioscience
https://www.researchgate.net/journal/1093-4715_Frontiers_in_Bioscience
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2. เพือ่ทดลองการเคลอืบผวิไข่ไก่ และเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ี่
ไม่เคลอืบผวิ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั 
HPMC 3% ทีเ่กบ็รกัษาไว้เป็นเวลา 35 วนั  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การเตรียมสารเคลือบผิวไข่ไก่  

1.1 การเตรียมสารเคลือบผิวไข่ไก่ สตูรท่ี 1 สารผสมสตาร์ชถ ัว่เขียว  
ผสมตัวท าละลายระหว่างน ้ ากลัน่และเอทานอล 95% ในอัตราส่วน 1:3 โดยใช้น ้ากลัน่ปรมิาตร 100 

ลูกบาศก์เซนตเิมตร และเอทานอล 95% ปรมิาตร 300 ลูกบาศก์เซนตเิมตร เตมิกลเีซอรอล 8 กรมั ลงในตวัท า
ละลายผสมของน ้ากลัน่และเอทานอล 95% ทีเ่ตรยีมไว้ แล้วน าสารละลายไปกวนผสมและให้ความร้อนท ีอุ่ณหภูมิ 
70 °C ด้วยเครือ่ง hot plate magnetic stirrer เป็นเวลา 10 นาท ีหลงัจากนัน้ลดอุณหภูมลิงเป็น 50 °C แล้วกวน
ผสมต่อ (บีกเกอร์ท ี ่1) หลงัจากนัน้เตมิสตาร์ชถัว่เขยีว 8 กรมั ลงไปในน ้ากลัน่ ปรมิาตร 400 ลูกบาศก์เซนตเิมตร 
น าสารละลายผสมระหว่างน ้ากลัน่กบัสตาร์ชถัว่เขยีว เทผสมลงในสารละลายเอทานอล 95% และน ้ากลัน่ ปรมิาตร 
400 ลูกบาศก์เซนตเิมตร ในบีกเกอร์ท ี ่2 กวนผสมต่อเป็นเวลา 15 นาทแีล้วหยุดกวน แต่ยงัตัง้สารในบีกเกอร์ไว้
บนเครือ่ง hot plate magnetic stirrer ท ีอุ่ณหภูมลิงเป็น 50 °C จะได้สารเคลอืบผวิไข่ไก่สูตรท ี ่1 สารผสมสตาร์ช
ถัว่เขยีวส าหรบัเคลอืบผวิไข่ไก่ 

1.2 การเตรียมสารเคลือบผิวไข่ไก่สตูรท่ี 2 สารผสมสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั HPMC 3% 
ผสมตวัท าละลายระหว่างน ้ากลัน่และเอทานอล 95% ในอัตราส่วน 1:3 เพือ่ใช้ละลาย HPMC  โดยใช้ น ้ า

กลัน่ปรมิาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเอทานอล 95% ปรมิาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร เตมิ HPMC 12 
กรมั ในสารละลายผสมของน ้าและเอทานอล 95% ทีเ่ตรยีมไว้ น าไปกวนผสมและให้ความร้อนท ี่อุณหภูม ิ70 ºC 
ด้วยเครือ่ง hot plate magnetic stirrer เป็นเวลา 10 นาท ีหลงัจากนัน้ลดอุณหภูมลิงเป็น 50 ºC แล้วกวนผสมต่อ 
น าสารละลายท ัง้หมดทีไ่ด้พกัเกบ็ไว้ในบีกเกอร์ท ี ่1 เตรยีมสารละลายสตาร์ชถัว่เขยีว โดยละลายสตาร์ชถัว่เขยีว 8 
กรัม และกลีเซอรอล 8 กรมั เพื่อ ให้สตาร์ชละลายได้ด ีข ึ้น ในน ้ ากลัน่ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร น า
สารละลายท ีไ่ด้เทผสมลงในสารละลายเอทานอล 95% และน ้ ากลัน่ท ีเ่ตรยีมไว้ลงในบีกเกอร์ท ี ่2 กวนผสมต่อเป็น
เวลา 15 นาท ีแล้วหยุดกวนแต่ยงัตัง้สารในบีกเกอร์ไว้บนเครือ่ง  hot plate magnetic stirrer ท ีอุ่ณหภูมลิงเป็น 50 
°C จะได้สารเคลอืบผวิไข่ไก่ สูตรท ี ่2 คอื สารผสมสตาร์ชถัว่เขยีวกบัไฮดรอกซโีพรพลิเมทลิเซลลูโลส (HPMC) 3% 

 
ตอนท่ี 2 การเคลือบผิวไข่ไก่และศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพของไข่ไก่  
 
2.1 การเคลือบผิวไข่ไก่ 
ในการวจิยันี้ได้แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 1) ไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบผวิ 2) ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วย

สตาร์ชถัว่เข ียว และ 3) ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เข ียวกับ HPMC 3% ในแต่ละชุดการ
ทดลองใช้ไข่ไก่เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 30 ฟอง ตัง้ไว้ท ีอุ่ณภูมหิ้อง  

การเคลอืบผวิไข่ไก่ด้วยสารเคลอืบสูตรท ี ่1 สตาร์ชถัว่เขยีว  คอื เตรยีมไข่ไก่ส าหรบัใช้เคลอืบผวิด้วยสาร
เคลอืบผวิไข่ไก่สูตรท ี ่1 จ านวน 30 ฟอง แล้วน าไข่ไก่จ านวน 3 ฟอง จุ่มลงไปพร้อมกันในสารสตาร์ชถัว่เขยีวท ี่
เตรยีมไว้บนเครือ่ง hot plate magnetic stirrer ท ีอุ่ณหภูม ิ50 °C เป็นเวลา 15 วนิาท ีตกัไข่ท ี่เคลอืบเสรจ็ออกมา
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และน าไปเป่าด้วยเครื่องเป่าลมเป็นเวลา 5 นาท ีเพื่อให้สารเคลือบท ีเ่ปลอืกไข่แห้ง  แล้วน าไข่ไก่ท ี่เคลอืบผิว
เรยีบร้อยแล้วไปวางในวางถาดไข่ น าไข่ทเีหลอืมาเคลอืบด้วยวธิดีงักล่าวจนครบ 30 ฟอง  

การเคลอืบผวิไข่ไก่ด้วยสารเคลอืบสูตรท ี ่2 สารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC ท าการทดลอง
เหมอืนวธิกีารเคลอืบสูตรท ี ่1 แต่เปลีย่นสารเคลอืบผวิไข่ไก่จากสูตรท ี ่1 เป็นสูตรท ี ่2 หลงัจากนัน้ เกบ็รกัษาไข่ไก่
ท ีไ่ม่ผ่านการเคลอืบ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบด้วยสารเคลอืบผวิไข่ไก่สูตรท ี ่1 และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบด้วยสารเคลอืบผวิไข่ไก่สูตร
ท ี ่2 ท ีอุ่ณหภูมหิ้องและท าการศกึษาคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ 6 ครัง้ ครัง้ละ 3 ฟอง ต่อ  1 ชุดการทดลอง 
(ท าการทดลอง 3 ซ ้า) โดยเกบ็ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่เป็นระยะเวลา 0, 7, 14, 21, 28 และ 35 วนั  

 

                  
(ก)            (ข)     (ค) 

ภาพท่ี 2 (ก) ไข่ไก่จ านวน 30 ฟอง, (ข) การจุ่มไข่ไก่ลงในสารเคลอืบ และ (ค) วางไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิแล้วในถาด  
 

2.2 เปรียบเทียบคุณสมบติัทางกายภาพของไข่ไก่ 
ท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ 3 ชุดการทดลอง โดยศกึษาคุณสมบัต ิดงันี้ 

2.2.1 ศึกษาน ้าหนักของไข่ไก่ทัง้ฟอง โดยน าไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง ไปชัง่ด้วยเครือ่งช ัง่
ดจิติอล ครัง้ละ 1 ฟอง และบันทกึผลการทดลอง  

2.2.2 ศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง โดยใช้เวอร์เนยีร์คาลเิปอร์วดัจากขอบของไข่แดง
จากด้านหนึง่ไปยงัอีกด้านหนึง่ อ่านค่าท ีไ่ด้และบันทกึผลการทดลอง 

2.2.3 ศึกษาความสงูของไข่แดง โดยใช้เวอร์เนยีร์คาลเิปอร์ด้านลกึวดัท ีข่อบของไข่แดง อ่าน
ค่าในต าแหน่งสูงสุดของไข่แดง (ดงัภาพที ่3) และบันทกึผลการทดลอง 

 

   
 (ก) (ข) 

ภาพท่ี 3 (ก) การวดัเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง และ (ข) การวดัเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง  
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2.2.4 ศึกษาความสงูของไข่ขาว  โดยตอกไข่ลงบนถาดสแตนเลท แล้วใช้เวอร์เนยีคาลเิปอร์
ด้านลกึวดัความสูงของไข่ขาวท ัง้หมด 3 ต าแหน่งรอบไข่แดงในบรเิวณทีใ่กล้ไข่แดงมากท ีสุ่ด จากนัน้น าค่าท ีไ่ด้มา
หาค่าเฉลีย่และบันทกึผลการทดลอง  

 

 
ภาพท่ี 4 การวดัความสูงของไข่ขาวโดยใช้เวอร์เนยีร์คาลปิเปอร์วดัท ัง้ 3 ต าแหน่งรอบไข่แดง 

 

2.2.5 ศึกษาค่าความสดของไข่ขาว  
การหาค่าความสดของไข่ขาว ศกึษาจากการน าค่าความสูงของไข่ขาวข้นและน ้าหนกัของไข่ท ัง้

ฟองมาค านวณ โดยใช้สูตรการค านวณ ดงันี้  (HU) = 100 x log(H - 1.7W0.37 + 7.6)  
เมือ่ H = ความสูงของไข่ขาวข้น (mm) W = น ้าหนกัของไข่ท ัง้ฟอง (g) 

จากนัน้บันท ึกผลการทดลอง น าค่าท ี่ค านวณได้มาจ าแนกเกรดของไข่ไก่ตามมาตรฐานของ United States 
Department of Agriculture (USDA) [7]  

โดยเกณฑ์ในการจดัอันดบั Haugh Unit (HU) มดีงันี้  
มากกว่า 72 คอื เกรด AA, 71.9 - 60 คอื เกรด A, 59.9 - 31 คอื เกรด B และน้อยกว่า 30 คอืเกรด C 

2.2.6 ศึกษาค่าดชันีไข่แดง  
ค านวณจากค่าความสูงของไข่แดงและเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดงท ีต่อกลงบนพื้นผิวเรยีบ 

โดยใช้สูตรการค านวณค่าดชันไีข่แดง (Yolk Index) คอื 
   YI = YH/YD  

เมือ่ YI = ดชันไีข่แดง YH = ความสูงของไข่แดง YD = เส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง [8-9]  
จากนัน้บันทกึผลการทดลอง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพของไข่ไก่ 

คุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ีศ่กึษา ได้แก่ 1) น ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟอง  2) เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของไข่แดง 3) ความสูงของไข่แดง 4) ความสูงของไข่ขาว  5) ค่าความสดของไข่ขาว และ 6) ค่าดชันไีข่แดง 

1) น ้าหนักของไข่ไก่ทัง้ฟอง  
น าน ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟองท ีเ่กบ็รวบรวมได้มาเปรยีบเทยีบน ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการ 

ทดลอง แล้วว ิเคราะห์ข้อมูลน ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟอง โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลใน
ตารางท ี ่1  
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ตารางท่ี 1 น ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟองของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ  ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ช
ถัว่เขยีวกบั HPMC 3% ทีเ่กบ็รกัษาท ีร่ะยะเวลาต่าง ๆ  

 น ้าหนักของไข่ไก่ทัง้ฟอง 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 61.84 1.25 64.58 0.28 61.64 2.02 
7 59.46 3.06 60.73 2.07 60.65 2.31 
14 58.79 0.52 58.28 1.80 60.52 1.09 
21 56.55 3.18 56.71 2.36 60.41 0.94 
28 54.68 1.32 55.80 1.19 59.58 1.49 
35 53.28 0.95 57.17 1.35 56.39 2.28 
 
จากตาราง พบว่าไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุด ท ีถู่กเกบ็รักษาเป็นระยะเวลา 35 วนั มีน ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟองลดลง  

8.56, 7.41 และ 5.25 กรมั ตามล าดบั ดงันัน้ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC มนี ้าหนกัลดลงน้อยท ีสุ่ด  

2) เส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง  
ผลการทดลองวดัเส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดงของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง แสดงผลใน 

ตารางท ี ่2  แต่ท ัง้นี้ในวนัท ี่ 28 และ 35 ไม่สามารถวดัเส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดงของไข่ท ี่ไม่เคลอืบ และไข่ไก่ท ี่
เคลอืบด้วยสตาร์ชถัว่เขยีวได้ เนือ่งจากมเีย ือ่หุ้มไข่แดงตดิกบัเปลอืกไข่ จงึท าให้ไข่แดงแตก 
  

 

ตารางท่ี 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบ
สตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC 3% ทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ 
 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดง 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 42.20 1.75 42.7 0.82 42.9 1.16 
7 51.70 4.11 49.8 5.43 43.7 1.00 
14 58.12 1.91 57.41 2.19 51.82 2.21 
21 67.32 0.81 63.93 3.13 54.63 4.41 
28 - - - - 59.63 2.54 
35 - - - - 71.08 5.80 
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จากตาราง พบว่า ในวนัท ี ่28 และ 35 เย ือ่ไข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว 
ตดิกับเปลือกไข่ท าให้ไข่แดงแตกทัง้หมดไม่สามารถวัดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดงได้ จงึเปรียบเท ียบผลที่
ระยะเวลา 21 วนั โดยพบว่า ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC มเีส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดงเพิม่ข ึ้นน้อยท ีสุ่ด 

3) ความสงูของไข่แดง 
 ผลของการวดัความสูงของไข่แดงของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง แสดงผลในตารางท ี ่3  

ทัง้นี้ในวนัท ี ่28 และ 35 ไม่สามารถวดั ความสูงของไข่แดงของไข่ท ีไ่ม่เคลอืบ และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวได้ 
เนือ่งจากมเีย ือ่หุ้มไข่แดงตดิกบัเปลอืกไข่ จงึท าให้ไข่แดงแตก 

ตารางท่ี 3 ความสูงของไข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่
เขยีวกบั HPMC 3% ทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ  
 

 ความสงูของไข่แดง 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 16.30 1.91 15.20 0.45 16.40 1.18 
7 12.20 0.95 13.10 1.59 16.10 1.29 
14 7.19 0.76 7.66 1.06 10.87 1.53 
21 6.80 0.99 8.11 0.27 9.69 0.19 
28 - - - - 8.85 0.41 
  - - - - 6.46 0.80 

จากตาราง พบว่า ในวนัท ี ่28 และ 35 เย ือ่ไข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว 
ตดิกบัเปลอืกไข่ท าให้ไข่แดงแตกทัง้หมด ไม่สามารถวดัค่าความสูงของไข่แดงได้ จงึเปรยีบเทยีบผลการทดลองท ี่
ระยะเวลา 21 วัน โดยไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง มีความสูงของไข่แดงลดลง 9.5, 7.09, และ 6.71 มิลลิเมตร 
ตามล าดบั แสดงว่า ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC มคีวามสูงของไข่แดงลดลงน้อยท ีสุ่ด 

4) ความสงูของไข่ขาว  
ผลการวดัความสูงของไข่ขาวของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง ด้วยเวอร์เนยีร์คาลเิปอร์ วดั 

ความสูงของไข่ขาว โดยจิ้มลงในไข่ขาวท ัง้หมด 3 ต าแหน่งรอบไข่แดง ในบรเิวณใกล้ไข่แดงมากท ีสุ่ด ว ิเคราะห์
ข้อมูลความสูงของไข่ขาว แสดงผลในตารางท ี ่4 
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ตารางท่ี 4 ความสูงของไข่ขาวของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ , ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่
เขยีวกบั HPMC 3% ทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ 

 

 ความสงูของไข่ขาว 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 5.88 0.18 5.22 0.42 6.22 0.24 
7 5.01 0.21 4.53 0.43 5.79 0.63 
14 4.79 0.56 4.42 0.86 4.81 0.08 
21 3.99 0.36 4.22 0.21 4.71 0.25 
28 3.68 0.14 3.85 0.20 4.53 0.24 
35 3.59 0.10 3.81 0.01 4.34 0.34 

จากตาราง พบว่าไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดท ีถู่กเกบ็รกัษาเป็นระยะเวลา 35 วนั มคีวามสูงของไข่ขาวลดลง 2.29, 
1.41, และ 1.88 มลิลเิมตร ตามล าดบั ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวมคีวามสูงของไข่ขาวลดลงน้อยท ีสุ่ด 

 

5) ค่าความสดของไข่ขาว (Haugh Unit)  
จากการค านวณค่าความสดของไข่ขาวของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง โดยใช้สูตร 

ค านวณหาค่าฮอกยูนติ วเิคราะห์ข้อมูลค่าความสดของไข่ขาว แสดงผลในตารางท ี ่5 
 

ตารางท่ี 5 ค่าความสดของไข่ขาว (Haugh Unit) ของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ, ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ี่
เคลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC 3% ทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ 

 ค่าความสดของไข่ขาว (Haugh Unit) 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 75.41 1.71 68.81 3.57 77.72 1.55 
7 68.95 1.77 63.87 4.31 75.42 3.41 
14 61.15 6.10 63.50 8.66 66.37 1.35 
21 60.90 3.25 62.73 2.56 64.47 4.76 
28 57.96 2.03 59.37 1.53 63.53 1.46 
35 57.89 0.60 63.28 8.23 64.70 2.95 

 

 จากตาราง พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาวหลงัเกบ็รกัษาไข่ไก่เป็นระยะเวลา 35 วนั 
ไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบมกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาวจากเกรด AA เป็นเกรด A ในวนัท ี ่7 จากเกรด A เป็นเกรด 
B ในวนัท ี ่28 และ 35 ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวมกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาว จากเกรด A เป็นเกรด B 
ในวนัท ี ่28 และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC มีการเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาวจากเกรด AA เป็น
เกรด A ในวนัท ี่ 14 จากเกรด A เป็นเกรด B ในว ันท ี ่42 ดงันัน้ไข่ไก่ท ีเ่คลือบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั  HPMC มรีกัษา
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คุณภาพของไข่ขาวเกรด AA ได้นานสุดเป็นระยะเวลา 7 วนัและ เกรด A ได้นานท ีสุ่ดเป็นระยะเวลา 35 วนัก่อนท ี่
จะเปลีย่นแปลงคุณภาพเป็นเกรด B 
 

6) ค่าดชันีไข่แดง  
     จากการค านวณค่าดชันไีข่แดงของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง โดยใช้สูตรค านวณหาค่าดชัน ี

ไข่แดง แล้วบันทกึผล ท ัง้นี้ ในวนัท ี ่28 และ 35 ไม่สามารถค านวณค่าดชันีไข่แดงของไข่ท ีไ่ม่เคลอืบ และไข่ไก่ท ี่
เคลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวได้ เนือ่งจากมเีย ือ่หุ้มไข่แดงตดิกบัเปลอืกไข่ จงึท าให้ไข่แดงแตก ผลการวเิคราะห์ข้อมูลค่า
ดชันไีข่แดง แสดงผลในตารางท ี ่6 
 

ตารางท่ี 6 ค่าดชันไีข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ, ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว
กบั HPMC 3% 
 

 ค่าดชันีไข่แดง 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ไม่เคลือบ เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียว 

เคลือบสตาร์ชถ ัว่เขียวกบั
HPMC 3% 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
0 0.39 0.05 0.36 0.02 0.38 0.03 
7 0.24 0.04 0.28 0.06 0.37 0.03 
14 0.12 0.02 0.13 0.02 0.21 0.04 
21 0.10 0.02 0.14 0.03 0.16 0.00 
28 - - - - 0.16 0.02 
35 - - - - 0.10 0.02 

 จากตาราง พบว่าไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุด ในวนัท ี ่28 และ 35 เย ือ่ไข่แดงของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบ
สตาร์ชถัว่เขยีว ตดิกบัเปลือกไข่ท าให้ไข่แดงแตกทัง้หมดไม่สามารถวดัค่าความสูงของไข่แดงและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไข่แดงได้ จงึเปรยีบเทยีบผลการทดลองท ีร่ะยะเวลา 21 วนั โดยพบว่า ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบั 
HPMC มคี่าดชันไีข่แดงลดลงน้อยท ีสุ่ด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการเปรยีบเทยีบคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบผวิ ไข่
ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC โดยเก็บ
รกัษาไข่ไก่ไว้ท ีอุ่ณภูมหิ้อง พบว่า ไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบผวิ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิ
ด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC มนี ้าหนกัไข่ไก่ท ัง้ฟองลดลง 8.56, 7.41, และ 5.25 กรมั ตามล าดบั 
ท ัง้นี้เป็นผลมาจากการสูญเสียแก๊สและความชื้นผ่านรูของเปลอืกไข่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของเจนรงค์ ค ามงคณุ 
และคณะ [10] ท ี่พบว่า ระยะเวลาในการเกบ็เพิม่ข ึ้นจะมผีลท าให้น ้าหนักไข่และน ้ าหนกัเปลอืกไข่ลดลง และ
เนือ่งจากไข่ขาวมคีวามเข้มข้นน้อยกว่าไข่แดง น ้าจากไข่ขาวส่วนหนึง่จงึแพร่เข้าไปในไข่แดงด้วยแรงดนัออสโมตคิ 
(Osmotic Pressure) [5] ผ่านทางเย ือ่หุ้มไข่แดงท าให้ไข่แดงขยายใหญ่ข ึ้น ไม่เป็นทรงกลมและมลีกัษณะแบนราบ
หรอืมคีวามสูงลดลง โดยไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบผวิ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสตาร์ชถัว่เขยีว และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบผวิด้วยสาร
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ผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวก ับ HPMC มีเส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดงเพิม่ข ึ้น 25.12, 20.69, และ 16.73 มลิลเิมตร 
ตามล าดบั อีกท ัง้ยงัส่งผลให้ความสูงของไข่แดงมกีารลดลงตามไปด้วย  

เมือ่วดัค่าความสูงของไข่ขาว จะพบว่า ไข่ขาวมปีรมิาตรและความสูงของไข่ขาวลดลง เนือ่งจากในไข่ขาว
มคีวามชื้นเป็นส่วนประกอบ 87.60% เมือ่เกบ็รกัษาไข่ไก่เป็นระยะเวลา 35 วนั ท าให้ไข่ขาวสูญเสียความชื้นผ่านรู
ของเปลอืกไข่ [6] ซึง่ความสูงของไข่ขาวสามารถระบุค่าความสดของไข่ขาวได้ โดยค านวณค่า Haugh Unit โดยใช้
ความสูงของไข่ขาวข้น (มลิลเิมตร) และน ้าหนกัของไข่ไก่ท ัง้ฟอง (กรมั) มาค านวณตามสูตร พบว่าในการเกบ็รกัษา
เป็นระยะเวลา 35 วนั ไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบมกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาวจากเกรด AA เป็นเกรด A ในวนัท ี ่7 
จากเกรด A เป็นเกรด B ในวนัท ี่ 28 และ 35 ไข่ไก่ท ี่เคลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวมกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาว 
จากเกรด A เป็นเกรด B ในวนัท ี ่28 และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวก ับ HPMC มกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของ
ไข่ขาวจากเกรด AA เป็นเกรด A ในวนัท ี ่14 จากเกรด A เป็นเกรด B ในวนัท ี ่42 ดังนัน้ ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่
เขยีวกบั HPMC สามารถรกัษาคุณภาพของไข่ขาวเกรด AA ได้นานท ีสุ่ดเป็นระยะเวลา 7 วนั และ เกรด A ได้นาน
ท ีสุ่ดเป็นระยะเวลา 35 วนั ก่อนท ีจ่ะเปลีย่นแปลงคุณภาพเป็นเกรด B จะเหน็ได้ว่า ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวท ี่
มกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ขาวจากเกรด A เป็นเกรด B ต่างจากไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ช
ถัว่เขยีวก ับ HPMC ท ีเ่ปลี่ยนแปลงคุณภาพจากเกรด AA เป็นเกรด A เป็นผลมาจากการท ีไ่ ม่ได้ก าหนดระยะห่าง
ในการเป่าลมในข ัน้ตอนการเคลอืบผวิไข่ไก่ท าให้ไข่ขาวมคีุณภาพลดลงเรว็กว่าไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบและไข่ไก่ท ีเ่คลอืบ
สตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC จะเหน็ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่แดงและความสูงของไข่แดงมกีารเปลีย่นแปลง ส่งผล
ให้ค่าดชันไีข่แดงเปลีย่นแปลงไปด้วย เนือ่งค่าดชันไีข่แดงเป็นค่าท ีไ่ด้จากการค านวณของเส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดง 
และความสูงไข่แดง ท าให้ค่าดชันไีข่แดงลดลง  

สอดคล้องกบังานวจิยัของอังคณา จนัทรพลพนัธ์และคณะ [5] ท ีก่ล่าวว่า การเคลอืบผวิหน้าของเปลอืกไข่
ด้วยฟิล์มแผ่นบาง ๆ ด้วยสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ เช่น HPMC ซึง่เป็นอนุพนัธ์ของเซลลูโลสท ีเ่กดิเจลและท า
ให้ข ึ้นรูปฟิล์มได้ด ีช่วยป้องกนัการผ่านของความชื้นผ่านเปลอืกไข่ ท าให้เกบ็รกัษาไข่ได้นานข ึ้นจากปกต ิสตาร์ช
ถัว่เขยีวเป็นพอลแิซก็คาไรด์ท ีเ่กบ็สะสมในถัว่เขยีว ซึง่มอีะไมโลส (amylose) เป็นส่วนประกอบ มคีุณสมบัตเิป็น 
สารเพิม่ความข้นหนดื สารเพิม่ความคงตวั สามารถก่อฟิล์มได้ด้วยตนเอง ซึง่สามารถใช้เป็นสารเคลอืบเพือ่ลดหรอื
ยดือายุการเปลีย่นแปลงคุณภาพของไข่ได้ จงึส รุปได้ว่า การเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารเคลอืบสูตรท ี่ 2 สารผสม
ระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวก ับ HPMC 3% สามารถรกัษาคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ัง้ 5 คุณสมบัตไิด้ดที ีสุ่ด 
เนือ่งจากม ีHPMC เป็นส่วนผสม ซึง่เป็นสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ท ีเ่ป็นอนุพนัธ์ของเซลลูโลส ไม่เป็นอันตราย
ต่อวตัถุดบิ และมคีุณสมบัตเิป็นสารเคลอืบ สารเพิม่ความหนดื สารเพิม่ความคงตวั สารยดึเกาะ และสารก่อฟิล์มได้
ด ีจงึช่วยรกัษาคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ได้นานย ิง่ข ึ้น เมือ่เกบ็รกัษาไข่ไก่ท ีอุ่ณหภูมหิ้องเป็นเวลานาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
การเปรยีบเทยีบคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ัง้ 3 ชุดการทดลอง หลงัการเกบ็รกัษาท ีอุ่ณหภูมหิ้อง 

เป็นระยะเวลา 35 ว ัน ผลการวจิยัสรุปได้ว่า ไข่ไก่ด้วยสารเคลอืบสูตรท ี่ 2 สารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เข ียวกับ 
HPMC สามารถรกัษาคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ท ัง้ 5 คุณสมบัตไิด้ดที ีสุ่ด ได้แก่ 1) น ้าหนกัไข่ไก่ท ัง้ฟอง 2) 
เส้นผ่านศูนย์กลางไข่แดง 3) ความสูงของไข่แดง 4) ค่าความสดของขาว (Haugh Unit) และ 5) ค่าดชันไีข่แดง 
เนือ่งจากในสารเคลอืบสูตรท ี ่2 มสีารสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC เป็นส่วนประกอบทีช่่วยไม่ให้ไข่ไก่สูญเสียน ้าและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่เป็นปจัจัยหลกัท ีท่ าให้ไข่เก ิดการเปลีย่นแปลงคุณสมบัตทิางกายภาพของไข่ไก่ และ 
พบว่าไข่ไก่ท ีเ่คลอืบด้วยสารเคลอืบสูตรท ี ่1 สตาร์ชถัว่เขยีว มคีวามสูงของไข่ขาวลดลงน้อยท ีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ และไข่ไก่ท ีเ่คลอืบด้วยสารเคลอืบสูตรท ี ่2 สารผสมระหว่างสตาร์ชถัว่เขยีวกบั HPMC 
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(ก)                                           (ข)                                      (ค) 

ภาพท่ี 5 ลกัษณะไข่ขาวและไข่แดงท ีเ่วลา 35 วนั ของไข่ไก่ท ีไ่ม่เคลอืบ (ก) ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีว (ข) และ 
ไข่ไก่ท ีเ่คลอืบสตาร์ชถัว่เขยีวกบัHPMC (ค) 
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บทคดัย่อ 

ปญัหาน ้าเสียเป็นปญัหาสิ่งแวดล้อมท ีส่ าคญั หากใช้สารเคมแีละเทคโนโลยใีนการบ าบัด จะมสีารเคมตีกค้าง
และใช้ต้นทุนสูง การใช้เปลอืกกล้วยซึง่เป็นวสัดุเหลอืท ิ้งตามธรรมชาตมิาใช้บ าบัดน ้าเสียด้วยวธิกีารทางชวีภาพ จงึเป็น
วธิที ีน่่าสนใจ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่เตรียมสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิ ได้แก่ กล้วยน ้ าว้า กล้วยหอม 
และกล้วยไข่ เพื่อ ใช้ตรวจสอบการบ าบัดน ้ าเสีย และทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน ้ าเสียของสารสกดัจาก 
เปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ การวจิยั แบ่งเป็น 2 ข ัน้ตอน ได้แก่ ข ัน้ตอนที ่1 เตรยีมสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิ
และเตรยีมสารละลายสารส้มเพือ่ใช้เป็นชุดควบคุมในการทดลอง และข ัน้ตอนที ่2 ทดสอบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้ า
เสียโดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิและสารส้ม โดยพจิารณาจากดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้า 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ 
อุณหภูมิ ค่าพีเอช (pH) และค่าของแข ็งละลายน ้ าได้ท ัง้หมด (Total Dissolved Solids:TDS)  และตรวจสอบ
ประสิทธภิาพในการบ าบัดน ้าเสียในชัว่โมงท ี ่0, 6, 12, 18 และ 24 ของการบ าบัดน ้าเสีย ซึง่ผลการวจิยัพบว่า การบ าบัด
น ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้า เปลอืกกล้วยหอม และเปลอืกกล้วยไข่ มปีระสิทธภิาพดกีว่าการบ าบัดน ้ า
เสียโดยใช้สารส้ม เมือ่เปรยีบเทยีบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยท ัง้ 3 ชนดิ พบว่าสาร
สกดัเปลอืกกล้วยไข่มปีระสิทธิภาพดที ี่สุด รองลงมาคือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยน ้ าว้า และสารสกดัจากเปลอืก  
กล้วยหอม ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั: การบ าบัดน ้าเสีย  กล้วยน ้าว้า  กล้วยหอม  กล้วยไข่  สารส้ม 
 

Abstract 
 Waste water is an important environmental problem. If using chemicals and technology for treatment. 
There will be pesticide residues and high cost. Banana peel, which is a natural waste material, is used to treat 
waste water using biological methods. The objectives of this research were to prepare extracts from three kinds 
of ripe banana peels: cultivated banana, cavendish banana and golden banana. This study divided into 2 steps:  
1) preparing the three kinds of ripe banana peel extracts and preparing alum solution for use as a control set 
in the experiment, 2)  testing the waste water treatment efficiency by using extract from three kinds of ripe 
banana peels and alum, considering the 3 parameters: the temperature, pH, and total dissolved solids (TDS) 
and checking the efficiency of waste water treatment in hours 0, 6, 12, 18, 24 of the waste water treatment.                   
The results found that waste water treatment using extracts from banana peels better than waste  water 
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treatment using alum.  When comparing waste water treatment efficiency using extract from three kinds of 
banana peels, the golden banana peels is the best performance.  The second is the extract from cultivated 
banana peels and extract of cavendish banana peels respectively. 

 
Keywords: waste water treatment, cultivated banana, cavendish banana, golden banana, alum 
 
บทน า 
 ปญัหาน ้าเสียจดัว่าเป็นป ัญหาสิ่งแวดล้อมท ีส่ าคญัมากประการหนึ่ง เนือ่งจากน ้าเป็นปจัจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชวีติ ท ัง้ยงัเป็นวตัถุดบิส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ ปญัหาน ้าเสียส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของประชาชน 
การแก้ไขปญัหาน ้าเสียจงึต้องให้ความส าค ัญ และควรบ าบัดคุณภาพน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าท ิ้งก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ [1] ในน ้าเสียมกัจะมโีลหะหนกั เช่น ปรอท โครเมยีม ทองแดง และสารอันตราย ซึง่อาจอยู่ในรูปของ
สารอินทรยี์หรอือนนิทรยี์ท ีเ่ป็นอันตรายต่อสิ่งมชีวีติ [2] โดยท ัว่ไปวธิกีารบ าบัดคุณภาพน ้าเสียมอียู่ด้วยกนัหลายวธิ ีเชน่ 
การเตมิสารเคม ีการใช้เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยก าจดัสารพษิท ีเ่จอืปนในน ้า และการเพิ่มก๊าซออกซเิจน
ในแหล่งน ้า [3] ท ัง้นี้อุปกรณ์ท ีใ่ช้ในการบ าบัดน ้าเสียด้วยวธิทีางเคม ีได้แก่ ถงักวนเรว็ ถงักวนช้า ถงัตกตะกอน ถงักรอง 
และถงัฆ่าเช ื้อโรค [4] ซึง่วธิกีารเหล่านี้ เป็นการบ าบัดโดยวธิกีารทางกายภาพ และทางเคม ีท ีใ่ช้เทคโนโลยแีละต้นทุนสูง 
ดงันัน้ การพฒันาวธิกีารบ าบัดคุณภาพน ้าเสียทางชวีภาพ ด้วยการน าวสัดุเหลอืใช้ทางธรรมชาติมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 
จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ในการบ าบัดน ้าเสีย ดงันัน้ในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัจงึสนใจในการใช้เปลอืกกล้วยมาบ าบัดน ้าเสีย 
 กล้วยเป็นพชืเศรษฐกิจท ี่รู้จกักนัดเีพราะนยิมน ามาใช้เป็นอาหาร และท าขนม ซึ่งส่วนต่างๆ ของกล้วยมี
ประโยชน์หลายชนดิ เช่น รากและล าต้นน ามาท าสมุนไพรใช้รกัษาโรค ผลกล้วยใช้รบัประทานได้ท ัง้อ่อน แก่ ดบิและสุก 
เป็นส่วนท ีม่คีุณค่าทางอาหารมากท ีสุ่ด โดยมแีร่ธาตุต่างๆ และวติามนิหลายชนดิ [5] สารต้านอนุมูลอิสระท ีพ่บในกล้วย
อยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลกิ ได้แก่ คาเทชนิ อีพิคาเทชัน ลกินินและแทนนนิ [6] สารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่ 
กล้วยหอม กล้วยน ้าว้า เป็นสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ท ีม่ส่ีวนประกอบและคุณสมบัตคิล้ายเพคตนิ มคีวามหนดืใกล้เคยีง
กนั แต่มปีรมิาณน ้าตาลและสารอินทรยี์สูงกว่า [7] ส่วนของเปลอืกกล้วยเหลอืท ิ้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบ าบัด
น ้าเสียได้เพราะมสีารแทนนนิเป็นส่วนประกอบ จากการศกึษางานวจิยัของวภิา สุโรจนะเมธากุล และชดิชม ฮริางะ [8] 
ท ีไ่ด้ศกึษาและวเิคราะห์หาปรมิาณแทนนนิจากเปลอืกกล้วยพนัธ์ุต่างๆ ได้แก่ กล้วยน ้ าว้า กล้วยหอมทองและกล้วยไข่ 
พบว่าระยะเวลาในการสุกของกล้วยระดบัเดยีวกนั เปลอืกกล้วยหอมทองจะมปีรมิาณแทนนนิสูงกว่าเปลอืกกล้วยน ้าว้า 
และเปลอืกกล้วยไข่ ตามล าดับ ซึง่ระยะการสุกของเปลอืกกล้วยม ี8 ระดบั โดยระดบัท ี่ 1 มสีีเขยีวเข้ม ระดบัท ี ่2 มีสี
เขยีวสว่าง ระดบัท ี ่3 มสีีเขยีวปนเหลอืงเลก็น้อย ระดบัท ี ่4 มสีีเขยีวมากกว่าสีเหลอืง ระดบัท ี ่5 มสีีเหลอืงมากกว่าสี
เขยีว ระดบัท ี่ 6 มสีีเหลอืง ระดบัท ี ่7 มีสีเหลอืงมจุีดท ีผ่วิเลก็น้อย และระดบัท ี ่8 มสีีเหลอืงและมจุีดด าท ีผ่ ิว ระยะเวลา
การสุกท ีต่่างกนั มผีลต่อปรมิาณของสารแทนนนิท ีส่กดัได้ [9] ลกัษณะของสีท ีแ่สดงถึงการสุกของกล้วยในระยะท ี ่1-8 
แสดงตามภาพที ่1 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ระดบัการสุกของเปลอืกกล้วย 8 ระดบั 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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แทนนนิเป็นสารประกอบเชงิซ้อนฟีนอลคิท ีม่โีมเลกุลขนาดใหญ่ มรีสฝาด มคีุณสมบัตใินการตกตะกอนโปรตนี 
ใช้ในกระบวนการผลติกาวและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีบางชนดิ แก้อาการท้องเสีย ใช้
เป็นยารกัษาแผลภายนอก [10] การสกัดสารแทนนนิจากเปลอืกกล้วยท าได้ด้วยวธิกีารสกดัด้วยตวัท าละลายเอทานอล
และการสกดัด้วยการกลัน่ด้วยไอน ้า [11] จากการศกึษางานวจิยัของภรีตยิ์ ช ินโรจน์บวรกุล และคณะ [12] ท ีไ่ด้ศกึษา
ประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียชุมชนโดยใช้สารสกดัแทนนนิจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าเป็นสารสร้างตะกอนชวีภาพ พบว่า
สารสกดัแทนนนิจากเปลอืกกล้วยน ้ าว้าสามารถใช้เป็นสารสร้างตะกอนธรรมชาตทิดแทนการใช้สารเคมเีป็นสารสร้าง
ตะกอนส าหรบัการบ าบัดความขุ่นของน ้าเสียได้ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจในการน าเปลอืกกล้วยมาใช้บ าบัดน ้าเสีย 

จากเหตุผลดงักล่าว เปลอืกกล้วยหอม เปลอืกกล้วยไข่ และเปลอืกกล้วยน ้าว้าล้วนมแีทนนนิเป็นส่วนประกอบ 
อีกท ัง้มงีานวจิยัท ีไ่ด้ศกึษาประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียโดยใช้สารสกดัแทนนนิจากเปลอืกกล้วยน ้ าว้าเป็นสารสร้าง
ตะกอนชวีภาพ ผู้ว ิจยัจงึมคีวามสนใจท ีจ่ะศกึษาเปลอืกกล้วย 3 ชนดิ ได้แก่ กล้วยน ้าว้า กล้วยหอมและกล้วยไข่ เพื่อ
เปรยีบเทยีบประสิทธภิาพในการบ าบัดน ้าเสียโดยในงานวจิยันี้ใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก เพือ่ใช้ในการบ าบัดน ้ า
เสียและทดสอบประสิทธภิาพการบัดน ้าเสียเปรยีบเทยีบกับการใช้สารส้มซึง่เป็นสารเคมที ีผู้่คนส่วนใหญ่นยิมใช้ โดย
ออกแบบงานวจิยัท ีท่ าได้ง่าย ๆ  เพือ่แก้ไขปญัหาเรือ่งน ้าเสีย และช่วยเพิม่มูลค่าให้กบัเปลอืกกล้วยซึง่เป็นเศษวสัดเุหลอื
ใช้จากธรรมชาตทิ ีม่ปีรมิาณมาก แต่มปีระโยชน์เพราะมปีรมิาณสารแทนนนิเป็นส่วนประกอบ ผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ประโยชน์
ของเปลอืกกล้วย และงานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อช้าวบ้านในชุมชน หรอืประชาชนทัว่ไปท ีส่ามารถน าสิ่งท ีเ่หลอืใช้มา
ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซึง่เป็นอีกแนวทางหนึง่ท ีจ่ะน าเปลอืกกล้วยมาใช้บ าบัดน ้าเสียได้  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อเตรียมสารสกัดจากเปลือกกล้วยสุก 3 ชนดิ ได้แก่ กล้วยน ้ าว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่ เพือ่ ใช้
ตรวจสอบการบ าบัดน ้าเสีย  

2. เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน ้ าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ และสารส้ม โดย
ตรวจวัดดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้า 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (Total 
Dissolved Solids : TDS)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ตอนท่ี 1 เตรยีมสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิและเตรยีมสารส้ม 
เตรยีมสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิ ได้แก่ เปลอืกกล้วยน ้าว้าพนัธ์ุมะลอ่ิอง เปลอืกกล้วยหอมพนัธ์ุ 

ท่ายาง และเปลือกกล้วยไข่พนัธ์ุก าแพงเพชร โดยใช้เปลอืกกล้วยท ี่มดีชันีความสุกของเปลือกกล้วยอยู่ในระดบัท ี ่5   
โดยน าเปลอืกกล้วยแต่ละชนิดมาห ัน่เป็นช ิ้นเลก็ๆ แล้วช ัง่น ้าหนกัเปลอืกกล้วย ชนดิละ 500 กรมั แล้วน าไปอบในตู้อบ
แบบอากาศร้อนท ีอุ่ณหภูม ิ60 ºC เป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น าเปลอืกกล้วยท ีอ่บเสรจ็แล้วมาชัง่น ้าหนกั บันทกึผล
และค านวณหาค่าร้อยละของน ้าหนกัท ีไ่ด้ แสดงผลในตารางท ี ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของน ้าหนกัเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก เปลอืกกล้วยหอมสุกและเปลอืกกล้วยไข่สุก 

ชนิดของกล้วย น ้าหนักก่อนอบ (g) น ้าหนักหลงัอบ (g) ร้อยละของน ้าหนัก 
1. เปลอืกกล้วยน ้าว้า 500 353 70.6 

2. เปลอืกกล้วยหอม 500 374 74.8 

3. เปลอืกกล้วยไข่ 500 348 69.6 
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(ก)                        (ข)                                     (ค)   

ภาพท่ี 2 เปลอืกกล้วยท ีผ่่านการอบ (ก) เปลอืกกล้วยน ้าว้า (ข) เปลอืกกล้วยหอม และ (ค)เปลอืกกล้วยไข่  
เตรยีมตวัท าละลายเอทานอลเข้มข้น 50 (%v/v) ปรมิาตร 500 มลิลลิติร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 มลิลลิติร 

จ านวน 3 บีกเกอร์ แล้วช ัง่เปลอืกกล้วยสุกท ีผ่่านการอบทัง้ 3 ชนดิ ชนดิละปรมิาณ 100 กรมั แช่ในตวัท าละลายเอทา
นอลเข้มข้น 50 (%v/v) ท ี่เตรียมไว้ และตัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง เพือ่ให้ตวัท าละลายสกัดสารจากเปลอืกกล้วย  
กรองของเหลวท ีไ่ด้จากการแช่เปลอืกกล้วยในตวัท าละลาย โดยกรองผ่านผ้าขาวบางเพือ่แยกกากของเปลอืกกล้วยสุก
ออก แล้วน าส่วนท ีเ่ป็นของเหลวไประเหยตวัท าละลายออก โดยใช้เครือ่งกลัน่ระเหยแบบหมุน (Rotary Evaporator) ท ี่
อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส ระเหยตวัท าละลายออกให้เหลอืสารสกดัท ีเ่ข้มข้นข ึ้น แล้วน าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยท ัง้ 
3 ชนดิ เทใส่บีกเกอร์ไว้ เพือ่น าไปใช้ทดสอบประสิทธภิาพในการบ าบัดน ้าเสียต่อไป  

เตรยีมสารละลายสารส้มเพือ่น ามาใช้เปรยีบเทยีบในการบ าบัดน ้าเสียกบัสารสกัดจากเปลอืกกล้วย โดยชัง่
สารส้มท ีบ่ดละเอียด ปรมิาณ 1 กรมั 5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ในบีกเกอร์ เพือ่ใช้ทดสอบการบ าบัดน ้าเสีย 

 

    ภาพท่ี 3 เครือ่งกลัน่ระเหยแบบหมุน   ภาพท่ี 4  สารส้มท ีบ่ดละเอียด 
ภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) 
 
ตอนท่ี 2 ทดสอบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก 3 ชนดิ  

1) น าน ้าเสียส าหรบัใช้ทดสอบประสิทธภิาพ มาจากบรเิวณรางระบายน ้าท ิ้ง จุดคดัแยกขยะ ประตู 5 ถนน 
อโศกมนตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร โดยใช้น ้าเสียปรมิาตร 3000 มลิลลิติร ใส่ลงในถงัน ้า ใช้วธิเีกบ็
แบบจ้วง (Grab Sampling) [13] 

ภาพท่ี 5 บรเิวณจุดคดัแยกขยะ ประตู 5 ถนน อโศกมนตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
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2) เตรยีมน ้าเสียปรมิาตร 300 มลิลลิติร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 500 มลิลลิติร น าไปตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพ
น ้า 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (Total Dissolved Solids) หรอืเรยีก
ย่อๆ ว่าค่า TDS  ทัง้นี้ การตรวจวดัอุณหภูมขิองน ้า ใช้เครือ่งเทอร์โมมเิตอร์ การตรวจวัดค่าพเีอช (pH) ใช้เครือ่ง pH 
meter วดัท ีอุ่ณหภูมหิ้อง และการตรวจวดัปรมิาณของของแขง็ท ีแ่ขวนลอยหรอืละลายอยู่ในน ้ าท ัง้หมด หรอืค่า TDS  
ใช้เครือ่ง TDS Meter วดัท ีอุ่ณหภูมหิ้อง บันทกึผล ท าการทดลอง 3 ซ ้า เพือ่หาค่าเฉลีย่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ลกัษณะของตวัอย่างน ้าเสีย           ภาพท่ี 7 เครือ่ง TDS Meter                 ภาพท่ี 8 เครือ่ง pH meter 
 

3) เตรยีมน ้าเสียปรมิาตร 100 มลิลลิิตรใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มลิลลิิตร จ านวน 12 บีกเกอร์ จากนัน้น า
สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนิด คอื เปลอืกกล้วยน ้าว้า เปลอืกกล้วยหอม เปลอืกกล้วยไข่ และสารส้ม มาชัง่
น ้าหนกัในปรมิาณต่าง ๆ ได้แก่ 1 กรมั  5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ลงในบีกเกอร์น ้าเสียท ีเ่ตรยีมไว้ โดยท ัง้ 12 บีกเกอร์ 
ประกอบด้วยชุดทดลองสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ 9 บีกเกอร์และ ชุดควบคุมสารละลายสารส้ม 3 บีกเกอร์ 
คนจนสารสกดัจากเปลอืกกล้วยละลาย และสารละลายสารส้มเป็นเนื้อเดยีวกนักบัน ้าเสีย ตัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง ท ี่
อุณหภูมหิ้องแล้วตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้าเสียท ัง้ 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลาย
น ้าได้ท ัง้หมด (TDS) โดยจะตรวจวดัทุกๆ 6 ช ัว่โมง (ช ัว่โมงท ี ่0, 6, 12, 18 และ 24) ท าการทดลอง 3 ซ ้า บันทกึผลการ
ทดลองและหาค่าเฉลีย่  

4) ศกึษาประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ ท ีม่ปีรมิาณสารสกดัจาก
เปลือกกล้วยสุกต่างกัน โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดต่างกนั 3 ค่า ได้แก่ 1) สารสกดั 1 กรัม ต่อน ้าเสีย 100 
มลิลลิิตร 2) สารสกดั 5 กรมั ต่อน ้ าเสีย 100 มิลลลิติร และ 3) สารสกดั 10 กรมั ต่อน ้ าเสีย 100 มลิลลิติร เพือ่ศกึษา
ความเข้มข้นหรอืปรมิาณของสารสกดัท ีเ่หมาะสมในการบ าบัดน าเสีย และศกึษาระยะเวลาท ีเ่หมาะสมในการบ าบัดน ้ า
เสียของสารสกัดจากเปลือกกล้วยสุกแต่ละชนดิ โดยศึกษาทุกๆ 6 ช ัว่โมง ได้แก่ ช ัว่โมงท ี่ 0, 6, 12 , 18 และ 24 
ตามล าดบั รวมท ัง้เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการบ าบัดน ้าเสียระหว่างสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิและสารส้ม 

 
 

 
 
 

(ก)     (ข)   
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พารามิเตอร์ คร ัง้ที่ 

 
 
 
 
 

(ค)                     (ง) 
ภาพท่ี 9 สารส้มละลายในน ้าเสีย (ก) สารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าละลายในน ้าเสีย (ข) 

สารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมละลายในน ้าเสีย (ค) สารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่ละลายในน ้าเสีย (ง) 
ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลือกกล้วยสกุ 3 ชนิด  

ผลการตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้า ท ัง้หมด 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็
ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) แสดงผลดงัตารางท ี ่1 

 
ตารางท่ี 1 การตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้าของน ้าเสียท ีเ่กบ็มา ท ัง้หมด 3 พารามเิตอร์ 

 1 2 3 ค่าเฉล่ีย S.D. 

อุณหภูม ิ(°C) 28.50 28.50 28.00 28.33 0.29 

pH 5.29 5.26 5.31 5.29 0.03 
TDS (mg/L) 821 828 826 825 3.61 

 
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลือกกล้วยสกุ 3 ชนิดและสารส้ม 
2.1 ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของสารสกดัจากเปลือกกล้วยน ้าว้าสกุ 

ผลการทดลองน าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก ในปรมิาณต่างๆ ได้แก่ 1 กรมั  5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ลง
ในบีกเกอร์น ้าเสียท ี่เตรยีมไว้ ต ัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง แล้วมาตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้าเสียท ัง้ 3 พารามเิตอร์ 
ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) ตรวจวดัทุกๆ 6 ช ัว่โมง แสดงผลในตารางท ี ่2 
 

ตารางท่ี 2 ประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก 

 
ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

พารามิเตอร์ 
อุณหภูมิ (°C) pH TDS (mg/L) 

ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั 
1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 

0 28.66 28.83 28.83 5.50 5.76 5.96 922 1683 2296 
6 28 27.67 27.67 5.58 5.87 6.27 551 1122 1572 
12 27.18 27.83 27.33 5.59 5.83 6.02 568 1127 1576 
18 28.66 28.17 28.17 5.58 5.79 6.00 566 1125 1583 
24 28.50 28.50 28.17 5.58 5.78 6.01 568 1119 1581 

 
จากตารางท ี ่2 พบว่า ค่า pH หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกปรมิาณ 10 g ดที ีสุ่ด 

รองลงมาคือ สารสกดัจากเปลือกกล้วยน ้ าว้าสุกปรมิาณ 5 g และสารสกัดจากเปลือกกล้วยน ้าว้าสุกปริมาณ 1 g 
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ตามล าดบั  ค่า TDS หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกปรมิาณ 1 g ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สาร
สกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกปรมิาณ 5 g และสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกปรมิาณ 10 g ตามล าดบั 

2.2 ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของสารสกดัจากเปลือกกล้วยหอมสกุ 
ผลการทดลองน าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก ในปรมิาณต่างๆ ได้แก่ 1 กรมั  5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ลง

ในบีกเกอร์น ้าเสียท ี่เตรยีมไว้ ต ัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง แล้วมาตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้าเสียท ัง้ 3 พารามเิตอร์ 
ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) ตรวจวดัทุกๆ 6 ช ัว่โมง แสดงผลในตารางท ี ่3 

ตารางท่ี 3 ประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก 

 
ระยะเวลา 
 (ชัว่โมง) 

พารามิเตอร์ 
อุณหภูมิ (°C) pH TDS (mg/L) 

ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั 
1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 

0 28.83 28.50 28.50 5.28 5.39 5.55 890 1024 1927 
6 28.00 27.33 27.33 5.62 5.72 5.94 577 838 1249 
12 27.67 27.67 27.17 5.60 5.71 5.89 583 852 1253 
18 28.17 28.17 28.67 5.61 5.69 5.88 587 854 1247 

           24 28.17 28.17 28.67 5.61 5.67 5.84 589 851 1251 
 
จากตารางท ี ่3 พบว่า ค่า pH หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุกปรมิาณ 10 g ดที ีสุ่ด 

รองลงมาคอื สารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุกปรมิาณ 5 g และสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุกปริมาณ 1 g 
ตามล าดบั  

ค่า TDS หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุกปรมิาณ 1 g ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารสกดั
จากเปลอืกกล้วยหอมสุกปรมิาณ 5 g และสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุกปรมิาณ 10 g ตามล าดบั  

 
2.3 ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของสารสกดัจากเปลือกกล้วยไข่สกุ 

จากการทดลองน าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก ในปรมิาณต่างๆ ได้แก่ 1 กรมั  5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ลง
ในบีกเกอร์น ้าเสียท ี่เตรยีมไว้ ต ัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง แล้วมาตรวจวดัดชันชี ี้วดัคุณภาพน ้าเสียท ัง้ 3 พารามเิตอร์ 
ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) ตรวจวดัทุกๆ 6 ช ัว่โมง แสดงผลในตารางท ี ่4 

ตารางท่ี 4 ประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก 
 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

พารามิเตอร์ 
อุณหภูมิ (°C) pH TDS (mg/L) 

ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั 
1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 

0 28.33 28.50 28.83 5.21 5.53 5.67 884 1344 1984 
6 27.83 27.83 28.00 5.62 5.88 6.03 552 908 1229 
12 27.67 27.33 27.67 5.64 5.83 5.93 562 913 1299 
18 28.17 28.67 28.17 5.75 5.82 5.90 560 918 1302 
24 28.50 28.50 28.67 5.73 5.82 5.91 566 911 1307 
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 จากตารางท ี ่4 พบว่า ค่า pH หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 10 g ดที ีสุ่ด 
รองลงมาคอื สารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 5 g และสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 1 g ตามล าดบั  

ค่า TDS หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 1 g ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารสกัด
จากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 5 g และสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุกปรมิาณ 10 g ตามล าดบั  

2.4 ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของสารส้ม 
จากการทดลองน าสารส้ม ในปรมิาณต่างๆ ได้แก่ 1 กรมั  5 กรมั และ 10 กรมั ใส่ลงในบีกเกอร์น ้าเสียท ีเ่ตรยีม

ไว้ ต ัง้ท ิ้งไว้เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง แล้วมาตรวจวดัดัชนชี ี้วดัคุณภาพน ้าเสียท ัง้ 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพเีอช 
(pH) และของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) โดยจะตรวจวดัทุกๆ 6 ช ัว่โมง แสดงผลในตารางท ี ่5 

ตารางท่ี 5 ประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียของสารส้ม 
 

ระยะเวลา  
(ชัว่โมง) 

พารามิเตอร์ 
อุณหภูมิ (°C) pH TDS (mg/L) 

ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั ปริมาณสารสกดั 
1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 1 g 5 g 10 g 

0 28.67 28.00 28.00 4.06 3.72 3.64 1362 2624 2863 
6 27.83 27.67 28.00 4.62 4.35 4.32 901 1703 2234 
12 28.33 28.33 27.67 4.61 4.37 4.29 888 1735 2237 
18 28.50 28.67 28.50 4.63 4.40 4.31 883 1757 2244 
24 28.17 28.50 28.50 4.60 4.38 4.26 887 1761 2239 

จากตารางท ี ่5 พบว่า ค่า pH หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารส้มปรมิาณ 1 g ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารส้มปรมิาณ 
5 g และสารส้มปรมิาณ 10 g ตามล าดบั  

ค่า TDS หลงัการบ าบัดน ้าเสียของสารส้มปรมิาณ 1 g ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารส้มปรมิาณ 5 g และสารส้ม
ปรมิาณ 10 g ตามล าดบั  

2.5 ประสิทธิภาพในบ าบดัน ้าเสียในดชันีช้ีวดั ค่าพีเอช (pH) ของสารสกดัจากเปลือกกล้วยสกุและสารส้ม 
จากผลการทดลองพบว่าประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียในดชันชี ี้วดั ค่าพเีอช (pH) ของสารสกดัจากเปลอืก

กล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิและสารส้ม สามารถน ามาเปรยีบเทยีบผลการทดลองได้ ดงัแสดงในตารางท ี ่6  
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพในบ าบดัน ้าเสียในดชันชี ี้วดั ค่าพเีอช (pH) ของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก
ท ัง้ 3 ชนดิและสารส้ม 

 
ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

                                            พีเอช (pH) 
 

น ้าเสีย 
สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 
น ้าว้าสกุ  

สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 

หอมสกุ  

สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 

ไข่สกุ  
สารส้ม 

x ̄  S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 
0 5.22  0.03 5.96 0.02 5.55 0.01 5.67 0.02 4.06 0.03 
6 5.27  0.04 6.27 0.01 5.94 0.01 6.03 0.01 4.62 0.01 
12 5.27  0.03 6.02 0.02 5.89 0.06 5.93 0.02 4.61 0.03 
18 5.33  0.02 6.00 0.03 5.88 0.02 5.90 0.04 4.63 0.02 
24 5.29  0.04 6.01 0.01 5.84 0.03 5.91 0.03 4.60 0.04 
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เมือ่น าข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างค่า pH ของสารสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิและสารส้มกบั
ระยะเวลา(ช ัว่โมง) มาเขยีนกราฟ แสดงผลในภาพที ่10 

ภาพท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า pH ของสารสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ 
และสารส้มกบัระยะเวลา (ช ัว่โมง) 

จากตารางท ี ่6 และกราฟแสดงผลการทดลองพบว่า สารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก ค่า pH หลงัการบ าบัด
น ้าเสียดที ี่สุด รองลงมาคอืสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก, สารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมสุก, น ้าเสียท ีต่ ัง้ท ิ้งไว้ และ
สารส้ม ตามล าดบั  
 
2.6 ประสิทธิภาพในบ าบดัน ้าเสียในดชันีช้ีวดั ค่า TDS ของสารสกดัจากเปลือกกล้วยสกุทัง้ 3 ชนิดและสารส้ม 

จากผลการทดลองเพือ่ศกึษาประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสียโดยใชด้ชันชี ี้วดั ค่า TDS ของสารสกดัจากเปลอืก
กล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิและสารส้ม น าผลมาเปรยีบเทยีบ ดงัท ีแ่สดงผลในตารางท ี ่7 

 
ตารางท่ี 7 แสดงการเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพในบ าบัดน ้าเสียในดชันชี ี้วดั ค่า TDS ของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุก
ท ัง้ 3 ชนดิและสารส้ม 

 
เมือ่น าข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างค่า TDS ของสารสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิและสารส้มกบั

ระยะเวลา(ช ัว่โมง) มาเขยีนกราฟ แสดงผลในภาพที ่11 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

                ค่าของแขง็ละลายน ้าได้ทัง้หมด (TDS) 

น ้าเสีย 
สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 
น ้าว้าสกุ  

สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 

หอมสกุ  

สารสกดัจาก
เปลือกกล้วย 

ไข่สกุ  
สารส้ม  

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
0 825 3.61 922 3.21 890 2.00 884 2.31 1362 2.88 
6 797 2.64 551 8.08 577 5.03 552 6.11 901 9.86 
12 793 1.53 568 3.21 583 2.52 562 1.16 888 3.21 
18 788 1.15 566 1.15 587 4.62 560 4.16 883 2.89 
24 791 1.16 568 3.46 589 5.86 566 1.53 887 5.13 
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ภาพท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า TDS ของสารสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ 
และสารส้มกบัระยะเวลา (ช ัว่โมง) 

จากตารางท ี ่7 และกราฟแสดงผลการทดลองพบว่า สารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก ค่า TDS หลงัการบ าบัด
น ้าเสียดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก สารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก น ้าเสียท ีต่ ัง้ท ิ้งไว้ และ
สารส้ม ตามล าดบั  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสีย โดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ ได้แก่ เปลอืก
กล้วยน ้าว้า เปลอืกกล้วยหอม และเปลอืกกล้วยไข่ เพือ่ทดสอบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสีย โดยพจิารณาจากดชันีช ี้
วดัคุณภาพน ้าท ัง้หมด 3 พารามเิตอร์ ได้แก่ อุณหภูม ิค่าพีเอช (pH) ค่าของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) พบว่าสาร
สกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก สามารถบ าบัดน ้าเสียได้ดที ีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก สาร
สกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก สารส้ม และน ้าเสียท ีต่ ัง้ท ิ้งไว้หลงัการบ าบัดน ้าเสียเป็นเวลา 24 ช ัว่โมง  

โดยการพิจารณาประสิทธิภาพที่ดที ีสุ่ด จะพจิารณาจากดชันชี ี้วดัค่าของแข ็งละลายน ้ าได้ท ัง้หมด (TDS) 
เนือ่งจากสารแทนนนิท ีอ่ยู่ในสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ เป็นสารท ีม่โีมเลกุลใหญ่ มโีครงสร้างซบัซ้อน และ
มคีุณสมบัตเิป็นอัลคาลอยด์รเีอเจนต์ [14] สามารถตกตะกอนโปรตนีและเกลอืของโลหะหนกัได้ จงึสามารถบ่งบอกถึง
ประสิทธภิาพในการบ าบัดน ้าเสีย จากการสังเกตการตกตะกอนได้ดกีว่าค่าพเีอช (pH) ท ีบ่อกถงึความเป็นกรดเบส หรอื
อุณหภูม ิท ีม่กีารเปลีย่นแปลงตามอุณหภูมหิ้อง พบว่าการบ าบัดน ้าเสียโดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยมปีระสิทธภิาพ
ดกีว่าสารส้ม ซึง่พจิารณาจากดชันี้ช ี้วดัค่าของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS)  

หากพจิารณาลกัษณะทางกายภาพทีส่ังเกตจากสีท ีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ สารส้มจะมปีระสิทธภิาพในการบ าบัดน ้ า
เสียท ี่ดกีว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วย ท ัง้นี้ เนือ่ งจากเมื่อสารส้มละลายน ้ า จะเก ิดเป็นโลหะไฮดรอกไซด์ เช่น 
อะลูมเินยีมไฮดรอกไซด์ [15] จากนัน้สารแขวนลอยทีม่ปีระจุจะเข้ามาเกาะกบัโลหะไฮดรอกไซด์ และแยกตวัออกจากน ้า 
ตะกอนเหล่านี้จะดูดซบัสารอินทรยี์และสี ท ีล่ะลายในน ้า ดงันัน้น ้าท ีผ่่านการปรบัสภาพแล้วจงึมคีวามใสเพิม่ข ึ้น 

เมือ่วเิคราะห์ผลการทดลอง พบว่าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก เปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกและเปลอืกกล้วยไข่
สุก สามารถบ าบัดน ้าเสียได้ใกล้เคยีงกนั เนือ่งจากเปลอืกกล้วยสุกของกล้วยท ัง้ 3 ชนดิมแีทนนนิเป็นส่วนผสม ซึง่เป็น
สารท ีม่โีมเลกุลขนาดใหญ่ มโีครงสร้างซบัซ้อน และมคีุณสมบัตเิป็นอัลคาลอยด์รเีอเจนต์ สามารถตกตะกอนโปรตนีและ
เกลอืของโลหะหนกัได้ มกีารแตกตวัในน ้าเสียให้ไอออนไฮโดรเจนอิสระออกมาจ านวนมาก สามารถตกตะกอนโปรตีน
และเกลอืของโลหะหนกัได้ โดยการจับตัวกบัไอออนอิสระ ท าให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่ข ึ้นและเหนี่ยวน าให้เกดิการ
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ตกตะกอนลงสู่เบื้ องล่าง น ้าด้านบนจงึมลีักษณะใสข ึ้น ท าให้แสงแดดและแก๊สออกซิเจนสามารถถ่ายเทระหว่างพื้นน ้ า
และอากาศด้านบนได้ดขี ึ้น ส่งผลให้การบ าบัดน ้าตามธรรมชาตดิ้วยจุลนิทรยี์ในน ้าสามารถเป็นไปตามปกต ิ[16] จงึช่วย
บ าบัดประสิทธภิาพของน ้าเสียให้ดขี ึ้นได้ อีกท ัง้ยงัไม่มสีารเคมตีกค้างหลงัจากการตกตะกอน เหมือนการใช้สารส้มใน
การบ าบัด ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัท ีก่ล่าวว่า การน าเปลอืกกล้วยน ้าว้ามาสกดัสารแทนนนิท ี่มคีุณสมบัตเิป็นสารสร้าง
ตะกอนกบัโปรตนีและแป้ง สามารถสร้างตะกอนกบัโลหะหนักได้ด ีและใช้แทนสารเคมที ีน่ยิมใช้กนั เช่น สารส้ม เฟอร์
รกิคลอไรด์ เฟอรร์รกิซลัเฟต และปูนขาว เป็นต้น ซึง่สารเหล่านี้ท าให้เกดิการปนเป้ือนของโลหะและความเป็นกรด-เบส
ในน ้าหลงัผ่านการบ าบัด [8] 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบประสิทธภิาพการบ าบัดน ้าเสีย โดยใช้สารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ ได้แก่ เปลอืก
กล้วยน ้าว้า เปลือกกล้วยหอม และเปลือกกล้วยไข่ โดยพิจารณาจากดชันีช ี้ว ัดคุณภาพน ้า 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
อุณหภูม ิค่าพเีอช (pH) และค่าของแข ็งละลายน ้าได้ท ัง้หมด (TDS) พบว่า เมื่อพจิารณาจากการใช้อุณหภูมเิป็นดชันีช ี้
วดัคุณภาพน ้า ไม่สามารถเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพของสารสกดัจากเปลอืกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิได้ เนือ่งจากอุณหภูมิ
ของน ้าเสียท ีผ่่านการบ าบัดด้วยสารสกัดจากเปลือกกล้วยสุกท ัง้ 3 ชนดิ มคี่าใกล้เคยีงกนั แต่เมื่อพจิารณาจากค่า pH 
พบว่า สารสกดัจากเปลือกกล้วยน ้าว้าสุกท าให้น ้าเสียมคี่า pH 6.01 ท ีช่ ัว่โมงท ี ่24 รองลงมาคอื สารสกดัจากเปลอืก
กล้วยไข่สุก สารสกดัจากเปลอืกกล้วยหอมสุก และสารส้ม ตามล าดบั แสดงว่าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุกท าให้
ค่า pH ของน ้ามคี่าด ีท ีสุ่ด แต่เมือ่เปรยีบเทยีบประสิทธภิาพในการบ าบัดน ้าเสียโดยใช้ค่าของแขง็ละลายน ้าได้ท ัง้หมด 
หรอื ค่าTDSพบว่าสารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก สามารถบ าบัดน ้าเสียได้ดที ีสุ่ด รองลงมาคอื สารสกดัจากเปลอืก
กล้วยน ้าว้าสุก สารสกัดจากเปลอืกกล้วยหอมสุก และสารส้ม ตามล าดบั ท ัง้นี้ ค่า TDS หรอื Total Dissolved Solids 
หมายถงึปรมิาณของของแขง็ท ีแ่ขวนลอยหรอืละลายอยู่ในน ้ ารวมถงึไอออน แร่ธาตุเกลอืหรอืโลหะละลายในปรมิาณที่
ก าหนดของน ้าแสดงในหน่วยของมลิลกิรมัต่อหน่วยปรมิาตรของน ้า (มิลลกิรมั / ลติร) ซึง่เป็นดชันี้ช ี้วดัคุณภาพน ้าได้
ชดัเจนและเหมาะสมในการบ าบัดคุณภาพน ้าเสียอย่างง่าย ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า สารสกดัจากเปลอืกกล้วยไข่สุก สามารถ
บ าบัดน ้าเสียได้ดที ีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้เป็นการศกึษาปรมิาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอย เพื่อหาวธิกีารจัดการขยะ กรณศี ึกษา 
บรเิวณหอพกัอาศยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมพีื้นท ีศ่ ึกษาดังนี้ 1.หอพกันกัศกึษาเขากระโดง 2.หอพัก
นกัศกึษาเขาอังคาร 3.หอพกัอาจารย์อินทนิล 1 4.หอพกัอาจารย์ และบุคลากรอินทนลิ 2 5.หอพกัอาจารย์ และ
บุคลากรอินทนิล 3 6.หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 7.หอพักนกัศ ึกษาราชพฤกษ์ 2 รวมท ัง้หมด 7 หอพัก 
ท าการศึกษาปรมิาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอยในช่วงปลายเดอืนมนีาคม-ต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
เป็นระยะเวลา 7 วนั ต่อเนือ่งกนั ซึง่เกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาตัง้แต่ 17.00-19.00 น. จากการศกึษาองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยทัง้ 7 หอพกั พบว่า ขยะอินทรยี์มปีรมิาณ 70.71 เปอร์เซน็ต์ ขยะรไีซเคลิ 3.51 เปอร์เซน็ต์ ขยะท ัว่ไป 
25.72 เปอร์เซ็นต์ ขยะอันตราย 0.06 เปอร์เซ็นต์ ผู้ว ิจยัจ ึงมีแนวทางในการจัดการขยะท ีพ่บมากท ี่สุด ค ือ  
ขยะอินทรยี์ โดยใช้ว ิธกีารหมกัขยะอินทรีย์ในถังหมกัเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพดินในพื้นท ีท่ ีท่ าการหมักโดยใช้เวลา 
ในการหมกั ประมาณ 1-3 เดอืน เนือ่งจากวธินีี้ประหยดัพื้นท ีแ่ละเหมาะสมกบัพื้นท ีห่อพกั ผลการทดลองจากการ
หมกัขยะอินทรีย์ในถงัหมกัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพดนิ พบว่า ธาตุอาหารหลัก ในดินท ีป่รบัปรุง ค ือ ชุดดินทดลอง  
มคี่า N 0.3100±0.12 เปอร์เซน็ต์, P 0.0084±0.00 เปอร์เซน็ต์ และ K 0.3632±0.14 เปอร์เซน็ต์ ส่วนดนิท ีไ่ม่ได้ท า
การปรบัปรุง คอื ชุดดนิควบคุม มคี่า N 0.084±0.18 เปอร์เซน็ต์, P 0.0030±0.00 เปอร์เซน็ต์ และ K 0.3490±0.17 
เปอร์เซน็ต์ 
 
ค าส าคญั: ปรมิาณ  องค์ประกอบขยะมูลฝอย  การจดัการขยะ 

 
Abstract  

This research was aimed to the study of quantitative estimation and composition for garbage 
management case study of residential at Buriram Rajabhat University.There were 7 dormitories study 
quantitative estimation and composition for garbage solids waste during March - April 2018 for a continuous 
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7 days period, which collected data from 17.00-19.00 hrs. In conclusion, the study of quantitative estimation 
and composition for garbage management 7 dormitories found that organic waste contains 70.71 percent 
recycle waste 3.51 percent General waste 25.72 percent Hazardous waste 0.06 percent. The researcher 
has guidelines on the management of waste, the most common is organic waste by using the method 
producing organic fertilizer fermenting organic waste in the compost to improve soil quality in the fermented 
area takes approximately 1-3 months to ferment because this method saves space.  And suitable for the 
dormitory area The results of the fermentation of organic waste in the compost to improve soil quality 
showed that the main nutrients In the modified soil, the modified soil set was N 0.3100±0.12 percent, P 
0.0084±0.00 percent and K 0.3632±0.14  percent. The untreated soil was the controlled soil set with N 
0.084±0.18 percent, P 0.0030±0.00 percent and K 0.3490±0.17 percent. 
 
Keyword: Quantitative, Composition for Garbage Management, Garbage Management 
 
บทน า 

ปจัจุบันมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ได้ขยายพื้นท ีก่ารให้บรกิารต่าง ๆ เช่น ตึก อาคาร และบรกิารด้าน
ต่าง ๆ ท ีม่ ีจ านวนเพิ่มมากข ึ้นจึงท าให้มผู้ีท ีเ่ข้ามาใช้งานเพิม่มากข ึ้น มจุีดรองรบัขยะมูลฝอยมากข ึ้น ซึ่งในการท า
วจิยันี้ผู้วจิยัได้เลอืกมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็นตัวแทนชุมชนเพือ่ศกึษาปญัหาขยะมูลฝอย เนือ่งจากปญัหา
ขยะมูลฝอยเป็นเรือ่ งจ าเป็นอย่างมาก ท ีจ่ะสามารถท าการวางแผนการจดัการท ีด่ตี ัง้แต่ต้น ประกอบกบัในปจัจุบัน
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ประสบปญัหาเกีย่วกบัข้อมูล และการจดัการขยะท ีย่งัไม่เป็นระบบมากนกั โดยภาระ
การจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าท ีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานฝ่ายพัฒนาสถานท ี่และสิ่งแวดล้อมซึ่งต้อง
รบัผดิชอบดูแลสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรี ัมย์ด้วย โดยท ีบุ่คลากรและนกัศกึษาท ีท่ า
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรี ัมย์ไม่ได้มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะเท่าท ีค่วร ดงันัน้ จ ึงหวงัว่า
การวจิยัครัง้นี้จะได้มส่ีวนในการหาวธิกีารจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ต่อไป 
 งานวจิ ัยนี้เป็นการศกึษาปรมิาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย เพือ่หาว ิธกีารจัดการขยะ กรณศี ึกษา 
บริเวณหอพกัอาศัยของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรี ัมย์ โดยมพีื้นท ีศ่ ึกษาดงันี้ 1. หอพกันกัศ ึกษาเขากระโดง           
2. หอพกันกัศกึษาเขาอังคาร 3. หอพกัอาจารย์อินทนลิ 1 4. หอพกัอาจารย์ และบุคลากรอินทนลิ 2  5. หอพัก
อาจารย์ และบุคลากรอินทนลิ 3 6. หอพกันกัศ ึกษาราชพฤกษ์ 1 7. หอพักนกัศกึษาราชพฤกษ์ 2 รวมท ัง้หมด       
7 หอพัก ท าการศกึษาปรมิาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอยในช่วงปลายเดือนมนีาคม -ต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 
2561 เป็นระยะเวลา 7 วนั ต่อเนือ่งกนั ซึง่เกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาตัง้แต่ 17.00-19.00 น.  
 จากการศกึษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทัง้ 7 หอพกั พบว่า ขยะอินทรยี์มปีรมิาณ 70.71 เปอร์เซน็ต์ 
ขยะรไีซเค ิล 3.51 เปอร์เซน็ต์ ขยะท ัว่ไป 25.72 เปอร์เซน็ต์ ขยะอันตราย 0.06 เปอร์เซน็ต์ ผู้วจิยัจงึมีแนวทางใน
การจดัการขยะท ีพ่บมากท ีสุ่ด คอื ขยะอินทรยี์ โดยใช้วธิกีารหมกัขยะอินทรยี์ในถงัหมกัเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพดนิใน
พื้นท ีท่ ี่ท าการหมกัใช้เวลาในการหมกั ประมาณ 1-3 เดอืน เนื่องจากวิธนีี้ประหย ัดพื้นท ี ่และเหมาะสมกับพื้นท ี่
หอพกั ผลการทดลองจากการหมกัขยะอินทรยี์ในถงัหมกัเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพดนิ พบว่า ธาตุอาหารหลกัในดนิ   ท ี่
ปรบัปรุง คอื ชุดดินทดลอง มธีาตุอาหารหลกั N 0.3100±0.12 เปอร์เซน็ต์ , P 0.0084±0.00 เปอร์เซน็ต์ และ K 
0.3632±0.14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนดินท ี่ไม่ได้ท าการปรบัปรุง ค ือ  ชุดดินควบคุมธาตุอาหารหลกั N 0.084±0.18 
เปอร์เซน็ต์, P 0.0030±0.00 เปอร์เซน็ต์ และ K 0.3490±0.17 เปอร์เซน็ต์ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาปรมิาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยท ี่มอียู่ในปจัจุบันภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

บุรรีมัย์ 
2. เพือ่หาวธิกีารจดัขยะมูลฝอยซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรี ัมย์ สามารถน าไปประกอบการพจิารณาใน

การจดัขยะมูลฝอยของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คดัเลอืกตามทฤษฏี ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) [1] 
 1.ประชากร ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา ท ีพ่กัอาศัยบรเิวณหอพกัในมหาวทิยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย์ มอียู่ท ัง้หมด 7 หอพกั ได้แก่ หอพกัเขากระโดง หอพกัเขาอังคาร หอพกัอินทนลิ 1 หอพกัอินทนลิ 2 หอพกั
อินทนลิ 3 หอพกัราชพฤกษ์ 1 หอพกัราชพฤกษ์ 2 (ตามตารางท ี ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ประชากรท ีพ่กัอาศยัอาศยัภายในหอพกัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

ช่ือหอพกั 
กลุ่มผู้พกัอาศยั (คน) 

จ  านวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
หอพกัเขากระโดง 84 -   

หอพกัเขาอังคาร 86  - - 
หอพกัอินทนลิ 1 68 -  - 

หอพกัอินทนลิ 2 210 -   

หอพกัอินทนลิ 3 81 -   

หอพกัราชพฤกษ์ 1 356  - - 

หอพกัราชพฤกษ์ 2 228  - - 

 
 2.กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ขยะท ีอ่ยู่ตามถงัขยะแต่ละหอพกัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยใช้วธิ ี
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่มที ัง้หมด 8 จุด (ตามตารางท ี ่2)   
 
ตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างจุดวางถงัขยะแต่ละหอพกัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

  ช่ือหอพกั จ  านวนถงัขยะ (จุด) 
หอพกัเขากระโดง 1 
หอพกัเขาอังคาร 1 
หอพกัอินทนลิ 1 1 
หอพกัอินทนลิ 2 1 
หอพกัอินทนลิ 3 1 
หอพกัราชพฤกษ์ 1 2 
หอพกัราชพฤกษ์ 2 1 

รวม 8 
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เคร่ืองมือในการวิจยั  
1. อุปกรณ์ท ีใ่ช้ในการลงพื้นท ี ่และส ารวจคดัแยกขยะ 

 2. วสัดุอุปกรณ์ท ีใ่ช้ในการท าปุ๋ ยหมกั 
 3. เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกั N, P และK น าตวัอย่างดนิท ีไ่ด้จากการว ิจยั 2 ตวัอย่าง 
คอื  
  3.1. ดนิท ีม่กีารปรบัปรุงด้วยการหมกัจากถงัหมกัเศษอาหารเป็น ชุดดนิทดลอง  
  3.2. ตวัอย่างดนิในพื้นท ี ่ท ีไ่ม่มกีารหมกัด้วยถงัหมกัเศษอาหารเป็น ชุดดนิควบคุม  
และท าการวเิคราะห์ทดสอบตวัอย่าง 3 ซ ้า โดยวเิคราะห์คุณภาพของดนิ [2] หรอื ธาตุอาหารหลกั คอื  
  N (Total N) ด้วยวธิ ีKjeldahl Method 
  P (Total P) ด้วยวธิ ีColorimetric Method  
  K (Total K) ด้วยวธิ ีAtomic Absorption Spectrophotometer 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ส ารวจพื้นท ีข่้อมูลประชากรหอพกั เพือ่ขอทราบข้อมูลจ านวนผู้ท ีพ่กัอาศยัภายในแต่ละเขตพื้นท ีห่อพกั  
 2. ประสานงานกบัเจ้าหน้าท ีท่ ีเ่ก ีย่วข้องกบัอาคารสถานทีเ่พื่อความสะดวกในการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
และประสานงานกบัรถเทศบาลท ีเ่ข้ามาเกบ็ขยะมูลฝอย โดยให้เกบ็ขยะมูลฝอยเฉพาะท ีอ่ยู่ในถุงขยะสีด า ซึง่ท าการ
มดัถุงไว้ตามจุดวางถงัขยะ หรอื จุดเกบ็ขยะแต่ละหอพกั ภายในหอพกั 
 3. ท าการลงพื้นท ีเ่กบ็ข้อมูลปริมาณ และองค์ประกอบขยะ เป็นระยะเวลา 7 วนั ท ัง้วนัท าการปกต ิและ
วนัหยุดราชการ [3] โดยก่อนเกบ็ตวัอย่างขยะก่อน 1 ว ันนัน้จะท าการจดัการขยะออกจากถงัขยะออกท ัง้หมดก่อน 
ซึง่ในวนัแรกนัน้จะยงัไม่ท าการศกึษาปรมิาณขยะ ในการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยจะใช้ถุงขยะสีด าซึ่งจะท าให้เก ิด
ความง่ายความสะดวก และแม่นย าในการเกบ็ข้อมูลของผู้วจิ ัย วนัต่อมาจะท าการเกบ็ข้อมูลโดยครัง้นี้จะเป็นการ
เกบ็ข้อมูลจรงิ ซึง่จะท าการคดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คอื ขยะอินทรยี์ ขยะรีไซเคลิ ขยะท ัว่ไป และขยะ
อันตราย ซึง่จะแยกขยะออกจากถงัขยะ โดยท าการช ัง่น ้ าหนกัแต่ละประเภทว่าเกดิข ึ้นมากน้อยเพยีงใดในแต่ละว ัน 
เมือ่ช ัง่น ้าหนกัขยะท ัง้หมดทุกประเภทเสรจ็แล้วจะเทขยะท ีท่ าการช ัง่นัน้ใส่ถุงขยะสีด าเพือ่ให้รถขยะเทศบาลเมอืง
บุรรีมัย์เข้ามาเกบ็ขยะตามทีไ่ด้แจ้งไว้ และท าการจดบันทกึข้อมูลของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิข ึ้นในแต่ละวนั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูลจะวเิคราะห์ข้อมูลปรมิาณขยะตามแบบฟอร์มบันทกึข้อมูลการเกบ็ขยะของกรมควบคมุ
มลพษิ ดงัแสดงในตารางท ี ่3 และน าข้อมูลมาท าการวเิคราะห์ และค านวณร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภท  

ค านวณร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยแต่ละประเภท [4] 
 

อัตราการก่อขยะ/คน/วนั =          ปรมิาณขยะท ีท่ ิ้งในแต่ละวนั (กก./วนั)           
                                        ประชากร (คน) 
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ตารางท่ี 3 แบบฟอร์มบันทกึข้อมูลการเกบ็ขยะ 

วนัท่ีเกบ็ข้อมูล 
 

น ้าหนักขยะมูลฝอย (กก) 

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป ขยะอันตราย น ้าหนักรวม 
วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

วนัท่ี…………      

รวมทัง้ 7 วนั      

แหล่งท ีม่า :กรมควบคุมมลพษิ, (2560) [5] 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาปรมิาณขยะบรเิวณหอพกัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ท ีเ่กดิข ึ้นท ัง้หมด 7 หอพกั 
ได้แก่ หอเขากระโดง หอเขาอังคาร หออินทนลิ 1 หออินทนลิ 2 หออินทนลิ 3 หอราชพฤกษ์ 1 หอราชพฤกษ์ 2 
โดยเกบ็ข้อมูลปรมิาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม-ต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 
รวมท ัง้หมด 7 วนั ต่อเนือ่งกนั ซึง่เกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาตัง้แต่ 17.00-19.00 น. พบว่า ขยะอินทรยี์มปีรมิาณการ
เกดิข ึ้นมากท ีสุ่ดร้อยละ 70.71 ของปรมิาณขยะท ัง้หมด ดงัแสดงในตารางท ี ่4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงปรมิาณขยะของหอพกัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

 

ช่ือหอพกั 
จ  านวน        

ผู้พกัอาศยั
(คน) 

ปริมาณขยะ (กิโลกรมั) 
น ้าหนัก
รวม ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป 

ขยะ
อันตราย 

หอพกัเขากระโดง 84 5.1 1.5 3.8 - 10.4 

หอเขาอังคาร 86 16.6 1.1 8.6 - 26.3 

หอพกัอินทนลิ 1 68 112.9 8.9 36.4 - 158.2 

หอพกัอินทนลิ 2 210 215.8 10.6 52.2 0.3 278.9 

หอพกัอินทนลิ 3 81 166.3 7.5 100.7 0.5 275 

หอพกัราชพฤกษ์ 1 356 347.4 18.0 127.2 - 492.6 

หอพกัราชพฤกษ์2 228 232.2 6.8 69.9 0.2 309.1 

รวม 1,113 1,096.3 54.4 398.8 1.0 1,550.5 

คิดเป็นร้อยละ  70.71 3.51 25.72 0.06 100 
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อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศกึษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จึงเก ิดแนวทางในการจดัการป ัญหาขยะบรเิวณหอพัก

ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ดงันี้ คอื 1.ขยะอินทรยี์ ท ีพ่บมากในหอพกัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
ผู้วจิยัมแีนวทางการจดัการขยะโดยวิธกีารน าขยะอินทรยี์ มาหมกัในถงัหมักเศษอาหาร [6] เพือ่ปรับปรุงคุณภาพ
ดนิให้มีธาตุอาหารหลกัเพิ่มมากข ี้น โดยดินท ี่มกีารปรับปรุงโดยใช้ถงัหมกัเศษอาหารเป็นชุดดนิทดลอง และ
เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพดนิเดมิท ีย่งัไม่ปรบัปรุงเป็นชุดดนิควบคุม ผลการศกึษา ค่าธาตุอาหารหลกั N, P, K ของ
ชุดดนิทดลอง และชุดดนิควบคุม แสดงในตารางท ี ่5 พบว่า 1. วธิกีารท าถงัหมกัจากขยะอินทรยี์ สามารถเพิ่ม
ปรมิาณธาตุอาหารหลกั คอื N ได้เป็นอย่างด ีอีกท ัง้วธิกีารท าถงัหมกัเศษอาหาร ยงัประหยดัพื้นท ีแ่ละเหมาะสมกบั
พื้นท ีห่อพกัของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 2.ขยะรไีซเคลิ ผู้วจิยัได้ท าการคดัแยกให้กบัทางแม่บ้านผู้ท ีดู่แลหอพกั 
จากเดมิจะมแีม่บ้านประจ าแต่ละหอพกัน าขยะรไีซเคลิท ีเ่กดิข ึ้นไปขายเพือ่สร้างรายได้ของตนเอง 3.ขยะท ัว่ไป โดย
ปกตจิะมรีถขนขยะจากเทศบาลเมอืงบุรรีมัย์ น าขยะมูลฝอยทีเ่กดิข ึ้นไปก าจดัยงับ่อก าจดัของเทศบาลเมอืงบุรรีมัย์
และ 4.ขยะอันตราย ทางมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์จะมจุีดท ิ้งขยะอันตรายแต่ละหอพกั 
 
ตารางท่ี 5 แสดงธาตุอาหารหลกัในดนิ 

ธาตุอาหารหลกั ชดุดินทดลอง (เปอร์เซน็ต์) ชดุดินควบคุม (เปอร์เซน็ต์) 
N 0.3100±0.12 0.0840±0.18 
P 0.0084±0.00   0.0030±0.00 
K 0.3632±0.14 0.3490±0.17 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการเกบ็ตวัอย่างปรมิาณขยะมูลฝอยบรเิวณหอพกัอาศยัภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ ท ีเ่กดิข ึน้
ท ัง้หมด 7 หอพกั ได้แก่ หอเขากระโดง หอเขาอังคาร หออินทนลิ 1 หออินทนลิ 2 หออินทนลิ 3 หอราชพฤกษ์ 1 
หอราชพฤกษ์ 2 โดยเกบ็ข้อมูลประเภทของขยะมูลฝอย และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ในช่วงปลายเดอืน
มนีาคม-ต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 รวมท ัง้หมด 7 วนั ต่อเนือ่งกนั ซึง่เกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาตัง้แต่ 17.00-19.00 น. 
พบว่า ขยะอินทรยี์มีปรมิาณการเกดิข ึ้นมากท ีสุ่ด และผู้วจิยัได้หาวธิกีารจดัขยะอินทรยี์ท ีม่ปีรมิาณมากโดยเลอืก
วธิกีารท าถงัหมกัเศษอาหาร และทางผู้วจิยัได้วเิคราะห์ค่าธาตุอาหารหลกั N, P, K [7] จากการวเิคราะห์ธาตุอาหาร
หลักในชุดดินทดลอง มีค่า N 0.3100±0.12 เปอร์เซ็นต์ , P 0.0084±0.00 เปอร์เซ็นต์ และ K 0.3632±0.14 
เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ และชุดดนิควบคุม ค่า N 0.0840±0.18 เปอร์เซน็ต์ , P 0.0030±0.00 เปอร์เซ็นต์ และ K เ
0.3490±0.17 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ซึ่งจะเห ็นได้ว่าวธิกีารท าถงัหมักจากขยะอินทรยี์ สามารถเพิ่มปรมิาณธาตุ
อาหารหลกัในดนิชุดทดลอง คือ N ได้เป็นอย่างดี  และจากการวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกัในชุดดนิทดลอง การ
ปรบัปรุงคุณภาพดนิยงัไม่สามารถเพิม่ธาตุอาหารหลกั P และK ให้กบัชุดดนิทดลองได้ ผู้วจิยัได้เสนอแนะงานวจิ ัย
ท ีส่ามารถเพิม่ธาตุอาหารหลกั P และ K ได้ โดยใช้กระบวนการท าปุ๋ ยหมกัจากเศษอาหารร่วมกบัเศษวสัดุเหลอืท ิ้ง
ทางการเกษตรจะสามารถเพิม่ธาตุอาหารหลกั ค ือ P และการใช้ปุ๋ ยหมกัเศษอาหารร่วมกบัใบจามจุรจีะสามารถ
เพิม่ธาตุอาหารหลกัของ K ได้เป็นอย่างด ี[8] [9] 
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บทคดัย่อ 

งานวจิ ัยนี้ม ีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาและเปรียบเทยีบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา  3 ตวัแบบคือ      
ตวัแบบ MQR, ตวัแบบ  ARIMA และตวัแบบผสม MQR-ARIMA ในการศกึษาใช้ข้อ มูลอนุกรมเวลาของปรมิาณ 
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดอืนสิงหาคม  
พ.ศ. 2562 โดยเกณฑ์ท ีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบคอืค่าเฉลีย่ของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) 
และค่า R-Squared จากการศกึษาพบว่าตัวแบบทีเ่หมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ข้อ มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย คอืตวัแบบผสม MQR-ARIMA โดยตวัแบบทีไ่ด้มคี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ด
เท่าก ับ  2.0528% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่าก ับ  97.9361% ค่าพยากรณ์ป ริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มจี านวน 88,883.92294 กกิะวตัต์ 
90,095.32843 กกิะวตัต์ และ 90,894.38438 ก ิกะวตัต์ ตามล าดบั โดยปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยทีพ่ยากรณ์ได้มจี านวนเพิม่ข ึ้นมากกว่า 90,000 กกิะวตัต์ ภายใน 3 ปี   

 
ค าส าคญั: ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  ตวัแบบ MQR  ตวัแบบ ARIMA  ตวัแบบผสม MQR-ARIMA 
 

Abstract 
The objective of this research is to study and compare three models of forecasting time series, 

namely MQR, ARIMA and MQR-ARIMA hybrid models. In this study, we use the monthly time series data 
of industrial electricity consumption of Thailand. The data used was monthly time series from January 2002 
to August 2019. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and R-Squared are used as the comparative 
criteria.  It was found that the MQR-ARIMA hybrid model is the most suitable model for forecasting the 
monthly time series data of industrial electricity consumption of Thailand. The MQR-ARIMA hybrid model 
had the lowest MAPE of 2.0528% with the highest R-Squared of 97.9361%. Predicted industrial electricity 
consumption of Thailand in 2019, 2020 and 2021 are 88,883.92294, 90,095.32843 and 90,894.38438 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ปี พ.ศ. 

gigawatt, respectively. The industrial electricity consumption of Thailand is predicted to increase more than 
90,000 gigawatt within three years.  
 
Keyword: Industrial electricity consumption, MQR model, ARIMA model, MQR-ARIMA hybrid model 
 
บทน า  

ปจัจุบันไฟฟ้าเป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชวีติประจ าวนั โดยพลงังานไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างมหาศาลใน
การพฒันาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้าน
บริการ เนือ่ งจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย ี การเพิม่ข ึ้นของจ านวนประชากร และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกจิ ท าให้มกีารใช้ไฟฟ้าในด้านต่างๆเพิม่มากข ึ้น โดยเฉพาะอย่างย ิง่ในปี พ.ศ.2561 มโีรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆเพิม่ข ึ้นเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลสถติขิองศูนย์ข้อ มูลธุรกิจอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า
ประเทศไทยมจี านวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2561 มากถงึ 143,560 โรงงาน [1] ท าให้
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามแีนวโน้มเพิม่สูงข ึ้นโดยกระทรวงพลงังานได้จ าแนกการใช้พลงังานไฟฟ้าในกจิการ
ประเภทต่างๆดงันี้ 1) ประเภทอุตสาหกรรมมกีารใช้ไฟฟ้ามากท ีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 46.76 2) ประเภททีอ่ยู่อาศยัคดิ
เป็นร้อยละ 24.07 3) ประเภทธุรกิจการค้าและบรกิารขนาดเล็กคดิเป็นร้อยละ 24.90 4) ประเภทเกษตรกรรม     
คดิเป็นร้อยละ 0.20 และ 6) ประเภทอื่นๆ คดิเป็นร้อยละ 4.07 ในช่วงระยะเวลา 17 ปีท ีผ่่านมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 
ถงึ พ.ศ.2561 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่มากข ึ้นทุกปี แสดงดงัภาพที ่1 
โดยเฉพาะอย่างย ิง่ในปี พ.ศ.2561 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมมีากถงึ 87,829  
กกิะวตัต์ ซึ่งเพิ่มมากข ึ้นจากปี พ.ศ.2545 ซึง่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียง 52,965 ก ิกะว ัตต์ โดยปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมอีัตราการเตบิโตของการใช้ไฟฟ้าเพิม่ข ึ้นโดยเฉลีย่ประมาณร้อยละ 3.87 ต่อปี [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 ถงึ พ.ศ.2561 [1] 

 
การคาดการณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยจงึเป็นเรือ่งส าคญั หากน า

เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาช่วยพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมได้ก ็จะท าให้ทราบ
แนวโน้มในอนาคต และทราบว่าช่วงเวลาใดมกีารใช้ไฟฟ้ามากหรอื น้อย เพือ่ใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานท ีเ่ก ีย่วข้อง
ด าเนนิการผลิตหรอืจดัหาไฟฟ้าให้เพยีงพอ เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของ
ประเทศ เทคนคิการพยากรณ์อนุกรมเวลาเป็นวธิที ี่อาศยัความสัมพนัธ์ในตวัเองของข้อมูลในอดตีมาหารูปแบบ  
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เพือ่ ใช้พยากรณ์ค่าในอนาคต วธิ ีพยากรณ์แต่ละว ิธมี ีข ัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนั เช่น ตวัแบบการถดถอยในตวัเอง
ร่วมกบัตวัแบบการเฉลีย่เคลือ่นท ี ่(Autoregressive Integrated Moving Average : ARIMA) เป็นตวัแบบพยากรณ์
อนุกรมเวลาท ีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายตัง้แต่ปีค.ศ.1976 ถงึปจัจุบันซึ่งมคีวามแม่นย ามากในการพยากรณ์ท ัง้ในระยะ
สัน้และระยะปานกลาง โดยตวัแบบ ARIMA สามารถพยากรณ์อนุกรมเวลาในส่วนท ีเ่ป็นเชงิเส้นได้เพยีงอย่างเดยีว
เท่านัน้ [3] ในปี ค.ศ.2003 Zhang ได้น าเสนอตวัแบบ Hybrid โดยใช้แนวคดิท ี่ว่าข้อมูลอนุกรมเวลาชุดหนึง่จะม ี
ทัง้ส่วนประกอบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้นและส่วนประกอบทีเ่ป็นเชงิเส้นรวมกนัอยู่ ดงันัน้ควรท าการพยากรณ์ด้วยตวัแบบ
ทีไ่ม่เป็นเชงิเส้นและตวัแบบทีเ่ป็นเชงิเส้นแยกกนั และน าค่าพยากรณ์ท ีไ่ด้ของท ัง้สองส่วนประกอบมารวมกนัจะท า
ให้มคีวามคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์น้อยกว่าการใช้ต ัวแบบเพยีงตวัแบบเดยีว [4] ในปี ค.ศ.2012 Amir และ
คณะได้ใช้ตวัแบบ Multiple Polynomial Regression (MPR) ม ี2 ตวัแบบ คอื 1) Multiple Quadratic Regression 
(MQR) และ 2) Multiple Cubic Regression (MCR) ในการพยากรณ์ข้อ มูลปริมาณการผลิตกระเบื้ องปูพื้น 
ในประเทศอิหร่านพบว่าตวัแบบ MQR ให้ค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจท ีป่รบัค่า (Adjusted R-Squared) สูงถึง 
98.30% นอกจากนี้ได้ใช้ตวัแบบ Hybrid ซึ่งเป็นตวัแบบผสมระหว่างตวัแบบ MQR กบัตัวแบบ ARIMA(2,0,2)  
ในการพยากรณ์อีกด้วย ผลการศึกษาพบว่าตวัแบบ Hybrid ให้ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลือ่นก าลงัสอง (Mean 
Square Error : MSE) ต ่าท ีสุ่ด และมคี่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจท ีป่รบัค่า (Adjusted R-Squared) มากท ีสุ่ดเท่ากบั 
98.90% [5] 

ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศกึษาวธิกีารพยากรณ์ 3 ตวัแบบคอื 1) ตวัแบบ MQR 2) ตวัแบบ  ARIMA 
และ 3) ตัวแบบผสม MQR-ARIMA การท ี่ผู้ว ิจยัสนใจน าตวัแบบ 3 ตวัแบบนี้มาเปรยีบเทยีบกันเป็นเพราะว่า 
ตวัแบบ MQR เป็นตวัแบบการถดถอยพหุคูณโพลโินเมียลอันดบัท ี ่2 ท ีใ่ช้แสดงความสัมพนัธ์ท ีไ่ ม่เป็นเช ิงเส้น
ระหว่างตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอิสระท ี่มมีากกว่า 1 ตัว ตวัแบบ ARIMA เป็นว ิธพียากรณ์อนุกรมเวลา 
ทีก่ าหนดตวัแบบโดยพจิารณาจากฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองและฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อยของข้อมูล
ท ี ่Stationary โดยตวัแบบ ARIMA สามารถพยากรณ์อนุกรมเวลาในส่วนท ี่เป็นเช ิงเส้นได้เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 
ส่วนตวัแบบผสม (Hybrid model) เป็นตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาท ีม่แีนวคดิว่าข้อมูลอนุกรมเวลาชุดหนึง่จะ
มที ัง้ส่วนประกอบที่เป็นเช ิงเส้นและไม่เป็นเชงิเส้นรวมกนั ซึง่ตวัแบบผสมจะให้ความคลาดเคลือ่นต ่ากว่าการใช้  
ตวัแบบเพียงตวัแบบเดยีว โดยในงานวจิยันี้จะท าการเปรยีบเท ียบผลทีไ่ด้จากการพยากรณ์และคดัเลือกตวัแบบ  
ทีเ่หมาะสมที่ให้ความถูกต้องแม่นย าสูงสุด และใช้ตวัแบบที่เหมาะสมที่สุดพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย โดยผลทีไ่ด้จากการพยากรณ์มปีระโยชน์คอืท าให้ทราบแนวโน้ม
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทยในอนาคตและสามารถน าค่าพยากรณ์ท ีไ่ด้ไปใช้
เป็นแนวทางให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานทีเ่ก ีย่วข้องในการวางแผนการผลติไฟฟ้าและการก่อสร้างระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าให้เพิ่มมากข ึ้น เพื่อรองรับการเจรญิเติบโตและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท ี่จะเกดิข ึ้น 
ในอนาคตต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย  

1. เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตวัแบบคอืตวัแบบ MQR, ตัวแบบ 
ARIMA และตวัแบบผสม MQR-ARIMA  

2. เพือ่คดัเลอืกตวัแบบทีเ่หมาะสมที่สุดไปใช้ในการพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม     
รายเดอืนของประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท ี่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นข้อมูลทุตยิภูมขิองปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมรายเดอืน
ของประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2545 ถงึ เดอืนสิงหาคม พ.ศ.2562 จ านวน 212 เดอืน เกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ของกระทรวงพลงังาน [2] โดยมตีวัแปรท ีใ่ช้ในการศกึษาดงันี้ 
 1.1 ตวัแปรตาม )( tY  คอื ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ณ เดอืนท ี ่t มหีน่วย
เป็นกกิะวตัต์  
 1.2 ตวัแปรอิสระ )(X  ในงานวจิยันี้มจี านวน 2 ตวัแปร คอื 
  t,X1   แทน  เวลา (time) เดอืนท ี ่t, t = 1, 2, …, n 
  t,X 2   แทน  ดชันฤีดูกาลของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย 

 2. วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ตวัแบบ MPR (Multiple Polynomial Regression Model)  

  ตวัแบบ MPR เป็นตวัแบบทีใ่ช้แสดงความสัมพนัธ์ท ีไ่ม่เป็นเชงิเส้นระหว่างตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร
อิสระท ีม่มีากกว่า 1 ตวั โดยตวัแปรอิสระแต่ละตวัจะมกี าลงัตัง้แต่อันดบัท ี ่1 ถงึ อันดบัท ี ่p ในงานวจิยันี้ใช้ตวัแบบ
การถดถอยพหุคูณโพลโินเมยีลอันดับท ี ่2 หรอื เรียกว่าตัวแบบ Multiple Quadratic Regression (MQR) ซึง่มี
สมการดงันี้  

 

 ttkktkkttttt XXXXXXY   2

,2,,1,

2

,22,2,21,2

2

,12,1,11,10 ...          (1) 
 

 โดยท ี ่ tY  คอื  ตวัแปรตาม ณ เวลาท ี ่t  
  tktt XXX ,,2,1 ,...,,  คอื  ตวัแปรอิสระตวัท ี ่1, 2, ..., k ณ เวลาท ี ่t 

  0  คอื  พารามเิตอร์แสดงตวัคงท ีข่องการถดถอย  
  2,2,11,1 ,...,, k  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอย  

  t  คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม ณ เวลาท ี ่t, 2~Nid( 0, )t      
2.2 ตวัแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) 

 ตวัแบบ ARIMA ได้พฒันาข ึ้นโดย Box และ Jenkins ในปี ค.ศ.1976 เป็นวธิ ีการพยากรณ์อนุกรมเวลา    
ท ีก่ าหนดตวัแบบโดยพิจารณาจากลกัษณะของฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (Autocorrelation Function : ACF) 
และฟงัก์ช ันส หสั มพันธ์ ในตัว เอ งส่ วนย่อ ย (Partial Autocorrelation Function :  PACF)  [3] ซึ่ง ตัว แบบ 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S มสีมการดงันี้ 

t

DSdPS

P

SSp

p YBBBBBBBB )1()1)(...1)(...1( 2

21

2

21    
       t

QS

Q

SSq

q BBBBBB  )...1)(...1( 2

21

2

21                      (2) 
 โดยท ี ่ tY  คอื  ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t  

  t  คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม ณ เวลาท ี ่t, 2~Nid( 0, )t      
  B  คอื  ตวัด าเนนิการย้อนหลงัเวลา (Backshift Operator) 

  p ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาล 
      อันดบัท ี ่1, 2, ..., p 
  q ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาล 
    อันดบัท ี ่1, 2, ..., q  
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P ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอยในตวัเองแบบมฤีดูกาล 

    อันดบัท ี ่1, 2, ..., P  
  Q ,...,, 21   คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบมฤีดูกาล 
      อันดบัท ี ่1, 2, ..., Q 
          Pp,   คอื  อันดบัของกระบวนการถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาล  
        และแบบมฤีดูกาล ตามล าดบั  
        Dd,   คอื  อันดบัของการหาผลต่างแบบไม่มฤีดูกาล และแบบมฤีดูกาล ตามล าดบั 
       Qq,   คอื  อันดบัของกระบวนการเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาล  
           และแบบมฤีดูกาล ตามล าดบั 

2.3 ตวัแบบผสม (Hybrid Model)   
  ตวัแบบผสมเป็นตวัแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาท ีน่ าเสนอโดย  Zhang ในปี ค.ศ.2003 โดยมขี้อสมมตวิ่า
ข้อมูลอนุกรมเวลาจะมที ัง้ส่วนประกอบทีเ่ป็นเชงิเส้น แทนด้วย tL และส่วนประกอบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้น แทนด้วย 

tN  [4] โดยมสีมการตวัแบบดงันี้ 

     tY    =   tN + tL + t                                                 (3) 
 โดยท ี ่      tY       คอื  ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t  
      tN    คอื  ส่วนประกอบทีเ่ป็นตวัแบบไม่เป็นเชงิเส้น ณ เวลาท ี ่t   
      tL    คอื  ส่วนประกอบทีเ่ป็นตวัแบบเชงิเส้น ณ เวลาท ี ่t   

   t    คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม ณ เวลาท ี ่t, 2~Nid( 0, )t       
งานวิจยันี้ผู้วจิ ัยได้น าตัวแบบ MQR และตวัแบบ ARIMA มาผสมกันเป็นตวัแบบผสม MQR-ARIMA 

กล่าวคอืข ัน้ตอนแรกจะพยากรณ์อนุกรมเวลาในส่วนท ีไ่ม่เป็นเชงิเส้นก่อนโดยใช้ตวัแบบ MQR ส่วนข ัน้ตอนทีส่อง
จะน าอนุกรมเวลาของความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากตวัแบบ MQR ไปหาตวัแบบ ARIMA ท ี่เหมาะสมซึง่เป็นการ
พยากรณ์ในส่วนท ีเ่ป็นเชงิเส้น และข ัน้ตอนทีส่ามจะน าส่วนประกอบทีพ่ยากรณ์โดยใช้ตวัแบบ MQR และตวัแบบ 
ARIMA มารวมกนัเป็นค่าพยากรณ์ด้วยตวัแบบผสม MQR-ARIMA 
  2.4 ค่าเฉล่ียของค่าสมับูรณ์เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือน  
    (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) 

การเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่นของวธิพียากรณ์อนุกรมเวลาจะใช้ค่า MAPE โดยตวัแบบทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดท ีจ่ะถูกน าไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมคี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ด โดยมสูีตรการค านวณดงันี้ 
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 โดยท ี ่ tY  คอื ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t,  tŶ  คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท ี ่t  และ n  คอื จ านวนข้อมูลตวัอย่าง 
 2.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination)  
 ค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจแทนด้วย R-Squared เป็นค่าสถติทิ ีใ่ช้วดัประสิทธภิาพของสมการพยากรณ์ 
โดยค่า R-Squared มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 และไม่มหีน่วย นยิมวดัในรูปเปอร์เซน็ต์ ถ้า R-Squared มคี่าเข้าใกล้ 100% 
แสดงว่าสมการพยากรณ์ท ีไ่ด้มปีระสิทธภิาพสูง  ถ้า R-Squared มคี่าเข้าใกล้ 0% แสดงว่าสมการพยากรณ์ท ีไ่ด้ 
มปีระสิทธภิาพต ่า โดยมสูีตรการค านวณดงันี้ 
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 โดยท ี ่ tY  คอื ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t,  tŶ  คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท ี ่t  และ n  คอื จ านวนข้อมูลตวัอย่าง 
 3. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงเวลาคอื ช่วงเวลาท ี ่1 ใช้ข้อมูลตัง้แต่เด ือนมกราคม  
พ.ศ.2545 ถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ.2561 จ านวน 204 เด ือน เพือ่หาตวัแบบทีเ่หมาะสมในแต่ละตวัแบบพยากรณ์ 
และช่วงเวลาท ี่ 2 ใช้ข้อมูลตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึเดอืนสิงหาคม พ.ศ.2562 จ านวน 8 เดอืน เพือ่น ามา
เปรยีบเทยีบกบัค่าพยากรณ์ล่วงหน้าท ีไ่ด้และเลอืกตวัแบบพยากรณ์ท ีใ่ห้ค่าความคลาดเคลือ่นต ่าท ีสุ่ดเมือ่วดัด้ว ย
ค่า MAPE โดยข ัน้ตอนการวเิคราะห์ด้วยตวัแบบ 3 ตวัแบบมดีงันี้ 

 

3.1 การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยตวัแบบ MQR มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 3.1.1 ก าหนดตวัแปรท ีใ่ช้ในการศกึษา ดงันี้ 

   ตวัแปรตาม (Y) คอื ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย  
   ตวัแปรอิสระ (X) ม ีจ านวน 2 ตวัแปร คอื 
  

1X  แทน เวลา (time) เดอืนท ี ่t , t = 1, 2, …, n 
  

2X  แทน ดชันฤีดูกาลของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย 
  3.1.2 ก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระโดยการเขยีนกราฟแผนภาพ
การกระจายระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระแต่ละตวั รวมท ัง้พจิารณาค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R-Squared 

: 2R ) ระหว่างสองตวัแปร โดยจะเลอืกตวัแปรอิสระท ีม่คีวามสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากท ีสุ่ด 
 3.1.3 สร้างสมการถดถอยด้วยตวัแบบทีก่ าหนดในข้อ 3.1.2 โดยประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ
ด้วยวธิกี าลงัสองน้อยท ีสุ่ด และทดสอบพารามเิตอร์แต่ละตวัว่าอยู่ในสมการตวัแบบหรอืไม่ 
 3.1.4 ค านวณค่าพยากรณ์และความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ของสมการถดถอยที่ได้จาก      
ข้อ 3.1.3 
 3.1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis) 
  3.1.6 ค านวณค่า R-Squared และค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 

 

3.2 การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยตวัแบบ ARIMA มขี ัน้ตอนดงันี้ 

 3.2.1 น าข้อมูลอนุกรมเวลา tY มาเขยีนกราฟเท ียบกบัเวลา เพือ่ตรวจสอบว่ามคีุณสมบัต ิStationary 
หรือไม่ กล่าวคือ  อนุกรมเวลาต้องมีค่าเฉลี่ยคงท ี่ และมีความแปรปรวนคงท ี่ ถ้าข้อ มูลมีคุณสมบัติเป็น 
Nonstationary จะต้องท าการแปลงข้อมูลให้มคีุณสมบัต ิStationary ก่อน โดยการแปลงด้วย Natural Logarithms 
ให้ก ับข้อ มูลอนุกรมเวลาท ีม่คีวามแปรปรวนไม่คงท ี ่และหาผลต่างอันดับท ี่ d แบบไม่มฤีดูกาล (Nonseasonal 
Difference) ให้ก ับข้อมูลท ีม่แีนวโน้ม และในกรณที ีข่้อมูลอนุกรมเวลามฤีดูกาลจะต้องหาผลต่างอันดบัท ี ่D แบบ    
มฤีดูกาล (Seasonal Difference) เพือ่ท าให้อนุกรมเวลามคี่าเฉลีย่คงท ี ่
   3.2.2 เมือ่ข้อมูลท ีพ่จิารณามคีุณสมบัต ิStationary แล้วให้เขยีนกราฟแสดงค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ใน
ตวัเอง (ACF) และค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) เพือ่ก าหนดอันดบัของ p, P, q และ Q 
  3.2.3 น าอันดบัของ p, P, q, Q และ d, D ถ้ามกีารหาผลต่างท ี่ได้จากข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 มาสร้าง
ตวัแบบทีเ่ป็นไปได้ ซึง่แทนด้วย ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) โดยตวัแบบทีเ่ป็นไปได้อาจมมีากกว่า 1 ตวัแบบ 
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  3.2.4 น าตวัแบบทีเ่ป็นไปได้แต่ละตวัแบบมาหาค่าประมาณของพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลัง
สองน้อยท ีสุ่ด และทดสอบพารามเิตอร์แต่ละตวัว่าอยู่ในสมการตวัแบบหรอืไม่ 
 3.2.5 ค านวณค่าพยากรณ์และความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบทีไ่ด้จากข้อ 3.2.4 
 3.2.6 ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis) 
  3.2.7 เลอืกตวัแบบ ARIMA ทีเ่หมาะสมมากท ีสุ่ด และมคี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดไปใช้ในการพยากรณ์ 

 

3.3 การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยตวัแบบผสม MQR-ARIMA มขี ัน้ตอนดงันี้ 

   3.3.1 ใช้ตวัแบบที่ไม่เป็นเชงิเส้นวเิคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา tY เพือ่ประมาณส่วนประกอบทีไ่ม่เป็น
เชงิเส้น แทนด้วย ˆ

tN ในการศกึษาครัง้นี้จะค านวณค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืน
ของประเทศไทยด้วยตวัแบบ MQR  

 3.3.2 หาส่วนเหลอืจากตวัแบบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้น กล่าวคอื ค านวณค่า t̂  = ˆ
t tY N  หรอืแทนด้วย 

te = ˆ
t tY N  ทุกช่วงเวลาท ี ่t โดยท ี ่ ˆ

tN คอื ค่าพยากรณ์ด้วยตวัแบบ MQR 

3.3.3 ใช้ตวัแบบทีเ่ป็นเช ิงเส้น ในท ี่นี้ คอื  ตวัแบบ ARIMA พยากรณ์ค่าส่วนเหลือ ( te ) ท ีไ่ด้ในข้อ 

3.3.2 ในข ัน้ตอนนี้จะเป็นการประมาณค่าส่วนประกอบทีเ่ป็นเชงิเส้น โดยค่าพยากรณ์ของค่าส่วนเหลอื ( te ) แทน
ด้วย ˆtL  

3.3.4 ค านวณค่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา tY  โดยรวมค่าประมาณของส่วนประกอบทัง้ 2 ส่วนท ีไ่ด้

จากข้อ 3.3.2 และข้อ 3.3.3 กล่าวคอื หา ˆtY  = ˆ ˆ
t tN L  

3.3.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบทีไ่ด้โดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis) 
3.3.6 ค านวณค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 

 
ผลการวิจัย  

การพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบ 3 ตวัแบบ
ส าหรบังานวจิยันี้ได้ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลการวจิยัดงันี้ 
 1. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบ MQR 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยตวัแบบ MPR ในเบื้องต้นจะพจิารณาลกัษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลอนุกรม
เวลาของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2545 ถงึ เดอืน
ธนัวาคม พ.ศ.2561 จ านวน 204 เดอืน โดยการเขยีนกราฟ แสดงดงัภาพที ่2  

 
 
 
 
 
               
 
 
 

ภาพท่ี 2 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตัง้แต่มกราคม พ.ศ.2545 ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.2561  
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 จากภาพที ่2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข ึ้นและ        
มฤีดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เมือ่พจิารณาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 
รายเดอืนของประเทศไทย (Y) กบัตวัแปรอิสระแต่ละตัวท ัง้ 2 ตวั คอื เวลา (

1X ) และดชันฤีดูกาลของปรมิาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทย (

2X ) พบว่า เวลา (
1X ) มคีวามสัมพนัธ์กบัปริมาณการใช้

ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย (Y) มากท ีสุ่ด โดยมสีัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่าก ับ 0.9192 
รองลงมาคือดัชนีฤดูกาลของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทย (

2X ) โดยมี
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่ากบั 0.4158 โดยพบว่า Y กับ

1X มคีวามสัมพนัธ์กนัแบบไม่เป็นเช ิงเส้น ดังนัน้จงึน า 
ตวัแปรอิสระ

1X และ
2X ดงักล่าวมาท าการวเิคราะห์ร่วมกบัตวัแปรตาม Y ด้วยตวัแบบ MQR โดยมตีวัแบบดงันี้ 

   
tY    =   

2 2

0 1 1, 2 1, 3 2, 4 2,t t t t tX X X X              (6)        
                                                    

 และตวัแบบ MQR มสีมการพยากรณ์ คอื 
 

   ˆ
tY    =   

2 2

0 1 1, 2 1, 3 2, 4 2,
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

t t t tX X X X                                             (7)                                                          
  

 ท าการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสองน้อยท ีสุ่ดได้ค่าแสดงดงัตารางท ี ่1  
 

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธิท์ ีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ MQR กรณไีม่มพีจน์ของค่าคงท ี*่  
 

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 

1X  
1̂  22.00335 2.834 7.764 <0.0001 

2

1X  2̂  -0.03614 0.013 -2.780 0.00742 

2X  
3̂  2,682.35433 337.088 7.957 <0.0001 

2

2X  4̂  1,716.77504 258.612 6.638 <0.0001 
  

หมายเหตุ *เน่ืองจากค่าสถิติทดสอบ t ของการทดสอบพารามิเตอร์แสดงค่าคงท่ี ( 0 ) มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงัน ัน้จึงท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ใหม่โดยไม่พิจารณาพจน์ของค่าคงท่ี   
 

 ดงันัน้ตวัแบบ MQR กรณไีม่มพีจน์ของค่าคงท ี ่มสีมการพยากรณ์ คอื 
 

  ˆ
tY   =  2 2

1, 1, 2, 2,22.00335 0.03614 2,682.35433 1,716.77504t t t tX X X X        (8)              
                                                 

 จากตารางท ี ่1 พบว่า p-value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปได้ว่าพารามเิตอร์มคี่าแตกต่างจากศูนย์ 
สมการตัวแบบ MQR ดงักล่าวมีค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R-Squared) เท่าก ับ 94.4615% และมคีวาม
คลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์เมื่อวดัด้วยค่า MAPE เท่ากบั 2.7369% เมือ่ตรวจสอบสหสัมพนัธ์ในตวัเองของค่า
ความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้ พบว่า มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ Lag ที ่1-8, และ Lag ที ่38-51 ตามล าดบั โดยมคี่าสถติ ิQ 
เท่ากบั 635.869 และม ีp-value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 
 2. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบ ARIMA  
 การวเิคราะห์ด้วยตัวแบบ ARIMA นัน้อนุกรมเวลาท ี่น ามาวเิคราะห์จะต้องมีคุณสมบัติ Stationary 
กล่าวคอือนุกรมเวลาต้องมคี่าเฉลี่ยคงท ีแ่ละความแปรปรวนคงท ี ่ซึง่จะวเิคราะห์ความเป็น Stationary ด้วยกราฟ
แสดงดงัภาพที ่2 พบว่าขอมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยไม่ Stationary โดย
มแีนวโน้มและมฤีดูกาลเชงิคูณเข้ามาเกีย่วข้องโดยอนุกรมเวลามคีวามแปรปรวนไม่คงท ี ่ดงันัน้จงึต้องแปลงข้อมูล
ด้วย Natural Logarithms (แทนด้วย ln Y) และหาผลต่างอันดับท ี่ 1 แบบ Nonseasonal (d=1) และหาผลต่าง
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อันดบัท ี ่1 แบบ Seasonal (D=1) เพื่อท าให้อนุกรมเวลามีค่าเฉลีย่คงท ีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกัน และน าข้อมูลท ีไ่ด้ไป
เขยีนกราฟแสดงค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (ACF) และฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) เพือ่ใช้
ในการก าหนดอันดบัท ี ่p, P, q และ Q ในตวัแบบ  ARIMA แสดงดงัภาพที ่3 และภาพที ่4 
 

 

ภาพท่ี 3  ACF ของ ln Y ทีม่ ีd=1 และ D=1                           ภาพท่ี 4  PACF ของ ln Y ทีม่ ีd=1 และ D=1 
 

จากภาพที ่3 และภาพที ่4 พบว่า อนุกรมเวลา ln Y ท ีม่ ีการหาผลต่าง d=1 และ D=1 มสีหสัมพันธ์ 
ในตวัเอง ณ Lagที ่4, 12 และ 35 และมีสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย ณ Lagที ่4, 12, 24 และ 36 ตามล าดบั และ
ท าการวเิคราะห์ตวัแบบ ARIMA ท ี่เป็นไปได้ โดยตวัแบบทีม่คีวามคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์เมือ่วดัด้วยค่า 
MAPE ต ่าท ีสุ่ด 3 อันดบั แสดงดงัตารางท ี ่2 

 
ตารางท่ี 2  ผลวเิคราะห์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมด้วยตวัแบบ ARIMA ท ีม่ ีMAPE ต ่าท ีสุ่ด 3 อันดบั 
 

ตวัแบบ MAPE (%) R-Squared (%) 
  1. ARIMA(0,1,(4))(0,1,1)S=12 1.7031 97.1208 
  2. ARIMA(0,1,0)(0,1,1)S=12 1.7356 97.0545 
  3. ARIMA(0,1,0)(3,1,0)S=12 1.7985 96.7767 

 
จากตารางท ี ่2 พบว่า  ตวัแบบทีเ่หมาะสมที่สุด ค ือ ARIMA(0,1,(4))(0,1,1)S=12 เนือ่ งจากให้ค่า MAPE  

ต ่าท ีสุ่ด โดยมสีมการตวัแบบคอื 
                             tY   =  tBB   )1)(1( 12

1

4

4                                            (9) 

 tY   =  tttt    161412144      (10) 
 

โดยท ี ่  tY   = 
tYBB ln)1)(1( 12  และมสีมการพยากรณ์คอื  

 

 tŶ    =  161412144
ˆˆˆˆ


 ttt eee            (11)      

                          
 ท าการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสองน้อยท ีสุ่ดได้ค่าแสดงดงัตารางท ี ่3 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

279 

 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิท์ ีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ ARIMA(0,1,(4))(0,1,1)S=12 
 

Process สญัลกัษณ์ ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 
MA4 

4̂  0.15439 0.070 2.206 0.02874 

SMA1 
1̂  0.85720 0.067 12.794 <0.0001 

 

 จากตารางท ี ่3 พบว่า p-value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปได้ว่าพารามเิตอร์มคี่าแตกต่างจากศูนย์ 
สมการตวัแบบ ARIMA(0,1,(4))(0,1,1)S=12 ดงักล่าวมคี่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบั 97.1208% 
และมีความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมือ่วดัด้วยค่า MAPE เท่ากบั 1.7031% เมือ่ตรวจสอบสหสัมพันธ์ใน
ตวัเองของค่าความคลาดเคลือ่นท ี่ได้ พบว่า ไม่มสีหสัมพนัธ์ในตวัเองตัง้แต่ Lag ที ่1 ถงึ Lag ที ่51 โดยมคี่าสถติ ิ 
Q เท่ากบั 35.169 และม ีp-value เท่ากบั 0.955 ซึง่มากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 
 3. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบผสม MQR-ARIMA 
 ในเบื้องต้นต้องประมาณค่าของอนุกรมเวลาปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศ
ไทยด้วยตัวแบบที่ไม่เป็นเช ิงเส้นก่อน กล่าวคือ จะต้องค านวณค่าพยากรณ์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบ MQR ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ซึง่มสีมการตวัแบบคอื      
   tN  = 2 2

1 1, 2 1, 3 2, 4 2,t t t t tX X X X              (12) 
 

 ในข ัน้ตอนนี้จะแทนค่าพยากรณ์ท ีไ่ด้จากตวัแบบ MQR ด้วยสมการดงันี้ 
 

   tN̂  = 2 2

1 1, 2 1, 3 2, 4 2,
ˆ ˆ ˆ ˆ

t t t tX X X X           (13) 

   tN̂  = 2 2

1, 1, 2, 2,22.00335 0.03614 2,682.35433 1,716.77504t t t tX X X X     (14) 
                         

 โดยท ี ่    tN  คอื ส่วนประกอบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้นของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืน 
    ของประเทศไทยณ เดอืนท ี ่t 

   tN̂  คอื ค่าพยากรณ์ของส่วนประกอบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้นของปรมิาณการใช้ไฟฟ้า 
     ภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย ณ เดอืนท ี ่t 
 

 และค านวณค่าความคลาดเคลือ่น แทนด้วย tL = tY  tN̂ ทุกช่วงเวลาท ี ่t โดยท ี ่ tL  คอื  ค่าความคลาด
เคลื่อนจากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ MQR และน าอนุกรมเวลา tL ดงักล่าวไปหาตวัแบบ ARIMA ทีเ่หมาะสม
ต่อไป โดยตัวแบบ ARIMA เป็นตวัแบบทีใ่ช้พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาในส่วนท ีเ่ป็นเช ิงเส้น โดยพจิารณาจาก
กราฟแสดงค่าฟงัก์ชนัสหสัมพันธ์ในตวัเอง (ACF) และฟงัก์ชนัสหสัมพันธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) ของค่า
ความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ MQR พบว่าค่าความคลาดเคลือ่นมสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ 
Lag ที ่1-8, และ Lag ที่ 38-51 ตามล าดับ และมีสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 2, 12, 13 และ 24 
ตามล าดบั โดยค่าความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบ MQR มตีวัแบบ ARIMA ท ีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

คอื ARIMA(1,0,(13)(1,0,0)S=12 มสีมการตวัแบบคอื 

                             tLBB )1)(1(
12

11
   =  taB )1(

13

13
                  (15) 

  tL  =  ttttt aaLLL   1313131112111     (16) 
 โดยท ี ่    tL  คอื  ค่าความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากตวัแบบ MQR ณ เดอืนท ี ่t 

  1 1,   คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาลและมฤีดูกาล 
      อันดบัท ี ่1 
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13  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาลอันดบัท ี ่13  

     ta  คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม (Random Error) ณ เดอืนท ี ่t  
 ตวัแบบ ARIMA(1,0,(13))(1,0,0)S=12 ของ tL มสีมการพยากรณ์ คอื 

 tL̂   =  1313131112111
ˆˆˆˆˆˆ
  tttt aLLL     (17) 

 ท าการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตัวแบบ ARIMA(1,0,(13))(1,0,0)S=12 ของ tL ด้วยว ิธกี าลงัสองน้อย
ท ีสุ่ดได้ค่าแสดงดงัตารางท ี ่4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิท์ ีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ ARIMA(1,0,(13))(1,0,0)S=12 ของ tL  

Process สญัลกัษณ์ ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 
AR1 

1̂  0.78813 0.043 18.329 <0.0001 
MA13 

13̂  0.18526 0.072 2.573 0.01122 
SAR1 

1̂  0.18777 0.072 2.608 0.00948 
 

 เมือ่น าตวัแบบ MQR กบัตวัแบบ ARIMA(1,0,(13))(1,0,0)S=12 มารวมกนัจะได้ตวัแบบผสมมสีมการดงันี้ 
     tY   =  tN  tL  t         (18) 
 ค านวณค่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา tY  โดยหาผลรวมของค่าประมาณของส่วนประกอบทัง้สองส่วน 

คอื tN̂  และ tL̂  จะได้สมการพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยด้วย 
ตวัแบบผสม MQR-ARIMA คอื  

     tŶ  =  tN̂  tL̂  (19) 

 tŶ  = 2 2

1 1, 2 1, 3 2, 4 2,
ˆ ˆ ˆ ˆ

t t t tX X X X      1 1 1 12 1 1 13 13 13
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ

t t t tL L L a           (20) 
 สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบผสมระหว่างตวัแบบ MQR กบัตวัแบบ ARIMA(1,0,(13))(1,0,0) S=12 มคี่า       
R-Squared เท่ากบั 97.9361% และมีค่า MAPE เท่าก ับ 1.6378% เมื่อวเิคราะห์ส่วนเหลอืท ีไ่ด้จากการพยากรณ์
ด้วยตวัแบบผสม MQR-ARIMA พบว่าความคลาดเคลือ่นสุ่มมคีุณสมบัตติามข้อตกลงคอืมกีารแจกแจงแบบปกติ 
(K-S = 1.161, p-value = 0.135) ไม่มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง (Q = 38.789, p-value = 0.895) มคี่าเฉลีย่ไม่แตกต่าง
จากศูนย์ (t = 0.062, p-value = 0.951) และมคีวามแปรปรวนคงท ี ่(Levene = 1.690, p-value = 0.078) เมือ่ได้ 
ตวัแบบทีเ่หมาะสมในแต่ละวธิพียากรณ์ท ัง้ 3 ตวัแบบแล้วจงึท าการพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
รายเดอืนของประเทศไทยล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ สิงหาคม พ.ศ.2562 จ านวน 8 เด ือน แล้ว
ค านวณค่า MAPE แสดงดงัตารางท ี ่5 และกราฟเปรยีบเทยีบค่าท ีแ่ท้จรงิกบัค่าพยากรณ์แสดงดงัภาพที ่5  
 

   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  เปรยีบเทยีบค่าท ีแ่ท้จรงิและค่าพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
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ด้วยตวัแบบผสม MQR-ARIMA 
ตารางท่ี 5  เปรยีบเทยีบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตวัแบบการพยากรณ์ท ัง้ 3 ตวัแบบ 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ  ตวัแบบ MQR ตวัแบบ ARIMA 
ตวัแบบผสม  
MQR-ARIMA 

1. MAPE (%) (คดิจากข้อมูลในอดตี 204 เดอืน) 2.7369 1.7031 1.6378 
2. MAPE (%) (คดิจากข้อมูลล่วงหน้า 8 เดอืน) 2.8626 2.7646 2.0528 
3.  R-Squared (%) 94.4615 97.1208 97.9361 

 

ตารางท่ี 6  เปรยีบเทยีบค่าพยากรณ์ล่วงหน้า (
tŶ ) ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 

ของข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย จ านวน 36 เด ือน โดยใช้ตวัแบบผสม 
MQR-ARIMA 
 

เดือน 
ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (กิกะวตัต์) 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

มกราคม 7,013.22570 7,150.24215 7,220.87178 
กุมภาพนัธ์ 6,888.07418 7,060.66677 7,139.49604 
มนีาคม 7,808.49944 7,889.57719 7,952.27091 
เมษายน 7,033.20767 7,176.74352 7,251.84196 
พฤษภาคม 7,749.88283 7,839.92479 7,905.36284 
มถุินายน 7,573.62032 7,649.41695 7,712.33369 
กรกฎาคม 7,581.21389 7,690.57146 7,759.76171 
สิงหาคม 7,627.01540 7,686.91298 7,746.64455 
กนัยายน 7,505.74329 7,596.93347 7,662.25642 
ตุลาคม 7,610.20180 7,681.81748 7,743.09145 

พฤศจกิายน 7,391.65277 7,481.43881 7,545.68105 
ธนัวาคม 7,101.58565 7,191.08286 7,254.77198 

รวม 88,883.92294 90,095.32843 90,894.38438 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากภาพที ่5 จะเห ็นว่าค่าท ี่แท้จรงิตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2561 ของ
ข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทย (เส้นสีน ้าเงนิ) กบัค่าพยากรณ์ท ีไ่ด้โดยใช้   
ตวัแบบผสม MQR-ARIMA (เส้นประสีแดง) มคี่าใกล้เคยีงกนัมาก โดยมคี่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ใน
อดตีจ านวน 204 เดอืนและการพยากรณ์ล่วงหน้าจ านวน 8 เดอืน เมือ่ว ัดด้วย MAPE ต ่าท ีสุ่ดเท่าก ับ 1.6378% 
และ 2.0528% ตามล าดบั แสดงดงัตารางท ี ่5 การท ีต่วัแบบผสมเป็นตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาท ีใ่ห้ความ
คลาดเคลื่อนต ่า เนือ่งจากตัวแบบผสมมกีารพยากรณ์อนุกรมเวลาแยกเป็นสองส่วนคอืการพยากรณ์อนุกรมเวลา   
ท ีต้่องการศกึษาก่อนด้วยตวัแบบทีไ่ม่เป็นเชงิเส้นและน าอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนท ีไ่ด้ไปหาตวัแบบการ
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พยากรณ์ท ี่เป็นเชงิเส้น และรวมค่าพยากรณ์ท ี่ได้จากท ัง้สองส่วนเข้าด้วยกนั ซึง่ตวัแบบผสมจะให้ค่าความ
คลาดเคลือ่นต ่ากว่าการใช้ตวัแบบการพยากรณ์เพยีงตวัแบบเดยีว 
สรุปผลการวิจัย  

ในการเปรยีบเทยีบตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตวัแบบคอื ตวัแบบ MQR, ตวัแบบ ARIMA และ
ตวัแบบผสม MQR-ARIMA ในการศกึษาใช้ข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย 
โดยพจิารณาจากความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ข้อ มูลล่วงหน้าจ านวน 8 เดอืน ตัง้แต่เด ือนมกราคม       
พ.ศ.2562 ถงึ เด ือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ส รุปได้ว่าตัวแบบผสม MQR-ARIMA เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด 
ในการพยากรณ์ข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทย เนือ่งจากให้ค่า MAPE  
ต ่าท ีสุ่ดเท่ากบั 2.0528% และมคี่า R-Squared มากท ีสุ่ดเท่ากบั 97.9361% โดยผลการวจิยัในครัง้นี้ท าให้ทราบ 
ค่าพยากรณ์ล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 ของข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบผสม MQR-ARIMA ในการพยากรณ์พบว่าปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศไทยจะมมีากท ี่สุดในช่วงเดอืนมนีาคมของทุกปี และปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจะมีน้อยท ี่สุดในช่วงเด ือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  เมื่อพจิารณาภาพรวมของ 
ค่าพยากรณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในแต่ละปีพบว่ามแีนวโน้มเพิม่ข ึ้นนบัตัง้แต่ 
ปี  พ.ศ.2562 พ.ศ .2563 และ พ.ศ.2564 โดยมีปริมาณการใช้ไฟ ฟ้าป ระมาณ 88,883.92294 กิกะว ัตต์  
90,095.32843 กกิะวตัต์ และ 90,894.38438 กกิะวตัต์ ตามล าดบั แสดงดงัตารางท ี ่6 ด ังนัน้สามารถน าตัวแบบ
ผสม MQR-ARIMA ไปใช้ในการค านวณค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมรายเดอืนของประเทศ
ไทยในปีต่อๆ ไปได้ จากผลการพยากรณ์ท ีไ่ด้นี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กระทรวงพลงังานและหน่วยงาน 
ทีเ่ก ีย่วข้องต้องเตรยีมการวางแผนการผลิต, จดัหา หรอืน าเข้าไฟฟ้าให้เพยีงพอต่อปรมิาณความต้องการใช้ของ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากท ีสุ่ด ซึง่ปริมาณความการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยจะสูงกว่า 90,000 กกิะวตัต์อีกภายใน 3 ปีข้างหน้า  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่ศ ึกษาและเปรียบเทยีบตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 4 ตวัแบบ คือ     

1) ตวัแบบ Holt-Winters 2) ตวัแบบ ARIMA 3) ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับ ARIMA และ 4) ว ิธวี ิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตัวแบบการถดถอย ในการศกึษาใช้จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกิจประกัน
วนิาศภยัรายเดอืนในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561 โดยเกณฑ์ท ีใ่ช้ใน
การเปรียบเท ียบ คือ  ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) และค่าสัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ (R-Squared) จากการศกึษาพบว่าตวัแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ข้อ มูลจ านวนเบี้ ย
ประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกันวนิาศภยัรายเดอืนในประเทศไทยคือวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกับ
ตวัแบบการถดถอย : กรณีใช้ค่าพยากรณ์เดี่ยวของตัวแบบ Holt-Winters และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ตวัแบบ ARIMA โดยตัวแบบทีไ่ด้มคี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดเท่าก ับ 1.6160% และมีค่า R-Squared มากท ี่สุดเท่าก ับ 
99.9914% ค่าพยากรณ์จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัว ินาศภยัในประเทศไทยในปีพ.ศ.2562 
และ พ.ศ.2563 มจี านวน 239,536,139 พันบาท และ 249,894,602 พนับาท ตามล าดบั โดยข้อมูลจ านวนเบี้ ย
ประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัรายเดอืนในประเทศไทยปี พ.ศ.2562 มกีารเตบิโตคดิเป็น 2.77% 
เมือ่ เทยีบกบัปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2563 ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภัยรบัโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภัย 
รายเดอืนในประเทศไทยมกีารเตบิโตคดิเป็น 7.21% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2561 

 
ค าส าคญั : เบี้ ยประกันภยัรบัโดยตรง   ตวัแบบ Holt-Winters  ตวัแบบ ARIMA  ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ARIMA  วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย 

 
Abstract 

The objectives of this research are to study and compare four models of forecasting time series, 
namely 1) Holt-Winters model 2) ARIMA model 3) Holt-Winters with ARMA model and 4) Principal 
Component Analysis with Regression model.  In this study, we use monthly time series data of direct 
premiums of non-life insurance in Thailand. The data is the monthly time series data from January 2003 
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เบ้ียประกนัภัยรบัโดยตรง 

ปี พ.ศ. 

to December 2 0 1 8 .  The Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  and R- Squared are used as  
the comparative criteria.The results show that the Principal Component Analysis with Regression Model :  
in the case of using the single forecast value of Holt-Winters model and Holt-Winters with ARIMA model 
is the most suitable model for forecasting the monthly time series data of direct premiums of non- life 
insurance in Thailand. T he Principal Component Analysis with Regression model has the lowest MAPE  
of 1.6160% with the highest R-Squared of 99.9914%. The predicted direct premiums of non-life insurance 
in Thailand in 2019 and 2020 are 239,536,139 and 249,894,602 thousand baht, respectively. The direct 
premiums of non-life insurance in Thailand in 2019 is predicted to increase 2.77% from 2018 and in 2020 
the direct premiums of non-life insurance in Thailand is predicted to increase 7.21% from 2018. 
 
Keywords: Direct premiums, Holt-Winters model, ARIMA model, Holt-Winters with ARIMA model, Principal 
Component Analysis with Regression model  
 
บทน า  

ในปจัจุบันธุรกจิประกนัภยัได้เข้ามามบีทบาทและความส าคญัในสังคมท ัว่ไปมากข ึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกัน
ชวีติหรอืประกนัว ินาศภัย เนื่องจากการด าเนินชวีติของคนในยุคปจัจุบันเต็มไปด้วยความเสี่ยงภยัท ีไ่ม่สามารถ
คาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงภยัในชวีติ เช่น ความเสี่ยงภยัท ีจ่ะเกดิอุบัตเิหตุในการเดนิทาง ความเสี่ยงภยัท ี่
จะเสียชวีติจากโรคร้าย หรอืความเสี่ยงภยัในทรพัย์สิน เช่น ความเสี่ยงท ีจ่ะได้รบัความเสียหายจากการเกดิอัคคภียั 
ความเสี่ยงทางธุรกิจในการขนส่งทางทะเล เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวท าให้อุตสาหกรรมประกนัภยัมอีัตรา 
การเตบิโตสูงข ึ้น โดยในช่วงเดอืนมกราคม-กนัยายน พ.ศ.2561 อุตสาหกรรมประกนัภยัมเีบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรง
จ านวน 630,422 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.22 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่แบ่งเป็นธุรกจิประกนัชวีติ
มเีบี้ ยประกันภัยรับโดยตรงจ านวน 460,898 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.92 และธุรกจิประกนัวนิาศภัยมีเบี้ ย
ประกนัภยัรบัโดยตรงจ านวน 169,524 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 6.05 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดย
เบี้ยประกันภัยรบัโดยตรงจากการประกนัอัคค ีภยัคดิเป็น 7,850 ล้านบาท การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
คดิเป็น 4,192 ล้านบาท การประกันภัยรถยนต์คิดเป็น 99,802 ล้านบาท และการประกนัภยัเบ็ดเตลด็คดิเป็น 
57,680 ล้านบาท [1] จะเหน็ได้ว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
ได้ใช้เบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรวมเป็นตวัช ี้วดัอัตราการเตบิโตของอุตสาหกรรมประกนัภยั โดยเบี้ยประกนัภยัรบั
รวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัมอีัตราการเตบิโตสูงข ึ้นเรือ่ยๆ นบัจากปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา แสดงดงัภาพที ่1 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 เบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 ถงึ พ.ศ.2560 
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จากภาพที ่1 จะเหน็ได้ว่ากราฟแสดงเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายปีของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศ
ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 ถงึ พ.ศ.2560 มแีนวโน้มการเติบโตสูงข ึ้นค่อนข้างมาก ดงันัน้เมือ่แนวโน้มการเตบิโตของ
เบี้ยประกันภยัรบัโดยตรงสูงข ึ้น คณะผู้ว ิจยัจงึสนใจท ีจ่ะศกึษาแนวโน้มการเพิ่มข ึ้นของเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรง
ของธุรกจิประกนัวนิาศภยั และสาเหตุของการเพิม่ข ึ้นของเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรง เพือ่คาดการณ์เบี้ยประกนัภัย
รบัโดยตรงในอนาคตและใช้ข้อมูลท ีไ่ด้เป็นแนวทางในการประมาณรายได้ของบรษิทั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ลงทุนในธุรกจิประกนัวนิาศภยั และเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาธุรกจิในอนาคต 

คณะผู้วจิยัได้ใช้ข้อมูลสถติจิากเวบ็ไซต์ของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) ซึง่คณะผู้วจิยัได้พบปญัหาในการสืบค้นข้อมูล เนือ่งจากข้อมูลเบี้ยประกันภยัรบัโดยตรงไม่ครบถ้วน และ
ข้อมูลบางปีมกีารผดิพลาด ซึง่อาจเป็นผลมาจากการเก็บข้อมูลหรอืการวเิคราะห์ข้อมูลท ีผ่ดิพลาด คณะผู้วจิยัจ ึง
ต้องการศกึษาวธิ ีในการพยากรณ์เบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในอนาคต เพือ่ให้ได้ผลการ
พยากรณ์ท ีแ่ม่นย า และใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากท ีสุ่ด จงึได้ค้นหาวธิที ีจ่ะพยากรณ์เบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของ
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในอนาคต โดยใช้วธิ ีการพยากรณ์อนุกรมเวลาซึง่มีหลายวธิ ีด้วยกนั เช่น ในปี ค.ศ.1960 
Winters ได้น าเสนอวธิปีรบัให้เรยีบแบบเอ็กซ์โปเนนเชยีลท ีใ่ช้ก ับข้อมูลท ีม่แีนวโน้มเชงิเส้นและมฤีดูกาลเข้ามา
เกีย่วข้องโดยใช้แนวคิดการปรับให้เร ียบแบบเอ็กซ์โปเนนเช ียลของ Holt ทีใ่ช้ก ับข้อมูลอนุกรมเวลาท ีม่ ีแนวโน้ม 
เชงิเส้นและไม่มฤีดูกาลและเรยีกวธิพียากรณ์นี้ว่า Holt-Winters [2] ในปี ค.ศ.1976 Box และ Jenkins ได้น าเสนอ
ตวัแบบ ARIMA ซึง่เป็นวธิพียากรณ์อนุกรมเวลาท ีพ่จิารณาตวัแบบโดยใช้ฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (ACF) และ
ฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) ของข้อมูลท ีส่เตชนันาร ี[3] ในปี พ.ศ.2547 ปิยพร ธรรมประเสรฐิด ี 
ได้ศกึษาวธิพียากรณ์รวมโดยใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั ผลการศกึษาพบว่ากรณใีช้วธิพียากรณ์เดีย่ว 2 ว ิธ ี
มคีวามถูกต้องแม่นย ามากกว่าวธิ ีการพยากรณ์รวมท ีใ่ช้วธิ ีพยากรณ์เดีย่ว 3 วิธ ี[4] ในปี พ.ศ.2549 ยุพาภรณ์  
อารพีงษ์ ได้ศกึษาปจัจัยท ีม่ผีลต่อเบี้ยประกนัชวีติรบัโดยตรงรวมโดยใช้ 4 ตวัแบบคอืตวัแบบการถดถอยเชงิเส้น
พหุคูณ, ตวัแบบการถดถอยองค์ประกอบหลกั , ตัวแบบการปรับให้เรยีบแบบเอ็กซ์โปเนนเชยีล และตวัแบบ 
Segmented ผลการศกึษาพบว่าวธิ ีท ีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอืตวัแบบการถดถอยเชงิเส้นพหุคูณ [5] และในปี ค.ศ.2006 
Heij และคณะได้ศกึษาตัวแบบการถดถอยองค์ประกอบหลกั (Principal Component Regression) และตวัแบบ 
การถดถอยตวัแปรร่วมองค์ประกอบหลัก (Principal Covariate Regression) ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ 
การถดถอยตวัแปรร่วมองค์ประกอบหลกัเป็นวธิที ีเ่หมาะสมทีสุ่ด [6]  

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้คณะผู้ว ิจยัสนใจท ีจ่ะศกึษาและเปรยีบเทยีบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา  
4 ตวัแบบ คอื ตวัแบบ Holt-Winters, ตวัแบบ ARIMA, ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับ ARIMA และวธิ ีวเิคราะห์
องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย การท ีค่ณะผู้วจิยัสนใจวธิกีารพยากรณ์อนุกรมเวลาท ัง้ 4 ตวัแบบ 
มาเปรียบเทยีบกนัเนือ่งจาก 1) ตัวแบบ Holt-Winters ใช้กบัข้อมูลท ีม่แีนวโน้มเชงิเส้นตรง และมีฤดูกาลเชงิคูณ  
2) ตวัแบบ ARIMA ใช้ก ับข้อมูลท ี่มแีนวโน้ม, มฤีดูกาล, มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง และสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย  
3) ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบั ARIMA ใช้กบัข้อมูลท ีม่แีนวโน้มเชงิเส้นตรง มฤีดูกาลเชงิคูณ และความคลาด
เคลือ่นมสีหสัมพนัธ์ในตัวเอง และสหสัมพนัธ์ในตัวเองส่วนย่อย และ 4) ว ิธวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกับ 
ตวัแบบการถดถอย เป็นวธิพียากรณ์รวมท ีน่ าค่าพยากรณ์เดีย่วจ านวน 2 วธิมีาเขยีนในรูปสมการองค์ประกอบหลกั 
(Principal Component : PC) และน าค่า PC ทีไ่ด้มาใช้เป็นตวัแปรอิสระและสร้างสมการถดถอยร่วมกบัตัวแปร 
ทีต้่องการพยากรณ์ (Y) โดยในงานวจิยันี้จะท าการเปรียบเทยีบผลที่ได้จากการพยากรณ์และคดัเลอืกตวัแบบ  
ทีเ่หมาะสมทีใ่ห้ความถูกต้องแม่นย าสูงสุด และใช้ตวัแบบทีเ่หมาะสมที่สุดพยากรณ์การเตบิโตของธุรกิจประกัน
วนิาศภยัในประเทศในอนาคต โดยสามารถน าผลท ี่ได้จากการพยากรณ์มาใช้เป็นแนวทางให้ภาครฐัส่งเสรมิธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัให้มกีารขยายตวัเพิม่ข ึ้นและเตบิโตต่อไปในอนาคตได้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการพยากรณ์การเตบิโตของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยโดยใช้ 

ตวัแบบ 4 ตัวแบบคือ ตัวแบบ Holt-Winters, ตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกบั ARIMA และ 
วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย  

2. เพือ่ว ิเคราะห์และคดัเลอืกตวัแบบทีเ่หมาะสมและมคีวามแม่นย ามากท ีสุ่ดในการพยากรณ์การเตบิโต
ของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยในปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลท ีใ่ช้เป็นข้อมูลทุต ิยภูมขิองจ านวนเบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัรายเดอืน

ตัง้แต่เด ือนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึเดอืนธนัวาคมคม พ.ศ.2561 จ านวน 192 เดอืน จากเวบ็ไซด์ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

 2. วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ตวัแบบ Holt-Winters  

 ตวัแบบ  Holt-Winters น าเสนอโดย Winters ในปี ค.ศ.1960 เป็นวธิ ีการพยากรณ์ท ีเ่หมาะสมกับข้อมูล     
ท ีม่แีนวโน้มและมคีวามผนัแปรตามฤดูกาล นอกจากนี้ยงัเหมาะสมกบัการพยากรณ์ในระยะสัน้จนถงึการพยากรณ์
ในระยะปานกลาง โดยข้อมูลท ี่จะน ามาใช้ในการพยากรณ์ควรเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ รายไตรมาส หรอื  รายเดอืน 
โดยตวัแบบ Holt-Winters แบบคูณเป็นวธิพียากรณ์อนุกรมเวลาท ี่ใช้ก ับข้อ มูลท ี่มแีนวโน้มเช ิงเส้นตรง (Linear 
Trend) และมฤีดูกาลเข้ามาเกีย่วข้อง โดยพจิารณาฤดูกาลแบบเชงิคูณ (Multiplicative Seasonal) วธิ ีพยากรณ์นี้ 
มกีารปรบัค่าในแนวระดบัทุกช่วงเวลาท ี ่ t แทนด้วย t,0̂ , มกีารปรบัค่าในแนวโน้มทุกช่วงเวลาท ี ่ t แทนด้วย t,1̂

และมกีารปรบัค่าดชันฤีดูกาลทุกช่วงเวลาท ี่ t แทนด้วย tŜ  ซึง่การปรบัค่าในแนวระดบั , แนวโน้ม และค่าดชันี
ฤดูกาลดังกล่าวจะใช้ค่าคงท ี่ในการท าให้เร ียบแยกกัน 3 ค่าคอื   ,  และ  ตามล าดบั  [2] ต ัวแบบ Holt-
Winters มสีมการตวัแบบคอื    
    tY   =  0, 1,( )t t t S tt S     (1) 

และมสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t ไป   หน่วย คอื 
 

 ˆ
tY   =  0, 1.

ˆ ˆ ˆ[ ( )]
St t tS      (2) 

 

 โดยท ี ่    0,
ˆ

t   =   
0, 1 1, 1
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t t

t S
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S
    



 
    

 

 (3)  

   1,
ˆ

t    =  0, 0, 1 1, 1
ˆ ˆ ˆ( ) (1 )t t t         (4)  

   ˆtS    =  
0,

ˆ(1 )
ˆ

t
t S

t

Y
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  tY   คอื ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t 

  tŶ   คอื ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาท ี ่t +  ;  = 1,2,… 
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   t        คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม (Random Error) ณ เวลาท ี ่t, 2~Nid( 0, )t      

 t,0̂  คอื  ค่าประมาณในแนวระดบั ณ เวลาท ี ่t 

 t,1̂  คอื ค่าประมาณความชนัของแนวโน้ม ณ เวลาท ี ่t 

 
tŜ  คอื  ค่าประมาณของดชันฤีดูกาลเชงิคูณ ณ เวลาท ี ่ t 

   คอื ค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบในแนวระดบั ; 0 <  < 1 
   คอื ค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบในแนวโน้ม ; 0 <  < 1 
   คอื ค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบในแนวฤดูกาล ; 0 <   < 1 
   คอื จ านวนหน่วยเวลาล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t  
 S  คอื  ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ (ข้อมูลเป็นรายเดอืน S =12) 
2.2 ตวัแบบ ARIMA 
ตวัแบบ ARIMA ได้พฒันาข ึ้นโดย Box และ Jenkins ในปี ค.ศ.1976 โดยตวัแบบ ARIMA เป็นวธิ ีการ

พยากรณ์ท ีน่ าข้อมูลอนุกรมเวลาในอดตีมาหาตวัแบบทีเ่หมาะสมและใช้ตวัแบบทีไ่ด้พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
ในอนาคต [3] ตวัแบบ ARIMA ทีใ่ช้ในการศกึษามชี ือ่เตม็ว่า Autoregressive Integrated Moving Average Model 
of Order (p,d,q)(P,D,Q) หรอืเขยีนแทนด้วยสัญลกัษณ์ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S  โดยมสีมการตวัแบบดงันี้ 

t

DSdPS

P

SSp

p YBBBBBBBB )1()1)(1)(1( 2

21

2

21      

                  = 
2 2

1 2 1 2(1 )(1 )q S S QS

q Q tB B B B B B            (6) 
 โดยท ี ่ tY  คอื  ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t  

  t  คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม (Random Error) ณ เวลาท ี ่t, 2~Nid( 0, )t      
  B  คอื  ตวัด าเนนิการย้อนหลงัเวลา (Backshift Operator) 

   p ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาล 
     อันดบัท ี ่1, 2, ..., p 
  q ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาล 
    อันดบัท ี ่1, 2, ..., q  
  

P ,...,, 21  คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารถดถอยในตวัเองแบบมฤีดูกาล 
    อันดบัท ี ่1, 2, ..., P  
  Q ,...,, 21   คอื  พารามเิตอร์แสดงสัมประสิทธิก์ารเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบมฤีดูกาล 
     อันดบัท ี ่1, 2, ..., Q 
          Pp,   คอื  อันดบัของกระบวนการถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาล และแบบมฤีดูกาล 
       Dd,   คอื  อันดบัของการหาผลต่างแบบไม่มฤีดูกาล และแบบมฤีดูกาล  
       Qq,   คอื  อันดบัของกระบวนการเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาล และแบบมฤีดูกาล 

2.3 ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA   
ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA เป็นวธิพียากรณ์อนุกรมเวลาซึง่เป็นตวัแบบทีผ่สมระหว่าง

ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA ของความคลาดเคลื่อน กล่าวคอื เป็นตวัแบบการพยากรณ์อนุกรม
เวลาท ีใ่ช้เพือ่แก้ปญัหากรณที ีค่วามคลาดเคลือ่นท ีไ่ ด้จากตวัแบบ Holt-Winters มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ดงันัน้จงึน า
คา่ความคลาดเคลือ่นท ี่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters มาหาตวัแบบ ARIMA ที่เหมาะสม และ 
น าค่าพยากรณ์ของความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้ไปบวกกบัสมการพยากรณ์ของตวัแบบ Holt-Winters โดยตวัแบบ Holt-
Winters ร่วมกบั ARIMA มสีมการตวัแบบคอื 
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และมสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t ไป  หน่วย คอื 
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โดยท ี ่ tŶ  คอื ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาท ี ่t +   ; ,...2,1  

 ta  คอื  ความคลาดเคลือ่นสุ่ม (Random Error) ของ t  ณ เวลาท ี ่t 
 te  คอื ความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters ณ เวลา ท ี ่t             
 t,0  คอื พารามเิตอร์แสดงค่าในแนวระดบั ณ เวลาท ี ่t 
 t,1  คอื พารามเิตอร์แสดงความชนัของแนวโน้ม ณ เวลาท ี ่t  

 t,0̂  คอื ค่าประมาณในแนวระดบั ณ เวลาท ี ่t  

 t,1̂  คอื ค่าประมาณความชนัของแนวโน้ม ณ เวลาท ี ่t  

 tS  คอื ส่วนประกอบของความแปรผนัตามฤดูกาลเชงิคูณ ณ เวลาท ี ่t 

 
st

S


ˆ  คอื ค่าประมาณของดชันฤีดูกาลเชงิคูณ ณ เวลาท ี ่ t +  - S  

   คอื จ านวนหน่วยเวลาล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t 
 S        คอื  ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ (ข้อมูลเป็นรายเดอืน S = 12) 
 )(ˆ Bp  คอื  ค่าประมาณของตวัด าเนนิการถดถอยในตวัเองแบบไม่มฤีดูกาลอันดบัท ี ่p 

  = 2

1 2
ˆ ˆ ˆ(1 ... )p

pB B B       

  Bq̂  คอื  ค่าประมาณของตวัด าเนนิการเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบไม่มฤีดูกาลอันดบัท ี ่q 

  = 2

1 2
ˆ ˆ ˆ(1 ... )q

qB B B        

 ˆ ( )S

P B  คอื   ค่าประมาณของตวัด าเนนิการถดถอยในตวัเองแบบมฤีดูกาลอันดบัท ี ่P 

  = 2

1 2
ˆ ˆ ˆ(1 ... )S S PS

PB B B      

 ˆ ( )S

Q B  คอื  ค่าประมาณของตวัด าเนนิการเฉลีย่เคลือ่นท ีแ่บบมฤีดูกาลอันดบัท ี ่Q 

  = 2

1 2
ˆ ˆ ˆ(1 ... )S S QS

QB B B     
2.4 วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย  
การว ิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เป็นเทคนิคท ี่ใช้ในการลด

จ านวนตวัแปรเทคนคิหนึ่งโดยการศึกษาถงึโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร และสร้างตวัแปรใหม่ให้เป็น
ฟงัก์ชนัเชงิเส้นตรงของตัวแปรเดิม เรียกว่า สมการองค์ประกอบหลัก แทนด้วย PC ในท ี่นี้ต ัวแปรเดิมคือ 
ค่าพยากรณ์โดยตวัแบบ Holt-Winters ( tf ,1 ), ตวัแบบ ARIMA ( tf ,2 ) และตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ 
ARIMA ( tf ,3 ) และน าสมการองค์ประกอบหลกัดงักล่าวมาใช้เป็นตัวแปรอิสระ และท าการวเิคราะห์การถดถอย
ร่วมกบัตวัแปรตาม มสีมการตวัแบบ คอื 
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tY   =  ttPC   )( ,110  (9) 

มสีมการพยากรณ์ ดงันี้ 
      

tŶ   =  
0 1 1,( )tb b PC  (10) 

โดยท ี ่     ˆ
tY     คอื ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาท ี ่ t  ;  1,2,...,t n  

    tPC ,1   คอื ค่าขององค์ประกอบหลกัท ี ่1 ณ เวลาท ี ่ t  ; 1, 11 , 12 ,t i t i tPC e f e f    
      0b      คอื ค่าคงท ีข่องการถดถอย 
       1b       คอื สัมประสิทธิก์ารถดถอย 
2.5 ค่าเฉล่ียของค่าสมับูรณ์เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือน  

 (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) 
ค่าเฉลีย่ของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลือ่นเป็นเกณฑ์ท ีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่น

ของตวัแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยตวัแบบที่ดที ีสุ่ดจะต้องมคี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดซึง่สามารถค านวณได้จาก
สูตรดงันี้ 

 (%)MAPE    =   100
ˆ1

1







n

t t

tt

Y

YY

n
 (11) 

 โดยท ี ่ tY  คอื ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t,  
tŶ  คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท ี ่t  และ n  คอื จ านวนข้อมูลตวัอย่าง 

 2.6 ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination)  
 ค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ แทนด้วย  R-Squared เป็นค่าสถติทิ ีใ่ช้วดัประสิทธภิาพของสมการพยากรณ์ 
โดยค่า R-Squared มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 และไม่มหีน่วย นยิมวดัในรูปเปอร์เซน็ต์ ถ้า R-Squared มคี่าเข้าใกล้ 100% 
แสดงว่าสมการพยากรณ์ท ีไ่ด้มปีระสิทธภิาพสูง ถ้า R-Squared มคี่าเข้าใกล้ 0% แสดงว่าสมการพยากรณ์ท ีไ่ด้ 
มปีระสิทธภิาพต ่า โดยมสูีตรการค านวณดงันี้ 
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 โดยท ี ่ tY  คอื ข้อมูล ณ เวลาท ี ่t, tŶ  คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลาท ี ่t  และ Y คอื ค่าเฉลีย่ตวัอย่างของ Y  
 3. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การค านวณค่าพยากรณ์ท ัง้ 4 ตวัแบบ ในงานวจิ ัยนี้ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS for Windows 
ส าหรบัการวเิคราะห์ข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

ส่วนท ี ่1 : ใช้ข้อมูลตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึ เดอืนธันวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 180 เดอืน    
เพือ่หาตวัแบบทีเ่หมาะสมในแต่ละวธิพียากรณ์ 

ส่วนท ี ่2 : ใช้ข้อ มูลตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2561 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561 จ านวน 12 เด ือน เพื่อ
น าไปเปรยีบเทยีบกบัค่าพยากรณ์ล่วงหน้าท ีไ่ด้ในแต่ละตวัแบบพยากรณ์ท ัง้ 4 ตวัแบบ และเลอืกตวัแบบพยากรณ์
ท ีใ่ห้ค่าความคลาดเคลือ่นต ่าท ีสุ่ดเมือ่วดัด้วยค่าค่าเฉลีย่ของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลือ่น (MAPE) 
 3.1 ตวัแบบ Holt-Winters มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1) หาค่าเริม่ต้น (Initial Value) ในแนวระดับ แทนด้วย 0,0

ˆ
t , ค่าเริม่ต้นในแนวโน้ม แทนด้วย 0,1

ˆ
t

และดชันฤีดูกาลเชงิคูณเริม่ต้น แทนด้วย 11
ˆ
S  , 10

ˆ
S  , และ 0Ŝ  
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 2) หาค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบ (Smoothing Constant) ในแนวระดับแทนด้วย  (Alpha), ค่าคงท ี่      
ในการปรบัให้เร ียบในแนวโน้มแทนด้วย  (Gamma) และค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบตามฤดูกาล แทนด้วย 
(Delta) โดยวธิ ีGrid Search กล่าวคอืจะเลือกค่า ,  และ   ท ีใ่ห้ค่าผลรวมก าลงัสองของความคลาดเคลือ่น  
(Sum Square Error : SSE) ต ่าท ีสุ่ด  
 3) ค านวณค่า 

t,0̂ , 
t,1̂  และ 

tŜ  โดยใช้ค่าเริม่ต้นในข้อ 1) และค่าคงท ีใ่นการท าให้เร ียบในข้อ 2)        
ทุกช่วงเวลาท ี ่t=1,2,…, n 
 4) ค านวณค่าพยากรณ์โดยน า 

t,0̂ , 
t,1̂  และ 

tŜ  ท ี่ได้มาค านวณค่าพยากรณ์ ณ เวลาท ี่ t และ 
ค่าพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ n  ไป  หน่วย 
 5) ค านวณค่าความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ท ีไ่ด้จากข้อ 4) 
 6) ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis)  
 7) ค านวณค่า R-Squared และค่าความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 
 3.2 ตวัแบบ ARIMA มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1) น าข้อ มูลอนุกรมเวลาท ีต้่องการพยากรณ์ ( tY ) มาเข ียนกราฟเพื่อดูว่ามีสมบัต ิStationary หรอืไม่ 
กล่าวคืออนุกรมเวลาต้องมีค่าเฉลี่ยคงท ี่และมีความแปรปรวนคงท ี่ ถ้าหากข้อ มูลอนุกรมเวลามีสมบัติ 
Nonstationary จะต้องท าการปรบัข้อมูลให้มสีมบัต ิStationary ก่อนโดยการแปลงด้วย Natural Logarithms ให้กบั
ข้อมูลอนุกรมเวลาท ี่มคีวามแปรปรวนไม่คงท ี ่และท าการหาผลต่างอันดบัท ี ่d แบบไม่มฤีดูกาล (Nonseasonal 
Difference) ให้กบัข้อมูลอนุกรมเวลาท ีม่แีนวโน้ม และในกรณที ีข่้อมูลอนุกรมเวลามฤีดูกาลจะต้องหาผลต่างอันดับ
ท ี ่D แบบมฤีดูกาล (Seasonal Difference) เพือ่ท าให้อนุกรมเวลามคี่าเฉลีย่คงท ี ่
 2) เมื่อข้อ มูลอนุกรมเวลาท ี่พิจารณามีสมบัต ิStationary แล้ว จงึน าไปเข ียนกราฟแสดงค่าฟงัก์ช ัน
สหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) และค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) เพื่อหาอันดับของ p, P,  
q และ Q ตามล าดบั 
 3) น าอันดบัของ p, P, q และ Q และ d, D ถ้ามกีารหาผลต่างท ีไ่ด้จากข้อ 1) และข้อ 2) มาสร้างตวัแบบ 
ทีเ่ป็นไปได้ซึง่แทนด้วย ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) โดยตวัแบบทีเ่ป็นไปได้อาจมมีากกว่า 1 ตวัแบบ 
 4) น าตวัแบบทีเ่ป็นไปได้แต่ละตวัแบบมาหาค่าประมาณของพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสองน้อย
ท ีสุ่ด และทดสอบพารามเิตอร์แต่ละตวัว่าอยู่ในสมการตวัแบบหรอืไม่ 
 5) ค านวณค่าพยากรณ์และความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบทีไ่ด้จากข้อ 4) 
 6) ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis)  
 7) ค านวณค่า R-Squared และค่าความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 
 8) เลือกตัวแบบ ARIMA ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยพิจารณาจากการว ิเคราะห์ส่วนเหลือ                                                 
(Residual Analysis) และค่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดไปใช้ในการพยากรณ์ 
 3.3 ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1) ค านวณค่าความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วยวธิ ีHolt-Winters แทนด้วย ttt YYe ˆ  
 2) ก าหนดตวัแบบ ARIMA ให้กบัความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ ( te ) ท ีไ่ด้จากข้อ 1) โดยน า te   
มาเขยีนกราฟแสดงค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (ACF) และค่าฟงัก์ชนัสหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย (PACF) 
เพือ่หาอันดบัของ p, P, q และ Q 
 3) น าอันดบั p, P, q และ Q ท ีไ่ด้จากข้อ 2) มาสร้างตวัแบบทีเ่ป็นไปได้ แทนด้วย ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) 
โดยตวัแบบทีเ่ป็นไปได้อาจมมีากกว่า 1 ตวัแบบ 
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 4) น าตวัแบบทีเ่ป็นไปได้แต่ละตวัแบบมาหาค่าประมาณของพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสอง  
น้อยท ีสุ่ด และทดสอบพารามเิตอร์แต่ละตวัว่าอยู่ในสมการตวัแบบหรอืไม่ 
 5) น าค่าพยากรณ์ของตวัแบบ ARIMA ของความคลาดเคลือ่นท ีเ่หมาะสมทีสุ่ดท ีไ่ด้จากข้อ 4) ไปบวกกบั
ค่าพยากรณ์ท ีไ่ด้จากตวัแบบ Holt-Winters ในข้อ 3.1 
 6) ค านวณค่าพยากรณ์และความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบทีไ่ด้จากข้อ 5) 
 7) ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis)  

 8) ค านวณค่า R-Squared และค่าความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 
 9) เลอืกตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA ทีม่คี่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดไปใช้ในการพยากรณ์ 
 3.4 วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1) ค านวณค่าพยากรณ์เดีย่วของอนุกรมเวลาท ีน่ ามาวเิคราะห์ ในท ีน่ี้จะใช้ท ัง้หมด 3 วธิ ีคอื ค่าพยากรณ์
เดีย่วท ีไ่ด้จาก 1) ตวัแบบ Holt-Winters 2) ตวัแบบ ARIMA และ 3) ตวัแบบ Hot-Winters ร่วมกบั ARIMA 
 2) น าค่าพยากรณ์เดีย่วท ีไ่ด้จากข้อ 1) ซึง่ม ี3 วธิ ีมาท าการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัในท ีน่ี้ ก าหนดให้
ค่าพยากรณ์เดีย่วของวธิที ี ่1 เป็นตวัแปรท ี ่1 แทนด้วย 1f , ค่าพยากรณ์เดีย่วของวธิที ี ่2 เป็นตวัแปรท ี ่2 แทนด้วย 

2f  และค่าพยากรณ์เดีย่วของวธิที ี ่3 เป็นตวัแปรท ี ่3 แทนด้วย 3f  
 3) ท าการหาค่าเวกเตอร์ไอเกน็ ดงันี้  
 ในกรณีท ีใ่ช้ค่าพยากรณ์เดีย่วท ี่ได้จากข้อ  1) จ านวน 2 ตวัแปร เช่น 1f  และ 2f  จะต้องท าการหา 
ค่าเวกเตอร์ไอเกน็จ านวน 2 ค่า ได้แก่ 11e  และ 12e  ซึง่มวีธิที าดงันี้ 
   3.1) สร้างเมทรกิซ์ความแปรปรวนร่วมแทนด้วย S ทีม่สีมาชกิดงัต่อไปนี้ 

       S   =   
   

   
1 1 2

2 1 2

var cov ,f

cov , var

f f

f f f

 
 
 

  (13)  

  3.2) หาค่าไอเกน็ท ัง้ 2 ค่า 1 2( , )   จากสมการลกัษณะเฉพาะ (Characteristic Equation) ดงันี้ 

    det S I   =  0   โดยท ี่
1 2 0    และท าการเลอืกค่าไอเกน็ท ีม่ากท ีสุ่ด max( )    

  3.3) หาค่าเวกเตอร์ไอเกน็ (หา 11e  และ 12e ) โดยการสร้างเมทรกิซ์ M ดงันี้ 
  ก าหนดให้    M   =   S I   (14) 

   จะได้ว่า       M   =   
   

   
1 max 1 2

2 1 2 max

var cov ,

cov , var

f f f

f f f





 
 

 
  (15)  

 3.4) สร้างเมทรกิซ์E โดยมคี่าเวกเตอร์ไอเกน็ท ัง้ 2 ค่า เป็นสมาชกิ จะได้ว่า E = 11

12

e

e

 
 
 

 (16) 

 3.5) น าเมทรกิซ์ M จากข้อ 3.3) คูณกบัเมทรกิซ์ E  จากข้อ 3.4) 
 

          จะได้ว่า           EM     =   
   

   
1 max 1 2 11

2 1 2 max 12

var cov ,

cov , var

f f f e

f f f e





   
   

   
  (17) 

  3.6) ก าหนดให้เมทรกิซ์ท ีไ่ด้จากข้อ 3.5) มคี่าเท่ากบัเมทรกิซ์ศูนย์ แล้วแก้สมการหาเวกเตอร์ไอเก็น
ภายใต้เง ือ่นไข 2 2

11 12e e  = 1  
 4) น าค่าเวกเตอร์ไอเกน็ท ีไ่ด้จากข้อ  3.6) มาท าการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัท ี ่1 จะได้สมการแสดง 
ค่า 1PC  ท ีม่คี่าร้อยละความแปรปรวนสูงสุด กรณใีช้ค่าพยากรณ์เดีย่ว 2 วธิ ีจะได้ 1PC  = 11 1 12 2e f e f   
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5) ใช้เทคนิคการวเิคราะห์การถดถอยโดยท าการว ิเคราะห์หาสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอนุกรม
เวลาท ีพ่จิารณาให้เป็นตวัแปรตามแทนด้วย (Y) กบัค่าขององค์ประกอบหลกัท ี ่1 )( 1PC  เป็นตวัแปรอิสระ 
 6) ค านวณค่าพยากรณ์และความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบทีไ่ด้จากข้อ 5) 

7) ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบทีไ่ด้ในข้อ 5) โดยการวเิคราะห์ส่วนเหลอื (Residual Analysis)  
8) ค านวณค่า R-Squared และค่าความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ด้วยค่า MAPE 

 9) เลอืกตวัแบบทีม่ ีความเหมาะสมมากท ี่สุดโดยพจิารณาจากการว ิเคราะห์ส่วนเหลอื  และค่า MAPE  
ต ่าท ีสุ่ดไปใช้ในการพยากรณ์ 
 
ผลการวิจัย  
 การพยากรณ์ข้อ มูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยโดยใช้
วธิกีารพยากรณ์ 4 ตวัแบบ โดยงานวจิยันี้ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลการวจิยัดงันี้ 
 1. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters 
 ในเบื้องต้นได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2560 แสดงดงัภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 2 จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย  
                                       ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2560 
 
 จากภาพที ่2 พบว่า ข้อ มูลจ านวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรายเดือนของธุรกิจประกนัวนิาศภยัใน
ประเทศไทยมแีนวโน้มเชงิเส้นตรง (Linear Trend) และมีฤดูกาลเชงิคูณ (Multiplicative Seasonal Component) 
ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้ได้ท าการประมวลผลด้วยตวัแบบ Holt-Winters และหาค่าคงท ี่ในการท าให้เรยีบด้วย 
วธิ ี Grid Search พบว่า ค่าคงท ี่ในการท าให้เร ียบในแนวระดบั  ( ) เท่ากบั 0.94, ค่าคงท ี่ในการท าให้เร ียบ 
ในแนวโน้ม ( ) เท่ากบั 0.01 และค่าคงท ีใ่นการท าให้เรยีบในแนวฤดูกาล ( ) เท่ากบั 0.30 โดยมผีลรวมก าลัง
สองของค่าความคลาดเคลือ่น (SSE) ต ่าท ีสุ่ด เท่ากบั 147,245,072,575,128.78 โดยมคี่าเริม่ต้นท ีเ่ป็นค่าประมาณ

ในแนวระดับ )ˆ( 0,0 t  เท่ากบั 35,361,306.82738 ส่วนค่าเริม่ต้นท ีเ่ป็นค่าประมาณแนวโน้ม )ˆ( 0,1 t  เท่าก ับ 
469,859.01488 และค่าดชันฤีดูกาลเชงิคูณเริม่ต้นแสดงดงัตารางท ี ่1  
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ตารางท่ี 1 ค่าดชันฤีดูกาลเชงิคูณเริม่ต้นท ีไ่ด้จากการวเิคราะห์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters 
 

เดือน สญัลกัษณ์ 
ค่าดชันีฤดูกาล 
เร่ิมต้น (%) 

เดือน สญัลกัษณ์ 
 ค่าดชันีฤดูกาล 
  เร่ิมต้น (%) 

มกราคม 
11Ŝ

 17 กรกฎาคม 
5Ŝ
 107 

กุมภาพนัธ์ 
10Ŝ

 32 สิงหาคม 
4Ŝ
 121 

มนีาคม 
9Ŝ
 49 กนัยายน 

3Ŝ
 136 

เมษายน 
8Ŝ
 64 ตุลาคม 

2Ŝ
 153 

พฤษภาคม 
7Ŝ
 78 พฤศจกิายน 

1Ŝ
 167 

มถุินายน 
6Ŝ
 93 ธนัวาคม 

0Ŝ  184 
 

 ตวัแบบ Holt-Winters มสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t  ไป  หน่วย คอื 

          ˆtY    =   0, 1, 12
ˆ ˆ ˆ[ ( )]t t tS       (18) 
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 สมการพยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters ด ังกล่าวมคี่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R-Squared) เท่าก ับ 
99.9695% และมีความคลาดเคลื่อนท ี่ได้จากการพยากรณ์เมือ่วดัด้วยค่า MAPE เท่าก ับ 1.2984% และเมื่อ
ตรวจสอบสหสัมพนัธ์ในตวัเองของค่าความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้ พบว่าความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วย
ตวัแบบ Holt-Winters มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ Lag ที ่3, 12, 14, 16 และ 23  
 2. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบ ARIMA 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยตวัแบบ ARIMA อนุกรมเวลาท ีจ่ะน ามาวเิคราะห์ต้องมสีมบัต ิStationary กล่าวคอื 
อนุกรมเวลาจะต้องมคี่าเฉลี่ยคงท ีแ่ละมคีวามแปรปรวนคงท ี ่ดงันัน้จงึท าการวเิคราะห์ลกัษณะข้อมูลเบื้ องต้นของ
ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยด้วยกราฟ จากภาพที ่2 
ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกันวนิาศภยัในประเทศไทยมคีวามแปรปรวนและ  
มฤีดูกาลไม่คงท ี ่จงึได้ท าการปรบัข้อมูลโดยการ Take Natural Logarithms ให้กบัข้อมูลดงักล่าว เพือ่ท าให้ข้อมูล 
มีค วามแปรปรวนคงท ี่ แ ต่ข้ อ มูลย ังมีแนวโ น้มแส ดงว่ าค่ าเฉลี่ยย ังไ ม่ค งท ี่  จ ึง ได้ ท าการห าผลต่ าง  
ครัง้ท ี ่1 แบบ Nonseasonal (d=1) และหาผลต่างครัง้ท ี ่1 แบบ Seasonal (D=1) ตามล าดบั พบว่า อนุกรมเวลา 
ln Y มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ Lag ที ่1, 11, 12, 24, และ 25 และมสีหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย ณ Lag ที ่1, 11, 
12 และ 24 โดยตวัแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื ARIMA(0,1,(11,25))(2,1,0) และมสีมการตวัแบบ คอื 

 
 

  12 12 24

1 2(1 )(1 )(1 ) tB B B B Y      =  11 25

11 25(1 ) tB B     (22) 
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tY    =   1 12 13 1 12 1 13 1 24 1 25 2 24t t t t t t t tY Y Y Y Y Y Y Y       

               (23) 

                  
2 25 2 36 2 37 11 11 25 25t t t t t tY Y Y         
            

 

 โดยท ี ่ lnt tY Y  และมสีมการพยากรณ์ คอื 
 

      ˆ
tY    =   1 12 13 1 12 1 13 1 24 1 25 2 24

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
t t t t t t t tY Y Y Y Y Y Y Y       
                (24)  

 

     
2 25 2 36 2 37 11 11 25 25

ˆ ˆˆ ˆ ˆ
t t t t tY Y Y e e     
          

 

 ท าการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสองน้อยท ีสุ่ดได้ค่าแสดงดงัตารางท ี ่2 
 
 ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิท์ ีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ ARIMA(0,1,(11,25))(2,1,0) 
 

Process สญัลกัษณ์ ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 
MA11 

11̂  -0.28129 0.075 -3.7510 0.00025 

MA25 
25̂  -0.18751 0.079 -2.374 0.01901 

SAR1 
1̂  -0.48310 0.073 -6.618 <0.0001 

SAR2 
2̂  -0.39269 0.073 -5.379 <0.0001 

 

 จากตารางท ี ่2 พบว่า p-value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปได้ว่าพารามเิตอร์มคี่าแตกต่างจากศูนย์ 
สมการตวัแบบ ARIMA(0,1,(11,25))(2,1,0) ดงักล่าวมคี่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบั 99.9514% 
และมคีวามคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์เมือ่วดัด้วยค่า MAPE เท่ากบั 1.2639% และความคลาดเคลือ่นสุ่ม 
มคีุณสมบัติตามข้อตกลงกล่าวคือ มีการแจกแจงปกติ (K-S = 1.928, p-value = 0.054), ไม่มีสหสัมพันธ์ 
ในตัวเอง (Q = 28.202, p-value = 0.976), มีค่าเฉลีย่ไม่แตกต่างจากศูนย์ ( t = 0.069, p-value = 0.945) และ 
มคีวามแปรปรวนคงท ี ่(W = 0.156, p-value = 0.694) 
 3. การพยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA 
 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA เป็นวธิผีสมระหว่างตวัแบบ Holt-
Winters กบัตวัแบบ ARIMA ของความคลาดเคลือ่น วธินีี้ใช้เพือ่แก้ปญัหากรณคีวามคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากตวัแบบ 
Holt-Winters มสีหสัมพันธ์ในตวัเอง ดงันัน้จ ึงน าความคลาดเคลือ่นจากตวัแบบ Holt-Winters มาพยากรณ์ด้วย 
ตวัแบบ ARIMA เมือ่พจิารณากราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์ด้วยตวัแบบ 
Holt-Winters พบว่ามสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง ณ Lag ท ี่ 3, 12, 14, 16 และ 23 และมสีหสัมพนัธ์ในตวัเองส่วนย่อย  
ณ Lag ท ี่ 3 และ 12 ดงันัน้จ ึงก าหนดตัวแบบ ARIMA ท ี่เหมาะสมให้กบัความคลาดเคลือ่นได้เป็นตัวแบบ 
ARIMA((3),0,0)(1,0,0) และน าเอาค่าพยากรณ์ของความคลาดเคลื่อนจากตวัแบบ ARIMA ท ีไ่ด้ไปบวกกบัสมการ
พยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters จะได้สมการตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA ดงันี้ 
 

 

 tY    = 0, 1,( )t t t S tt S     (25) 

                            tY    =  0, 1, 12 3 3 1 12 3 1 15( )t t t t t t tt S a                (26) 
 

 และมสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาท ี ่ t  ไป  หน่วย คอื 
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       ˆ
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ท าการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบด้วยวธิกี าลงัสองน้อยท ีสุ่ดได้ค่าแสดงดงัตารางท ี ่3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิท์ ีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ ARIMA ((3),0,0)(1,0,0) ของ
te   

 

Process สญัลกัษณ์ ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 

AR3 
3̂  0.18015 0.074 2.434 0.01539 

SAR1 
1̂  0.31821 0.072 4.420 0.00002 

 
 จากตารางท ี ่3 พบว่า p-value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปได้ว่าพารามเิตอร์มคี่าแตกต่างจากศูนย์ 
และน าค่าพยากรณ์ของตวัแบบ ARIMA((3),0,0)(1,0,0) ของความคลาดเคลือ่นดงักล่าวไปบวกกบัค่าพยากรณ์ด้วย
ตวัแบบ Holt-Winters จะได้ค่าพยากรณ์ด้วยตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับตวัแบบ ARIMA ซึง่มคี่าสัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ (R-Squared) เท่าก ับ 99.9737% และมีความคลาดเคลือ่นท ี่ได้จากการพยากรณ์เมื่อว ัดด้วย  
ค่า MAPE เท่ากบั 1.1653% และความคลาดเคลือ่นสุ่มมคีุณสมบัตติามข้อตกลงกล่าวคอื มกีารแจกแจงปกต ิ(K-S 
= 1.290, p-value = 0.072), ไม่มีสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (Q = 39.895, p-value = 0.688 ), มีค่าเฉลีย่ไม่แตกต่าง 
จากศูนย์ (t =-0.241, p-value = 0.810) และมคีวามแปรปรวนคงท ี ่(W = 1.206, p-value = 0.309) 
  4. การพยากรณ์ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย 
 การพยากรณ์การเตบิโตของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยด้วยวธิ ีวเิคราะห์องค์ประกอบหลัก
ร่วมกบัตวัแบบการถดถอยโดยใช้ค่าพยากรณ์เดีย่วของตวัแบบต่างๆ ม ี3 กรณ ีคอื ค่าพยากรณ์เดีย่วของ 1f และ

2f , ค่าพยากรณ์เดีย่วของ 1f และ 3f และค่าพยากรณ์เดีย่วของ 2f และ 3f  โดยผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท ี ่4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าท ีใ่ช้ในสร้างสมการพยากรณ์ด้วยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย  

โดยใช้ค่าพยากรณ์เดีย่วของตวัแบบต่างๆ 
 

ค่าพยากรณ์ 
เด ีย่ว 

ค่าไอเกน็มากท ีสุ่ด 
  เวกเตอร์ไอเกน็ 

PC1  =  11e 1f  + 12e 2f  
11e  12e  

1f และ 2f  5,474,373,497,400,860 0.70764 0.70658 PC1 = 0.70764 1f  + 0.70658 2f  

1f และ 3f  5,402,114,497,735,098 0.70701 0.70720 PC1 = 0.70701 1f  + 0.70720 3f  

2f และ 3f  5,476,123,748,328,385 0.70647 0.70774 PC1 = 0.70647 2f + 0.70774 3f  
 

หมายเหตุ  1f   แทน ค่าพยากรณ์เดีย่วท ีไ่ด้จากตวัแบบ Holt-Winters 
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2f  แทน ค่าพยากรณ์เดีย่วท ีไ่ด้จากตวัแบบ ARIMA(0,1,(11,25))(2,1,0) 

  
3f   แทน ค่าพยากรณ์เดีย่วท ีไ่ด้จากตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA((3),0,0)(1,0,0) 

 
ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยทีไ่ด้จากการประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบการถดถอยทีม่ตีวัแปรอสิระ
เป็น PC1, ค่า MAPE และค่า R-Squared ของวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย 
 

สมการองค์ประกอบหลกั 
(PC1) 

ค่าสัมประสิทธิ ์
การถดถอย (

1b ) 
Standard  

Error 
t p-value MAPE  

(%) 
 R-Squared  

(%) 

PC1 ของ 1f และ
2f  0.70732 0.001 707.320 <0.0001 1.0988 99.9902 

PC1 ของ 1f และ
3f  0.70689 0.001 706.890 <0.0001 1.0532 99.9914 

PC1 ของ 2f และ
3f  0.70721 0.001 707.210 <0.0001 1.0826 99.9904 

 
 จากตารางท ี่ 5 เมื่อ เปรียบเท ีย บผลการพยากรณ์โดย วิธ ิว ิเค ราะห์อ งค์ประกอบหลักร่วมกับ  
ตวัแบบการถดถอยทัง้ 3 กรณ ีโดยมตีวัแปรตาม คอื จ านวนเบี้ ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภัย
และมตีวัแปรอิสระคอืค่าท ีไ่ด้จากสมการองค์ประกอบหลกัท ี ่1 (PC1) พบว่าวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกับ
ตวัแบบการถดถอย : กรณใีช้ค่าพยากรณ์เดีย่วของตวัแบบ Holt-Winters และตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ตวัแบบ ARIMA มคีวามคลาดเคลือ่นท ีไ่ด้จากการพยากรณ์เมือ่วดัด้วยค่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดเท่ากบั 1.0532% และ 
มคี่า R-Squared มากท ีสุ่ดเท่ากบั 99.9914% โดยมสีมการพยากรณ์คอื  
 ˆ

tY    =  1,0.70689( )tPC   (31) 
 โดยท ี ่ 

1,t 1, 3,(0.70701) (0.70720)t tPC f f   (32) 
 และความคลาดเคลือ่นสุ่มมีคุณสมบัตติามข้อตกลงกล่าวคอืมกีารแจกแจงปกต ิ(K-S = 1.160, p-value  
= 0.135), ไม่มสีหสัมพนัธ์ในตวัเอง (Q = 56.992, p-value = 0.108), มคี่าเฉลีย่ไม่แตกต่างจากศูนย์ (t = 0.003, 
p-value = 0.998) เมือ่ได้ตวัแบบที่เหมาะสมในแต่ละตวัแบบพยากรณ์ท ัง้ 4 ตวัแบบแล้วจงึท าการพยากรณ์ข้อมูล
จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม 
พ.ศ.2561 ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.2561 จ านวน 12 เดอืนแล้วค านวณค่า MAPE และค่า R-Squared แสดงดงัตารางท ี ่6  
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ตารางท่ี 6 เปรยีบเทยีบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตวัแบบพยากรณ์ท ัง้ 4 ตวัแบบ 
                      

ตวัแบบ 

ค่า MAPE (%) 
R-Squared  

(%) 
การพยากรณ์ในอดตี 
ม.ค.2546 - ธ.ค.2560 
(จ านวน 180 เดอืน) 

การพยากรณ์ล่วงหน้า 
ม.ค.2561 - ธ.ค.2561 
(จ านวน 12 เดอืน) 

1. ตวัแบบ Holt-Winters 1.2984 1.7083 99.9695 
2. ตวัแบบ ARIMA 1.2639 2.9073 99.9514 
3. ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบั ARIMA 1.1653 1.6690 99.9737 
4. วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกั 
   ร่วมกบัตวัแบบการถดถอย  
  : กรณใีช้ค่าพยากรณ์เดีย่วของ 
  ตวัแบบ Holt-Winters และตวัแบบ     
  Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA 

1.0532* 1.6160* 99.9914** 

 

หมายเหต ุ   *  หมายถึง วิธีพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE ต ่าที่สุด  และ **  หมายถึง วิธีพยากรณ์ที่ให้ค่า R-Squared มากที่สุด  
             
 จากตารางท ี ่6 พบว่าวธิกีารพยากรณ์ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกัน
วนิาศภยัในประเทศไทยทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ค ือ วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตัวแบบการถดถอย : กรณใีช้  
ค่าพยากรณ์เดี่ยวของตัวแบบ Holt-Winters และตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA เนื่องจาก 
ให้ค่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดเท่ากบั 1.6160% และมคี่า R-Squared มากท ีสุ่ดเท่ากบั 99.9914% และกราฟเปรยีบเทยีบ
ค่าท ีแ่ท้จรงิกบัค่าพยากรณ์แสดงดงัภาพที ่6 และค านวณค่าพยากรณ์ข้อมูลจ านวนเบี้ ยประกนัภยัรับโดยตรงของ
ธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึธนัวาคม พ.ศ.2563 แสดงดงัตารางท ี ่7  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 เปรยีบเทยีบค่าท ีแ่ท้จรงิกบัค่าพยากรณ์ของจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนั
วนิาศภยัในประเทศไทยด้วยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอย : กรณใีช้ค่าพยากรณ์เดีย่ว

ของตวัแบบ Holt-Winters และตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA  
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ตารางท่ี 7 ค่าพยากรณ์ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภัยรบัโดยตรงแบบสะสมรายเดอืนของธุรกจิประกันวนิาศภยัใน
ประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2563 ด้วยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบั
ตวัแบบการถดถอย : กรณีใช้ค่าพยากรณ์เดี่ยวของตัวแบบ Holt-Winters และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ตวัแบบ ARIMA (มหีน่วยเป็น พนับาท) 
 
 

เดือน 
 

ค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยั              
รบัโดยตรง ปี พ.ศ.2562 

ค่าพยากรณ์เบ้ียประกนัภยั            
รบัโดยตรง ปี พ.ศ.2563 

มกราคม 21,561,197 22,559,378 
กุมภาพนัธ์ 40,854,457 42,706,011 
มีนาคม 62,022,353 64,767,344 
เมษายน 80,568,475 84,146,363 

พฤษภาคม 99,213,652 103,577,009 
มิถนุายน 118,868,541 124,095,922 
กรกฎาคม 136,872,265 142,909,240 
สิงหาคม 155,980,577 162,829,902 
กนัยายน 174,991,483 182,656,783 
ตุลาคม 197,898,704 206,552,114 

พฤศจิกายน 216,764,165 226,145,287 
ธนัวาคม 239,536,139 249,894,602 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากภาพที่ 6 พบว่าค่าท ีแ่ท้จริงตัง้แต่เด ือนมกราคม พ.ศ.2546 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561 ของข้อมูล
จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย (เส้นสีน ้าเงนิ) กบัค่าพยากรณ์
ท ีไ่ด้จากว ิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตัวแบบการถดถอย : กรณีใช้ค่าพยากรณ์เดี่ยวของตัวแบบ   
Holt-Winters และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA (เส้นประสีแดง) มีค่าใกล้เคยีงกนัมาก โดย 
ความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ข้อมูลในอดตีจ านวน 180 เดอืน และการพยากรณ์ล่วงหน้าจ านวน 12 เดอืน 
มคี่า MAPE ต ่าท ี่สุดเท่าก ับ 1.0532% และ 1.6160% ตามล าดับ แสดงดังตารางท ี่ 6 การท ี่ว ิธ ีว ิเคราะห์  
องค์ประกอบหลกัร่วมกับตัวแบบการถดถอยเป็นวิธ ีพยากรณ์ท ี่ให้ความแม่นย ามากกว่าวธิ ีพยากรณ์เดี่ยว 
เนือ่งจากวธิวี ิเคราะห์องค์ประกอบหลักร่วมกบัตวัแบบการถดถอยเป็นเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาท ีร่วม  
ค่าพยากรณ์เดี่ยวให้อยู่ในรูปของสมการองค์ประกอบหลกั (PC) แล้วน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัตวัแบบการถดถอย 
จงึท าให้มคีวามคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ์ต ่ากว่าการพยากรณ์ด้วยว ิธพียาก รณ์เดีย่วเพียงวธิเีดยีว ดังนัน้ 
จึงไ ด้ท าการพยากรณ์ ข้อ มูลจ านวนเบี้ ยประกันภัยรับโดยตรงรายเดือนของ ธุรกิจประกันว ินาศภัย 
ในประเทศไทยโดยวธิ ีวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบถดการถอย : กรณที ีใ่ช้ค่าพยากรณ์เดีย่วของ 
ตวัแบบ Holt-Winters และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง
ธนัวาคม พ.ศ.2563 แสดงดงัตารางท ี ่7 พบว่าข้อ มูลจ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรายเดอืนของธุรกจิประกัน
วนิาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มเตบิโตเพิ่มข ึ้นเรือ่ยๆ โดยค่าพยากรณ์เบี้ ยประกนัภยัรบัโดยตรงสะสม ณ  
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สิ้นเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 มจี านวนประมาณ 239,536,139 พนับาท และ 249,894,602 พนับาท 
ตามล าดบั หรือกล่าวได้ว่าปี พ.ศ.2562 ข้อ มูลจ านวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกันว ินาศภัย  
ในประเทศไทยมกีารเตบิโตคดิเป็น 2.77% เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563 ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกนัภัย 
รบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยมกีารเตบิโตคดิเป็น 7.21% เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ.2561 โดย
สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปี พ.ศ.2563 จะมเีบี้ ยประกนัภยัรบัโดยตรงมากกว่า 249,894 ,602 พนับาท ส าหรับ
บรษิทัประกนัวนิาศภัยสามารถน าตวัแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดไปใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลจ านวนเบี้ยประกันภยัรับ
โดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในอนาคตได้ เพือ่ให้ทราบถงึแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิประกนัวนิาศภยัของ
ประเทศไทยในอนาคต เพือ่ใช้ในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ต่างๆให้สามารถสร้างผลติภณัฑ์ประกนัภยัใหม่ๆ 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคท ีม่แีนวโน้มเพิม่ข ึ้นในอนาคตได้มากข ึ้น รวมถงึน ามาใช้เป็นแนวทางให้
ภาครฐัส่งเสรมิธุรกจิประกนัวนิาศภยัให้มกีารขยายตวัเพิม่ข ึ้นและเตบิโตต่อไปในอนาคตได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การเปรยีบเทยีบตวัแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา 4 ตวัแบบ คือ คอื 1) ตวัแบบ Holt-Winters 2) ตวัแบบ 
ARIMA 3) ตวัแบบ Holt-Winters ร่วมกบัตวัแบบ ARIMA และ 4) ว ิธวีเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบ
การถดถอย โดยพิจารณาจากความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าจ านวน 12 เด ือน สรุปได้ว่า 
การพยากรณ์ด้วยวธิ ีวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัร่วมกบัตวัแบบการถดถอยเป็นวิธกีารพยากรณ์ท ีเ่หมาะสมทีสุ่ด
เพราะให้ค่า MAPE ต ่าท ีสุ่ดเท่ากบั 1.6160% และมคี่า R-Squared มากท ีสุ่ดเท่ากบั 99.9914% ส าหรบัการศกึษา 
ครัง้ต่อไปสามารถน าตวัแบบทีศ่กึษาในครัง้นี้ไปใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาท ีส่ าคญัของธุรกจิประกนัภัย
ในประเทศไทยด้านต่างๆได้ เช่น จ านวนเบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัชวีติในประเทศไทย เป็นต้น 
และอาจศกึษาตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาท ีม่กีารน าป ัจจยัภายนอกเข้ามาคิดร่วมด้วยซึง่อาจท าให้สมการ
พยากรณ์มคีวามแม่นย ามากย ิง่ข ึ้น 
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บทคดัย่อ 
การว ิจยันี้ศ ึกษาการข ึ้นรูปกลาสเซรามกิ เพื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สามารถปรบัเปลีย่น

ลกัษณะรูปแบบการใช้งาน รูปร่างและรูปทรงตามรูปแบบของผู้ใช้ ท ีช่ ื่นชอบการตกแต่งแสดงความเป็นตัวตน โดยใช้

วสัดุกลาสเซรามกิจากขวดแก้วใช้แล้วเป็นหลกั ซึง่เป็นวสัดุคอมโพสิตมสีมบัตทิ ีด่ ีท ัง้เช ิงแสง เชงิกล และความร้อน 

ท ัง้นี้ได้ออกแบบในรูปแบบเรขาคณิตซึง่สร้างความแขง็แรงทางโครงสร้าง การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแต่งร่วมสมัย  

จากกลาสเซรามกิเพือ่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่โดยใช้วถิชีวีติในรูปแบบของกลุ่มคนเมอืง ด้วยข ัน้ตอนการ
ผลติท ีไ่ม่ซบัซ้อน ใช้ว ัตถุดบิมาจากขวดแก้วเหลอืใช้บดจนได้ผงละเอียด ผสมสารเติมแต่ง อัดข ึ้นรูปเป็นเนื้อเดยีวกัน 

ผ่านกระบวนการเผาผนกึท ีอุ่ณหภูมิ 850 องศาเซลเซยีส 4 ช ัว่โมง ปล่อยเยน็ในในเตาเผา จากนัน้เผาด้วยอุณหภูมิ 

1,150 องศาเซลเซยีส แล้วให้ตวัอย่างเยน็ตวัอย่างรวดเรว็ ผลท ีไ่ด้คอื ตวัอย่าง มสีมบัตเิด่นเชงิกล เช่น มคีวามแขง็แรง 

ทนทานต่อการกดแตก ทนการเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิมคีวามเรยีบมนัวาว เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์

ร่วมสมยั ในการนี้ได้น าเสนอผลติภณัฑ์ต้นแบบ อาท ิผลติภณัฑ์ประเภทโคมไฟให้แสงสว่าง ผลติภณัฑ์ประเภทบนโต๊ะ
ท างาน โดยสร้างทางเลอืกให้กบันกัออกแบบส าหรบัประยุกต์ใช้วสัดุข ัน้สูงส าหรบัสร้างสรรค์งานท ีต้่องการวสัดุสมบัติ

พเิศษ ท ัง้นี้ทุกผลติภณัฑ์อยู่ภายใต้ค าแนะน าจากผู้เชยีวชาญด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑ์สร้างสรรค์  กลาสเซรามกิ  มูลค่าเพิม่  ขวดแก้วเหลอืใช้ 

 
 

Abstract 
This research is aim to synthesis the glass-ceramic in order to develop as a creative product masterpiece that 
modeling design according to costumer urban lifestyle. Based on wasted glass bottle to ceramic-glass 
composite material that present in good optical mechanical and thermal properties. Designing into a geometric 
modern product in a which strength structural and have create a contemporary decorative product from glass 
ceramic to respond to the target group of the new generation lifestyle in city. The advantage of this product 
present key evaluation point of the raw material from the powder of the used glass bottle.  With additives 
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modified through homogeneous ball mill mixing and forming sharp by the sintering process at 850 degrees 
Celsius for 4 hours and leave cool in the kiln. After that temp to 1,150 degrees Celsius and quench in room 
temperature. The result reveal in high strength mechanical property, high thermal resistant and other aspects. 
it is hoped that it will have certain enlightening function to the future architectural designers in the such as 
lighting product and desk operation products. All creative products are under the advice of product professional 
designers. 
 
Keywords: Creative product, Glass ceramic, Value added, waste glass bottle 
 
บทน า 
 กลาสเซรามกิเป็นว ัสดุคอมโพสิต (Glass Ceramic Composite) โดยเนื้อแก้วมผีลกึอนุภาคเล็กกระจายและ
แทรกตวัอยู่กบัดนิขาว จึงมสีมบัตพิเิศษร่วมท ัง้สองวสัดุคอืแก้วและเซรามกิ เชงิแสงจากวสัดุจากแก้ว สมบัตเิชงิความ
ร้อน สมบัตเิชงิกล เช่น ความสามารถทนต่อแรงกดอัด แรงกระแทก ท าให้สามารถน ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ท ัง้
โครงสร้าง สถาปตัยกรรม ยานยนต์ อัญมณีเครือ่งประดบั โดยเฉพาะอย่างย ิง่ผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ ท ัง้นี้วสัดุแก้วท ีใ่ช้
ส าหรบัการผลิตเป็นวสัดุหลักนัน้ ได้น ามาจาก ขวดแก้วเหลือท ิ้งท ี่เป็นพาชนะบรรจุภณัฑ์ ท ีส่ร้างปญัหาขยะมูลฝอย 
(Municipal Solid Waste) นบัเป็นปญัหาส าคญัของโลก ซึง่ส่งผลเสียทางตรงต่อระบบนเิวศน์ท ัง้ปวง [1-2] ดงันัน้หากมี
การส่งเสรมิการน า ขยะแก้วบรรจุภณัฑ์มาผลติสร้างมูลค่าให้มคีวามน่าสนใจ นอกเหนอืจากกระบวนการไซเคลิมาใช้
ใหม่ท ีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบัน แต่จะสร้างมูลค่าให้เป็นผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ ท ีม่รูีปแบบและการใช้งานได้เหมาะสมกบัชวีติคน
เมอืงท ีม่พีื้นท ีใ่ช้งานจ ากดั สร้างจุดขายใหม่จากผลิตภณัฑ์รกัษ์สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาอย่าง
ย ัง่ย ืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิ(United Nation) ซึง่มเีป้าหมายให้ประเทศต่างๆ เกดิการพฒันาอย่างย ัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม [3] 

งานวจิยันี้ จงึได้น าเอาขวดแก้วเหลอืใช้ ท ีม่อีงค์ประกอบหลกัคอืซลิกิา (Silica) ซึง่เป็นสารท ีม่กัจะน ามาใช้งาน
เชงิแสง ความทนทานต่อสารเคมสูีง พื้นผวิมคีวามเงาวาวสวยงาม ท าให้งานออกแบบผลติภณัฑ์เซรามกิดัง้เดมิให้สร้าง
ความน่าสนใจ เกดิความร่วมสมยัได้หลากหลายประเภท สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ มีสมบัตเิช ิงกลท ีด่ ี มคีวาม
แขง็แรง สามารถรบัภาระโหลดทีด่ ี และง่ายต่อการข ึ้นรูปท ีอุ่ณหภูมติ ่ากว่าผลติภณัฑ์เซรามกิ ด้วยการอัดผงละเอียด
แล้วข ึ้นรูปกระบวนการเผาผนกึ (Sintering Processing) เพือ่ให้อนุภาคเรยีงตวัและจบัตวักนัเป็นวสัดุกลาสเซรามกิคอม
โพสิต ท ีม่คีวามแขง็แรง ทนต่อแรงกระแทกได้ โปร่งแสงและทนต่ออุณหภูมสูิง[4] ท ัง้นี้การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ตกแต่ง
ร่วมสมยัจากกลาสเซรามกิเพือ่ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอีกท ัง้เพิม่มูลค่าให้กบัผลติภณัฑ์จากอุตสาหกรรมเซรามกิ 
รวมถงึเกดิรูปแบบผลติภณัฑ์ท ีห่ลากหลายเพือ่เพิม่สินค้าให้เป็นตวัเลอืกของผู้บรโิภคในท้องตลาดมากข ึ้น 

 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจัย 
1. ศกึษาและทดลองผลติวสัดุกลาสเซรามกิจากขวดแก้วเหลอืใช้ 
2. ออกแบบผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ส าหรบัของตกแต่งร่วมสมยัจากกลาสเซรามกิ 
3. สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าและตอบสนองการใช้งานของกลุ่มคนเมอืง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ส่วนท ี ่1 การผลติวสัดุกลาสเซรามกิ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

302 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 วสัดุและอุปกรณ์ส าหรบัผลติกลาสเซรามกิ 

 
วสัดุและอุปกรณ์ส าหรบัผลติกลาสเซรามกิ แสดงดงัภาพที ่1 ประกอบด้วย เครือ่งอัดไฮโดรลคิ แม่พมิพ์อัดสาร เครือ่ง
บดละเอียด ครกบดสารเคม ีตระแกรงร่อนผง เครือ่งช ัง่สาร สะเตนสีเซรามกิ ผงขวดแก้วบดละเอียด ดนิขาว เตาเผา
อุณหภูมสูิง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการเตรยีมและผลติกลาสเซรามกิแบบเผาผนกึ 
 
การผลติว ัสดุกลาสเซรามกิดงัภาพที ่2 การน าแก้วโซดาไลม์จากขวดแก้วเหลอืใช้ล้างความสะอาด แล้วบดละเอียดให้
เป็นผงละเอียดขนาด 250 ไมครอน จากนัน้ผสมร่วมกบัสารอื่นโดยใช้อัตราส่วนโดยน ้าหนกั แก้วบด 60 % + ดนิขาว
ระนองผสมซลิกิา 30% + สเตนสีเซรามกิ 10% โดยส่วนผสมทัง้หมดน ามาผสมแล้วผ่านเครือ่งบดละเอียดแบบแห้ง ค ัด
ขนาด 150 ไมครอน หลงัจากนัน้น าไปอบแห้งด้วยอุณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส โดยใช้เวลา 45 นาท ีแล้วจงึน าไปข ึ้นรูป
ด้วยเครือ่งอัดแรงสูงไฮโดรลคิ โดยใช้แรงอัด 15 ตันต่อตารางเซนตเิมตร และน าตัวอย่างท ีอ่ัดข ึ้นรูปแล้วไปเผาผนึก
เพือ่ให้วสัดุกลาสเซรามกิยดึตวักนัโดยใช้อุณหภูมใินการเผาครัง้แรก 850 องศาเซลเซยีส ตัง้ค่าเตาเผากระบบอัตโนมัต ิ
อัตรา 5 นาท ีต่อ 100 องศาเซลเซยีส จนอุณภูมถิงึ 850 องศาเซลเซยีส เวลา 4 ชัว่โมง แล้วปล่อยให้ช ิ้นงานเยน็ในเตา 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

303 
 

จากนัน้เผาครัง้ท ีส่องอัตรา 10 นาท ีต่อ 100 องศาเซลเซยีส จนอุณภูมิสูงถงึ 1,150 องศาเซลเซียส ตวัอย่างจะถูกน า
ออกจากเตาเผาอย่างรวดเรว็แช่ลงในน ้าเยน็ เพือ่ลดอุณหภูมลิงอย่างรวดเรว็ (Quenching) 
 
ส่วนท่ี 2 การออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ 
             จากการส ารวจและวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ตกแต่งด้านประโยชน์ใช้สอยของกลุ่มเป้าหมายท ีก่ าหนด ผู้ท ีอ่ายุ 25-
35 ปี อาศยัอยู่อาคารชุดขนาด 30-50 ตารางเมตร มต้ีองการใช้ผลติภณัฑ์ท ีเ่อื้อประโยชน์กบัชวีติประจ าวนัและการ
ท างาน ท ีค่วามสอดคล้องกบัสมบัตขิองวสัดุกลาสเซรามกิ ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ โคมไฟให้แสงสว่าง Stationary ที่
ชาร์ตสมาร์ทโฟนไร้สาย และชัน้วางของ ซึง่คณะวจิยัได้ท าการออกแบบและให้ผู้เช ีย่วชาญคดัเลอืกได้ผลงานจากการ
ออกแบบสามมติ ิ
 
ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 การผลิตวสัดุกลาสเซรามิก 
การทดลองเผาผนกึ (sintering process) ส่วนผสมและสารเคมใีช้อัตราส่วนโดยน ้าหนกั แก้วบด 60% + ดนิขาวระนอง
ผสมซลิกิา 30% + สเตนสีเซรามกิ 10% ให้ความร้อนอัตรา 5 นาท ีต่อ 100 องศาเซลเซยีส จนอุณภูมถิงึ 850 องศา
เซลเซยีส เวลา 4 ช ัว่โมง แล้วปล่อยให้ช ิ้นงานเยน็ในเตา 
 

 
 
 
 
 
 
                                      (ก)  ตวัอย่าง A                                       (ข) ตวัอย่าง B 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างทดลองหลงัเผาผนกึ (sintering process) ด้วยจากสเตนสีเซรามกิสีฟ้าและสีแดง 
 
ผลการทดลองพบว่าวสัดุมกีารจบัตวัเป็นผนกึแน่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนตเิมตร คงรูปร่างเช่นเดมิก่อนการเผา 
ทบึแสง แต่มคีวามแขง็แรงทนทานต่อการกดแตก สมบัตเิชงิกายภาพ ผวิหน้าไม่มรูีพรุน เรยีบแต่ไม่มนัวาว การเกดิสี
ชดัเจนจากสเตนสีเซรามกิ เช่น สีแดงและสีฟ้าดงัภาพที ่3    
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบผลการเผาครัง้ท ีส่อง ด้วยอุณหภมูทิ ีแ่ตกต่างแล้วลดอุณหภูมอิย่างรวดเรว็ 

อุณหภูม ิ 1,150๐C 1,200๐C 1,250๐C 1,300๐C 
 

ลกัษณะชิ้นงาน 
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สมบัตกิายภาพ ไม่มรูีพรุน สีไม่สด 
ผวิเรยีบ มนัวาว

คล้ายแก้ว 

ไม่มรูีพรุน สีสด 
ผวิเรยีบ มนัวาวคล้าย

แก้ว 

ไม่มรูีพรุน สีสด 
ผวิเรยีบ มนัวาว

คล้ายแก้ว 

ไม่มรูีพรุน สีสด 
ผวิเรยีบ มนัวาว

คล้ายแก้ว 
สมบัตเิชงิแสง ทบึแสง ทบึแสง กึง่โปรงแสง โปร่งแสง 
สมบัตคิวามแขง็ 
(Mohr's scale) 

7.5 7 7 6.5 

 
เมือ่น าตวัอย่างไปเผาครัง้ท ีส่อง  ด้วยอุณหภูมทิ ีสู่งข ึ้น เพือ่ศกึษาการหลอมตวัของแก้วโซดาไลม์ให้เกดิความโปรงแสง 
โดยตัง้ค่าเตาเผาเซรามกิระบบอัตโนมตัใิห้อุณหภูมดิ้วยอัตรา 10 นาท ี ต่อ 100 องศาเซลเซยีสจนอุณภูมขิ ึ้นจนถงึ
อุณหภูมทิ ีก่ าหนด แล้วน าตวัอย่างไปแช่ในน ้าเยน็เพือ่ลดอุณหภูมอิย่างรวดเรว็แสดงผลดงัตารางท ี ่1 ผลการทดลองเผา
ครัง้ท ีส่องด้วยอุณหภูม ิ1,150 องศาเซลเซยีส วสัดุกลาสเซรามกิคงรูปร่าง จบัตวัด ีมรูีพรุนน้อย มคีวาวใสคล้ายแก้ว  
มคีวามทบึแสง สีสด มคีวามแขง็แรงทนทาน การทนต่อการกดแตก สมบัตคิวามแขง็ (Mohr's scale) 7.5 
 
ส่วนท่ี 2 การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์นี้ออกแบบส าหรบักลุ่มผู้บรโิภคหลกัคือผู้ท ีอ่ายุ 25-35 ปี โดยอาศยัอยู่อาคารชุดขนาด 30-50 ตารางเมตร  

ซึง่ผลิตภัณฑ์สามารถเอื้ อประโยชน์ รวมถึงมีความสอดคล้องกับการใช้ช ีวติประจ าว ันและการท างาน ผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย ท ีเ่กบ็เครือ่งเขยีน โคมไฟให้แสงสว่าง ท ีช่าร์ตสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย แท่นวางสมาร์ทโฟน ท ีว่างนามบัตร 

แจกนัขนาดเลก็ และช ัน้วางของขนาดเลก็ ผลติภณัฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ค าแนะน าของผู้เช ี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากทดลองวสัดุพบว่ามคีวามแขง็แรง ทนการกดแตก สีสวย เรยีบมนัวาว ไม่มรูีพรุน เหมาะสมกบัการสร้างสรรค์

ผลติภณัฑ์ตกแต่งร่วมสมยัจากกลาสเซรามกิ สามารถช่วยแก้ปญัหาขยะแก้วบรรจุภณัฑ์ท ีม่จี านวนมาก มาใช้ประโยชน์

และเพิม่มูลค่าให้กบัผลติภณัฑ์ด้วยการออกแบบ ช่วยลดต้นทุนในการน าเข้าวสัดุในการผลติซึง่มรีาคาท ีสู่ง ผลงาน

ต้นแบบทัง้หมดได้ถูกคดัเลอืกเพือ่น าเสนอในเทศการออกแบบกรุงเทพ 2562 (Bangkok Design Weeks 2020)  ณ ศนูย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เมือ่วนัท ี ่1- 9 กุมภาพนัธ์ 2562  
1 ท่ีวางนามบตัร  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4  ทีว่างนามบัตรจากวสัดุกลาสเซรามกิ 
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ผลติภณัฑ์ท ีว่างนามบัตรจากวสัดุกลาสเซรามกิจากภาพที ่4 ประกอบด้วยลูกบอลท ีผ่ลติจากวสัดุกลาสเซรามกิจ านวน  
2 ชิ้น เพือ่ทบันามบัตรไว้ไม่ให้ร่วงหล่น โดยสามารถวางนามบัตรได้สูงสุดจ านวน 50 ใบ  

 
2   ท่ีชาร์ตสามร์ทโฟนไร้สาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  ท ีช่าร์ตสมาร์ทโฟนไร้สายจากวสัดุกลาสเซรามกิ 
 

ผลติภณัฑ์ท ีช่าร์ตสมาร์ทโฟนไร้สายจากวสัดุกลาสเซรามกิ ประกอบด้วยแผงวงจรลวดทองแดงท ีเ่ป็นตวัน าพาพลงังาน
ไปวสัดุกลาสเซรามกิเพือ่ถ่ายโอนไฟฟ้าไปยงัสมาร์ทโฟน ซึง่วสัดุกลาสเซรามกิมคีวามแขง็แรงทนทานเหมาะสมแก่การ
ใช้งาน อีกท ัง้ยงัเป็นตวักลางในการถ่ายโอนพลงังานได้ดเีย ีย่มอีกด้วย 

 
3   โคมไฟแบบตัง้โต๊ะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 โคมไฟแบบตัง้โต๊ะจากวสัดุกลาสเซรามกิ 
ผลติภณัฑ์โคมไฟตัง้โต๊ะจากวสัดุกลาสเซรามกิดงัแสดงในภาพที ่6 สามารถทนต่อความร้อนของหลอดไฟได้ด ีอีกท ัง้ยงั
มคีวามแขง็แรงทนทานไม่เปราะแตกง่าย ตกแต่งไว้บนโต๊ะท างานเพือ่เพิม่ทศันยีภาพและความสวยงาม  
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4 ท่ีวางสมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ทีว่างสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรามกิ 
 

ผลติภณัฑ์ท ีว่างสมาร์ทโฟน จากวสัดุกลาสเซรามกิ ดงัแสดงในภาพที ่ 7 สามารถวางเอียงได้หลากหลายรูปแบบ โดย
ผลติภณัฑ์ช ิ้นนี้ใช้กลาสเซรามกิประกอบกนัท ัง้หมด 1 ชิ้น แขง็แรงทนทานเหมาะแก่การใช้งาน ซึง่วสัดุกลาสเซรามกิมี
อุณหภูมทิ ีเ่ยน็สามารถช่วยลดความร้อนจากการใช้งานจากสมาร์ทโฟน 
 

5 แจกนัขนาดเลก็ส าหรบัวางบนโต๊ะท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แจกนัขนาดเลก็จากกลาสเซรามกิส าหรบัวางบนโต๊ะท างาน 
 
ผลติภณัฑ์แจขนาดเลก็จากวสัดุกลาสเซรามกิดงัแสดงในภาพที ่ 8 สามารถรองรบัน ้าท ีใ่ส่ลงไปในแจกนัได้โดยไม่รัว่ซมึ 
เนือ่งจากวสัดุกลาสเซรามกิมอีนุภาคขนาดเลก็ยดึเกาะกนัอย่างเหนยีวแน่น 
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6 ผลิตภณัฑ์เกบ็เคร่ืองเขียนจากกลาสเซรามิก (Stationary) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ผลติภณัฑ์เกบ็เครือ่งเขยีนจากกลาสเซรามกิ 

 
ผลติภณัฑ์เก ็บเครือ่งเขยีนจากกลาสเซรามิก ประกอบด้วยท ีเ่สียบปากกาและดนิสอ ท ีเ่กบ็อุปกรณ์ท ีใ่ช้ในการจดัการ
เอกสารขนาดเลก็ ซึง่ผลติภณัฑ์มรูีปร่างทนัสมยั อีกท ัง้เลก็กะทดัรดัเหมาะสมแก่การใช้งานบนโต๊ะท างาน ท ีม่พีื้นท ีอ่ย่าง
จ ากดั 

7  ท่ีวางสมาร์ทโฟนพร้อมล าโพงขยายเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 10  ทีว่างสมาร์ทโฟนพร้อมล าโพงขยายเสียงจากวสัดุกลาสเซรามกิ 
ผลติภณัฑ์ท ีว่างสมาร์ทโฟนพร้อมล าโพงขยายเสียงจากวสัดุกลาสเซรามกิ ดงัแสดงในภาพที ่10 มขีนาดเลก็ เหมาะสม
ต่อการวางบนโต๊ะท างานท ีม่พีื้นท ีจ่ ากดั โดยผลติภณัฑ์มรูีกลวงท ัง้ 2 ด้าน เพือ่การสะท้อนของเสียง ท าให้เสียงท ีส่่งผ่าน
จากสมาร์ทโฟนไปยงัผลติภณัฑ์มคีุณภาพทีด่ยี ิง่ข ึ้น 
  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

308 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 ผลจาการทดลองวสัดุกลาสเซรามิกจากขวดแก้วเหลือใช้ เป็นการช่วยลดขยะเพือ่น ามาเพิ่มมูลค่าตรงตาม
นโยบายของรฐับาลท ีร่ณรงค์ให้ประชาชนตระหนกัถงึปญัหาขยะล้นเมอืง จากการทดลองสามารถน ามาวเิคราะห์ได้ว่า 
วสัดุมีความแข ็งแรงทนทานเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในด้านออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการใช้งานประเภท Stationary 
หรอืผลติภณัฑ์ส าหรบัใช้บนโต๊ะท างาน ได้แก่ ท ีเ่กบ็เครือ่งเขยีน ท ีว่างและชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ท ีว่างนามบัตร 
แจกนัขนาดเลก็ และโคมไฟส าหรบัตัง้โต๊ะ ซึง่ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มอายุ 25-35 ปี ท ีม่กี าลงัซื้อสูงในยุค
ปจัจุบัน อีกท ัง้การทดลองวสัดุกลาสเซรามกิยงัเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ประกอบการน ามาต่อยอดให้กบัผลติภณัฑ์ของ
ตนเองเพือ่สร้างประโยชน์ให้กบัวงการออกแบบผลติภณัฑ์ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ประเมนิความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดนิไหวของโครงสร้างท ีไ่ด้รบั
การออกแบบไว้ส าหรบัเขตพื้นท ีเ่สี่ยงภยัแผ่นดนิไหว ซึง่ต ัง้อยู่ท ี ่อ .แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองเป็น
อาคารเรียน 4 ช ัน้ ใต้ถุนโล่ง (อาคารเรียน 324 ล./55-ข) วเิคราะห์โดยวิธสีถิตไม่เชงิเส้น และประเมินโดยวธิ ี 
แผนภาพก าลังต้านทานและก าลงัท ีต้่องการ ผลการประเมนิโครงสร้างอาคารตัวอย่างจุดของระดบัสมรรถนะ  
มคี่าประมาณ 4 ซ.ม., 0.42 เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลก ผลการวเิคราะห์พบว่าอาคารดงักล่าวความแขง็แรง 
มากพอ และมคีวามสามารถต้านทานแรงแผ่นดนิไหวอยู่ในระดบัท ีด่แีละปลอดภยัตามมาตรฐาน มยผ 1302-61 
 
ค าส าคญั: การประเมนิโครงสร้าง  อาคารเรยีนต้านทานแรงแผ่นดนิไหว  วธิผีลักทางด้านข้าง  ก าลงัต้านทานและ
ก าลงัท ีต้่องการ  จุดของระดบัสมรรถนะ 
 

Abstract 
 The performance of a 4- story school building with an open basement located at Mae Chaem 
District, Chiang Mai Province, is evaluated by using nonlinear static pushover method with capacity demand 
diagram method.  The results of evaluation of structure show that the performance point from Capacity 
Demand diagram is approximately 4 cm, 0.42G. This existing building can resist the earthquake force at 
safety level as designed according to DPT1302-61 standards. 
 
Keywords: Seismic Evaluation, Resistance Earthquake Structure, Nonlinear Static Pushover, Capacity Demand 
Diagram, Performance Point. 
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บทน า  
 ภาคเหนอืและภาคตะวนัตกของประเทศไทย เป็นพื้นท ีเ่สี่ยงต่อการเกดิปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว รวมท ัง้
ได้รบัผลจากการเกดิแผ่นดนิไหวในประเทศเพือ่นบ้านได้ ผลกระทบจากแผ่นดนิไหวต่ออาคาร เป็นเหตุให้มคีวาม
เสี่ยงต่อการสูญเสียได้ไม่ว่าจะเป็นชวีติของผู้คน สิ่งของ และตวัอาคารเอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายด้ง
กล่าว การประเมิน และตรวจสอบความสามารถในการต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวของโครงสร้าง
อาคารท ีต่ ัง้อยู่ ในพื้นท ี่เสี่ยงภัยจงึมคีวามจ าเป็น ท ัง้นี้ วธิ ีการประเมนิแบบสถติไม่เชงิเส้น หรอื การผลกัด้านข้าง 
(Pushover analysis) ก ็เป็นอีกว ิธหีนึ่งท ีส่ามารถใช้ในการประเมนิความสามารถของอาคารในการต้านทานแรง
แผ่นดนิไหวได้ อีกท ัง้ยงัเป็นวธิหีนึง่ท ีใ่นมาตรฐานมยผ.1303-57 [1-6] 
 จริวฒัน์ และคณะ [1] ได้ศกึษาและประเมนิระดบัสมรรถนะของชิ้นส่วนโครงสร้าง ในการต้านทานแรงจาก
แผ่นดนิไหว ของอาคารเรยีน สูง 4 ช ัน้ ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรยีน (แบบ สน.ศท.4/12) โดยใช้แบบจ าลองโครงข้อแขง็
คอนกรตีเสรมิเหลก็ แล้วเปรยีบเทยีบผลตอบสนองของแรงกระท าทางข้างท ีผ่ลกักระท ัง่ช ิ้นส่วนของโครงสร้างเก ิด
ความเสียหายมากหรอืว ิบัตเิป็นล าด ับแรก ในระนาบแกน X และ Y ตามล าดบั ท ัง้นี้ใช้การวเิคราะห์หน้าตดัด้วย
แบบจ าลองหน้าตดัเป็นไฟเบอร์ จากนัน้ท าการประเมินระดบัสมรรถนะของชิ้นส่วนโครงสร้างตาม มยผ.1303-57 
จากการศกึษาพบว่า ผลการประเมนิระดบัสมรรถนะของคานที่วบิัตใินล าดบัแรก จากแรงในแนวแกน X (ตามแนว
ยาวของอาคาร) ระดบัสมรรถนะในการต้านโมเมนต์ดดัปรากฏว่าคานดงักล่าวผ่านเกณฑ์ระดบัป้องกนัการพงัทลาย 
และมรีะดบัสมรรถนะในการต้านทานแรงเฉอืนเพยีงพอ ในส่วนของแกน Y เสาท ีว่บิัตใินล าดบัแรก ผลการประเมิน
ระดับสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมนิในทุกระดบัความปลอดภยั จากผลการศึกษาพบว่าแบบโครงสร้าง
อาคารเรียน แบบนี้มรีะดับสมรรถนะใกล้เคยีงการป้องกนัการว ิบัตติามกฎกระทรวงฉบับท ี่ 49 [7] เท่านัน้ ท ัง้นี้
ความเสี่ยงในการวบิัตขิองอาคารแบบนี้ ซึง่ต ัง้อยู่ในบริเวณพื้นท ีค่วามเสี่ยงแผ่นดนิไหวยงัมอียู่ ด ังนัน้ควรมกีาร
ประเมนิโครงสร้างพร้อมด้วยการเสรมิก าลงัเพือ่เพิม่ระดบัสมรรถนะท ีต้่องการ 
 อย่างไรกต็ามอาคารเรยีนซึง่เป็นอาคารท ี่ส าค ัญ ซึง่มกีารก่อสร้างหลงัจาก ปี พ.ศ.2540 (และหลังจาก
ตามกฎกระทรวงฉบับท ี ่49 ฉบับ ปี พ.ศ.2550) [8] ได้มกีารออกแบบให้สามารถต้านทานแรงจากแผ่นดนิไหวได้ใน
ระดบัหนึง่ อย่างไรกต็าม แรงจากแผ่นดนิไหวได้มกีารปรบัปรุงโดยแรงแผ่นดนิไหวท ี่ใช้ในการออกแบบล่าสุด ได้
เผยแพร่ในปี พ.ศ.2552 (โดยฉบับปรบัปรุงล่าสุด พ.ศ.2561) [6] ซึง่การประเมนิความต้านทานแรงจากแผ่นดนิไหว
นัน้อ้างอิงแรงจากมาตรฐาน มยผ.1302-61 [6] นี้ แตกต่างกบั แรงตามกฎกระทรวงฯ ดงันัน้ ควรมกีารประเมิน
ระดบัสมรรถนะของอาคารเรียนเพิม่เตมิโดยเฉพาะอาคารเรยีนในพื้นท ี่เสี่ยงภยั ท ัง้นี้จงึได้เลอืกพื้นท ีใ่น อ.แม่แจ่ม 
จ.เชยีงใหม่ ซึง่เป็นพื้นท ีร่บัผดิชอบในการให้บรกิารวชิาการต่อชุมชนของ มศว อีกพื้นท ีห่นึง่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

ประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดนิไหวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็ อาคาร
เรยีน ด้วยวธิสีถิตไม่เชงิเส้น (Pushover Analysis) โดยปรับปรุงวเิคราะห์จากค าแนะน าตามมาตรฐาน ATC-40 
และ FEMA-273/274 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ลกัษณะอาคารท ีเ่ลอืกใช้ในการวเิคราะห์เป็น อาคารเรยีน 4 ช ัน้ ใต้ถุนโล่ง (อาคารเรยีน 324 ล./55-ข) ซึ่ง

เป็นอาคารท ีไ่ด้ออกแบบส าหรบับรเิวณทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 [8] ซึ่ง
ออกแบบในปี พ.ศ.2556 มลีกัษณะอาคารดงัรูปท ี ่1 
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ภาพท่ี 1 รูปด้านหน้า ด้านข้าง [9] และแบบจ าลอง 2 มติ ิ(แบบที ่1) ของอาคารเรยีน 
 

อาคารนี้มลีักษณะสมมาตร 4 ช ัน้ มีความสูงจากพื้นถึงหลงัคาเท่าก ับ 18.30 ม. เป็นอาคารประเภท
คอนกรีตเสริมเหลก็ซึ่งมีรายละเอียดการเสริมเหลก็เป็นไปตาม มาตรฐานการเสรมิเหล็กของอาคารรับแรง
แผ่นดนิไหว (มยผ 1301-50) ใช้พื้นคอนกรตีส าเรจ็รูปชนดิแผ่นกลวง (HC) ท ีม่คีวามหนา 10 ซม. โดย คานและ
เสา คอนกรตีเสรมิเหลก็มขีนาดหน้าตดั ตามตารางท ี ่1 และ 2 

คุณสมบัตวิสัดุท ีใ่ช้ในการวเิคราะห์ใช้จากข้อก าหนดในแบบ ดงันี้ เหลก็เสรมิประเภทเหลก็เสรมิข้ออ้อย
ชัน้คุณภาพ SD40 (Fy= 4000 kg/cm2 , Fu = 5700 kg/cm2 ) และใช้คอนกรตีท ี่มกี าลังอัดประลัยเท่าก ับ 210 
kg/cm2 โมดูลสัยดืหยุ่นของคอนกรตี 2.18x105 kg/cm2 
 
 การวิเคราะห์โดยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น ตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1) การว ิเคราะห์โครงสร้างในโครงงานนี้มกีารจ าลองอาคารตวัอย่างเป็นโครงสร้าง 2 มติ ิ (จ านวน 5 
รูปแบบหน้าตดั ตามลกัษณะทีแ่ตกต่างของแต่ละหน้าตดัในอาคาร) โดยก าหนดให้ฐานรองรบัเป็นแบบยดึแน่น 
 2) น าน ้ าหนักบรรทุกคงท ี่ซึง่เป็นแรงสถติในแนวดิ่ง (Gravity Load) เพียงอย่างเด ียวมากระท าต่อ
แบบจ าลองอาคาร แล้วท าการว ิเคราะห์หาแรงภายในองค์อาคารและการเปลี่ยนรูปท ีเ่กดิข ึ้น เพื่อน าไปก าหนด
สภาวะเริม่ต้น (Initial Condition) ขององค์อาคารส าหรบัการวเิคราะห์ในข ัน้ตอนต่อไป  
 3) ก าหนดจุดหมุนพลาสตกิของท ัง้คานและเสา เพื่อหาโมเมนต์ดัดและการหมุนขอ งหน้าตัด ตาม
ข้อก าหนดของ FEMA 356 ซึง่ตรงกบัมาตราฐาน มยผ 1303-57 
 4) วเิคราะห์การเปลีย่นรูป (Lateral deformation) ของอาคารท ีเ่กดิจากแรงกระท าด้านข้างนี้ โดยค่อย ๆ 
ปรบัระดบัของการเคลื่อนตวัของอาคารเพิม่ข ึ้นเป็นข ัน้ ๆ ในแต่ละข ัน้ ค่าก าลัง (Strength) และค่าความแข ็งแรง 
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(Stiffness) ของแต่ละองค์อาคารจะถูกปรับแก้ไขให้เป็นไปตามสภาพภายหลงัการรบัแรงในแต่ละข ัน้ ท าการ
วเิคราะห์ในลกัษณะนี้อย่างต่อเนือ่งโดยปรบัค่าแรงด้านข้างเหล่านี้ เพือ่หาขนาดของแรงผลกัจนกระท ัง่อาคารเกิด
การวบิัต ิการวเิคราะห์ในรูปแบบนี้มชี ือ่เรยีกว่า Nonlinear Static Pushover Analysis (ในงานวจิ ัยนี้ใช้ค่าดูดซับ
พลงังานจากโครงสร้าง, damping คงท ีเ่ท่ากบั 5%) 
 5) น าผลการวเิคราะห์มาแสดงในรูปความสัมพนัธ์ระหว่าง แรงเฉอืนท ีฐ่านอาคาร กับการเคลือ่นต าแหน่ง
ในแนวด้านข้างท ีย่อดอาคาร แรงเฉือนท ีฐ่านอาคารในท ีน่ี้มคี่าเท่ากบัผลรวมของแรงด้านข้างท ัง้หมดที่กระท าต่อ
อาคารเส้นกราฟความสัมพนัธ์ Capacity Curve  

6) การประเมินโดยใช้ Capacity Curve และ Demand Curve ทีแ่ปลงให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ของ 
Spectral acceleration ก ับ Spectral displacement ที่เร ียกว่า Acceleration-displacement response spectral 
(ADRS) 

 
ตารางท่ี 1 ขนาดหน้าตดัต่าง ๆ ของคานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชือ่คาน ขนาด (ม. x ม.) 
R15 0.15x0.35 
R11, R11/1, R12, R12/1 0.15x0.40 
B5, B13, R1, R1/1, R2, R3, R4, R5, R5/1, R6, R16, R16/1 0.15x0.70 
B1, B2, B3, B6, R7, R10, R13, R14 0.20x0.40 
B16 0.20x0.50 
B4, R8/1 0.25x0.40 
R8 0.25x0.50 
B12, B15 0.25x0.60 
B9/1, B11, B11/1 0.25x0.70 
B9 0.25x0.80 
B10, B14 0.30x0.80 
R9 0.35x0.50 
B7, B8 0.35x0.60 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดหน้าตดัต่าง ๆ ของเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชือ่เสา ขนาด (ม. x ม.) 
C3, C4, C7, C9 0.35x0.35 
C1, C2, C5, C6, C8 0.60x0.35 

 
 โดยงานวิจ ัยนี้ใช้ความสัมพันธ์ของ Capacity Spectrum และ Demand Spectrum ที่อยู่ ในรูปแบบ
ความสัมพัน ธ์ข อง  Spectral Acceleration กับ Spectral Displacement เพื่อห าจุดส มรรถนะขอ งอ าคาร 
(Performance Point) 
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 พฤติกรรมการเกิดหน้าตดัพลาสติก 
 พฤติกรรมการเกิดหน้าตดัพลาสตกิ (Plastic hinge mechanism) ท ี่ก าหนดไว้ในการท าแบบจ าลอง มี
ความเสียหายท ีร่ะดบัเริม่ต้นจนเกดิการวบิัตขิองหน้าตดัพลาสตกิข ึ้นจะให้ค่านยิาม [6] เป็นล าดบัดงัต่อไปนี้ 
- B (Yielding) หน้าตดัเมือ่เกดิการครากของเหลก็เสรมิ 
- IO (Immediate occupancy) ระดบัความเสียหายเพิม่ข ึ้นจากจุดครากเพยีงเลก็น้อยถอืว่าอยู่ในระดบัท ีป่ลอดภยั  
- LS (Life safety) ระดบัความเสียหายเพิม่ข ึ้นเป็น 75% ของความสามารถในการเคลือ่นตวัของหน้าตดัพลาสตกิ  
- CP (Collapse prevention) ระดบัความเสียหายของหน้าตดัพลาสตกิถงึระดบั 90% ของความเสียหายท ัง้หมด 
- C (Ultimate) ระดบัความเสียหายท ีเ่กดิความสามารถสูงสุดของหน้าตดัพลาสตกิท ีร่บัได้ 
- D (Residual strength) ระดบัความเสียหายท ีเ่กนิจุดสูงสุดท ีร่บัได้ แต่ยงัมคีวามแขง็แรงของหน้าตดัพลาสตกิลง
เหลอือยู่ หลงัจากนี้จะเริม่วบิัต ิ
- E (Failure) ระดบัความเสียหายท ีห่น้าตดัพลาสตกิเกดิการพงัทลาย 
 โดยการพจิารณาระดบัสมรรถนะของอาคารนัน้ข ึ้นอยู่กบัการพจิารณาจุดท ีเ่กดิความเสียหายเป็นกรณไีป  
 
ผลการวิจัย 
 ตารางท ี ่3 เป็นการวเิคราะห์จากหน้าตดัพลาสตกิท ีเ่กดิการวบิัตเิป็นอันดบัแรกในแต่ละโครงข้อแขง็ หน้า
ตดัท ีเ่กดิการวบิัตเิป็นอันดบัแรกแตกต่างกนัออกไปตามโครงข้อแขง็นัน้ ๆ ท ัง้ 5 ภาพตดัของโครงอาคารแบบ โดย
การวเิคราะห์จากโปรแกรม Sap2000 
 

ตารางท่ี 3 ค่าโมเมนต์ดดัท ีเ่กดิข ึ้นในระดบัสมรรถนะต่าง ๆ 

ภาพตดัอาคาร
แบบที ่(Frame) 

หน้าตดัช ิ้นส่วน 
โมเมนต์ดดัสูงสุดในแต่ละสมรรถนะ (กก.-ม.) 

IO LS CP 
1 C2 39,182 40,847 41,738 
2 B14 42,802 44,464 44,829 
3 C4 6,856 7,257 7,327 
4 B10 38,188 39,674 40,025 
5 B10 37,874 39,360 40,025 

 
ภาพที ่2 แสดง Capacity curve ของภาพตดัอาคารแบบที ่5 ลกัษณะการวบิัตขิองท ัง้โครงสร้างโดยจะ

เริม่จากการเคลือ่นตวัทางด้านข้างในช่วงอิลาสตกิ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างแรงเฉอืนท ีฐ่านของโครงสร้าง กบัการ
เคลือ่นตัวด้านข้างท ีย่อดอาคาร จะเป็นเส้นตรง และเมือ่ โครงสร้างได้รบัแรงกระท าด้านข้างอย่างต่อเนือ่ งจนเกิน
ช่วงอิลาสตกิ จะมผีลให้เกดิการครากขององค์อาคาร ณ จุด B ระหว่างความชนั B ถึง C คอืระดบัความเสียหาย
ของโครงสร้างในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ IO LS จนถงึระดบั CP และ ณ จุด C คอืจุดท ีโ่ครงสร้างสามารถรบัแรงเฉอืนท ี่
ฐานของอาคารได้มากท ีสุ่ดก่อนท ีโ่ครงสร้างจะวบิัต ิจะเหน็ว่าอาคารมคีวามเหนยีว ท ีส่ามารถมกีารเคลือ่นท ีข่อง
ยอดอาคารได้มากกว่า 33.5 ซ.ม. หรอื 1.8% (33/1830) ซึง่ตามกฎกระทรวงฯ ให้การเคลือ่นแนวราบสูงสุดอยู่ท ี่ 
0.5% (ประมาณ 9 ซ.ม. ซึง่โครงอาคารยงัอยู่ในช่วงไม่เกนิจุดคลาก ยงัอยู่ในช่วงท ีเ่ป็นอีลาสตกิ) 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงเฉอืนท ีฐ่านกบัการเคลือ่นตวัด้านข้างท ีย่อดอาคาร (Frame 5) 
 
 ผลการจ าลองพบว่าโครงสร้างอาคารจะเกดิการครากของเหลก็เสรมิเนือ่งจากแรงดดั (Flexural mode) 
เมือ่โมเมนต์ท ีก่ระท าต่อหน้าตัดใด ๆ มคี่าเท่ากบัก าลงัต้านทานโมเมนต์ดดั กจ็ะเกดิ Plastic hinge ทีห่น้าตดันัน้ 
ลกัษณะการว ิบัตขิองท ัง้โครงสร้างจะแตกต่างกนัออกไป ซึง่ลกัษณะการวบิัต ิของท ัง้โครงสร้างโดยรวมจะเริม่จาก
การเคลือ่นตวัด้านข้างในช่วงอิลาสตกิ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างแรงเฉอืนท ี่ฐานของโครงสร้าง กบัการเคลือ่นตัว
ด้านข้างของยอดอาคาร จะเป็นเส้นตรง (อิลาสตกิ) และเมื่อโครงสร้างได้รบัแรงกระท าด้านข้างต่อเนื่องจนเกิน
ช่วงอิลาสตกิกจ็ะเข้าสู่ช่วงอินอิลาสตกิ ส าหรบัพฤตกิรรมการเกดิหน้าตดัพลาสตกิของแบบจ าลอง พบว่าเมือ่เร ิม่ท า
การผลักในช่วงแรก ๆ เกดิการครากของเหลก็เสรมิท ี่ปลายคาน B 10 ช ัน้ท ี ่2 ดงัภาพที ่3 (ก) ซึง่สมรรถนะของ
แบบจ าลองอยู่ในช่วงอิลาสตกิ หลงัจากนัน้ท าการผลกัต่อไป พบว่าปลายคาน B10 แสดงการเกิดระดบัความ
เสียหายในระดบั IO แต่ยงัถอืว่าอยู่ในระดบัท ีป่ลอดภยั ดงัรูปท ี ่3 (ข) ซึง่สมรรถนะของแบบจ าลองอยู่ในช่วงอินอิ
ลาสตกิแล้ว หลงัจากนัน้ท าการผลักต่อไป พบว่าปลายคาน B10 เกดิความเสียหายในระดับ LS ดังรูปท ี ่3 (ค) 
ระดบัสมรรถนะของอาคารอยู่ในช่วงอินอิลาสตกิ และในรูปท ี ่3 (ง) พบว่าปลายคาน B10 เกดิการวบััตเินือ่งจาก
ความเสียหายท ีเ่กดิข ึ้นเกนิกว่าก าลงัขององค์อาคารจะสามารถรบัได้ 
 ผลการประเมนิระดบัสมรรถนะของจุดหมุนท ีป่ลายคาน B10 ท ีเ่กดิการวบิัตขิององค์อาคารเป็นอันดบัแรก
ของท ัง้โครงสร้าง (Step ที ่10 ของการผลกั) โดยเกดิจากการรับโมเมนต์ดดัมากท ีสุ่ดถงึ -40 T-m ดงัรูปท ี ่3 (ง) 
โมเมนต์ลบบ่งบอกถงึการเกดิการวบิัตทิ ีป่ลายคาน ในสภาวะอินอิลาสตกินี้เมือ่โครงสร้างได้รบัแรงแผ่นดนิไหวแล้ว
จะไม่สามารถกลับคนืสู่สภาพเดมิได้ อย่างไรกต็ามยงัคงรบัโมเมนต์ดดัได้อีกจ านวนหนึ่งท ี ่(CP) เพราะหน้าตัด
พลาสตกิยงัคงเกดิการหมุนของหน้าตดัได้อีกจนกว่าจะเกดิการพงัทลาย (Collapse) 
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(ก)                                                       (ข) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค)                                                         (ง) 
 

= Yielding   = IO  = LS   = CP   = Ultimate 
 

ภาพท่ี 3 พฤตกิรรมการเกดิหน้าตดัพลาสตกิของโครงข้อแขง็แบบที ่5 
 
 ในภาพที ่4 แสดง Capacity spectrum จากการน าข้อ มูลของเส้นกราฟ Capacity curve ทีอ่ยู่ในระบบ
หลายดีกรอีิสระ (MDOF) แปลงให้เป็น Single degree of freedom (SDOF) แปลงให้อยู่รูปความสัมพันธ์ของ 

B10 
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Spectral acceleration กับ  Spectral displacement ห รือ เรียกว่ากราฟ Capacity spectrum ด้ วย ว ิธ ี  Modal 
Analysis จะเหน็ได้ว่าเฟรมนี้สามารถรบัแรงได้ถงึ 0.60G (0.6 เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลก) ก่อนท ีจ่ะเกนิการวบิัต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 4 กราฟ Capacity spectrum แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง Sa กบั Sd 
 
 ในงานวิจยันี้ประเมนิความสามารถต้านทานแรงกระท าด้านข้างเนือ่ งจากแผ่นดนิไหวของโครงสร้างท ี่
ระดบัความรุนแรงของการสัน่ไหวต่าง ๆ ใช้ข้อมูลตาม มยผ. 1302-61 [6] โดยพื้นท ีต่ ัง้คอื อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ ท ี่
มชี ัน้ดนิประเภท C และฐานอาคารเป็นแบบยดึแน่น ดงันัน้ กราฟสเปกตรมัตอบสนอง (Demand Spectrum) ใน
พื้นท ีต่ ัง้ อ.แม่แจ่ม โดยมคีวามสัมพนัธ์ระหว่างความเร่งตอบสนองเชงิสเปกตรมักบัคาบการสัน่ ตาม มยผ1302-61 
แสดงในรูปท ี่ 5 แล้วจึงแปลงให้อยู่ในรูปของกราฟ Demand Spectrum จากความสัมพันธ์ของ Spectral 
Acceleration กบั Spectral Displacement โดยใช้อัตราส่วนความเหนียวเท่ากบั 1 แสดงในรูปท ี ่6 จะเหน็ว่าค่า
ความเร่งท ีต้่องการในการออกแบบมคี่าสูงสุดประมาณ 0.58G ในช่วงคาบต ่า ซึง่มคี่าน้อยกว่าความเร่งท ีอ่าคารรับ
ได้จากการวเิคราะห์ Pushover อีกท ัง้อาคารนี้เป็นอาคาร 4 ชัน้ หากใช้การประมาณค่าคาบของอาคารอย่างง่ายจะ
พบว่า มคีาบของอาคารประมาณ 0.4 วนิาท ีอย่างไรกต็ามจากการว ิเคราะห์ท ี่ละเอียดข ึ้นพบว่าคาบของอาคารมี
ค่าประมาณ 0.6 วนิาท ีซึ่งท าให้มคี่าความเร่งท ีต้่องการในการออกแบบต ่าลงไปอีก (0.42G) และมกีารเคลือ่นตัว
ของยอดอาคารประมาณ 3.8 ซ.ม. ซึง่น้อยกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมายถงึเกอืบ 3 เท่า 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเร่งตอบสนองเชงิสเปกตรมักบัคาบการสัน่ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟ Demand spectrum แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง Sa กบั Sd 
 

การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรยีน 4 ช ัน้ ใต้ถุนโล่ง (324ล./55-ข) ซึ่ง
ได้รบัการออกแบบไว้ส าหรบัพื้นท ีเ่สี่ยงภยัต่อแผ่นดนิไหว โดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่าง Capacity Curve 
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กบั Demand Curve ทีอ่ยู่ในรูปความความสัมพนัธ์ Spectral Acceleration กบั Spectral Displacement ดงัแสดง
ในรูปท ี ่7 ผลการประเมนิจากกราฟความสัมพนัธ์ Spectral Acceleration กบั Spectral Displacement ภายใต้คลืน่
แผ่นดนิไหวในพื้นท ี ่อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าจุดตัดของกราฟทัง้สองเส้น หรอืจุด Performance 
Point ของโครงข้อแขง็นี้อยู่ในช่วงอินอิลาสตกิท ีร่ะดบัสมรรถนะเข้าใช้อาคารได้ทนัท ี(Immediate Occupancy) ถอื
ว่าอยู่ในระดบัท ีด่แีละปลอดภยั หากเกดิแผ่นดนิไหวในความรุนแรงท ีค่าดไว้ในมาตรฐาน มยผ1302-61 [6] อาคาร
นี้จะไม่ได้ร ับความเสียหายใด ๆ ในตวัโครงสร้าง สามารถใช้เป็นศูนย์อพยพได้ ท ัง้นี้ควรระมดัระว ังการติดตัง้
เฟอร์นเิจอร์ เช่น ตู้ พัดลมเพดาน ฝ้า ช ัน้วางของ เพือ่ไม่ให้มโีอกาสหลุดร่วง และท าอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ อีก
ท ัง้หากเกดิแผ่นดนิไหวท ีม่คีวามแรงมากกว่าท ีค่าดไว้ในมาตรฐาน ย ิง่มีความจ าเป็นท ี่จะต้องตรวจสอบโครงสร้าง
ก่อนกลบัมาใช้งานอีกครัง้ 

 
ภาพท่ี 7 Capacity demand แสดงจุดสมรรถนะอาคาร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เนื่องด้วยการวจิ ัยนี้ได้ก าหนดให้ฐานรองรบัเป็นแบบย ึดแน่น ซึ่งถือว่าฐานรากมคี่าความแขง็แกร่ง 
(Stiffness) อย่างมาก ดงันัน้การวเิคราะห์ในกรณนีี้ จงึสามารถอภิปรายถงึผลจากพฤตกิรรมขององค์อาคารได้ใน
กรณที ี ่ได้ก่อสร้างท ีฐ่านรากท ีแ่ขง็แรงตามท ีส่มมตฐิานเท่านัน้ ซึง่ฐานรองรบัเป็นยดึแน่นนี้ส่งผลให้ คาบของอาคาร
สัน้กว่า กรณฐีานรากแบบจุดหมุน (Hinge) ท ัง้นี้การเกดิ จุดหมุดพลาสตกิท ีใ่กล้จุดรองรบัท ีสุ่ดจะถูกควบคุมให้เกดิ
ในโคนเสาเท่านัน้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการว ิเคราะห์หาความสามารถในการรับแรงแผ่นดนิไหวท ีค่าดว่าจะเก ิดข ึ้นในพื้นท ี่ต่าง ๆ กับ
โครงสร้างอาคาร สามารถท าได้โดยการน าแรงสถติในแนวด้านข้าง (Static Lateral Force) กระท าต่อแบบจ าลอง
อาคาร โดยก าหนดให้รูปแปปกระจายตวัของแรงคล้ายคลงึกบัรูปแบบการกระจายตวัของแรงคล้ายคลงึกบัรูปแบบ
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การกระจายการเคลือ่นตวัของอาคารเมือ่เกดิการโยกไหวในขณะเกดิแผ่นดนิไหว (อาจใช้สามเหลีย่มกลบัหวั หรือ 
ใช้รูปร่างของโหมดหนึง่) โดยวธิสีถติไม่เชงิเส้น (Pushover) ระดบัของแรงจะค่อย ๆ  ถูกปรบัเพิม่ข ึ้นเป็นข ัน้ ๆ  จาก
น้อยไปมาก โดยในแต่ละข ัน้จะท าการวเิคราะห์หาการเปลีย่นรูปทางด้านข้าง (Lateral deformation) และความ
เสียหายภายในอาคาร การวเิคราะห์ในลกัษณะนี้จะด าเนนิไปเรือ่ย ๆ จนกว่าแรงสถตินี้จะสามารถผลกัให้อาคาร
เกดิการวบิัต ิ

ผลการวเิคราะห์ดงักล่าวอยู่ในรูปของเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉอืนท ี่ฐานของอาคาร กบัการ
เคลื่อนท ี่ทางด้านข้างของยอดอาคาร เส้นกราฟนี้ถ ือเป็นความสามารถของอาคาร เพราะแสดงให้เห ็นถงึก าลัง
ต้านทานด้านข้างและความเหนียวของอาคาร ซึ่งเป็นป ัจจยัส าคญัท ีก่ าหนดความสามารถในการต้านทานแรง
แผ่นดนิไหวของอาคาร โดยอาคารเรยีนแบบ 324 ล./55-ข นี้มคีวามสามารถต้านทานแรงท ีเ่กดิจากการสัน่ได้ถ ึง
ประมาณ 0.6G (0.6 เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลก) อาคารตวัอย่างท ีน่ ามาศกึษานี้ เป็นอาคารเรยีนคอนกรตีเสริม
เหลก็ระบบเสา-คานสูง 4 ช ัน้ ท ีอ่อกแบบและก่อสร้างแล้วในเขตพื้นท ีเ่สี่ยงภยั ณ อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เมือ่ประเมนิความสามารถต้านทานแรงแผ่นดนิไหวของอาคารโดยท ี่ไม่ได้คดิถงึการดูดซบัพลังงานจากการแตก
ของโครงสร้างพบว่าอาคารดงักล่าวความแข ็งแรงมากการเคลื่อนตัวต ่า และมีความสามารถต้านทานแรง
แผ่นดินไหวอยู่ในระดับท ีด่แีละปลอดภัย (ไม่มคีวามเสียหายใด ๆ จากแรงแผ่นดนิไหวท ีค่าด) โดยหากมีแรงท ี่
กระท ามากเกนิกว่าท ีค่าดไว้ใน มาตรฐาน มยผ 1302-61 ท ีส่่วนท ีเ่กดิความเสียหายในล าดบัแรก คอืส่วนปลายคาน 
B10 ช ัน้ท ี ่2 เนือ่งจากรบัแรงดดั 

ทัง้นี้หากต้องการใช้อาคารเรียนนี้เป็นศูนย์อพยพหลงัจากเกิดแผ่นดนิไหวกม็ีความสามารถท ีจ่ะท าได้ 
หากแรงท ีเ่กดิข ึ้นเป็นไปตามคาดการณ์ ท ัง้นี้ควรตรวจสอบการตดิตัง้เฟอร์นเิจอร์เพือ่ไม่ให้มโีอกาสหลุดร่วง และท า
อันตรายต่อ ผู้ใช้อาคารจากการล้ม หรอื ร่วงหล่น และตรวจสอบโครงสร้างหรือขนาดของความแรงแผ่นดินไหว 
(Seismic Intensity) ท ีเ่กดิอีกครัง้ก่อนใช้เป็นศูนย์อพยพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการว ิจยัจากหน่วยวจิ ัยด้านนวัตกรรมท ีย่ ัง่ย ืนในกรอบวศิวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และงบประมาณในการท าโครงการบรกิารวชิาการ ”อยู่กบัแผ่นดนิไหว” 
ในปีท ี ่1-2 ท าให้มโีอกาสในการจดัการอบรม และเข้าไปประสานงานกบัพื้นเสี่ยงภยัจากแผ่นดนิไหว ใน อ.แม่แจ่ม 
ตลอดจนขอขอบคุณ นางวลิาวลัย์ ปาล ี(ผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 31) และ นายภูวศิ มณ ี(ครูกลุ่ม
สาระฯ การงานอาชพีฯ อุตสาหกรรม) ท ีไ่ด้ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูล ความช่วยเหลอืในพื้นท ี ่
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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ
รบั รู้ความสามารถของตนเองเพื่อป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นการศึกษาว ิจยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi-
experimental research) โดยใช้แบบแผนการว ิจยักลุ่มเดียวว ัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - 
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นชัน้ปีท ี ่1-3 จ านวน 28 คน ระยะเวลาด าเนนิการ  
4 สัปดาห์  กลุ่มตวัอย่างจะได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาฯ ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม การสาธติ การฝึก
ปฏิบัต ิการแสดงบทบาทสมมติร่วมกบัการได้รบัแรงจูงใจทางบวก เช่น การได้รบัรางวลั  การกล่าวชมเชยจากเพือ่น
และครูประจ าช ัน้ เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยั 1) คู่มอืสุขศกึษา 2) แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท ัว่ไป 
ความรู้เก ีย่วกบัการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ การรบั รู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ ความตัง้ใจ
ในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิช ิงพรรณนา โดยใช้ร้อยละ ความถี ่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถติ ิ Pair T-test ที่ระดบันยัส าค ัญ 0.05 ผลการวจิ ัย พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมค่าคะแนน
เฉลีย่การรบัรู้ความสามารถตนเองในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value 
= 0.001) ส่วนค่าคะแนนเฉลีย่ความรู้  ความคาดหวงัในผลลพัธ์และความตัง้ใจในการป้องกันพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
นัน้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถติ ิ (p-value > 0.05) ผลท ี่ได้จากการศกึษาวิจยันี้สามารถน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการ  วางแผนการดูแลนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นให้กบัโรงเรยีนเพื่อให้นักเรยีนสามารถป้องกันตนเอง
จากพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 
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ค าส าคญั: โปรแกรมสุขศกึษา  ทฤษฎีการรบัรู้ความสามารถของตนเอง  พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ   
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
Abstract 

This research aimed to study the effectiveness of health education program by the application  
self-efficacy theory for prevention of sexual risk behavior which was Quasi -experimental research by using 
one group pretest-posttest design. The sample was junior high school students (M.1-3) total of 28 students. 
Duration of participation 4 weeks. The sample was participated the health education program that consisted 
of lecture, discussion, demonstration, practice sessions and role play accompany with positive reinforcement 
(rewards and admiring words from friends and teachers). The research instruments included  1) Health 
education handbook 2) Questionnaire included 5 parts which were general information, sex behavior’s 
knowledge, self-efficacy, outcome expectancy, and intention. Data were analyzed by using descriptive 
statistics consisted of percentage, frequency, standard deviation and Pair T-test statistic (at significance level 
0.05). The results shown that self-efficacy score of participants after participation in the program was 
statistically significant difference (p-value = 0.001). While knowledge, outcome expectancy and intention 
score were not statistically significant difference (p-value > 0.05). The result of this study will be useful for 
taking care of junior high school students that can protect themselves from sexual risk behaviors. 
 
Keywords: Health Education Program, Self-Efficacy Theory, Sexual Risk Behavior,  
Junior High School Students 
 
บทน า 

วยั รุ่นเป็นช่วงว ัยท ี่เช ือ่มต่อระหว่างว ัยเดก็และว ัยผู้ใหญ่ แบ่งเป็น ว ัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-13 ปี  วยั รุ่น
ตอนกลาง อายุ 14-16 ปีและวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 17-19 ปี ช่วงวยั รุ่นนี้มกีารเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม เป็นระยะท ีต้่องปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมจากเดก็ไปเป็นผู้ใหญ่ อาจมีความสับสนในบทบาท อารมณ์ 
มกัอ่อนไหวแปรปรวนง่าย มคีวามต้องการเป็นตวัของตวัเอง ต้องการการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่นและครอบครวั อยากรู้
อยากลองและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เริม่เรยีนรู้พฒันาการทางเพศมากข ึ้นเกดิจากการเปลีย่นแปลงของ
ฮอร์โมนซึง่จะกระตุ้นการเปลีย่นแปลงของร่างกายและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอาจส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวยัรุ่นได้ [1-3] 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้จ ัดเกบ็ข้อ มูลสถติกิารคลอดบุตรของ
วยัรุ่นไทยปี พ.ศ. 2558 พบว่า ข้อ มูลการคลอดบุตรในพื้นท ีจ่งัหวดันครนายกของแม่ว ัยรุ่นซึ่งมอีายุน้อยกว่า 15 ปี 
มจี านวน 18 คน และแม่วยั รุ่นอายุ 15-19 ปี  มจี านวน 570 คน [4] ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 วัยรุ่นไทยประมาณ 10 ล้าน
คนช่วงอายุ 10 –19 ปีมกีารคลอดบุตร ค ิดเป็นร้อยละ 14.2 หรอืค่าเฉลีย่วนัละ 252 ราย [5] ในปี พ.ศ. 2561 รายงาน
ผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมท ีส่ัมพนัธ์กบัการตดิเช ื้อ เอชไอวกีลุ่มนกัเรยีนซึง่ท าการเก็บข้อมูลในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท ี่ 2, 5 และระดบัอาช ีวศ ึกษาชัน้ประกาศนียบัตรว ิชาชพีปีท ี ่2 พบว่า ข้อ มูลของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 
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(ช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น) นกัเรยีนชายอายุเฉลีย่เมือ่มเีพศสัมพนัธ์ครัง้แรกคอื 13.0 ปี ส่วนในนกัเรียนหญิงอายุเฉลี่ย 
เมือ่มเีพศสัมพนัธ์ครัง้แรกคอื 13.2 ปี ข้อมูลพฤตกิรรมการเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ พบว่า นกัเรยีนชาย
ป่วยมากท ีสุ่ดด้วยอาการปสัสาวะแสบขดั รองลงมาคอื มขีองเหลวท ีผ่ดิปกตไิหลออกจากอวยัวะเพศร้อยละ 3.9 และ 
2.5 ตามล าดบั  ส่วนนกัเรยีนหญิงมอีาการเจ็บป่วยด้วยโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์มากท ี่สุด คอื มขีองเหลวท ีผ่ดิปกติ
ไหลออกจากอวยัวะเพศ รองลงมาคอื  มอีาการปสัสาวะแสบขดัร้อยละ 1.5 และ 1.4 ตามล าดบั  [6] การมเีพศสัมพนัธ์
ของวยัรุ่นจนเกดิการตัง้ครรภ์ส่งผลให้เกดิความเสี่ยงขณะตัง้ครรภ์และการคลอด เช่น ภาวะความดนัโลหติสูงและภาวะ
โลหติจาง การคลอดก่อนก าหนด ทารกท ีเ่กดิมามนี ้ าหนักตวัน้อย [7] นอกจากนี้ย ังพบปญัหาสุขภาพจติของมารดา
วยัรุ่นหลังคลอดซึง่มภีาวะซมึเศร้า พบว่า ปจัจ ัยท ีส่ัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าของมารดาวยัรุ่นหลงัคลอด ได้แก่ มารดา
วยัรุ่นท ีต่ ัง้ครรภ์แรกและความไม่พร้อมของการตัง้ครรภ์ [5] 

จากการท ีผู้่วจิ ัยได้มโีอกาสน านสิิตในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (การส่งเสรมิสุขภาพ) เข้าไปจดักจิกรรม
การส่งเสรมิสุขภาพซึง่เป็นส่วนหนึง่ของรายวชิาการส่งเสรมิสุขภาพตามวยัโดยจดักจิกรรมให้กบันกัเรยีน ณ โรงเรยีน
แห่งหนึง่ พื้นท ีอ่ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ผู้วจิยัได้มโีอกาสพูดคุยกบัคณะครูของโรงเรยีนซึง่ให้ข้อมูลนกัเรยีน
ส่วนใหญ่เป็นเดก็ในพื้นท ีใ่กล้โรงเรยีนมฐีานะปานกลางถงึยากจนส่วนใหญ่เดนิทางมาโรงเรยีนด้วยตนเองบางคนต้อง
เดนิเท้ามาโรงเรยีนเอง จากข้อมูลบันทกึการเย ีย่มบ้านนักเรยีนชัน้ ม.1-ม.3 ปีการศกึษา 2560 พบว่านกัเรยีนอาศยัอยู่
กบัพ่อแม่ร้อยละ 38.46 และนกัเรยีนบางคนอาศยัอยู่กบัพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อาศัยอยู่กบัปู่  ย่า ตา ยาย ญาต ิ
คดิเป็นร้อยละ 61.54 ในบางคนนัน้จากหลกัฐานท ี่ใช้ประกอบเพือ่รบั เข้าเรียนระบุว่านกัเรียนไม่ปรากฏนามบิดา 
นอกจากนี้ผู้ปกครองนกัเรยีนจ าเป็นต้องท างานเพือ่ให้สามารถมรีายได้มาเลี้ยงครอบครวัได้อย่างเพียงพออาจท าให้
ผู้ปกครองไม่มเีวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง 

ทัง้นี้นกัเรยีนจะได้รบัการอบรมสัง่สอนให้ความรู้ในเรือ่งวชิาการและการดูแลตนเองจากโรงเรยีน ผู้วจิยัได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ประเดน็การจดัการเรยีนรู้ในเนื้อหาเกีย่วก ับเพศศึกษาท ีถู่กต้องมคีวามจ าเป็นกบันักเรยีนใน
ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เนือ่งจากโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างนี้เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมี
จ านวนน้อยจงึออกแบบกจิกรรมในลักษณะกจิกรรมกลุ่มร่วมกนัท ัง้ระดบัช ัน้ ม.1-ม.3 เพื่อให้นักเรยีนได้ท ากจิกรรม
ร่วมกนัและส่งเสรมิบทบาทการดูแลซึง่กนัและกนัระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง 

ผู้วจิยัได้ตระหนักถงึความส าคญัของปญัหาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศในวยัรุ่น จงึได้พฒันาโปรแกรมสุขศกึษา
ให้กบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นเพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง Bandura,1997 [8] กล่าวถึง บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆ ออกมาส่วนหนึง่มาจากความ
คาดหวังถึงผลของการกระท านัน้ๆ และประเมนิความสามารถของตนเอง กล่ าวคือ การรบั รู้ความสามารถตนเอง 
(Self-efficacy) ส่งผลให้บุคคลตดัสินใจแสดงพฤตกิรรม จากการทบทวนวรรณพบว่ามกีารน าเอาทฤษฎีการรับ รู้
ความสามารถของตนเองมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมสุขศกึษา ดงันี้  ศริพิร ชุดเจอืจนีและคณะ,2560 [9] ศกึษาผล
ของโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนในการเสรมิทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมสุขภาพทางเพศของนกัเรยีน พบวา่ 
นกัเรยีนในกลุ่มทดลองมกีารรบั รู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าค ัญทางสถติ ิ นอกจากนี้การศกึษา
ของภาษิต ศ ิร ิเทศและคณะ,2561 [10] พบว่าโปรแกรมพัฒนาการรับ รู้ความสามารถของตนเองในก ารป้องกัน 
การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นท าให้กลุ่มทดลองมกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวงัในผลลพัธ์เพิม่ข ึ้น  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
1. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัคะแนนความรู้ การรบัรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์และ 

ความตัง้ใจในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1-3 โรงเรยีนแห่งหนึง่ อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
 กลุ่มตัวอย่างคัดเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้ว ิจยัเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท ี ่1 -3 โรงเรยีนแห่งหนึง่ ณ อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ซึง่ เป็นโรงเรยีนท ีผู้่บรหิารและคณะครู
ยนิดใีห้ความอนุเคราะห์และจดัให้มกีารเชญิวทิยากรจากภายนอกโรงเรยีนเพือ่เข้าไปสอนเรือ่งเพศศกึษา ท ัง้นี้มเีกณฑ์
ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 เกณฑ์การรบักลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) ดงัน้ี 
 1. เพศชายและเพศหญิงท ีม่อีายุ 12-15 ปี  
 2. มสีตสิัมปชญัญะ สื่อสารเข้าใจ  
 เกณฑ์การไม่รบักลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria) 
 1.ผู้ปกครองไม่ยนิยอมให้เข้าร่วมโครงการ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 1. โปรแกรมสขุศึกษาพฒันาตามแนวคิดทฤษฎีการรบัรู้ความสามารถตนเอง   
กจิกรรมท ัง้หมด 4 ครัง้ โดยด าเนนิกจิกรรมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 45-60 นาท ี  
 กิจกรรมครัง้ท่ี 1: ยนิดที ีไ่ด้รู้จกัและตัง้รบัการเปลีย่นแปลงเมือ่เข้าสู่วยัรุ่น  
 กิจกรรมครัง้ท่ี 2: พฤตกิรรมทางเพศเมือ่เข้าสู่วยัรุ่น 
 กิจกรรมครัง้ท่ี 3: รู้ไว้ ปลอดภยั ไกลโรค 
 กิจกรรมครัง้ท่ี 4: สื่อสารอย่างมัน่ใจ ท าได้  ไม่เสี่ยงและการป้องกนัการล่วงละเมดิทางเพศ 
 2. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
 ระดบัการศกึษา อายุ เพศ การอยู่อาศยัของนกัเรียน ค่าใช้จ่ายท ีน่กัเรยีนได้รบั ต่อวนั ก ิจกรรมท ีน่ักเรยีนท า
เป็นประจ าเมือ่มเีวลาว่าง พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์  การมคีนรัก  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการป้องกัน                 
พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ การปรกึษาเรือ่งเพศ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความรู้การป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ จ านวน 15 ข้อ 
 ลกัษณะค าถามแบบปรนัย เลอืกตอบได้เพยีงข้อเด ียว จาก 4 ตวัเลอืก เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกให้                   
1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน มจี านวน 15 ข้อ 15 คะแนน 
 การแบ่งระดับคะแนนความรู้การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แบ่งเป็น 3  ระดับ คอื  ระดบัสูง ระดับ                 
ปานกลางและระดบัต ่า อ้างอิง[Bloom,1971] อ้างถงึใน [11]  
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 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการรบัรู้ความสามารถตนเองในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ จ านวน 10 ข้อ  
 ลกัษณะค าถามเป็นข้อความเชงิบวกและเชงิลบ จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเตม็ 30 คะแนน ค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ม ี3 ระดบั คอื เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลางและเหน็ด้วยน้อย  
 ตวัเลือก   กรณีค าถามเชิงบวก   กรณีค าถามเชิงลบ 
 เหน็ด้วยมาก    3 คะแนน   1 คะแนน 
 เหน็ด้วยปานกลาง   2 คะแนน   2 คะแนน 
 เหน็ด้วยน้อย    1 คะแนน   3 คะแนน 
 การแบ่งระดบัคะแนนการรบัรู้ความสามารถของตนเอง อ้างอิง[Best,1981] อ้างถงึใน [11]  
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  จ านวน 10 ข้อ 
 ลกัษณะค าถามเป็นข้อความเชงิบวกและเชงิลบ จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเตม็ 30 คะแนน ค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ม ี3 ระดบั คอื เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลางและเหน็ด้วยน้อย   
 ตวัเลือก   กรณีค าถามเชิงบวก   กรณีค าถามเชิงลบ 
 เหน็ด้วยมาก    3 คะแนน   1 คะแนน 
 เหน็ด้วยปานกลาง   2 คะแนน   2 คะแนน 
 เหน็ด้วยน้อย    1 คะแนน   3 คะแนน 
 การแบ่งระดบัคะแนนความคาดหวงัในผลลพัธ์ อ้างอิง[Best,1981] อ้างถงึใน [11]  
 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลความตัง้ใจในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  จ านวน 10 ข้อ 
 ลกัษณะค าถามเป็นข้อความเชงิบวกและเชงิลบ จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเตม็ 30 คะแนน ค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ม ี3 ระดบั คอื ตัง้ใจปฏิบัตมิาก ตัง้ใจปฏิบัตปิานกลาง ตัง้ใจปฏิบัตน้ิอย  
 ตวัเลือก    กรณีค าถามเชิงบวก   กรณีค าถามเชิงลบ 
 ตัง้ใจปฏิบัตมิาก     3 คะแนน   1 คะแนน 
 ตัง้ใจปฏิบัตปิานกลาง    2 คะแนน   2 คะแนน 
 ตัง้ใจปฏิบัตน้ิอย     1 คะแนน   3 คะแนน 
 การแบ่งระดบัคะแนนความตัง้ใจในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ อ้างอิง [Best,1981] อ้างถงึใน [11]  
 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม พจิารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมตามเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษา ความชดัเจนของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน  
 จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบันกัเรยีนท ีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ท าการวเิคราะห์ค่าความ
เช ือ่มัน่ของด้านความรู้ด้วย (Kruder-Richardson 20: KR-20) ได้ค่าเท่ากบั 0.76 และหาค่าความเช ือ่มัน่ (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ด้านการรับ รู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลพัธ์ ความตัง้ใจในการป้องกัน
พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ โดยมคี่าดงันี้ 0.82, 0.75, 0.79 ตามล าดบั 
 

การพิจารณารบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
 โครงการวจิยันี้ไดรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์จากคณะกายภาพบ าบัด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
เอกสารรบัรองเลขท ี ่PTHP2018-007 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงันี้ 

วเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไป ระดบัการศกึษา อายุ เพศ การพกัอาศยัของนกัเรยีน ค่าใช้จ่ายท ีน่กัเรยีนได้รบัต่อวนั 
กจิกรรมท ีน่กัเรยีนท าเป็นประจ าเมือ่มเีวลาว่าง พฤติกรรมการดืม่แอลกอฮอล์ การมคีนรัก การรบั รู้ข้อมูลข่าวสาร
เก ี่ยวกับการป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ท ี่ปรกึษาเรือ่ งเพศ ใช้สถิต ิเช ิงพรรณนาโดยการจดัท าค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) 
  วเิคราะห์ค่าเฉลีย่คะแนนความรู้เก ีย่วกบัการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ การรบั รู้ความสามารถตนเอง 
ความคาดห วังในผลลัพ ธ์  ค ว ามตัง้ ใจในการ ป้ องกันพฤติก รรม เสี่ ย งท างเพศ โดย ใช้ สถิต ิ (Pair t-test)  
ในการเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมโดยก าหนดค่านยัส าคญั (p-value < 0.05) 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 นกัเรยีนท ีเ่ข้าร่วมโปรแกรมสุขศกึษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรบั รู้ความสามารถของตนเองเพือ่ ป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ านวนทัง้สิ้น  28 คน เพศชาย 14 คน (ร้อยละ 50.00)  เพศหญิง 14 คน (ร้อยละ 50.00) 
ซึง่มอีายุเฉลีย่  13.79 ± 1.10 ปี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1, 2, 3 จ านวน 12, 10, 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 , 
35.71, 21.43 ตามล าดบั ข้อมูลการพกัอาศยัมดีงันี้  นกัเรยีนอาศัยอยู่กบัญาต,ิ อยู่กบับิดามารดา, อยู่ก ับบิดา, อยู่ก ับ
มารดา จ านวน 11, 10, 4, 3 คน  ค ิดเป็นร้อย ละ 39.28, 35.17, 14.29, 10.71 ตามล าดับ  ค่าใช้จ่ายโดย เฉลี่ย 
ทีน่กัเรียนได้รบัต่อวนั 34.82 ± 11.01 บาท พฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดอืนท ีผ่่านมา พบว่า ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่ไม่ดืม่เครือ่ งด ืม่แอลกอฮอล์ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 53.57) รองลงมาดื่มบางครัง้ จ านวน  12 คน 
(ร้อยละ 42.86) และดื่มเป็นประจ า จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.57) ท ัง้นี้ข้อมูลเก ีย่วก ับการมีคนรกั พบว่า ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่เคยมีคนรัก จ านวน 16 คน (ร้อยละ 57.14) รองลงมา คือ  มีคนรักอยู่ในป ัจจุบัน จ านวน 
8 คน (ร้อยละ 28.57) และไม่เคยมคีนรกั จ านวน 4 คน (ร้อยละ 14.29)  โดยพบว่านกัเรยีนมที ีป่รกึษาเรือ่งเพศ คอื ครู 
บิดามารดา, เพือ่น  บุคลลท ีรู้่จกั, ไม่ปรกึษาบุคคลใด จ านวน 17, 16, 9, 7, 3 คน คดิเป็นร้อยละ 60.71, 57.14, 32.14, 
25.00 10.71 เมือ่สอบถามถงึกจิกรรมท ีน่กัเรยีนท าเป็นประจ าเมือ่มเีวลาว่าง พบว่ากจิกรรมสามล าดบัแรกท ีผู้่เข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่นิยมท าเป็นประจ า ได้แก่ การเล่นเกม การกฬีาและการใช้โทรศพัท์มือถอื  นอกจากนี้แหล่งข้อมูล
ข่าวสารท ี่นกัเรียนได้รบัรู้ข้อมูลเก ีย่วกบัการป้องกันพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อ มูลข่าวสารจาก
อินเทอร์เนต็ จ านวน 19 คน (ร้อยละ 67.86) รองลงมาได้รบัข้อมูลจากครอบครวั จ านวน 11 คน (ร้อยละ 32.29) ข้อมูล
จากโทรทศัน์ จ านวน 10 คน (ร้อยละ 35.71)   
 2. ข้อมูลความรู้การป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  
 ก่อนการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้เรือ่งการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัสูงจ านวน 
13 คน คดิเป็นร้อยละ 46.43 ระดับปานกลางจ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 42.86 และระดับต ่าจ านวน 3 คน คดิเป็น
ร้อยละ 10.71 
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หลงัการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมคีวามรู้เรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัสูงจ านวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ระดบัปานกลางจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดบัต ่าจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 ดงัตารางท ี ่1 

เมือ่ เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมพบว่า คะแนนเฉลีย่หลังการเข้าร่วมสูงกว่า
คะแนนก่อนการเข้าร่วมอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.227) ดงัตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมจ าแนกตามระดบัความรู้
เก ีย่วกบัการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 

 
ก่อนการเข้าร่วม          หลงัการเข้าร่วม 
จ  านวน            ร้อยละ           จ  านวน            ร้อยละ 

ระดบัสูง 13 46.43 18 64.29 
ระดบัปานกลาง 12 42.56 7 25.00 
ระดบัต ่า 3 10.71 3 10.71 
รวม 28 100.00 28 100.00 
x̄, S.D. 11.00, 1.94 11.64, 2.39 
 

3. ข้อมูลการรบัรู้ความสามารถตนเองในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ก่อนการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดบัการรบัรู้ความสามามารถตนเองในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทาง

เพศอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ระดบัปานกลางจ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 75.00 และ
ระดบัน้อย จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 14.29 

หลงัการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดบัการรบัรู้ความสามามารถตนเองในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทาง
เพศอยู่ในระดับมากจ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 32.14 ระดับปานกลาง จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 67.86 และ
ระดบัน้อย จ านวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ดงัตารางท ี ่2 

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการเข้าร่วม พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการเข้าร่วมสูงกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.001) ดงัตารางท ี ่5 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมจ าแนกตามระดับการรบั รู้
ความสามามารถตนเองในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 

ระดบัการรบัรู้
ความสามารถตนเอง 

ก่อนการเข้าร่วม หลงัการเข้าร่วม 

จ  านวน ร้อยละ จ  านวน ร้อยละ 

ระดบัมาก 3 10.71 9 32.14 
ระดบัปานกลาง 21 75.00 19 67.86 
ระดบัน้อย 4 14.29 0 0 
รวม 28 100.00 28 100.00 
x̄, S.D. 22.79, 2.33 24.86, 2.12 
 

4.ข้อมูลความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ก่อนการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดบัความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

อยู่ในระดบัสูง จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 10.71 ระดบัปานกลาง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และระดบัต ่า
จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 14.29 

หลงัการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดบัความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
อยู่ในระดบัสูง จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 10.71 ระดบัปานกลาง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และระดบัต ่า
จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 14.29 ดงัตารางท ี ่3 

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการเข้าร่วมพบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองสูงกว่าคะแนนก่อน
การเข้าร่วมอย่างมไีม่นยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.729) ดงัตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมจ าแนกตามระดับ 
ความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 
ระดับความคาดหว ัง 
ในผลลพัธ์ 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
จ  านวน ร้อยละ จ  านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง 3 10.71 3 10.71 
ระดบัปานกลาง 21 75.00 21 75.00 
ระดบัต ่า 4 14.29 4 14.29 
รวม 28 100 28 100 
x̄, S.D. 26.61, 1.83 26.43, 1.77 
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5. ข้อมูลความตัง้ใจในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ก่อนการเข้าร่วมผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดับความตัง้ใจในการป้องกันพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัมาก

จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 14.29 ระดบัปานกลางจ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 67.86 และระดบัน้อยจ านวน 5 คน 
คดิเป็นร้อยละ 17.86 

หลงัการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมรีะดบัความตัง้ใจในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัมาก
จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัปานกลางจ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ60.71 และระดบัน้อยจ านวน 3 คน 
คดิเป็นร้อยละ 10.71 ดงัตารางท ี ่4 

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการเข้าร่วม พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองสูงกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมอย่างมไีม่นยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.431) ดงัตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมจ าแนกตามระดับความตัง้ใจ
ในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 

ระดับความตัง้ ใจ ใน
การปฏิบติั 

ก่อนการเข้าร่วม หลงัการเข้าร่วม 
จ  านวน ร้อยละ จ  านวน ร้อยละ 

ระดบัมาก 4 14.29 8 28.57 
ระดบัปานกลาง 19 67.86 17 60.71 
ระดบัน้อย 5 17.86 3 10.71 
รวม 28 100 28 100.00 
x̄, S.D. 26.21, 2.27 26.75, 2.73 

 
ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความตัง้ใจในการป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ก่อนและหลงัการเข้าร่วม (n=28) 

ข้อมูล Mean ± S.D. t p-value 
ก่อนเข้าร่วม หลงัเข้าร่วม 

ความรู้ 11.00 ± 1.94 11.64 ± 2.39 1.24 0.227 
การรบัรู้ความสามารถ 22.79 ± 2.33 24.86 ± 2.12 3.59 0.001* 
ความคาดหวงัในผลลพัธ์    26.61 ± 1.88      26.43 ± 1.77 -0.35 0.729 
ความตัง้ใจในการป้องกนั 26.21 ± 2.27 26.75 ± 2.73 0.80 0.431 
*Significant < 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวจิยัด้านความรู้เก ีย่วกบัการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ก่อนและหลงัเข้า

ร่วมโปรแกรมคะแนนเฉลีย่ความรู้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p-value = 0.227) ท ัง้นี้ก่อนและหลงัเข้า
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลีย่ความรู้อยู่ในระดับสูง อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาข้อค าถาม
ความรู้เป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามท ี่มรีะดับคะแนนเฉลีย่เพิ่มข ึ้นภายหลงัจากท ีเ่ข้าร่วมโปรแกรมมดีงันี้  ข้อค าถาม  
“หากมเีพศสัมพนัธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามยัจะเสีย่งต่อการเกดิโรคในข้อใด” ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมมนีกัเรยีนตอบ
ค าถามจากตัวเลอืกท ี่ก าหนดให้ได้ ถูกต้องจ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมมนีกัเรยีน 
ตอบค าถามถูกต้องจ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 67.86 นอกจากนี้  ข้อค าถาม “ข้อความใดท ีแ่สดงถงึการใช้ทกัษะ
ปฏิเสธ” ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมมนีกัเรยีนตอบค าถามถูกต้องจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 หลังเข้าร่วม
โปรแกรม มนีกัเรยีนตอบค าถามถูกต้องจ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 75.00 การศกึษาวจิยัครัง้นี้จดักจิกรรมในรูปแบบ
การใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น กจิกรรมระดมสมอง กจิกรรมบทบาทสมมต ิกจิกรรมฝึกปฏิบัต ิกลวธิกีระบวนการกลุ่ม
เป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม นกัเรยีนเกดิความรบัผดิชอบจากการแบ่งหน้าท ีใ่นการท างาน
กลุ่มได้มโีอกาสแสดงความคิดเหน็ร่วมกนั การน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าช ัน้เรยีนช่วยเพิ่มพูนความรู้และขยายทศันคติ
ให้กว้างมากข ึ้นอีกท ัง้กระตุ้นความสนใจให้นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้น [9]  

ผลการวจิยัด้านการรบัรู้ความสามารถของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมคะแนนเฉลี่ย
การรบัรู้ความสามารถแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.001) สอดคล้องกับการศกึษาของอ่อนนุช 
หมวดคูณและคณะ,2561 [12] พบว่าหลงัเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมกีารรับ รู้ความสามารถของตนเองใน              
การป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value <0.001) ลกัษณะรูปแบบ
การจัดกิจกรรม เช่น การบรรยายประกอบสไลด์เร ือ่ งว ิธกีารคุมก าเนิด การสาธิตการสวมถุงยางอนามัยท ี่ถูกว ิธ ี
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิการสวมถุงยางอนามัยกับโมเดล รบัชมวิด ีทศัน์เรือ่ งทกัษะการปฏิเสธการเจรจาต่อรองและ                    
การป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ผลการวจิ ัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองย ัง
สอดคล้องกบัวนัวสิาข์ บัวลอย และคณะ,2557 [13] พบว่า หลังการทดลองผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลีย่การ
ตระหนักรู้ในตนเองเรื่องพฤตกิรรมเสี่ยงท ี่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ                     
(p-value < 0.05) การจดักจิกรรมมเีนื้อหาเกีย่วกบัข ัน้ตอนการปฏิเสธและการเจรจาต่อรองและมตีวัอย่างประโยคค าพูด
ท ีใ่ช้สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการถูกชกัชวนไปเท ีย่วกลางคนื  

ผลการวจิยัด้านความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ก่อน
และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมคะแนนเฉลีย่ด้านความคาดหวงัในผลลพัธ์แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าค ัญทางสถติ ิ(p-value 
= 0.729) Bandura,1997 อ้างถึงใน [14] ความคาดหวงัในผลลัพธ์ ค ือ ความเช ือ่ท ี่บุคคลประเมนิค่าพฤตกิรรมเฉพาะ
อย่างท ีจ่ะปฏิบัตอิันจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท ีค่าดหวงัไว้ได้โดยการคาดหวงัในสิ่งท ีเ่กดิข ึ้นสืบเนื่องจากพฤตกิรรมท ีไ่ด้กระท า 
ท ัง้นี้นกัเรยีนบางคนอาจจะยงัไม่มโีอกาสได้พบเหน็สถานการณ์จรงิ ไม่มปีระสบการณ์จากการกระท าโดยตรง ระดับ
ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของกลุ่มตวัอย่างจงึไม่เปลีย่นแปลงไปท ัง้ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมโดยมคี่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัปานกลาง  

ผลการว ิจยัด้านความตัง้ใจในการป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ก่อนและหลงัเข้า
ร่วมโปรแกรมคะแนนเฉลีย่ความตัง้ใจในการป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถิต ิ
(p-value = 0.431) ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของพชันยีา เชยีงตา,2561 [2] พบว่า เมือ่ เปรยีบเทยีบคะแนน
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ด้านความตัง้ใจป้องกันการตัง้ครรภ์ในว ัย รุ่นระยะหลังการทดลอง ระยะตดิตามผล 1 และ 2 เด ือน มีค่าคะแนน 
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ Bandura,1997 อ้างถงึใน [14] องค์ประกอบด้านการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองและด้านความคาดหวงัผลลพัธ์มผีลต่อการตดัสินใจท ีจ่ะกระท าพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ๆ กล่าวคอื หากการรบั รู้
ความสามารถของตนเองและความคาดหวงัผลลพัธ์เกดิข ึ้นสูงท ัง้สองด้านจะท าให้บุคคลมแีนวโน้มท ีจ่ะแสดงพฤตกิรรม
อย่างแน่นอน แต่ถ้ามเีพยีงด้านใดสูงหรอืต ่าบุคคลนัน้กม็แีนวโน้มท ีจ่ะไม่แสดงพฤตกิรรม  

กจิกรรมตามโปรแกรมวจิยัครัง้นี้มกีารพฒันาการรบัรู้ความสามารถให้กบักลุ่มตวัอย่างจาก 4 แหล่ง ดงันี้ 
1) การกระตุ้นอารมณ์ (Emotional Arousal) ผู้วจิยัสร้างสัมพนัธภาพให้เกดิความเป็นกนัเองระหว่างผู้วจิยั

และกลุ่มตัวอย่างด้วยกิจกรรมนันทนาการท าให้เก ิดความสนุกสนานผ่อนคลายทางร่างกายและอารมณ์ สร้าง
บรรยากาศการเรยีนรู้และความพร้อมก่อนจะน ากลุ่มตวัอย่างเข้าสู่เนื้อหาท ีไ่ด้จดัเตรยีมไว้  

2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) เช่น ภาพประกอบการบรรยาย สื่อว ีด ีท ัศน์ สมุดภาพโรคติด ต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รวมถึงสื่อคู่ม ือ สุขศึกษาท ี่ใช้ในโปรแกรมซึ่งมีจดัเตรียมเรื่องราวสถานการณ์ของตัวแบบไว้ เช่น 
สถานการณ์ตวัอย่างพฤตกิรรมท ีไ่ม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร สถานการณ์โดยใช้ตวัละครท ี่ม ี
บทสนทนาท ี่มกีารใช้ทกัษะปฏิเสธ กลุ่มตวัอย่างจะเกดิการสังเกตในสถานการณ์นัน้และเป็นการได้รบัประสบการณ์
ทางอ้อม  

3) ประสบการณ์ความส าเรจ็จากการกระท าพฤติกรรมด้วยตนเอง (Mastery experiences) ผู้วจิยัจ ัด
กจิกรรมให้มกีารปฏิบัตใินสิ่งท ีแ่สดงออกถงึความส าเรจ็ด้วยตนเอง เช่น การร่วมกนัคดิและได้แสดงบทบาทสมมต ิฝึก
ปฏิบัตกิารสวมถุงยางอนามยัท ีถู่กวธิดี้วยตนเอง ฝึกปฏิบัตกิารใช้ทกัษะปฏิเสธ  

4) การชักจูงด้วยค าพูด (Verbal Persuasion) ผู้วจิยัจดัให้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างรุ่นพีรุ่่น
น้องโดยตลอดระยะเวลาการท ากจิกรรมสนบัสนุนให้มกีารใช้ค าพูดชมเชย ให้ก าลังใจกนัในกลุ่ม นอกจากนี้นกัเรยีนท ี่
เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รบัคู่มอืสุขศกึษาซึ่งมกีารก าหนดภารกิจพชิติรางวลัไว้โดยหากนักเรยีนสามารถท ากจิกรรมท ี่
มอบหมายให้ได้ส าเรจ็จะได้รบัรางวลัรวมถงึการกล่าวชมเชยจากเพือ่นและคุณครูประจ าช ัน้เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจใน
ความสามารถหลกีเลีย่งต่อพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 

ผลการศกึษาท ีไ่ด้จากงานวจิ ัยครัง้นี้จะเป็นข้อมูลท ี่ช่วยประกอบการวางแผนในการจัดกิจกรร มต่อไปใน
โรงเรียนเพือ่ เสริมสร้างให้นักเรยีนมพีฤติกรรมทางเพศทีเ่หมาะสม ลดป ัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนว ัยอันควร 
ลดโอกาสในการเกดิโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมถงึการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์  
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยันี้ได้รบัการสนบัสนุนจาก “ทุนวจิยังบประมาณเงนิรายได้คณะกายภาพบ าบัด ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศกีษานี้ เพือ่ประเมนิผลของชนดิและความหนาของเซอร์โคเนยีบนหลกัยดึรากเทยีม

ชนิดต่างๆ ต่อสีของครอบฟนัเซอร์โคเนียบนรากเท ียม โดยในการศึกษานี้จ าลองครอบฟนัเซอร์โคเนยีสี A3  
เป็นลกัษณะแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มลิลเิมตร จากวสัดุเซอร์โคเนยีสองชนดิคอื Prettau Anterior และ 
Vita YZ ST ทีม่ ีความหนา 1 และ 1.5 มลิลิเมตร และน ามาวางบนหลกัยดึรากเท ียมซึง่ถูกจ าลองข ึ้นจากวัสดุ 
สามประเภทได้แก่ ไทเทเนยีม เซอร์โคเนยีสีขาว และเซอร์โคเนยีสีเหลอืง จากนัน้ท าการวดัค่าความต่างส ี(∆E) 
ของวสัดุ เทยีบกบักลุ่มควบคุมซึง่จ าลองจากเซอร์โคเนยีท ี่ใช้ท าครอบฟนัแต่ละชนดิท ีม่ ีความหนา 4 มิลลเิมตร  
ด้วยเครือ่งวดัเทยีบสี (spectrophotometer) โดยประมวลผลออกมาในระบบของ CIELab สถติทิ ีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลคือ three-way ANOVA และ Scheffé test ผลการทดลองพบว่า ชนดิและความหนาของเซอร์โคเนยี  ท ีว่าง
บนหลกัยดึรากเทยีมชนิดต่างๆ มีผลต่อสีของครอบฟนับนรากเทยีมอย่างแตกต่างกนั ซึ่งเมื่อความหนาของ 
ครอบฟนัเซอร์โคเนียเพิ่มมากข ึ้น จะส่งผลให้ค่าความต่างสีลดลง และเมือ่ครอบฟนัเซอร์โคเนียท ีม่ ีความหนา  
1.5 มลิลิเมตร วางบนหลกัยดึรากเท ียมเซอร์โคเนียสีขาว และเซอร์โคเนียสีเหลอืง จะให้ค่าความต่างสีในระดับ 
ทีย่อมรบัได้ (∆E<3) 

 
ค าส าคญั: เซอร์โคเนยี  หลกัยดึรากเทยีม  ส ี
 

Abstract 
This in vitro study aims to assess the effect of ceramic thickness and implant abutment material 

on the color of monolithic translucent zirconia restorations. Disc-shaped A3 shade specimens with 12 mm 
diameter of two translucent zirconia (Prettau Anterior and Vita YZ ST) were prepared in 1- and 1.5-mm 
thickness for study groups and 4 mm thickness for control groups. The specimens were placed on three 
different implant-abutment materials made from titanium, white-shaded, and yellow-shaded zirconia. The 
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color difference (∆E) between test and control specimens were evaluated in CIELab value by the 
spectrophotometer. The three-way ANOVA was used to analyze the effect of zirconia material and 
thickness on different implant abutments, and the Scheffé test was applied for multiple comparisons 
(α=0.05). The final color of monolithic zirconia was affected by ceramic materials. The ∆E value was 
decreased by increasing the zirconia thickness. The clinically acceptable result (∆E<3) was observed in 
1.5 mm thick ceramics on white and yellow zirconia abutments.  

 
Keywords: Zirconia, Implant abutment, Color 
 
Introduction 

Esthetic and natural-looking prostheses were the major concerns to make a pleasing appearance 
of dental restorations. The natural appearance of the artificial teeth was depended on many factors such 
as size, contour, color, and translucency [1]. Consequently, dental ceramic which has comparable color to 
the natural teeth was considered to fabricate the dental restorations. To overcome the undesirable color 
of the previous metal-ceramic prosthesis, all-ceramic restoration was introduced to mimic the color of 
natural teeth that reduced the metal color of the substructures and allowed more light transmission through 
the ceramic material. Moreover, computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) 
systems were developed to create all-ceramic restorations with high accuracy and short processing time 
[2] 
 There are a variety of ceramic materials using for dental restorations including zirconia that has 
great mechanical properties with high fracture toughness. Therefore, it is frequently used for posterior 
dental restorations [3]. However, zirconia has a lower translucency than other ceramics since it composes 
of crystalline content as a major component in the structure which caused light scattering from the material 
[4]. To increase the aesthetic appearance of zirconia restorations, layering materials were recommended 
to mask the opacity of zirconia materials. Nevertheless, chipping of the porcelain-veneering layer has been 
informed that it is one of the most common complications in veneered zirconia restorations. Therefore, the 
monolithic zirconia was proposed for all-ceramic restorations which could reduce the risk of porcelain 
fracture and provide good optical properties [5, 6]. 

The optical appearance of all-ceramic restorations was not only influenced by the color of the 
ceramic. However, ceramic type, restoration thickness, and underlying substrate shade also affected the 
final color [7-9]. For dental implants, titanium has been selected as an abutment material due to its great 
mechanical properties. Nevertheless, the gray color of titanium could adjust the color of all-ceramic 
restorations. Subsequently, zirconia abutment could be selected as a substitute material for titanium in the 
anterior region [10-12]. Generally, zirconia is an opaque white in color. To enhance the esthetic outcome 
of all-ceramic restorations, yellow-shaded zirconia could be chosen for implant abutment material that it 
could imitate the natural tooth color [13]. Various devices of color measurement have been available in the 
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market. One of the instruments that generally used in dentistry is spectrophotometer as it can analyze 
tooth color with high accuracy and repeatability [14, 15]. The color of the objects will be expressed in 
CIELab color space, which shows color into three dimensions that consist of lightness (L*), red/green (a*), 
and yellow/blue (b*) values [16]. 

The appearance of zirconia restorations was observed in previous studies. The results indicated 
that zirconia thickness was related to the optical properties [7, 17]. Furthermore, the substrate color of the 
underlying ceramic influenced the overall color of restorations [18, 19]. Nonetheless, there is limited 
information available on the optical properties of monolithic translucent zirconia on different abutment 
backgrounds.  
 

Objectives 
 To assess the effect of ceramic thickness and implant abutment material on the color of monolithic 
translucent zirconia restorations. The null hypothesis was that ceramic thickness, type of zirconia and 
abutment material would not affect the color of restorations. 

 

Methods 
 Two translucent zirconia materials with an A3 shade (Prettau Anterior, Zirkonzahn GmbH, and 
Vita YZ ST, VITA Zahnfabrik) were prepared in this study (Table 1). Disc-shaped specimens with 12 mm 
diameter of each zirconia material were made in 1- and 1.5-mm thickness for study groups (n=10) and 4-
mm thickness for a control specimen by using a low-speed sectioning cutter (Isomet, Buehler) [13]. The 
Prettau Anterior discs were colored by dipping technique (Colour liquid Prettau Anterior Aquarell A3 shade, 
Zirkonzahn GmbH) for 1 second, left for drying and sintered in the furnace (Zirkonofen 600, Zirkonzahn 
GmbH). The A3 shade Vita YZ ST specimens were sintered in the furnace (inFire HTC speed, Sirona) 
according to the manufacturer’s instruction. All zirconia specimens were polished with 600-1200 grit silicon 
carbide paper on a polishing machine (Phoenix Beta, Buehler) [13] and the thickness was examined with 
a digital micrometer (Digimatic Micrometer, Mitutoyo).  
 To fabricate the simulated implant abutment backgrounds, titanium grade V (Ti), zirconia blocks 
(IPS e.max ZirCAD) white shade (ZW) and yellow shade (ZY) were tested in this study (Table 1). The 
titanium disks were cut with a lathe machine (SJ-430×1000, Ecoca) and zirconia blocks were sliced with 
low-speed sectioning cutter (Isomet, Buehler) to get 2-mm-thick specimens [13]. The zirconia backgrounds 
were sintered in the furnace (inFire HTC speed, Sirona). All study and control specimens were then 
ultrasonically cleaned by using distilled water.  

Each test zirconia specimen was placed on the simulated abutment background and a drop of 
glycerin was applied between specimens to reduce light scattering. The color measurement was performed 
using a spectrophotometer (Ultrascan Pro, Hunterlab) under CIELab color space, and recorded the data 
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as L*, a* and b*. The color difference value (∆E) between test and control groups was calculated using 
the formula ∆E = [(∆L*)2+ (∆a*)2+ (∆b*)2] ½.  The ∆E value which is greater than 3 was considered a 
perceptible color difference [20]. 

 
Table 1 Zirconia and abutment materials used in this study 

  
The statistical software (IBM SPSS Statistics v22.0, IBM Corp) was used for evaluated data. The 

Kolmogorov–Smirnov test showed a normal distribution of data (p>0.05). The three-way ANOVA (α=0.05) 
was used to access the effect of zirconia material, thickness, and abutment background . The Scheffé test 
was performed for multiple comparisons (α=0.05). 
 
Results 
 According to the 3-way ANOVA (Table 2), the zirconia material, thickness, abutment background, 
and their interactions significantly influenced the ∆E values (p<0.05) except interaction among zirconia 
material, thickness and background was not significant difference (p=0.08). Table 3 shows the means and 
standard deviations of the ∆E values with multiple comparisons by using the Scheffé test.  
 Figure 1 shows the zirconia specimen on different abutment backgrounds compared with the 
control specimen. The color of translucent zirconia restorations was influenced by the color of underlying 
abutments. The ceramic on the yellow background provided a comparable color to the control . 
 The multiple comparisons showed that the ∆E values of zirconia specimens on Ti abutment were 
significantly higher than that of other abutment backgrounds except for 1-mm-thick Vita YZ ST (p>0.05). 
The Prettau Anterior specimen of 1 mm thickness on Ti abutment provided the highest color difference . A 
significant difference was also found between the ceramic thickness of all ceramic materials in every 
abutment background. The clinically acceptable values (∆E<3) were presented in 1.5 mm ceramic 
thickness on ZW and ZY of both ceramic materials. 

Material Manufacturer Composition Thickness 
(mm) 

Prettau Anterior 
A3 shade 

Zirkonzahn GmbH 8-12% Y2O3, <1% Al2O3, 0.02% SiO2, 
0.01% Fe2O3 

1, 1.5 

Vita YZ ST 
A3 shade 

VITA Zahnfabrik 6-8% Y2O3, 1-3% HfO2, 
0-1% Al2O3, 0-1% Pigments 

1, 1.5 

Titanium grade V Miracle metals 90% Ti, 6% Al, 4% V 2 
IPS e.max ZirCAD 

White shade (MO 0) 
Ivoclar Vivadent AG 4.5-6% Y2O3, ≤5% HfO2, 

≤1% Al2O3, ≤1% Other oxides  
2 

IPS e.max ZirCAD 
Yellow shade (MO 2) 

Ivoclar Vivadent AG 4.5-6% Y2O3, ≤5% HfO2, 
≤1% Al2O3, ≤1% Other oxides  

2 
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Table 2 Three-way ANOVA results of color difference values 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Material 11.769 1 11.769 62.576 0.000 
Thickness 114.909 1 114.909 610.976 0.000 
Background 250.04 2 125.02 664.739 0.000 
Material x Thickness 1.857 1 1.857 9.872 0.002 
Material x Background 6.906 2 3.453 18.359 0.000 
Thickness x Background 30.966 2 15.483 82.324 0.000 
Material x Thickness x Background 0.971 2 0.485 2.581 0.08 
Error 20.312 108 0.188   
Total 2255.136 120    

 

Table 3 ∆E values (Mean ± SD) with multiple comparisons for monolithic zirconia. The same superscript 

letters indicate no significant difference between groups (p>0.05) 

 

 

 

Figure 1 The 1 mm-thick zirconia specimen on titanium, white zirconia, and yellow zirconia backgrounds 
and control specimen (from left to right) 

Material 
Thickness 

(mm) 
Background 

Ti ZW ZY 

Prettau Anterior 
1 6.94 ± 0.59 f 5.71 ± 0.73 e 3.27 ± 0.49 c 

1.5 5.72 ± 0.44 e 1.84 ± 0.28 ab 1.74 ± 0.20 ab 

Vita YZ ST 
1 5.57 ± 0.27 e 5.17 ± 0.32 de 2.55 ± 0.22 bc 

1.5 4.66 ± 0.23 d 2.30 ± 0.33 b 1.22 ± 0.66 a 
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Discussions 
The null hypothesis of this in vitro study was rejected since the ceramic thickness, type of zirconia 

and abutment material affected the color of restorations. 
This study evaluated two different translucent zirconia materials that have different compositions 

informed by the manufacturer. The results showed that the mean color difference of 1 mm Prettau Anterior 
zirconia on titanium background was higher than that of Vita YZ ST zirconia . Since the Prettau Anterior 
consists of high-translucent cubic-phase zirconia greater than 50% in content while Vita YZ ST composes  
of more than 25% cubic zirconia [5, 21, 22]. Thus, the translucency of the Prettau Anterior could be higher 
than Vita YZ ST, which caused the color of the underlying abutment background transmitted through the 
Prettau Anterior greater than Vita YZ ST.  

When considered the ∆E values of both ceramic thicknesses, the results presented that monolithic 
zirconia of 1 mm thickness inadequated to cover the color of underlying backgrounds. Nevertheless, the 
masking ability of translucent zirconia was increased, which reduced the color difference to the control 
groups, when the 1.5 mm zirconia thickness was tested. This was in agreement with the finding of the 
previous study that increasing of monolithic zirconia from 1 mm to 2 mm caused the reduction of color 
difference and translucency of dental ceramic [17].  

Previous studies have been reported that the final color of restorations could be affected by the 
substrate color. In dental implants, titanium is commonly used for implant abutment as it has good 
mechanical strength. However, the optical appearance of monolithic translucent zirconia could be 
compromised when restored on the different shade of implant abutments [10]. The results of this study 
demonstrated that zirconia abutments provided greater color matching than titanium abutment. In addition, 
monolithic zirconia of 1.5 mm over white and yellow zirconia abutment showed color difference values with 
an acceptable clinical threshold (∆E<3) by the yellow-shaded zirconia presented the greatest color 
matching. Because zirconia abutments are more comparable color to the control groups, they can provide  
better final color shading than the titanium abutment, which showed the dark and grayish color of final 
restorations. Consequently, in the highly esthetic area, white and yellow zirconia abutments could be 
selected in place of the metal abutment to reduce undesirable final shade color [11]. 

The previous study showed that 1.8 mm of monolithic zirconia was insufficient to mask metal 
substrate [18], which similar to the results of the present study that 1.5 mm of monolithic zirconia was 
inadequate to mask titanium abutment. However, another study found that 0.8 mm thickness of zirconia 
was able to cover the metal alloy background [19]. Furthermore, it was reported that 0.9 mm of monolithic 
zirconia was adequate for masking A4 shade substrate [7]. The contrast finding from the results of the 
current study could be from the different zirconia used in the study. Moreover, some studies used a hand-
held spectrophotometer, which the accuracy of color measurement could be affected by the position of 
devices [23]. Accordingly, a benchtop spectrophotometer (Ultrascan pro) was selected to measure the 
color in this study.  
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The results of this in vitro study were limited to the specific shade and thickness of zirconia 
restorations. In addition, the effect of luting cement was not tested in this study. Therefore, more studies 
are recommended to consider the effect of zirconia color, additional zirconia thickness that can be used in 
implant restorations, and luting cement as they could influence the final color of monolithic zirconia 
restorations. 

Conclusions 
Within the limitations of this in vitro study, the following conclusions were drawn: 

1. The color of implant restorations was affected by different zirconia materials.  
2. It should be at least 1.5 mm thickness over white and yellow abutments to gain an acceptable final color 
for monolithic translucent zirconia. 
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บทคดัย่อ 
 สมการแวนเดอร์โพลและสมการดัฟฟิงส าค ัญส าหรับการศกึษาระบบพลวัตแบบไม่เป็นเช ิงเส้น สมการ 
แวนเดอร์โพลถูกน าเสนอครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 โดยบัลทาซาร์ แวนเดอร์โพล เป็นสมการอนุพนัธ์อันดบัสองโดยมี
พจน์ของความไม่เป็นเช ิงเส้น แวนเดอร์โพลค้นพบในหลอดสุญญากาศ ต่อมาในปี ค.ศ. 1981 โยชสุิเกะ อูเอดะค้นพบ
สมการแวนเดอร์โพลดัดแปลงในออสซลิเลเตอร์แบบถูกบังคบัท ี่มคีวามต้านทานเป็นลบ งานวจิ ัยนี้ เป็นการศึกษา 
เช ิงตัวเลขของสมการแวนเดอร์โพลดัดแปลงด้วยว ิธ ีรุงเง-คุตตาและว ิธ ีอาดามส์แบชฟอร์ทโมลตัน เมือ่ก าหนด
พารามเิตอร์ต่างๆ พบว่าจากท ัง้หมด 8 ผลลพัธ์ มวี ัฏจกัรลมิติใน 2 ผลลพัธ์ อีก 6 ผลลพัธ์แสดงพฤตกิรรมความอลวน 
ในกรณขีองการแกว่งไกวแบบเกอืบเป็นคาบและเพาเวอร์สเปกตรลัเดนซติยีงัถูกน ามาศกึษาอีกด้วย 
 
ค าส าคญั: สมการแวนเดอร์โพลดดัแปลง  ระบบไม่เป็นเชงิเส้น  สมการอนุพนัธ์อันดบัท ีส่อง  ความไร้ระเบียบภายใน
ระบบ  การแกว่งไกวแบบเกอืบเป็นคาบ 
 

Abstract 
 The van der Pol and Duffing equations are important to the study of nonlinear dynamic systems. The 
van der Pol equation was first proposed in 1926 by Balthasar van der Pol . It is the second differential equation 
with nonlinear term found in a vacuum tube. In 1981 Yoshisuke Ueda found the modified van der Pol equation 
in the forced negative- resistance oscillator.  This research studied the modified van der Pol equation 
numerically, using Runge–Kutta methods (RK4) , and the Adams-Bashforth-Moulton methods (ABM) .  With 
different parameters, out of the total of 8 results we found that 2 were limit cycle and the other 6 were chaotic 
behavior. The case of almost periodic oscillation and power spectral density (PSD) were also investigated.  
Keyword: The modified van der Pol equation, non-linear system, second order differential equations, chaotic 
behavior in systems, almost periodic oscillations 
Keywords: The modified van der Pol equation, non-linear system, second order differential equations, 
chaotic behavior in systems, almost periodic oscillations 
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Introduction 
 In this research, the van der Pol oscillator is studied. The equation can be written as follows: 

                                                
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 0                                         (1) 

This is a second-order differential equation where μ is a parameter that characterizes the nonlinear 
term. Many systems in nature are nonlinear systems such as the Navier–Stokes equations, and the nonlinear 
Schrödinger equation. The van der Pol oscillator is one of the most well-known nonlinear systems. There are 
other interesting examples which emphasize nonlinear systems. Balthasar van der Pol was the first to propose 
this equation in his 1926 paper [1]. After van der Pol proposed his equation, there have been many research 
articles about the van der Pol oscillator. In 1949 N. Minorsky discussed energy fluctuations [2]. In 1979 D.A. 
Linkens used weakly coupled van der Pol oscillators which can be used to analyze a biological system with 
beating and modulation phenomena [3]. For many years the van der Pol oscillator has been popular among 
researchers and has continued to be used for research topics.  Back in 1920 van der Pol published a paper 
called “A theory of the amplitude of free and forced triode vibrations”. He experimented with the oscillations in 
a vacuum tube triode circuit and found that all initial conditions converged to the same periodic orbit of finite 
amplitude [4]. In his 1920 paper he proposed a nonlinear differential equation which is known as an unforced 
van der Pol equation 

                                 
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 0.                                               (2) 

We also see this equation in the theory of lasers.   If 𝜇 = 0, equation will be a simple harmonic 
oscillator and if 𝜇 ≠ 0, it will be a nonlinear equation [5].         

In 1926 van der Pol published a paper called “Relaxation oscillations” [1]. In this paper he showed 
that in all cases the system had relaxation-oscillations. Relaxation oscillations are a type of limit cycle. In 1927 
he published a paper entitled “Frequency Demultiplication”  [6] in Nature. He went further and introduced a 
forced van der Pol equation that included a periodic forcing term,                          

                           
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 𝑎 sin(𝜔𝑡).                                    (3)   

Van der Pol found the existence of stable periodic solutions with different periods for particular values 
of the parameters and he also found noisy behavior in an electronic circuit modelled by (3) .  In September 
1934 van der Pol published a paper entitled “The Nonlinear Theory of Electric Oscillations” [7]. It appeared 
that many periodic phenomena, which explanations of the basis of sinusoidal oscillations were based upon, 
failed to give a satisfactory explanation. But we can perform better studies from the relaxation oscillation point 
of view.  For a general consideration of relaxation oscillations we can study many phenomena such as the 
beating of the heart with its many anomalies. These show ab origine frequency demultiplication, aerodynamic 
phenomena associated with eddies, and periodic reoccurrence of economical crises . Van der Pol also found 
that, using (3) the oscillator behavior in the relaxation oscillation regime triggered subharmonical  oscillations 
appearance which were due to “irregular noise” before the transition from one subharmonical regime to another. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ ”มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

343 
 

This observation was one of the first of chaotic oscillations in the electronic tube circuit. It is now a branch of 
mathematical physics concerning the behavior of dynamical systems that are highly sensitive  to initial 
conditions. It is called the chaos theory [4]. 

In 1978 Yoshisuke Ueda published a paper in the “International Journal of Non-Linear Mechanics” 
about the non- linearity in the system described by the Duffing equation [8] .  The random oscillations which 
occur in a series-resonance circuit containing a saturable inductor under the impression of a sinusoidal voltage, 
can be written as 

                                    𝑛
𝑑𝜙

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖𝑅 = 𝐸 sin (𝜔𝑡)                                              (4) 

                                             𝑅𝑖𝑅 =
1

𝐶
∫ 𝑖𝑐𝑑𝑡                                                        (5) 

and                                             𝑖 = 𝑖𝑅 + 𝑖𝑐 .                                                         (6) 
When we substitute some variables and eliminate 𝑖𝑅  and 𝑖𝑐 , the equation will become  

                                
𝑑2 𝑥

𝑑𝜏
+ 𝑘

𝑑𝑥

𝑑𝜏
+ 𝑥3 = 𝐵 cos (𝜏),                                           (7) 

which is the Duffing equation.  
By using analog and digital computers Ueda observed the random oscillation in waveforms, phase -

plane analysis, spectral analysis, and spectral decomposition of the power. He found that the random oscillation 
was not a special one, which appeared only for particular values but could be observed at a wide range of 
parameters.  He concluded that the random oscillation was the representative point of the actual system 
continues to transit randomly among the infinitely many solutions due to the perturbations by uncertain factors 
of the system.  The other thing he noted was that the average power spectrum of the random oscillation 
depends practically not on the nature of uncertain factors but on the structure of the solutions emanating from 
the attractor. 

In 1981 Yoshisuke Ueda and Akamatsu studied the chaotically transitional phenomena in the forced 
negative- resistance oscillator [9] .  They introduced the equation systems describing the forced negative-
resistance oscillator by 

                              
𝑑𝑥

𝑑𝜏
= 𝑦                                                                                     (8) 

                              
𝑑𝑦

𝑑𝜏
= 𝜇(1 − 𝑥2)𝑦 − 𝑥3 + 𝐵 cos (𝑣𝜏)                               (9) 

which derived from 

                                   𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 + 𝑣 = 𝐸 cos (𝜔𝑡)                                         (10) 

where  

                                                  𝑖1 = 𝐶
𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                            (11) 

and  
                                                  𝑖 = 𝑖1 + 𝑖2.                                                        (12) 
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 Ueda showed the difference between the almost periodic oscillations and the chaotically transitional 
process. 

In this research we focused on the modified van der Pol equation, 

                            
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥3 = 𝐵 cos (𝑡)                                (13)   

which Ueda and Akamatsu had investigated in their 1981 papers. We will study the chaotic behavior 
of the modified van der Pol equation and study the case of almost periodic oscillation in the forced negative -
resistance oscillator. We used Fortran 90, an imperative programming language, as a tool for calculation and 
gnuplot, a command line program, for plotting the data. 

  
Objectives 
 In this research, our main objective is to describe the characteristics of the van der Pol equation 
especially the modified van der Pol equation which is a mathematical model of the systems with self-excited, 
limit cycle oscillations. This mathematical model can be applied to many systems in science and engineering . 
This research will give a better understanding of chaotic behavior and non - linear systems. We will calculate 
the solutions and study their chaotic behaviors in; phase space, time series, power spectrum and limit cycles 
of the modified van der Pol equation.  We will also study the case of almost periodic oscillation in the forced 
negative-resistance oscillator using the numerical methods for differential equations by Runge–Kutta methods 
(RK4), and the Adams-Bashforth-Moulton methods (ABM) 
 
Methods 

Suppose we have an electrical circuit which is a negative- resistance with periodic excitation and it 
has been inserting a periodic excitation 𝐸 cos(𝜔𝑡) into the electrical circuit.  

 
Figure 1 An electrical circuit which is a negative-resistance with periodic excitation. 
Source:  Y.  Ueda.  (1981) .  Chaotically transitional phenomena in the forced negative- resistance 

oscillator p. 217. 
An electrical circuit has AC voltage source 𝐸 cos(𝜔𝑡), Inductor (L), Resistor (R), and Capacitor 

(C). We can write these variables into the differential equation, 

                                𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 + 𝑣 = 𝐸 cos(𝜔𝑡),                                             (14) 
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when  
                                          𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑖1 + 𝑖2 ,                                                         (15)    

                                                𝑖1 = 𝐶
𝑑𝑣

𝑑𝑡
,                                                             (16) 

and 

                     𝑖2 = 𝑓(𝑣) = −𝑆𝑣 (1 −
𝑣2

𝑉𝑠
2)                                               (17) 

so 

                                𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶
𝑑𝑣

𝑑𝑡
− 𝑆𝑣 (1 −

𝑣2

𝑣𝑠
2)                                            (18) 

which is 𝑆 = 1/𝑅 and 𝑉𝑠 is a constant and we also have these variables 

                                        𝑥 = √𝛾
𝑣

𝑉𝑠
, 𝜏 =

𝑡

√𝛾𝐿𝐶
                                                  (19) 

                                  𝐵 = 𝛾√𝛾
𝐸

𝑉𝑠
,     𝑣 = √𝛾𝐿𝐶 𝜔                                          (20) 

and                          𝜇 √
3𝑆

𝐶
(𝐿𝑆 − 𝑅𝐶),   𝛾 =

3𝐿𝑆

𝐿𝑆−𝑅𝐶
 .                                        (21) 

Finally (14) will become 

                                                 
𝑑𝑥

𝑑𝜏
= 𝑦,                                                                (22) 

and                     
𝑑𝑦

𝑑𝜏
= 𝜇(1 − 𝑥2)𝑦 − 𝑥3 + 𝐵 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝜏).                                   (23) 

These systems of the equations describe the forced negative resistance oscillator in the electric 
circuit.  Using a different parameter, we found that it appeared to have periodic oscillations but no chaotic 
phenomena came from the van der Pol equation with the periodic excitation, 

                    
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 𝐵 cos(𝑣𝑡),                                         (24) 

when 0 < 𝜇 < 1. 
Ueda and Akamatsu discovered their modified van der Pol equation in their 1981 papers [9] which 

is 

                   
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− (1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥3 = 𝐵 cos(𝜔𝑡).                                         (25) 

Change (25) to the more general form 

                   
𝑑2 𝑥

𝑑𝑡2
− 𝜇(1 − 𝑥2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥3 = 𝐵 cos (𝑡).                                       (26) 

In (25) we put 𝜇 = 1 where 𝜇 is the strength of the non-linear term. Which is essentially friction. 
If 𝜇 is large the limit cycle is taller and thinner. In (26) we can set 𝜇 to be an arbitrary positive constant. We 
can change (26) from second order differential equation to the system of two first order differential equations 
we will have 

                                                
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑦,                                                                 (27) 
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𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜇(1 − 𝑥2)𝑦 − 𝑥3 + 𝐵 cos (𝑡).                                          (28) 

 
We wanted to calculate the solutions and study their behaviors. We calculated the phase space, a 

geometric representation of the dynamical systems. It showed the relationship between domain 𝑥 and the first 

derivative of the domain 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
.  The phase space would show if van der Pol equations, have a repeller, an 

attractor or had limited cycles. 
The power spectral density is  

                                     𝑆(𝜔) =  lim
𝑇→∞

|𝑓𝑇 (𝜔)|
2

𝑇
,                                                    (29) 

where  𝑓𝑇 (𝜔) is determined by Fourier Transformation.  
 
We plotted the graph for (𝑥, 𝑦), (𝑥, �̈�), (𝑡, (𝑥, 𝑦)),  and power spectrum with different 

parameters 𝜇, 𝐵, 𝑥(0), 𝑦(0) and the number of steps to study their chaotic behaviors. Special attention 
was also given to the results whether there was chaos or limit cycles.  

For the force negative- resistance oscillator when we injected the periodic excitation to the system, 
governed by these systems of the equations (27) and (28) the results would be either synchronized periodic 
oscillation or asynchronized nonperiodic oscillation.  For the case of asynchronized nonperiodic oscillation it 
was either chaotic oscillation or almost periodic oscillation. We would investigate the case of almost periodic 
oscillation, with the different values of parameter 𝐵, 𝜈  and 𝜇 to show the invariant closed curves. 
 
Results 
 From the modified van der Pol equation we plotted the graph. From figure 2, we plotted the (𝑥, 𝑦) 
phase plane with the initial condition 𝑥(0) = 0.1, 𝑦(0) = 0.1, step size = 0.5, number of steps =
8 000, 𝜇 = 1, 𝐵 = 1.  From figure 3 , we plotted the (𝑥, 𝑦) phase plane with the initial condition 
𝑥(0) = 0.1, 𝑦(0) = 0.1, step size = 0.5, number of steps = 8 000, 𝜇 = 1, 𝐵 = 2. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ ”มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

347 
 

 
Figure 2 The modified van der Pol equation (𝑥, 𝑦) phase plane with 𝜇 = 1, 𝐵 = 1. 

 

 
Figure 3 The modified van der Pol equation (𝑥, 𝑦) phase plane with 𝜇 = 1, 𝐵 = 2. 
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Table 1 The modified van der Pol equation (𝑥, 𝑦) phase plane with different parameters. 

Results x(0) y(0) Step 
size (h) 

Number of 
steps (N) 

𝝁 B Remarks 

1 0.1 0.1 0.05 8 000 1 1 Chaotic behavior 
2 0.1 0.1 0.05 8 000 1 2 Limit cycle 
3 0.1 0.1 0.05 8 000 0.5 1 Chaotic behavior 
4 0.1 0.1 0.05 8 000 0.5 2 Limit cycle 
5 0.1 0.1 0.05 8 000 0.1 1 Chaotic behavior 
6 0.1 0.1 0.05 8 000 0.1 2 Chaotic behavior 
7 0.1 0.1 0.05 8 000 0.25 1 Chaotic behavior 
8 0.1 0.1 0.05 8 000 0.25 1.5 Chaotic behavior 

        
 

 
Figure 4 The modified van der Pol equation (𝑥, �̈�) graph with 𝜇 = 1, 𝐵 = 1. 
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Figure 5 The modified van der Pol equation (𝑡, (𝑥, 𝑦)) graph with 𝜇 = 1, 𝐵 = 1 (𝑥 is purple and 𝑦 

is green). 
 

 
Figure 6 The modified van der Pol equation power spectral density (PSD). 
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Figure 7 The modified van der Pol equation (𝑥, 𝑦) phase plane in the case of almost periodic oscillation 

(left figure has the number of steps = 10 000, right figure has the number of steps = 50 000). 
 
Discussions 
 From the results in table 1 we found that from the total of 8 results, 2 results where 𝜇 = 1, 𝐵 = 2 
and 𝜇 = 0.5, 𝐵 = 2, had limit cycle, the other 6 results had chaotic behavior. We found that the modified 
van der Pol equation had a limit cycle, an isolated (the neighboring trajectories are not closed) closed trajectory 
which is very important to analyses of the nonlinear systems. The result 1 to result 5 correspond with Ku and 
Sun’ work [10]. We can conclude that if a driving force is zero, we always get a limit cycle. If a driving force is 
not zero, we may or may not get a limit cycle. Whether the result has a limit cycle or has chaotic behavior only 
depends on two parameters, 𝜇 and 𝐵 where 𝜇 is a non-linear parameter and 𝐵 is a co-efficient of a driving 
force. We also found that the limit cycle of the modified van der Pol equation did not depend on initial conditions 
𝑥(0), 𝑦(0) and the number of steps had to be high enough to clarify whether phase space had a limit 
cycle or chaotic behavior. In figure 5 we show the modified van der Pol equation (𝑡, (𝑥, 𝑦)) graph with 
𝜇 = 1, 𝐵 = 1. This is the time series, a series of data points in equally time order. We compare the time 
series between 𝑥 and 𝑦 where 𝑥 is purple and 𝑦 is green. The power spectral density (PSD)  showed the 
strength of variation or energy as a function of frequency using Fast Fourier transform (FFT) .  In figure 6 the 
modified van der Pol equation power spectral density has the high peak at 𝜔 = 2 and 28. In the case of 
almost periodic oscillation we found that when the parameter 𝜇 = 0.2, 𝜈 = 4 and 𝐵 = 1, the phase 
space would have the invariant closed curve which was different from chaotic oscillation.  
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Conclusions 
 In this research we used numerical methods for solving differential equations by Runge–Kutta methods 
(RK4), and the Adams-Bashforth-Moulton methods (ABM). We investigated the modified van der Pol equation, 
from 8 results we found 2 results had a limit cycle.  We studied their behaviors and also studied the case of 
almost periodic oscillation.  For further investigations we suggest the use of the theory of averaging and the 
Liénard theorem for the modified van der Pol equation. 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัในครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่เพื่อศกึษาการใช้สารเคมร่ีวมกับการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของ
ชายท ี่มเีพศสัมพันธ์ก ับชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างวจิยั  คอื ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์ก ับชายท ีใ่ช้
สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 158 คน โดยผู้ว ิจยัได้เลอืกตวัอย่างวจิยัโดยใช้
การเลือกตวัอย่างตามสะดวกหรอืความบังเอิญ  เพือ่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้การสอบถามออนไลน์ 
(Online survey) เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คอื ส่วนท ี1่ การคดักรองตวัอย่างในการวจิยั ส่วนท ี2่ ข้อมูลท ัว่ไป ส่วนท ี ่3 การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ 
และส่วนท ี4่ ความคดิเห ็นในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ โดยแบบสอบถามทีผู้่วจิยัพฒันาข ึ้นได้ผ่าน
การตรวจสอบความเท ีย่งตรงเชงิเนื้อหาเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผลการค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.8 – 0.97 และผลการตรวจสอบความเช ือ่มัน่ (Reliability) ด้วย
วธิกีารของครอนบาค (Cronbach’s method) พบว่ามคี่าเท่าก ับ 0.88 ผลการว ิจยั พบว่า สารเคมตี ัวแรกท ีใ่ช้
ร่วมกับการมเีพศสัมพนัธ์ของตวัอย่างวจิ ัย อันดบัท ี ่1 คอื  Popper (ป๊อปเปอร์) รองลงมา ได้แก่ Crystal meth 
(High fun หรอื ไอซ์) และ Gamma-hydroxybutyric (GHB), Gamma-hydroxybutyrate (GBL) หรอื ยาจ ีและพบ
การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะดบับ่อยครัง้ (M=2.74, SD=1.504) โดยมี
ค่าเฉลีย่สูงสุดของการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิกีารสูดดมในระดบับ่อยครัง้ (M=3.20, SD=1.372) 
อีกท ัง้ยงัพบว่าตวัอย่างวจิ ัยมคีวามคดิเหน็ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในภาพรวม 
ทีร่ะดบัเหน็ด้วยปานกลาง (M=3.04, SD=1.404) โดยมกีารใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพื่อเพิม่อารมณ์
ทางเพศท ี่ท าให้ รู้สึกเคลบิเคลิ้ม เพลิดเพลินในระดบัมาก (M=3.75, SD=1.251) และมกีารใช้สารเคมเีพือ่ เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศให้สามารถมเีพศสัมพนัธ์ได้ยาวนานย ิง่ข ึ้นในระดบัมาก (M=3.58, SD=1.308)  
 
ค าส าคญั: การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์  ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย  เพศสัมพนัธ์ 
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Abstract  
 The objective of this research was to study the chemsex among men who have sex with men 
(MSM) in Bangkok metropolitan. The research samples consisted of 158 of men who have sex with men 
(MSM) in Bangkok metropolitan by using convenience sampling method. This research’s instrument was 
five level rating scale questionnaire divided into 4 parts; screening questions, characteristics, chemsex and 
opinion of chemsex and the content validity and reliability were used to qualified the instrument by IOC 
0.8-0.97 and 0.88 Cornbach’ s alpha.  The results of this study, it was founded that Popper is the first 
chemsex usage of the MSM, Crystal meth (High fun)  and Gamma-hydroxybutyric (GHB) , Gamma-
hydroxybutyrate (GBL)  respectively.  The usage of chemsex of MSM is in the frequent level (M=2 .7 4 , 
SD=1.504) by the inhalation method was the highest mean of method among chemsex in MSM (M=3.20, 
SD=1 .3 7 2 )  Moreover, it was founded that the MSM have the opinion of chemsex in the medium level  
(M=3.04, SD=1.404) by using the chemsex for recreation was the highest mean of the reason of chemsex 
usage (M=3.75, SD=1.251) and sexual enhancement (M=3.58, SD=1.308) respectively. 
 
Keywords: Chemsex, Men who have sex with men, Sexual intercourse 
 
บทน า  

การ ใช้ ส าร เคมีร่ ว มกับ การมีเพศสั มพัน ธ์  ( Chemsex)  เ ป็ นค าท ี่ เ ร ิ่ม ใ ช้ ใ นปี  ค .ศ .  1 9 9 9  
โดยป ัจจุบันพบการใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ท ัง้ในเพศชายและเพศหญิงมากข ึ้น โดยมักพบ 
ในสถานบันเทงิ ไนท์คลบั หรอืงานปาร์ตี้ต่างๆ เพือ่การมเีพศสัมพนัธ์ ซึง่พบท ัง้ในรูปแบบของการดืม่ การสูบหรือ
การฉดี เพือ่การเพิม่สมรรถภาพทางเพศ และผู้ท ีใ่ช้ส่วนมากมกัเป็นกลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย หรอื MSM [1] 
การใช้สารเคมอีาจท าให้เก ิดอันตรายได้ เนื่องจากสารเคมีท าให้มเีพศสัมพนัธ์ได้นานข ึ้น อาจยาวนานตดิต่อกัน
หลายวนัจนรบกวนชวีติประจ าวนัของผู้ท ีใ่ช้สารเคม ีนอกจากนี้ปญัหาท ีพ่บจากการใช้สารเคมี คอื การใช้ยาเก ิน
ขนาด การใช้เขม็ฉดียาร่วมกนั เมายาจนหมดสตแิล้วถูกล่วงละเมดิทางเพศโดยไม่ยนิยอม บางครัง้กถู็กฉดีสารเคมี
เข้าร่างกาย ซึง่ปญัหาเหล่านี้น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเช ื้อเอชไอว ี(HIV) และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ การใช้
สารเคมสีามารถท าให้กลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย มีเพศสัมพนัธ์กนัได้ง่ายและในบางครัง้อาจไม่มกีารป้องกัน 
[2] และการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ปจัจุบันเกดิการแพร่กระจายไปท ัว่ทุกประเทศในทวปียุโรป และใน
ทวปีอื่นๆ [3]  

ปจัจุบันการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex)  ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและ
วฒันธรรมท ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชายท ีม่ ีเพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) หรอืท ี่เรยีกว่า "Party 'n Play" ("PNP" หรือ 
"PnP") หรอื H&H ("High & Horny") โดยพบว่า ยาจ ี(GHB / GBL) และยาบ้า (Amphetamines) ถูกใช้ก ันอย่าง
แพร่หลายในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร และมักถูกใช้ในกลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชายท ีม่ ีฐานะร ่ารวยท ี่
ท่องเท ี่ยวในงานปาร์ตี้ต่างๆ และงานสังสรรค์ท ัว่ไป [4] ส่วนในแถบทวีปเอเช ียจากการศกึษาเกีย่วกบัการใช้
สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) ในหมู่เกย์ กะเทย และชายท ี่มเีพศสัมพันธ์ก ับชายในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ พบว่าเป็นเรื่องท ีส่ามารถพบได้โดยปกตใินหมู่เกย์ กะเทย และชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชายในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ ง่ายโดยการติดต่อนัดหมายผ่านแอพพลเิคชนั โดยเป็นการใช้เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธภิาพของการมเีพศสัมพนัธ์ และเพือ่ลดการถูกปฏิเสธจากคู่นอนจงึเป็นท ีน่ยิมอย่างมาก [5] นอกจากนี้ยงัมี
การพบการแพร่ระบาดของเช ื้อเอชไอว ี(HIV) ในกลุ่มคนทีใ่ช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) โดยมี
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ความเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมเสี่ยงในหญิงขายบรกิารทางเพศ [6] อีกท ัง้จากรายงานของสมาคมพยาบาลเอชวี
แห่งชาต ิ(National HIV Nurses Association) [7] ยงัพบว่า มกีารใช้ถุงยางอนามยัลดลงในกลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์
กบัชายลดลงถึงร้อยละ 20 ระหว่างปีค.ศ. 2005 ถงึ ค.ศ. 2011 โดยมีเหตุผลของการใช้ถุงยางอนามยัลดลง คือ 
การแสดงความใกล้ชดิมากข ึ้นกบัคู่นอน และการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) [8] 

จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่า มกีารใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) ในประเทศ
ไทยเพิ่มมากข ึ้น โดยมักพบในการจัดปาร์ตี้ไอซ์ (Crystal methamphetamine ; Ice) หรือไฮฟนั (Highfun)  
ในกลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) โดยผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้มกัมอีายุระหว่าง 18 – 29 ปี และปจัจุบันปาร์ตี้
ไอซ์ (Crystal methamphetamine ; Ice) หรอืไฮฟนั (Highfun) ได้กลายเป็นท ีน่ยิมท ี่ใช้กนัโดยท ัว่ไปส าหรบักลุ่ม
ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชายในประเทศไทย [9] นอกจากนี้ยงัพบถงึการใช้สารเคมอีื่นๆ ท ีไ่ม่ได้จดัอยู่ในกลุ่มของยา
หรอืยาเสพตดิท ี่มกัใช้ร่วมกับการมีเพศสัมพนัธ์ท ัง้ในต่างประเทศและประเทศไทยมากย ิง่ข ึ้น ได้แก่ Gamma-
hydroxybutyric (GHB), Gamma-hydroxybutyrate (GBL) และป๊อปเปอร์ (poppers) เป็นต้น [4] ซึง่ปญัหาของการ
ใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) นอกจากมีผลต่อสุขภาพและโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์แล้ว ย ัง
พบการรายงานถึงการมผู้ีเสียชวี ิตจากการใช้สารเคมเีหล่านี้ เกนิขนาด (Over dose) การมเีพศสัมพันธ์โดยไม่
ยนิยอม และการท าร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่นอันเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สังคม และครอบครวัตามมา [1,10] 
ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัของปญัหาดงักล่าวน าไปสู่ความสนใจในศกึษาถงึการใช้สารเคมร่ีวมมี
เพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของชายท ีม่ ีเพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่น าข้อมูลท ี่ได้จาก
การศึกษามาใช้เป็นข้อ มูลพื้นฐานในการวางแผน การให้ข้อ เสนอแนะ และการศึกษาถึงสภาพป ัจจุบันหรือ
ปรากฏการณ์การใช้สารเคมีร่วมมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) ของชายท ีม่เีพศสัมพันธ์กบัชาย (MSM) ใน ประเทศ
ไทยต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

เพือ่ศกึษาการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) ของชายท ี่มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ผู้วจิยัน าเสนอวธิดี าเนนิการวจิยัตามหวัข้อต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและตวัอย่างวิจยั 
 ประชากรในการวจิ ัยครัง้นี้ เป็นชายท ี่มเีพศสัมพันธ์ก ับชาย (MSM) ท ี่มกีารใช้สารเคมีร่วมกบัการมี
เพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไม่สามารถทราบขนาดของประชากรท ี่แน่นอน ส่วนตวัอย่าง
วจิยัในการวจิยัครัง้นี้ คอื ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ท ีใ่ช้สารเคมร่ีวมกับการมีเพศสัมพนัธ์ (Chemsex) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 158 คน ซึง่ผู้วจิยัได้ก าหนดขนาดตวัอย่างวจิยัจากการเปิดตารางก าหนดขนาด
ของตัวอย่างส าเร็จรูปของศริชิ ัย กาญจนวาสีและคณะ [11] เพื่อใช้ในการก าหนดขนาดตัวอย่างว ิจยั เนือ่ งจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท ี่แน่นอน โดยผู้วจิ ัยได้ก าหนดระดับความเช ือ่มัน่ 95% 
ความคลาดเคลือ่นไม่เกนิ ±15% จึงได้ขนาดตวัอย่างว ิจยัเท่ากบั 178 คน และ ท ัง้นี้ ผู้วจิยัได้เลอืกตวัอย่างวจิ ัย  
โดยใช้การเลือกตวัอย่างตามสะดวกหรือความบังเอิญ (Convenience or accidental sampling) เพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการใช้การสอบถามออนไลน์ (Online survey) โดยการวเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไปของตัวอย่างวจิ ัย
ครัง้นี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) จ านวน 432 คน คดิเป็นร้อยละ 
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62.80 เป็นกลุ่มท ีไ่ม่ใช่ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์ก ับชาย (MSM) จ านวน 256 คน คดิเป็นร้อยละ 37.20 โดยในกลุ่มชาย
ท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) เป็นกลุ่มท ีใ่ช้สารเคมีร่วมกับการมเีพศสัมพนัธ์ จ านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 
26.7 และเป็นกลุ่มชายท ี่มเีพศสัมพนัธ์ก ับชาย (MSM) ท ีไ่ ม่ใช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพันธ์ จ านวน 504 คน 
คดิเป็นร้อยละ 73.3 โดยมผู้ีตอบแบบสอบถามเป็นชายท ีม่เีพศสัมพันธ์กบัชาย (MSM) ท ีใ่ช้สารเคมร่ีวมกบัการมี
เพศสัมพนัธ์ท ีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 158 คน คดิเป็นร้อยละ 86 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึได้ใช้
กลุ่มชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ท ีใ่ช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ท ีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 158 คนเป็นตวัอย่างวจิยัซึง่ผู้วจิยัได้ก าหนดขนาดตวัอย่างท ีไ่ว้ 178 คน ซึง่สามารถค านวณร้อยละของการ
ผ่านการคดักรองและการตอบกลบัคดิเป็นร้อยละ 88.76 รายละเอียดดงัตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลท ัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ  านวน ร้อยละ 
ชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย (MSM) (n = 688) (100) 
     ใช่ 432 62.80 
     ไม่ใช่ 256 37.20 
การใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสมัพนัธ์ (Chemsex) (n = 688) (100) 
     ใช้ 184 26.70 
     ไม่ใช้ 504 73.30 
พกัอาศยัอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร (n = 184) (100) 
     ใช่ 158 86 
     ไม่ใช่ 26 14 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 เครือ่งมอืวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามการใช้สารเคมร่ีวมกับการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของชาย 
ทีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครท ีผู้่วจิยัพฒันาข ึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท ี ่1 การคดักรองตวัอย่างในการวจิยั ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อค าถาม ได้แก่ การเป็นชายท ี่มี
เพศสัมพนัธ์ การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ การอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเขตในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท ี ่2 ข้อ มูลท ัว่ไป จ านวน 15 ข้อ  ประกอบด้วย บทบาททางเพศสัมพนัธ์ (Position) รายได้ ระดับ
การศึกษา อาช ีพ ภูมลิ าเนาเดมิ การใช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ สารเคมีท ีใ่ช้ ร่วมกับการมเีพศสัมพนัธ์ 
อายุท ีใ่ช้ได้ลองใช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ สถานที่นดัหมายการใช้สารเคมร่ีวมกับการมเีพศสัมพันธ์ 
ช่วงเวลาท ี่ใช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ และ ผลกระทบจากการใช้สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ใน
ชวีติประจ าวนั  

ส่วนท ี่ 3 การใช้สารเคมร่ีวมกับการมเีพศสัมพนัธ์ของชายท ีเ่พศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) โดยมเีนื้อหา
เกี่ยวกบัการใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 15 ข้อ  เป็นค าถามลกัษณะการวดัเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale)  

ส่วนท ี ่4 ความคดิเหน็ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบั
ชาย (MSM) โดยมเีนื้อหาเกีย่วกบัเหตุผลท ีใ่ช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามวดัระดบั
ความคดิเหน็โดยมมีาตราวดั 5 ระดบั (Rating scale)  
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 ทัง้นี้ แบบสอบถามการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย 
(MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครท ีผู้่วจิยัพฒันาข ึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความเท ีย่งตรงเชงิเนื้อหาเนื้อหา (Content 
validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ อาจารย์ผู้เช ีย่วชาญด้านการวจิยั 1 คน และอาจารย์ผู้เช ีย่วชาญด้านการ
สุขภาพและการพยาบาล 2 คน ผลการค านวณหาค่าดชันี (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า 
มคี่าอยู่ระหว่าง 0.8 – 0.97 และผลการตรวจสอบความเช ือ่มัน่ (Reliability) ด้วยวธิกีารหาความเช ือ่มัน่แบบวิธ ี
ของครอนบาค (Cronbach’s method) ซึง่เป็นการหาค่าหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) พบว่ามคี่า
เท่ากบั 0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสูง 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้เร ิม่จาการทบทวนวรรณกรรมทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเกีย่วกบัการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ของชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชายเพือ่ท าความเข้าใจ
ก่อนท ีจ่ะด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูล และด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์หรอืการ
ส ารวจออนไลน์ (Online survey) โดยการใช้เทคนคิวธิขีองการส ารวจโดยใช้เวปไซต์เป็นฐานหรือ Web-based 
survey การส่งต่อ Link ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัเวปบอร์ด หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ต่างๆ 
โดยมรีะยะการด าเนนิการวจิยัตัง้แต่เดอืนสิงหาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ภายหลงัท ีไ่ด้ข้อมูลจากการเกบ็
รวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วจิยัได้น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนนิการตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ก่อน
น ามาวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติดิ้วยการใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพือ่ใช้ในการบรรยายข้อมูลการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของ
ชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครท ีผู้่วจิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมูลมาได้ 
 4. การพิทกัษ์สิทธ์ิตวัอย่างวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ได้ร ับการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการว ิจยัในมนุษย์ วทิยาลยัเซนต์หลุยส์  
(E.038/2562) โดยผู้วจิยัได้ท าการช ี้แจงข้อ มูลเก ีย่วกบัการวจิยั วตัถุประสงค์ในการวจิยั การด าเนนิการวจิยั และ
ขอความยนิยอมและเตม็ใจก่อนท ีต่วัอย่างวจิยัจะเริม่ให้ข้อมูลในส่วนการคัดกรองตวัอย่างวจิยัด้วยการคลกิเลอืก 
“ยนิยอมให้ข้อมูลในการวจิยั” ท ัง้นี้ ในระหว่างการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรอืการวจิยั ตวัอย่างวจิยัสามารถยตุ ิ
หรอืถอนตวัออกจากการวจิยัได้ทุกเมือ่โดยไม่มผีลกระทบต่อตวัอย่างวจิยั และข้อมูลท ัง้หมดล้วนเป็นความลบัและ
ผู้วจิยัจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวมเพยีงเท่านัน้ อันไม่สามารถสืบค้นไปยงัตวัอย่างวจิยัได้  
 
ผลการวิจัย 

ผลการว ิจยัในครัง้นี้ ผู้ว ิจยัได้น าเสนอผลการศึกษาการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) 
ของชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยสรุปผลการศกึษาได้ดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย (MSM) ท ี่ใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพันธ์ 

(Chemsex) ท ีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 158 คน มบีทบาททางเพศสัมพนัธ์ (Position) เป็นฝ่ายรุก 
(Top) จ านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมาเป็นฝ่ายรบั (Bottom) จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 
เป็นท ัง้ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  (Both or Versatile) จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 19.60 และเป็นไบเซกซ์ช ัวล์ 
(Bisexual) จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 4.40 ตามล าดบั 

รายได้เฉลีย่ ต่อเดอืน พบว่า ตวัอย่างวจิยัมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากว่า 30,000 บาท จ านวน  54 คน  
คดิเป็นร้อยละ 34.19 รองลงมาคอืมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 21.2  
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รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 17.08 และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 
- 30,000 บาท จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 12.02 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษาของตวัอย่างวจิยั พบว่า ตวัอย่างวจิยัมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 81 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 51.3 รองลงมา คือ  ระดับการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 11.4  
ระดับ การศึกษามัธยมศึกษาตอ นต้น จ านวน 17 คน คิด เ ป็น ร้อ ย ละ 10.8 และระดับ การศึกษา 
อนุปรญิญา/เทยีบเท่า จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.6  

อาชพีของตัวอย่างวจิ ัย พบว่า ตวัอย่างวจิ ัยมอีาชพีเป็นพนกังาน/ลูกจ้างบรษิทัเอกชน จ านวน 50 คน  
คดิเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมา คอื นกัเรียน/นสิิต/นักศ ึกษา จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 26.6 ธุรกจิส่วนตวั/
ค้าขาย จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 24.1 และอื่น ๆ จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9 

ภูมลิ าเนาเดมิของตวัอย่างวจิยั พบว่า ตวัอย่างวจิยัมภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
57 คน คดิเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ 25 คน คดิเป็นร้อยละ 15.8 ภาคกลาง จ านวน 24 คน  
คดิเป็นร้อยละ 15.2 และภาคตะวนัตก จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 4.4 

สารเคมตีวัแรกท ีใ่ช้ร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์(Chemsex) ของตวัอย่างวจิยั อันดบัท ี ่1 คอื Popper (ป๊อป
เปอร์) จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา ได้แก่ Crystal meth (High fun หรอื ไอซ์) จ านวน 28 คน
คดิเป็นร้อยละ 17.70 และ Gamma-hydroxybutyric (GHB), Gamma-hydroxybutyrate (GBL) หรอื ยาจี จ านวน 
12 คน คดิเป็นร้อยละ 7.60  

อันดับของสารเคมที ี่ใช้ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) โดยจดัเรยีงอันดับ 3 
อันดบัสูงสุด พบว่า Popper (ป๊อปเปอร์) เป็นสารเคมที ี่มกีารใช้ร่วมกบัการมเีพศสัมพันธ์มากท ีสุ่ดเป็นอันดบั 1 
จ านวน 83 คน จากการตอบในอันดับท ี ่1 จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา คอื Crystal meth (High 
fun หรอื  ไอซ์) จ านวน 21 คน จากการตอบในอันดบัท ี่ 2 จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 24 และอันดบัท ี ่3 ค ือ 
Estasy (ยาอี) จ านวน 133 คน จากการตอบในอันดบัท ี ่3 จ านวน 252 คน คดิเป็นร้อยละ 53  

สถานทีใ่นการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex) ของตวัอย่างวจิยั พบว่า สถานทีท่ ีใ่ช้ใน
การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) อันดบัท ี ่1 คอื บ้าน/คอนโด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.35 รองลงมา ได้แก่ หอพกั/อพาร์ตเมนท์ จ านวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 27.44 โรงแรม/ห้องเช่ารายวนั จ านวน 
31 คน คดิเป็นร้อยละ 11.65 และร้านอาบ อบ นวด จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 2.26 ตามล าดบั 

อายุของตวัอย่างวจิ ัยท ีม่ ีการใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ เป็นครัง้แรก พบว่า ตวัอย่างวจิ ัยใช้
สารเคมร่ีวมกับการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex) เมือ่ตอนอายุ 19-24 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 
รองลงมา ได้แก่ อายุ 25-30 ปี จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 23.40 อายุต ่ากว่า 12 ปี จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อย
ละ 16.50 และอายุมากกว่า 37 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.90 

การทราบข้อมูลหรอืรู้จ ักการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ของตวัอย่างวจิ ัย พบว่า ตวัอย่างวจิ ัย
ทราบข้อมูลหรอืรู้จกัการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์จากคู่นอน/ผู้รบับรกิาร จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 
33.19 รองลงมาได้แก่ Website ต่าง ๆ จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 24.26 เพื่อน/พี ่จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อย
ละ 16.60 และครู/อาจารย์ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.85 

ช่องทางการนดัหมายการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) พบว่า ช่องทางอันดบัท ี ่1 ค ือ 
แอพพลเิคช ัน่เฉพาะกลุ่มเกย์ จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 31.64 รองลงมา คือ การโทรศัพท์ จ านวน 67 คน  
คดิเป็นร้อยละ 26.17 แอพพลเิคช ัน่ไลน์ (Line application) จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 22.27 และแอพพลเิคช ัน่
อินสตราแกรม (Instagram application) จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.56 
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ช่วงเวลาท ีใ่ช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) โดยส่วนใหญ่พบว่า ตวัอย่างวจิ ัยมักใช้
สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ในช่วงก่อนนอน (หลงั 19.01 น. เป็นต้นไป) จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 46.80  
และพบในกลุ่มท ีใ่ช้สารเคม ีฯ ทุกช่วงเวลา จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 20.90 และกลุ่มท ีใ่ช้สารเคม ีฯ ในช่วงเช้า 
(06.00 น – 12.00 น.) จ านวน 21 คนคดิเป็นร้อยละ 14 และช่วงบ่าย (13.01 น. – 16.00 น.) จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.80 

ผลกระทบในชวีติประจ าวนัจากการใช้สารเคมีร่วมกับการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของตวัอย่างวจิ ัย 
พบว่า จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 34.18 พบว่าตนได้รบัผลกระทบในชวีติประจ าวนัจากการใช้สารเคมร่ีวมกับ
การมีเพศสัมพันธ์ ในขณะทีต่ ัวอย่างว ิจยั จ านวน 101 คน หรือร้อยละ 63.92 ไม่พบว่าตนได้ร ับผลกระทบใน
ชวีติประจ าวนัจากการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ และมเีพยีงจ านวน 3 คนหรอืร้อยละ 1.9 เท่านัน้ท ีร่ะบุ
ว่าไม่แน่ใจว่าได้รบัผลกระทบในชวีติประจ าวนัจากการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์หรอืไม่ 

ความถีข่องการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ (Chemsex) พบว่า ตวัอย่างวจิยัใช้สารเคมร่ีวมกับ
การมเีพศสัมพนัธ์ในความถี ่1 – 2 ครัง้/เดอืนเป็นอันดับสูงสุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 รองลงมา 
ได้แก่ ความถี ่3 - 4 ครัง้/เดอืน จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 17.7 ความถี ่5 - 6 ครัง้/เดอืน คดิเป็นร้อยละ 13.90 
และอื่นๆ จ านวน 13 คน ได้ระบุว่าใช้สารเคม ีฯ ในความถีท่ ีใ่ช้ทุกวนั, ใช้ทุกครัง้ และไม่ได้ใช้แล้ว คดิเป็นร้อยละ 
8.20 

การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในปจัจุบัน พบว่า ตวัอย่างวจิยัยงัคงมกีารใช้สารเคมี
ร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์อยู่ถ ึงจ านวน 104 คน คดิเป็นร้อยละ 65.82 และมกีลุ่มท ีไ่ ม่ใช้สารเคมีร่วมกับการมี
เพศสัมพนัธ์หรอืเลกิใช้แล้ว จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 34.18 

2. การใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสมัพนัธ์ (Chemsex) 
ตวัอย่างวจิยัมกีารใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะดบับ่อยครัง้ (M=2.74, 

SD=1.504) โดยมีค่าเฉลีย่สูงสุดของการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิ ีการสูดดมในระดบั บ่อยครัง้  
(M=3.20 , SD=1.372) รองลงมา ได้แก่ การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพยีงชนิดเดยีวในระดบั บ่อยครัง้ 
(M=3.1 3 , SD=1.4 79) และการใช้ สารเคมีร่ว มกับการมีเพศสัมพันธ์ก ับบุคคลเพีย งคนเดียวไ ด้ระดับ  
บ่อยครัง้ (M = 3.08, SD =1.480) ท ัง้นี้  ยงัพบว่าตวัอย่างวจิ ัยมกีารใช้เขม็ฉดียาร่วมกบับุคคลอื่นเมือ่ใช้สารเคมี
ร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ในระดับนาน ๆ ครัง้ (M = 2.30 , SD =1.567) และมีการใช้สารเคมีร่วมกับการมี
เพศสัมพันธ์อย่างเก ินขนาด (Overdose) ในระดับนานๆ ครัง้ (M = 2.39, SD =1.571) ซึ่งผู้ว ิจยัได้แสดง
รายละเอียดไว้ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสมัพนัธ์ (Chemsex) M SD การแปลผล 
1. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิกีารสูดดม 3.20 1.372 บ่อยครัง้ 
2. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิกีารกนิ 2.55 1.602 บ่อยครัง้ 
3. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ฉดี 2.47 1.550 นาน ๆ ครัง้ 
4. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพยีงชนดิเดยีว 3.13 1.479 บ่อยครัง้ 
5. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์มากกว่า 1 ชนดิ 2.51 1.555 บ่อยครัง้ 
6. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์อย่างเกนิขนาด  2.39 1.571 นาน ๆ ครัง้ 
7. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์กบับุคคลเพยีงคนเดยีว 3.08 1.480 บ่อยครัง้ 
8.  ก ารใช้ สารเคมีร่ ว มกับ การมีเพศสั มพันธ์ เ ป็นห มู่คณะ  
(Group Sex) 

2.64 1.507 บ่อยครัง้ 

9. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ทุกครัง้เมือ่มเีพศสัมพนัธ์ 2.90 1.433 บ่อยครัง้ 
10. การใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสัมพันธ์ก ับบุคคลแปลกหน้า 
หรอืคู่นอนชัว่คราว 

2.87 1.462 บ่อยครัง้ 

11. การใช้เขม็ฉีดยาร่วมกับบุคคลอื่นเมื่อ ใช้สารเคมีร่วมกับ  
การมเีพศสัมพนัธ์ 

2.30 1.567 นาน ๆ ครัง้ 

12. การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่สวมใส่ถุงยางอนามยัเมือ่ ใช้สารเคมี
ร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ 

2.84 1.554 บ่อยครัง้ 

13. การใช้สารเคมร่ีวมกับการมีเพศสัมพันธ์เมือ่อารมณ์ทางเพศ
ลดลง 

2.72 1.488 บ่อยครัง้ 

14. การนัดหมายเพือ่ ใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ผ่าน
แอพพลเิคช ัน่ 

3.01 1.394 บ่อยครัง้ 

15. การใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์โดยมอุีปกรณ์ร่วม  
(Sex toy) 

2.55 1.550 บ่อยครัง้ 

รวม 2.74 1.504 บ่อยครัง้ 
 

3. ความคิดเหน็ในการใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสมัพนัธ์ (Chemsex) 
ตวัอย่างวจิยัมีความคดิเหน็ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะด ับ

เหน็ด้วยปานกลาง (M=3.04, SD=1.404) โดยมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็สูงสุดของการใช้สารเคมร่ีวมกบัการ
มเีพศสัมพันธ์เพือ่ เพิ่มอารมณ์ทางเพศท ี่ท าให้รู้สึกเคลบิเคลิ้ม เพลดิเพลินในระดบัมาก (M=3.75, SD=1.251) 
รองลงมา ได้แก่ การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ เพิม่สมรรถภาพทางเพศให้สามารถมเีพศสัมพนัธ์ได้
ยาวนานย ิง่ข ึ้นในระดับมาก (M=3.58 , SD=1.308) และการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความ
ตืน่เต้นในการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบทีแ่ปลกใหม่ในระดบัมากเช่นกนั (M=3.50 , SD=1.363) ท ัง้นี้  ย ังพบว่า
ตวัอย่างวจิยัมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ในระดบัน้อยเกีย่วกบัการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ให้
ได้รบัเงนิหรอืสิ่งของเป็นสิ่งตอบแทน (M=2.44, SD=1.487) ซึง่ผู้วจิยัได้แสดงรายละเอียดไว้ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงความคดิเหน็ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ในการใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสมัพนัธ์  M SD การแปลผล 
1. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่สมรรถภาพทางเพศ 3.58 1.308 มาก 
2. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ลมืเรือ่งราวไม่ด ีหรอืกงัวล 3.08 1.463 ปานกลาง 
3. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่อารมณ์ทางเพศ  3.75 1.251 มาก 
4. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เป็นท ีย่อมรบั/ลดการปฏิเสธ 2.74 1.442 ปานกลาง 
5. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในตนเอง 2.92 1.445 ปานกลาง 
6. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ความใกล้ชดิกบัคู่นอน  3.05 1.409 ปานกลาง 
7. การใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์เพือ่ลดความเจบ็ปวดจากการ 
ตตีราทางสังคม 

2.61 1.514 ปานกลาง 

8. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ได้รบัเงนิหรอืสิ่งตอบแทน 2.44 1.487 น้อย 
9. การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่ดงึดูดผู้อื่น 2.71 1.393 ปานกลาง 
10. การใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์เพือ่ เพิม่ความตืน่เต้นในการมี
เพศสัมพนัธ์ในรูปแบบทีแ่ปลกใหม่ 

3.50 1.363 มาก 

รวม 3.04 1.41 ปานกลาง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

สารเคมีตวัแรกท ีใ่ช้ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์(Chemsex) ของตวัอย่างว ิจยั อันดับท ี ่1 คอื  Popper  
(ป๊อปเปอร์) จ านวน 99 คน คดิเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา ได้แก่ Crystal meth (High fun หรอื ไอซ์) จ านวน 28 
คนคิดเป็นร้อยละ 17.70 และ Gamma-hydroxybutyric (GHB), Gamma-hydroxybutyrate (GBL) หรือ  ยาจี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 และอันดับของสารเคมีท ี่ใช้ในการใช้สารเคมร่ีวมกับการมเีพศสัมพนัธ์ 
(Chemsex) โดยจดัเรยีงอันดับ 3 อันดบัสูงสุด พบว่า Popper (ป๊อปเปอร์) เป็นสารเคมที ี่มกีารใช้ร่วมกบัการมี
เพศสัมพันธ์มากท ี่สุดเป็นอันดบั 1 จ านวน 83 คน จากการตอบในอันดบัท ี ่1 จ านวน 191 คน คดิเป็นร้อยละ 44 
รองลงมา คือ Crystal meth (High fun หรอื ไอซ์) จ านวน 21 คน จากการตอบในอันดบัท ี ่2 จ านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 24 และอันดบัท ี ่3 คอื Estasy (ยาอี) จ านวน 133 คน จากการตอบในอันดบัท ี ่3 จ านวน 252 คน คิด
เป็นร้อยละ 53 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Evers [12] ท ี่พบว่ามีการใช้ Popper ร้อยละ 42 และGamma-
hydroxybutyric/Gamma-butryolactone (GHB/GBL) ร้อยละ 26% ซึง่เป็นยาท ีใ่ช้มากท ีสุ่ดในระหว่างมเีพศสัมพนัธ์
ในชายท ีม่เีพศสัมพันธ์กบัชาย (MSM) ท ีใ่ช้ยาอย่างน้อยหนึง่ตวัระหว่างมเีพศสัมพนัธ์ 29% ใช้ยา 4 ชนิดข ึ้นไป
ในช่วงหกเดอืนก่อนหน้า อีกท ัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ Rayner [5] ท ีพ่บว่าในกลุ่มเกย์ กะเทย และชายท ี่มี
เพศสัมพนัธ์กบัชาย (GBMSM) อายุระหว่าง 18-39 ปี มกีารใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เนือ่งจากเข้าถงึได้
ง่ายโดยการตดิต่อกนัผ่านแอพพลเิคชนั การใช้สารเคมนีี้ท าให้เพิม่ประสิทธภิาพของการมเีพศสัมพนัธ์ และเพือ่ลด
การถูกปฏิเสธจากคู่นอน จงึเป็นท ีน่ิยมในหมู่เกย์ กะเทย และคนอื่นๆท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัผู้ชาย (GBMSM) โดยมัก
ใช้สารจ าพวก Crystal meth, Gamma-hydroxybutyric (GHB) หรือ  Gamma-butyrolactone (GBL), ecstasy, 
ketamine และสารผดิกฎหมายอื่นๆ ร่วมด้วย ท ัง้นี้ จากผลการวจิยัยงัพบว่า ตวัอย่างวจิยัมกีารใช้สารเคมร่ีวมกับ
การมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะดบับ่อยครัง้ (M=2.74, SD=1.504) โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุดของการใช้
สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิกีารสูดดมในระดบับ่อยครัง้ (M=3.20, SD=1.372) รองลงมา ได้แก่ การใช้
สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพยีงชนดิเดยีวในระดับบ่อยครัง้ (M=3.13, SD=1.479) และการใช้สารเคมี
ร่วมกบัการมเีพศสัมพันธ์กบับุคคลเพยีงคนเดยีวได้ระดบับ่อยครัง้ (M = 3.08, SD =1.480) และยงัพบว่าตวัอย่าง
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วจิยัมกีารใช้เขม็ฉดียาร่วมกบับุคคลอื่นเมือ่ใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ในระดบันาน ๆ ครัง้ (M = 2.30, SD 
=1.567) และมีการใช้สารเคมร่ีวมกับการมีเพศสัมพนัธ์อย่างเกนิขนาด (Overdose) ในระดับนานๆ ครัง้  
(M = 2.39 , SD =1.571) สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ [13] ท ี่พบว่า มีการใช้ Mephedrone และ  Gamma-
Hydroxybutyric หรอืGamma-butryolactone (GHB/GBL) และ Popper ในปรมิาณมากซึง่เป็นสารจ าพวกทีต้่องใช้
การสูดดมและการฉดี และยงัพบว่ามกีารใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพยีงชนดิเดยีวด้วย Evers [12]  

ผลการวจิยัย ังพบว่า ตวัอย่างวจิยัมีความคดิเห ็นในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) 
ในภาพรวมทีร่ะดบัเหน็ด้วยปานกลาง (M=3.04, SD=1.404) โดยมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็สูงสุดของการใช้
สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสัมพันธ์เพือ่ เพิม่อารมณ์ทางเพศท ี่ท าให้ รู้สึกเคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลนิในระดบัมาก  
(M=3.75, SD=1.251) รองลงมา ได้แก่ การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่สมรรถภาพทางเพศให้
สามารถมเีพศสัมพนัธ์ได้ยาวนานย ิง่ข ึ้นในระดบัมาก (M=3.58, SD=1.308) และการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมี
เพศสัมพันธ์เพือ่ เพิ่มความตืน่เต้นในการมีเพศสัมพนัธ์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ในระดับมากเช่นกัน (M=3.50 , 
SD=1.363) ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Rayner [5] ท ีพ่บว่าในกลุ่มเกย์ กะเทย และชายท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย 
(GBMSM) อายุระหว่าง 18-39 ปี มีการใช้สารเคมร่ีวมกับการมีเพศสัมพนัธ์เนื่องจากเข้าถึงได้ ง่ายโดยการ
ตดิต่อกนัผ่านแอพพลเิคชนั การใช้สารเคมนีี้ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของการมเีพศสัมพันธ์ และเพื่อลดการถูก
ปฏิเสธจากคู่นอน จงึเป็นท ีน่ยิมในหมู่เกย์ กะเทย และคนอื่นๆ ท ีม่เีพศสัมพนัธ์กบัผู้ชาย (GBMSM) และงานวจิ ัย
ของ Baeza [14] ท ีพ่บว่ามีการใช้สารเคมร่ีวมกบัการเพศสัมพนัธ์เพือ่พกัผ่อนหย่อนใจและเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ
ของการมเีพศสัมพนัธ์ 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวจิยั พบว่า สารเคมตีวัแรกท ีใ่ช้ร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ของตวัอย่างวจิยั อันดบั
ท ี ่1 คอื Popper (ป๊อปเปอร์) รองลงมา ได้แก่ Crystal meth (High fun หรอื ไอซ์) และ Gamma-hydroxybutyric 
(GHB), Gamma-hydroxybutyrate (GBL) หรอื  ยาจ ีโดยอันดบัของสารเคมีท ีใ่ช้ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมี
เพศสัมพนัธ์ (Chemsex) โดยจดัเรยีงอันดับ 3 อันดบัสูงสุด พบว่า Popper (ป๊อปเปอร์) เป็นสารเคมีท ีม่กีารใช้
ร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์มากท ี่สุดเป็นอันดบั 1 รองลงมา คอื  Crystal meth (High fun หรอื ไอซ์) และอันดบัท ี ่3 
คอื Estasy (ยาอี) และพบการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะดบับ่อยครัง้ (M=
2.74, SD=1.504) โดยมีค่าเฉลีย่ สูงสุดของการใช้สารเคมีร่วมกับการมเีพศสัมพนัธ์โดยวธิ ีการสูดดมในระดับ
บ่อยครัง้ (M=3.20, SD=1.372) รองลงมา ได้แก่ การใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพยีงชนดิเดียวในระดับ
บ่อยครัง้ (M=3.13, SD=1.479) และการใช้สารเคมีร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ก ับบุคคลเพียงคนเดยีวได้ระดับ
บ่อยครัง้ (M = 3.08 , SD =1.480) และยงัพบว่าตวัอย่างวจิยัมีการใช้เข ็มฉดียาร่วมกบับุคคลอื่นเมือ่ใช้สารเคมี
ร่วมกบัการมีเพศสัมพนัธ์ในระดับนาน ๆ ครัง้ (M = 2.30 , SD =1.567) และมีการใช้สารเคมีร่วมกับการมี
เพศสัมพนัธ์อย่างเกนิขนาด (Overdose) ในระดบันาน ๆ ครัง้ (M = 2.39 , SD =1.571) อีกท ัง้ยงัพบว่าตวัอย่าง
วจิยัมคีวามคดิเหน็ในการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์ (Chemsex) ในภาพรวมทีร่ะด ับเหน็ด้วยปานกลาง 
(M=3.04, SD=1.404) โดยมคี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็สูงสุดของการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพื่อ
เพิม่อารมณ์ทางเพศท ีท่ าให้รู้สึกเคลบิเคลิ้ม เพลดิเพลนิในระดบัมาก (M=3.75, SD=1.251) รองลงมา ได้แก่ การใช้
สารเคมีร่วมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่สมรรถภาพทางเพศให้สามารถมเีพศสัมพนัธ์ได้ยาวนานย ิง่ข ึ้นในระดับ
มาก (M=3.58 , SD=1.308) และการใช้สารเคมร่ีวมกบัการมเีพศสัมพนัธ์เพือ่เพิม่ความตืน่เต้นในการมเีพศสัมพนัธ์
ในรูปแบบทีแ่ปลกใหม่ในระดบัมากเช่นกนั (M=3.50, SD=1.363)  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาราคา ความไว้วางใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปาก  
ต่อปากอิเล็กทรอนกิส์ท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้บรโิภคท ีม่าร่วมงานไทยเท ี่ยวไทยครัง้ท ี ่49 และงานเท ีย่ว
ญี่ปุ่ นด้วยตนเอง 2018 จ านวน 266 คน และใช้การว ิเคราะห์การถดถอยเช ิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิท ีร่ะด ับ .05 ได้แก่ ราคาและคุณค่าการโฆษณาด้านความน่าเช ือ่ถอื ในขณะที่ความไว้วางใจ 
คุณค่าการโฆษณาด้านการให้ข้อมูล และการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนกิส์ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อ
ประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคญั: ราคา  ความไว้วางใจ  คุณค่าการโฆษณา  การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนกิส์  ประกนัภยัการ
เดนิทาง 
 

Abstract 
This research was aimed primarily to study price, trust, advertising value, and electronic word of 

mouth affecting travel Insurance purchase intention of customers in Bangkok. Close-ended 
questionnaires were passed the verification of reliability and content validity to use for data collection . 
The samples consisted of 266 customers who attended Thai Teaw Thai Festival 2018 and Visit Japan 
FIT Fair 2018. Inferential statistics for the hypothesis testing was multiple regression analysis . The 
results showed that the factors affecting travel Insurance purchase intention of customers in Bangkok 
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with statistically significant at .05 were, price and advertising value in credibility. On the other hand, trust, 
advertising value in terms of informativeness, and electronic word of mouth did not affect travel insurance 
purchase intention of customers in Bangkok 
 

Keywords: Price, Trust, Advertising Value, Electronic Word of Mouth, Travel Insurance 
 
บทน า  

ประกนัภยัการเดินทาง (Travel Accident Insurance) เป็นการประกันภัยท ี่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอา
ประกนัภยั โดยผู้เอาประกนัภยัต้องประสบอุบัตเิหตุภายในระยะเวลาระหว่างการเดนิทางท ีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ 
[1] ในปจัจุบันบรษิทัประกนัภยัมกัน าเสนอความคุ้มครองท ีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผู้บรโิภค ซึง่รวมถงึการ
ครอบคลุมรายปีส าหรบัผู้ท ีเ่ดนิทางเป็นประจ า โดยประกนัภยัการเดนิทางอาจครอบคลุมถงึการประกันอุบัตเิหตุ 
การสูญเสียท ีเ่กดิจากอุบัตเิหตุส่วนบุคคล การสูญเสียคา่ใช่จ่ายในการเดนิทางหรอืท ีพ่กัเนือ่งจากสิ่งท ีไ่ม่เป็นไปตาม
แผนการเดนิทาง [2]  

ธุรกจิประกนัภยัแบ่งได้หลายประเภท เช่น ประกนัภยัสุขภาพ ประกนัภัยรถยนต์ ประกนัภยัอุบัตเิหตุ 
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกนัภัยท ี่อยู่อาศ ัยส านกังาน และประกันภัยการเดนิทาง เป็นต้น ส าหรับ
ประกันภยัการเดินทางนัน้จ ัดอยู่ในประกนัว ินาศภยัโดยมจี านวนกรมธรรม์ท ัง้สิ้น 880,295 กรมธรรม์ประจ าไตร
มาสแรกในปี 2561 [1] โดยมสีถตินิกัท่องเท ีย่วไทยท ีเ่ดนิทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มจี านวน 8.79 ล้านคน 
เพิ่มข ึ้นร้อยละ 7.23 และมกีารใช้จ่ายออกนอกประเทศ 276,019 ล้านบาท เพิ่มข ึ้นร้อยละ 9.59 โดยคนไทย
เดนิทางไปภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกมากท ี่สุด 7.39 ล้านคน เพิม่ข ึ้นร้อยละ 6.59 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
[3] โดยประกนัภยัการเดนิทาง ถอื เป็นประกนัภัยท ีม่ ีโอกาสจะเตบิโตและเพิม่ยอดการท าประกนัให้มากข ึ้น จาก
สถติขิองส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า คนไทยมแีนวโน้มในการเดนิทางท่องเท ีย่วต่างประเทศเพิม่ข ึ้นจากในอดตี 

ปจัจุบันอัตราการเจริญเตบิโตของธุรกจิประกนัภัยท ัง้ระบบในประเทศไทยเติบโตข ึ้นร้อยละ 7.09 ในปี 
2561 แบ่งเป็นเบี้ ยประกนัช ีวติจ านวน 652,604 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8 และเบี้ ยประกันวนิาศภยั จ านวน 
231,395 ล้านบาท เตบิโตร้อยละ 5.12 [1] เนือ่งจากป ัจจยัหลายอย่าง เช่น การขยายตวัของสายการบินต้นทุนต ่า
ในไทยหลายราย เช่น สายการบินแอร์เอเชยี นกแอร์ และไลอ้อนแอร์ เป็นต้น [4] อีกปจัจยัหนึง่ท ีท่ าให้ป ัจจุบัน
ประกนัภยัการเดนิทางได้รบัความสนใจเพิม่มากข ึ้น คอื นกัท่องเท ีย่วเริม่ตระหนกัถงึความเสี่ยงท ีจ่ะเกดิเหตุการณ์
ไม่คาดคดิในระหว่างการเดนิทาง เช่น นกัท่องเท ี่ยวชาวไทยรายหนึ่งประสบเหตุหวัใจล้มเหลวเฉยีบพลนัขณะ
ท่องเท ีย่วในประเทศญี่ปุ่น โดยมคี่ารกัษาพยาบาลสูงถงึ 18 ล้านเยน หรอืประมาณ 6 ล้านบาท แต่นกัท่องเท ีย่วคน
ดงักล่าวไม่ได้ท าประกนัภยัการเดนิทาง จงึไม่มเีงนิช าระค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น อีก ท ัง้ในปจัจุบันประกนัภยัการ
เดนิทางยงัถูกให้เป็นข้อบังคบัเมือ่ผู้ท ี่เดนิทางไปยงัประเทศท ีจ่ าเป็นต้องท าประกนัภยัการเดนิทางอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ เช่น ควิบา ประเทศในกลุ่มสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ การ์ต้า และประเทศในกลุ่มเชงเก้น [5]  

นอกจากนี้ บรษิัทประกนัภยัหลายๆ แห่งได้พฒันากลยุทธ์ในการเพิม่ยอดขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัการ
เดนิทางเพือ่ด ึงดูดผู้บริโภคท ีส่นใจซื้อประกันภยัการเดนิทางท ัง้ทางด้านราคา และการโฆษณา ซึ่งพบว่า ราคา 
(Price) ยงัเป็นสิ่งท ี่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้บรโิภคมักจะเปรยีบเท ียบราคากรมธรรม์
ประกนัภยัการเดนิทางของบรษิทัประกนัภยัหลายๆ แห่ง หรอืตามความคดิท ีค่าดหวงัไว้ ซึง่บรษิทัประกนัภยัส่วน
ใหญ่มกีารตัง้ราคาท ีต่อบโจทย์นี้ เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัผู้บรโิภคแต่ยงัอยู่ภายใต้ความคุ้มครองลดลง ซึง่เหมาะสม
กบัเบี้ยประกนัภยัท ีล่ดลงด้วย อีกท ัง้บรษิทัประกนัภยัยงัมกีารส่งเสรมิการตลาดลุ้นรางวลัให้กบัผู้บรโิภค นอกจาก
ได้ร ับความคุ้มครองแล้ว ยงัมีสิทธิลุ้์นแพค็เกจ ท่องเท ี่ยวต่างประเทศ บริษทัประกันภัยต่างๆ ห ันมาโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้บรโิภคตระหนกัถึงการซื้อประกนัภยัการเดินทางมาก [6] ท ัง้นี้ บรษิัทประกนัภยัท ีจ่ดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ประกนัภยัการเดนิทางช ัน้น าในประเทศไทยมจุีดเด่นท ีแ่ตกต่างกนัออกไป  
 ปจัจุบันข้อ มูลของสินค้าและบรกิารนัน้ ผู้บรโิภคสามารถค้นหาจากการอ่านรวีวิและประเมนิสินค้าและ
บรกิารการผ่านรูปแบบออนไลน์มากข ึ้นผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Word of 
Mouth) เช่น ผู้บริโภคมกีารแลกเปลีย่นข้อมูลซึง่ก ันและกนั แบ่งปนัประสบการณ์ท ีไ่ด้จากการใช้สินค้าและบรกิาร
ผ่านช่องทางแชท หรอืรูปแบบเวบ็ไซต์ ซึง่ส่งผลต่อทศันคตขิองผู้บรโิภคท ี่มต่ีอสินค้าและบริการนัน้ๆ [7] อีกหนึ่ง
ในปจัจยัในท ีส่่ งผลต่อการซื้อสินค้าและบรกิาร คอื  ความไว้วางใจ (Trust) โดยการสร้างความไว้วางใจจะท าให้
ผู้บรโิภคมีความมัน่ใจท าให้เกดิความน่าเช ือ่ถอืของสินค้าและบรกิาร [8] โดยในปจัจุบัน มกีารประชาสัมพนัธ์และ
น าเสนอข้อ มูลข่าวสารของสินค้าและบรกิารต่อ ผู้บรโิภคด้วยวธิ ีการโฆษณา ซึง่การโฆษณาไม่เพยีงแค่สามารถ
กระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อสินค้าและบรกิารได้ แต่ยงัส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจถงึตวัสินค้าจนเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามอีกด้วย [9] ส าหรบัคุณค่าการโฆษณา (Advertising Value) ค ือ การวดัผลของการโฆษณา 
โดยการให้ข้อ มูล (Informativeness) ท ีค่รบถ้วนจะสามารถอธบิายให้ผู้บรโิภคเข้าใจถงึประเภทและความส าค ัญ
ของผลติภณัฑ์ได้มากย ิง่ข ึ้น และหากโฆษณาทีม่คีวามน่าเช ือ่ถอื (Credibility) จะท าให้เป็นข้อมูลอ้างอิงท ีด่สี าหรบั
การตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิารได้ [10] จากข้อมูลดังกล่าวท าให้บรษิทัประกนัภัยจ าเป็นต้องเพิม่หรอืสร้าง
ความตัง้ใจซื้อผลติภณัฑ์ประกนัภยัการเดนิทาง (Purchase Intention) เพือ่ท ีจ่ะน าไปสู่ความตดัสินใจซื้อและความ
จงรกัภกัดต่ีอตราสินค้าในท ีสุ่ด 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท ีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของ
ผู้บริโภค โดยมุ่งศ ึกษาเกี่ยวก ับราคา ความไว้วางใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์ท ี่ส่ งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อ ให้
ผู้ประกอบการธุรกจิประกันภยั ตวัแทนประกันภยั ตลอดจนผู้ท ีม่ ีความสนใจสามารถน าผลการศกึษาไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนนิธุรกจิท ีเ่ก ีย่วข้องกบัประกนัภยัการเดนิทางให้มปีระสิทธภิาพสอดคล้องกบัความตัง้ใจในการ
ซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคต่อไป โดยมกีรอบแนวความคดิการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา ราคา ความไว้วางใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากอิเล็กทรอนกิส์ท ี่ส่ งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร

ราคา 
 

ความตัง้ใจซื้อประกนัภยั
การเดนิทาง  

 

คุณค่าการโฆษณา  
 
 

 

ความไว้วางใจ 
 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเลก็ทรอนกิส์ 

 

ความน่าเช ือ่ถอื  
 การให้ข้อมูล  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากรและตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครท ีม่คีวามสนใจท ีจ่ะซื้อหรอื

มแีผนที่จะซื้อประกันภัยการเดินทาง ซึ่งผู้ว ิจ ัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบ
แบบสอบถามกับทางกลุ่ม ตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่าของ Partial R2 เพื่อน าไปประมาณค่าของ
ขนาดตวัอย่าง โดยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป G*Power ซึง่เป็นโปรแกรมทีผ่่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
จากนกัวจิยัเป็นจ านวนมากส าหรบัการก าหนดขนาดตวัอย่างให้ถูกต้องและทนัสมยั จากการประมาณค่าตวัอย่าง
โดยมคี่า Partial R2เท่ากบั 0.0504 ค่าขนาดอิทธพิล (Effect Size) เท่ากบั 0.0530750 ความน่าจะเป็นของความ
คลาดเคลือ่นในการทดสอบประเภทหนึง่ (α) เท่ากบั 0.1 จ านวนตวัแปรท านาย เท่ากบั 5 อ านาจการทดสอบ (1-
ß) เท่ากบั 0.90 [11] จงึได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 266 ตวัอย่าง  

การสุ่มตวัอย่าง  
การเกบ็รวบรวมข้อมูลครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มผู้บรโิภคท ีม่าร่วมงานไทยเท ีย่วไทยครัง้ท ี ่

49 ระหว่างวนัท ี่ 1-4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4 ซึง่เป็นงานมหกรรมส่งเสริม
การขายสินค้าและบรกิารด้านการท่องเท ีย่วท ีม่ผู้ีประกอบการท ัง้ในและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงจ านวนมากท ีสุ่ด
ในประเทศไทย ภายในงานมกีารจดักจิกรรมของผู้ประกอบการมากมาย เพือ่ โฆษณาส่งเสรมิการขายภายในบูธ
ต่างๆ มากกว่า 700 บูธ และงานเท ี่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง 2018 ระหว่างว ันท ี ่2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ช ัน้ 5 ซึง่มกีารออกบูธโดยผู้ประกอบการท่องเท ีย่วท ัง้จากประเทศญี่ปุ่ นและประเทศ
ไทย เช่น องค์การส่งเสรมิการท่องเท ีย่ว บริษทัทวัร์ช ัน้น า โรงแรม สายการบิน รวมท ัง้สิ้นกว่า 110 บูธ โดยมกีาร
สุ่มตัวอย่าง 2 ข ัน้ตอน ได้แก่ 1) ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนของ
จ านวนตวัอย่างในแต่ละกจิกรรมส่งเสรมิการท่องเท ีย่วจ านวน 133 ชุด จ านวนเท่าๆ กนั เพือ่การกระจายตวัของ
ตวัอย่าง  และ 2) ใช้ว ิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคดัเลอืกตวัอย่างท ี่มลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจงตามที่ก าหนดคุณลักษณะไว้ ได้แก่ ผู้บรโิภคท ีส่นใจซื้อประกันภัยการเดนิทาง โดยผู้วจิ ัยมีการ
สอบถามตัวอย่างเบื้ องต้นด้วยค าถามคัดกรองก่อนท ีจ่ะขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามจนครบจ านวน 266 ตวัอย่าง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื  แบบสอบถามปลายปิดท ีผ่่านการทดสอบ ดงันี้  
- การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ผู้วจิยัได้น าเสนอแบบสอบถามทีไ่ด้สร้างข ึ้นต่อ

อาจารย์ท ีป่รกึษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา 
(Content Validity) จากผลการประเมนิข้อค าถามในแบบสอบถามจ านวน 27 ข้อ โดยผู้เช ีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า 
ค่า IOC ของ 24 ข้อ มคี่าคะแนนโดยรวมเท่ากบั 0.945 ซึง่แสดงว่า ค าถามเหล่านี้มคีวามสอดคล้องกบันยิามของ
ตวัแปรก าหนดและวตัถุประสงค์ของการวจิยั [12] สามารถน าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลงานวจิยัได้  
 - การตรวจสอบความเช ื่อมัน่ (Reliability) ผู้ว ิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเก็บข้อ มูลจากกลุ่ม
ผู้บรโิภคท ีม่คีวามสนใจหรอืตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง จ านวน 40 ตวัอย่าง หลงัจากนัน้น าข้อมูลมาวเิคราะห์
ความเช ือ่มัน่แบบสอบถาม พบว่า มคี่าความเช ือ่มัน่ของแบบสอบถามในแต่ละด้านเท่ากบั 0.723-0.804 และกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 266 ชุด มคี่าความเช ือ่มัน่ของแบบสอบถามแต่ละด้านเท่ากบั 0.746-0.823 มรีะดับความเช ือ่มัน่
อยู่ในระดบัท ีส่ามารถน าไปใช้ได้ [13] 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท ีท่ าการส ารวจจ านวน 266 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 51.9 มอีายุ 33 ปีข ึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 49.6 มกีารศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีค ิดเป็นร้อยละ 81.1 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 53.4 มีอาช ีพพนกังาน
บรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 74.0 รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วก ับประกนัภยัการเดนิทางผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก คดิเป็นร้อยละ 37.6 สนใจท ีจ่ะซื้อประกนัภยัการเดนิทางบรษิทั AXA คดิเป็นร้อยละ 38.0 

 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุปจัจยัท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง 

ปัจจยั 
ความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดินทาง 

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท ี ่
ราคา 
ความไว้วางใจ 
คุณค่าการโฆษณา 
- ด้านความน่าเช ือ่ถอื 
- ด้านการให้ข้อมูล 
การสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเลก็ทรอนกิส์ 

1.365 
0.146 
0.139 

 
0.274 
0.031 
0.085 

0.268 
0.072 
0.072 

 
0.071 
0.056 
0.092 

 
0.142 
0.140 

 
0.313 
0.038 
0.089 

5.009 
2.026 
1.931 

 
3.853 
0.552 
0.926 

0.000 
0.044* 
0.055 

 
0.000* 
0.581 
0.355 

 
0.489 
0.457 

 
0.365 
0.512 
0.262 

 
2.047 
2.187 

 
2.741 
1.955 
3.818 

R2 = 0.373, F = 30.925, p*<0.05  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ พบว่า ปจัจยัท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภยัการเดนิทางของ

ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิท ีร่ะดบั .05 ได้แก่ คุณค่าการโฆษณาด้านความน่าเช ือ่ถ ือ 
(Sig. = .000) และราคา (Sig. = .044) โดยท ีคุ่ณค่าการโฆษณาด้านความน่าเช ือ่ถอื (ß = .313) มผีลต่อความตัง้ใจ
ซื้อประกนัภยัการเดินทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครมากท ีสุ่ด รองลงมา คือ ราคา (ß = .142) ในขณะที่
ความไว้วางใจ (Sig. = .055) คุณค่าการโฆษณาด้านการให้ข้อ มูล (Sig. = .581) และการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเลก็ทรอนกิส์ (Sig. = .355)  ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพหานคร 
 นอกจากนี้ สัมประสิทธิก์ารก าหนด (R2 = .373)  แสดงให้เหน็ว่า คุณค่าการโฆษณาด้านความน่าเช ือ่ถ ือ
และราคาส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพหานคร คดิเป็นร้อยละ 37.3 ทีเ่หลอื
อีกร้อยละ 62.7 เป็นผลสืบเนือ่ งจากตวัแปรอื่น และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) ซึง่ค่า VIF ทีม่คี่าเก ิน 5.0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระมคีวามสัมพันธ์กนัเอง ซึง่ผลการวเิคราะห์ 
พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตัง้แต่ 1.955 – 3.818 ซึ่งมีค่าไม่เก ิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั [14]   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศกึษาเรือ่ง ราคา ความไว้วางใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนกิส์ท ี่
ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัได้น าผลสรุปการวเิคราะห์มา
เช ือ่มโยงกบัแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง โดยสามารถน ามาอภปิรายผลได้ ดงันี้  
 สมมติฐานท ี่ 1 ราคา (Price) ส่งผลต่อ ความตัง้ใจซื้ อป ระกันภัยการเดินท างขอ งผู้บ ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ราคาส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภัยการเดินทางของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัท ี่ต ัง้ไว้ ท ัง้นี้ เนือ่งจาก ผู้บรโิภคให้ความ สนใจ
ราคาของประกนัภยัการเดนิทางท ีอ่ยู่ในช่วงท ีส่ามารถซื้อได้และเหมาะสม อีกท ัง้ยงัมีราคาท ี่ไม่แพงจนเกินไป 
รวมถงึราคาประกนัภยัการเดนิทางมคีวามสมเหตุสมผล ท าให้เป็นแรงกระตุ้นความสนใจท ีจ่ะซื้อของผู้บรโิภค โดย
ผลการว ิจยัครัง้นี้  สอดคล้องกับงานวิจยัของเหมอืนดาว วาสุเทพรงัสรรค และมนวิกา ผดุงสิทธิ ์[15] ซึง่พบว่า 
ปจัจยัด้านราคา มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซื้อชาเขยีวย ีห่้อโออิชแิละอิชติ ันของผู้บรโิภค และงานวจิยัของ Lien, 
Wen, Huang and Wu [8] ซึง่พบว่า ราคา เป็นปจัจยัโดยตรงท ีม่อีิทธิพลต่อความตัง้ใจซื้อและจองโรงแรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภค 
 สมมตฐิานท ี่ 2 ความไว้วางใจ (Trust) ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภัยการเดนิทางของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความไว้วางใจไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิ ัยท ีต่ ัง้ไว้ ท ัง้นี้เนือ่งจากผู้บรโิภคอาจจะไม่
เช ือ่ถอืว่าบรษิทัประกนัภยัการเดินทางให้ข้อ มูลท ีเ่ป็นความจรงิท ัง้หมด โดยประกนัภยัการเดนิทางต่างมเีง ือ่นไข
มากมายในการย ืน่เร ือ่งร้องเรยีนหากเกดิเหตุการณ์ไม่คาดคดิขณะเดนิทาง เช่น ประสบอุบัตเิหตุ เจบ็ป่วย กระเป๋า
เดนิทางเสียหาย เป็นต้น โดยผลการวจิยัครัง้นี้  ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของพิชญ์ปิยา เพง็ผ่อง และนตินา ฐา     
นติธนกร [16] ซึง่พบว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อตัว๋เครือ่งบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนต ่าของ
ผู้บรโิภค และงานวจิ ัยของพศิุทธิ ์อุปถมัภ์ และนตินา ฐานติธนกร [17] ซึ่งพบว่า ความไว้วางใจและลกัษณะธุรกิจ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจและด้านการบอกต่อส่งผลต่อความความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 สมมตฐิานท ี ่3 คุณค่าการโฆษณา ด้านความน่าเช ื่อถอื (Credibility) ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภัย
การเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณค่าการโฆษณา ด้านความ
น่าเช ื่อถือส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภยัการเดินทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัท ีต่ ัง้ไว้ ท ัง้นี้เนื่องจากการโฆษณาของประกนัภยัการเดนิทางท ีม่คีวามดงึดูดใจ รวมท ัง้มคีวาม
น่าเช ือ่ถอื และเป็นแหล่งอ้างอิงท ีด่ที ีน่ าไปสู่การจดัสินใจซื้อในอนาคตของผู้บรโิภค โดยผลการวจิยัครัง้นี้ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ Martins, Costa, Oliveira, Goncalves and Branco [10] ซึ่งพบว่า ความน่าเช ือ่ถอื เป็นหนึ่งใน
ปจัจยัของการโฆษณาทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อโทรศพัท์มอืถอืของผู้บรโิภค 
 สมมติฐานท ี่  4 คุณค่าการโฆษณา ด้านการให้ข้อ มูล (Informativeness) ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้ อ
ประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การให้ข้อมูลไม่ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซื้อประกนัภัยการเดนิทางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัท ีต่ ัง้
ไว้ ท ัง้นี้ เนื่องจากการโฆษณาของประกันภัยการเดนิทาง ซึง่ส่วนใหญ่มกัให้รายละเอียดข้อ มูลท ี่ส าคญัของ
ผลติภณัฑ์ประกนัภยัการเดนิทางท ีไ่ม่ครบถ้วน รวมถงึข้อมูลอาจจะขาดความทนัสมยัจนไม่เป็นท ีด่งึดูดความสนใจ
ของผู้ท ีต้่องการซื้อประกนัภยัการเดนิทาง โดยผลการวจิยัครัง้นี้  ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Martins, Costa, 
Oliveira, Goncalves and Branco [10] ซึง่พบว่า การให้ข้อมูลเป็นหนึง่ในปจัจยัของการโฆษณาทีส่่งผลต่อความ
ตัง้ใจซื้อโทรศพัท์มอืถอืของผู้บรโิภค และงานวจิ ัยของณฏัฐนนัท์ พธิ ิวตัโชตกิุล และนตินา ฐานติธนกร [18] ซึ่ง



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

370 

 

พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัท์มอืถอืด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้
งาน ด้านการรบัรู้ทรพัยากรทางการเงนิ การให้ข้อมูล การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และ
พฤตกิรรมผู้บรโิภคออนไลน์ด้านประสิทธภิาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิค
ชนัของผู้บรโิภค 
 สมมตฐิานท ี ่5 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Word of Mouth) ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเลก็ทรอนกิส์ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ท ัง้นี้
เนือ่ งจากผู้บรโิภคอาจจะได้การอ่านรวี ิวของผู้บรโิภคท่านอื่นท ี่เคยซื้อประกันการเดนิทางมาแล้วแต่ไม่ได้ร ับ
ประสบการณ์ท ีด่ ีจากการท าประกันภยัการเดนิทาง หรือมีคะแนนรวี ิวบรกิารหลังการขายท ี่ไม่ด ี จงึท าให้ไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค โดยผลการวจิยัครัง้นี้สอดคล้องกบังานของวรชนก เตง็วงษ์วฒันะ และนตินา 
ฐานติธนกร [19] ท ี่พบว่า ป ัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความเข้าใจรบั รู้ความต้องการ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบรษิัทเอกชน
ภายในประเทศไทยของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร แต่ผลการวจิยัครัง้นี้ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของพมิลพรรณ 
ณ สมบูรณ์ และนิตนา ฐานติธนกร [20] ซึง่พบว่า คุณลกัษณะเวบ็ไซต์ ด้านความเช ือ่มัน่ของเวบ็ไซต์หรอืความ
ไว้วางใจ การสื่อสารแบบปากต่อปากสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซื้อแพก็เกจท่องเท ีย่วออนไลน์ของ
คนวยัท างาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ราคา ความไว้วางใจ คุณค่าการโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อป าก
อิเลก็ทรอนกิส์ท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าการ
โฆษณาด้านความน่าเช ือ่ถอื ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร มาก
ท ีสุ่ด ดังนัน้ ผู้ประกอบการท ีด่ าเนนิธุรกิจเก ี่ยวข้องกับประกนัภยัการเดินทางควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของ
โฆษณาเพือ่ท าให้เกดิความน่าเช ือ่ถอื โดยมรูีปแบบการน าเสนอ องค์ประกอบและรายละเอียดของประกนัภยัการ
เดนิทางท ีค่รบถ้วน เช่น สิทธปิระโยชน์ เง ือ่นไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นต่างๆ เป็นต้น การโฆษณาทีด่จีะสามารถ
เพิม่ความน่าเช ือ่ถอืและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงท ี่ดต่ีอ ผู้บรโิภคท ี่มคีวามตัง้ใจท ี่จะซื้อประกนัภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ จนน าไปสู่การตดัสินใจซื้อในท ีสุ่ด 
 ป ัจจัยรองอันดับสอง ค ือ  ราคาส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผู้ประกอบการท ีด่ าเนนิธุรกจิเก ี่ยวข้องกบัประกนัภยัการเดินทางควรให้ความส าคญัด้าน
ราคา ประกนัภยัการเดินทางต้องมกีารระบุราคาอย่างชดัเจนและสมเหตุสมผลกบัค่าเบี้ยและความคุ้มครอง อีกท ัง้
ผู้ประกอบการสามารถจดักจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดโดยการให้ส่วนลดตามโอกาสและกิจกรรมการท่องเท ีย่ว
ต่างๆ เพือ่ท าให้สร้างแรงกระตุ้นและจูงใจผู้บรโิภคตระหนกัถงึความคุ้มค่ากบัเงนิท ีจ่่ายไป  

การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเกีย่วก ับปจัจยัท ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ศกึษาเกีย่วประกนัภัยการเดินทางเท่านัน้ ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผู้วจิยัควรศกึษา
ประกนัภยัประเภทอื่นเพิม่เตมิ เช่น ประกนัภัยสุขภาพ ประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น ท ัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนจดัจ าหน่ายประกนัภยัประเภทอื่นๆ ในการประกอบธุรกจิของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ท ีส่นใจควร
ศกึษาถงึป ัจจยัของตวัแปรอิสระอื่นๆ ท ีม่อีิทธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของตวัแปร ต้น อาท ิ ภาพลกัษณ์องค์กร 
(Corporate Image) ผลประโยชน์ประกนัภัย (Insurance Benefits) และช่องทางการซื้อ  (Access to Purchase) 
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เป็นต้น เพือ่ให้ได้ข้อมูลเพิม่เตมิท ีม่ปีระโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการท ี่ด าเนนิธุรกจิเก ีย่วข้องกบัประกันภยัการเดนิทาง
มากย ิง่ข ึ้น 
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บทคดัย่อ 

การว ิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่  1) ศ ึกษาผลการใช้ รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัต ิของเดว ีส์
ร่วมกับจนิตภาพที่มต่ีอความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตอง 2) เปรยีบเทยีบผลการใช้ รูปแบบการเรยีน 
การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 8 สัปดาห์ 3) เปรยีบเทยีบผล
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 4) เพื่อว ิเคราะห์ปฏิสัมพันระหว่างรูปแบบการสอนกับระยะเวลา  
กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการว ิจยั ได้แก่ นกัเรยีนวชิาเพิม่เตมิเปตอง โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว ิโรฒ  
ปทุมวนั จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากการทดสอบวดัความสามารถการ
โยนลูกในกฬีาเปตอง แล้วแบ่งกลุ่มแบบสลบัฟนัปลา (Matching Group) โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลการวจิยัพบว่า 1.ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม การโยนลูกเลยีดและ
ลูกโด่งของกฬีาเปตองก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6และ8 มคี่าเฉลีย่เพิม่ข ึ้นตามล าดบั 2.เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้ลูกเลยีดและลูกโด่ง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก
สัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 แตกต่างกันจงึทดสอบรายคู่กลุ่มทดลอง แตกต่างกนัทุกคู่ กลุ่มควบคุม ก่อนการฝึกแตกต่าง
กบัหลงัการฝึกในสัปดาห์ท ี ่4 แตกต่างกบัหลังการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 ตามล าดบั 3.เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 ไม่แตกต่างกนั ส่วนค่าเฉลีย่
หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 มคีวามแตกต่างกนั 4.ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของลูกเลยีด
และลูกโด่งแตกต่างกนัทุกคู่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี  จนิตภาพ  เปตอง 
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Abstract 
The purposes of the study aimed to 1) study the effects of Davies’ instructional model in psycho- 

motor domian with imagery enhancing the ability to throw a petanque, 2)  compare the effects of 8-week 
Davies' instructional model in psychomotor domain with imagery enhancing the ability to throw a petanque 
between pre and post traing program, 3) compare effects of Davies’  instructional model in psycho-motor 
domian with imagery enhancing the ability to throw a petanque of the experimental group  and control 
group, and 4)  analyze the relationship between the instructional model and the length of time .  
The participants of this study were 30 students registering in the elective course “Petanque” at Patumwan 
Demonstration School, Srinakharinwirot University. Purposive selection with the ability to throw a petanque 
was utilized to select the sample of this study. The selected participants were divided into 2 groups by the 
matching group technique. This study revealed that 1) The average levels of the experimental group and 
control group in roll throw and lob throw after training program in the fourth, sixth, had gradually increased. 
2) The average levels of the experimental group and control group by using roll throw and lob throw before 
and after the training program in the fourth, sixth, and eighth week were different.To compare each pair, 
the average levels of the experimental group were completely different while the control group were 
different before and after the training program in the sixth and eighth week. Moreover, the average levels 
after the training program in the fourth week were different from after the training program in the sixth and 
eighth week respectively, 3) There was no difference between the average levels of the experimental group 
and control group before and after the fourth week, but different results after the training program in the 
sixth and eighth week, and 4)  The relationship between training program and the length of time of roll 
throw and lob throw was completely different at a significant level .05. 
 
Keywords : Davies' Instructional Model, Imagery, Petanque 

 
บทน า  

การกีฬาในปจัจุบันถอืว่าเป็นสิ่งส าคญัท ีท่ าให้คนเรามีสุขภาพร่างกายท ีส่มบูรณ์แขง็แรง กฬีาช่วย
เสรมิสร้างท ัง้ทางด้านจติใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสตปิ ัญญา ช่วยให้ประชาชนในชาติมรีะเบียบวนิัย  
มนี ้าใจเป็นนักกฬีา รู้จกัค าว่าแพ้ ค าว่าชนะ และการให้อภยั รู้จกัการวางแผน การท างานเป็นทมีผ่านการเล่นกฬีา 
ดงัท ีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท ี ่9 ท่านทรงตรสัไว้ว่า “การกฬีานัน้ย่อมเป็นท ีท่ราบกนัอยู่โดยท ัว่ไปแล้ว
ว่าเป็นปจัจยัในการบรหิารร่างกายให้แขง็แรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเรงิ รู้จกัแพ้ และชนะไม่เอารดัเอา
เปรยีบกนั มกีารให้อภยัซึง่กนัและกนั สามคัคกีลมเกลียวกัน อย่างท ี่เรยีกกนัว่าม ีน ้าใจเป็นนกักีฬา” (พระบรม
ราโชวาทในพิธเีปิดการแข่งขนักรฑีาประจ าปี ณ กรฑีาสถานแห่งชาตวินัท ี ่1 ธนัวาคม 2498) การกฬีาในปจัจุบัน
ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายดังเห ็นได้จากกีฬาระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดบัจงัหวดัและระดับชาต ิ
ทีป่ระชาชนทัว่ไปให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยการออกก าลงักายและการกฬีาข ัน้พื้นฐาน มส่ีวนส าคญัมากใน
การพฒันาสุขภาวะให้เดก็และเยาวชนของชาต ิซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบับท ี ่6 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ยุทธศาสตร์ท ี ่1 เพือ่ให้เดก็และเยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา ได้รบัการศกึษาด้านพลศกึษา
ท ีม่คีุณภาพอย่างท ัว่ถงึ มกีารออกก าลังกายและเล่นกฬีาข ัน้พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกตกิา จนสามารถถึง
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ข ัน้ดูกฬีาเป็นเล่นกฬีาได้ มที ัศนคตทิ ีด่ ีมรีะเบียบวนิยัและน ้าใจนกักฬีาโดยมแีนวทางส าคญั คอื การเร่งสร้างและ
พฒันาพลศกึษาในสถานศกึษาท ัว่ประเทศ [1]  

เปตอง เป็นกฬีาท ีส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชนนทีรงส่งเสรมิท าให้มคีวามนยิมแพร่หลายในประเทศ
ไทย จึงได้รบัสมญานามว่า “กฬีาสมเดจ็ย่า” และยงัเป็นกฬีาท ี่เล่นง่าย สามารถเล่นได้ทุกๆ สถานทีท่ ัง้สนามดิน 
สนามหญ้า สนามหนิ ก็สามารถใช้ในการเล่นกฬีาเปตองได้ กฬีาเปตองเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยัดงัเหน็ได้จาก
การแข่งขนัในระดบัต่าง ๆท ัง้ระดบัเยาวชน ระดับประชาชนและอาวุโส [2] กฬีาเปตองมทีกัษะท ีส่ าคญัอยู่หลาย
ทกัษะ คือ การย ืน การนัง่ การจับลูก การโยนลูกเกาะแก่น การโยนลูกกระทบแก่น การใช้แขน และการบังคบัลูก 
เปตอง ซึง่ทกัษะเหล่านี้นกักฬีาจะต้องได้รบัการฝึกฝนเป็นอย่างดเีพือ่ให้เกดิความช านาญ และสิ่งส าคญัในการเล่น
กฬีาเปตองนัน้จะต้องอาศยัความแม่นย าเป็นหลกั ส าหรบัความแม่นย าในกฬีาเปตองนัน้ มอีงค์ประกอบทีส่ าคญัอยู่
หลายองค์ประกอบ คอื การประสานงานกนัระหว่างกล้ามเนื้อ ความเฉลยีวฉลาด การมสีมาธทิ ีด่ ีสายตาและความ
อดทนของกล้ามเนื้อ ฉะนัน้การท ีน่ักกฬีาจะมคีวามแม่นย าได้นัน้ กข็ ึ้นอยู่กบัการฝึกซ้อมท ีถู่กวธิ ี และมโีปรแกรม
การฝึกท ีด่ ี ฉะนัน้ ผู้วจิยัจงึเกดิค าถามว่าจะใช้ รูปแบบการสอนใดจงึจะส่งเสรมิความสามารถในการโยนลูกของ
กฬีาเปตอง จากความส าคญัของกฬีาเปตองโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั จงึได้มกีาร
จดัการเรยีนการสอนในวชิาเลือกเพิม่เตมิให้ก ับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท ี ่1-3 จากการสัมภาษณ์นายอธพิงษ์ 
โตทอง การจดัการเรยีนการสอนพบว่า นกัเรยีนท ีเ่รยีนในวชิาเลอืกเพิม่เตมิเปตองส่วนมากยงัไม่ได้มทีกัษะพื้นฐาน
กฬีาเปตอง จงึมกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นพฒันาพื้นฐานและให้ผู้เรยีนได้มกีารฝึกในการโยนลูกเปตองจนเกิด
ความเคยชนิ และกฬีาเปตองมทีกัษะท ีเ่ป็นท ักษะย่อยจ านวนมากรวมไปถึงสมาธิกเ็ป็นสิ่งส าคญัในการเล่นกฬีา 
เปตองหากพัฒนาทกัษะย่อย ๆเหล่านัน้จะช่วยพัฒนาทกัษะพื้นฐานในกีฬาเปตองได้ ตรงกับ การสัมภาษณ์ 
นายสมเกียรติ เทวะเศกสรรค์  ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่า  
กฬีาเปตองนัน้เป็นกฬีามทีกัษะค่อนข้างเยอะและในแต่ละทกัษะมทีกัษะย่อย ๆอยู่จงึท ี่ต้องใช้สมาธใินการเล่นและ
ในการฝึกซ้อมจะท าให้สามารถพฒันาทกัษะกฬีาเปตองได้ด ี 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ท ีเ่น้นทกัษะปฏิบัต ิมุ่งหวงัให้ผู้เร ียนคดิเป็นแก้ป ัญหาเป็นและจิตใจท ีด่งีามแล้ว 
ทกัษะปฏิบัต ิยงัเป็นเรื่องท ีเ่ก ีย่วข้องกับการเคลื่อนไหวทางกาย ความสามารถในการใช้อวยัวะส่วนต่างๆ หรือ
ความสามารถในการท างานอย่างใดอย่างหนึง่ พฤตกิรรมท ีแ่สดงออกให้ปรากฏว่าผู้เรยีนเกิดท ักษะ ได้แก่  
การเขยีน การวาดภาพ การร า การพมิพ์ดดี การร้องเพลง การป ัน้ การออกก าลงักาย หรอืกจิกรรมทางพลศกึษา 
[3] ซึง่ค าว่าท ักษะตรงกับค าว่า “Skill” ในภาษาอังกฤษ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความช านาญ จากความหมายนัน้ท ักษะ จงึมคีวามจ าเป็นท ี่จะต้องมกีารฝึกฝนอยู่เป็น
ประจ า จงึจะเกดิความช านาญในการเรยีน ผู้สอนต้องสอนให้เกดิความช านาญ น าไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
ไม่ผดิพลาด ต้องฝึกปฏิบัตบ่ิอย ๆ และท ามาก ๆ กจ็ะเก ิดความช านาญเกดิทกัษะข ึ้น [4] ทกัษะในกฬีาเปตองมี
ค่อนข้างมากและแต่ละทกัษะกจ็ะมทีกัษะย่อยลงไปในแต่ละทกัษะนัน้ ๆ ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบการเรยีนการสอน
ทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี ท ีว่่าทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทกัษะย่อย ๆ  จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรยีนสามารถ
ท าทกัษะย่อย ๆ  เหล่านัน้ได้ก่อนแล้วค่อยเช ือ่มโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรยีนประสบผลส าเรจ็ได้ดแีละ
เรว็ข ึ้น รูปแบบการสอนนี้ได้แบ่งข ัน้การสอนไว้ท ัง้หมด 5 ข ัน้ ได้แก่ ข ัน้ท ี ่1 ข ัน้สาธติทกัษะหรอืการกระท า ข ัน้ท ี ่2 
ข ัน้สาธิตและให้ผู้เรยีนปฏิบัต ิทกัษะย่อย ข ัน้ท ี ่3 ข ัน้ให้ผู้เรยีนปฏิบัต ิทกัษะย่อย ข ัน้ท ี ่4 ข ัน้ให้เทคนคิวธิ ีการ  
ข ัน้ท ี ่5 ข ัน้ให้ผู้เรยีนเช ือ่มโยงทกัษะย่อย ๆ เป็นทกัษะท ีส่มบูรณ์ [5] โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรยีนการสอน
ทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีได้มผู้ีวจิยัเคยใช้กบัในวชิาพลศกึษาและวชิาอื่น ๆ เช่น การพฒันาชุดกจิกรรมการฝึกทกัษะ
พื้นฐานกฬีาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรยีนมธัยมท่าแคลง จังหว ัดจันทบุร ีผลพบว่านกัเรียนท ี่ได้รบัการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท ักษะ
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พื้นฐานกฬีาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน [6] 

การเรยีนพลศกึษาท ีมุ่่งเน้นพฒันาทางด้านร่างกายเป็นส าคญัแต่ในขณะเดยีวกนัจติใจย่อมเป็นสิ่งส าคญัท ี่
ถูกละเลย กล่าวได้ว่าสุขภาพมคีวามเป็นองค์รวมอยู่ในตวัเองเรา ซึ่งในปจัจุบันเทคนิคทางจติวทิยาทางการกฬีา
เข้ามามีบทบาทในการฝึกซ้อมกฬีาและการแข่งข ันกีฬา เช่น การฝึกสมาธ ิการตัง้เป้าหมาย การผ่อนคลาย
ความเครยีดและการจนิตภาพ การฝึกเทคนคิทางจติวทิยาทางการกฬีามีอยู่หลากหลายวิธ ีผู้วจิ ัยเลอืกใช้วธิกีาร
จนิตภาพ เพราะ การจนิตภาพเป็นการสร้างภาพหรอืย้อนภาพเพือ่สร้างประสบการณ์ให้เกดิข ึ้นในใจ ท าให้เกดิการ
เรยีนรู้ท ีด่ ีมกีารพฒันาความสามารถทางการกฬีาได้ดยี ิง่ข ึ้น ช่วยในการควบคุมอารมณ์ ลดความวติกกงัวล ช่วยใน
การรวบรวมสมาธ ิสร้างความมัน่ใจในตวัเอง [7] จากการทบทวนวรรณกรรมมผู้ีวจิยัได้เคยใช้วธิกีารจนิตภาพมาใช้
กบัการเรยีนรู้ทกัษะปฏิบัตทิ ัง้วชิาพลศกึษาและวชิาอื่น ๆ ได้แก่ [8] ผลการฟงัดนตรคีวบคู่กบัจนิตภาพทีม่ต่ีอความ
แม่นย าในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล ซึง่รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีเป็นรูปแบบการเรยีน
การสอนทีเ่น้นการพฒันาด้านทกัษะพสิัยเป็นรูปแบบทีมุ่่งช่วยพฒันาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัต ิ  
ซึง่จะช่วยให้ผู้เรยีนประสบผลส าเรจ็ได้ดแีละรวดเรว็ข ึ้น ซึง่ในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาเน้นพฒันาทางด้าน
ทกัษะพสิัยแต่จะละเลยทางด้วยจติใจไม่ได้ การพฒันาทางด้านจติใจด้วยเทคนิคทางด้านจิตว ิทยาการกฬีาจึง
สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาในโรงเรยีนเพือ่พัฒนาผู้เรยีนให้สามารถพฒันาท ัง้ทางด้าน
ร่างกายและทางด้านจติใจควบคู่กนัสอดคล้องกบังานวจิยั [9] การฝึกจนิตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกฬีาเปตองมี
ส่วนช่วยให้เกดิการเรยีนรู้ได้เรว็กว่าการฝึกทกัษะกฬีาเปตองเพยีงอย่างเดยีว  

จากข้อดขีองรูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีก่ล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาใช้พฒันา
ทางทกัษะพิสัยท ีจ่ะช่วยให้ผู้เรยีนประสบผลส าเรจ็ด้านพลศกึษาของในชัน้เรยีนและพฒันาทางด้านจติใจด้วยการ
จนิตภาพ ควบคู่กนัได้ ผู้ว ิจยัจ ึงสนใจท ีจ่ะศกึษาถึงผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ี ส์
ร่วมกบัจนิตภาพทีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตอง เพือ่ท ีจ่ะพฒันาทกัษะกฬีาเปตองตามทกัษะท ี่
ถูกต้องและเพือ่ให้นกัเรยีนน าทกัษะไปใช้ได้อย่างช านาญ อีกท ัง้เป็นประโยชน์กบัผู้ฝึกสอนกฬีาสามารถน าไปปรบั
ใช้กบัการฝึกซ้อมกฬีาได้ และเพือ่เป็นแนวทางการจดักจิกรรมพลศกึษาแก่ครูผู้สอนพลศกึษาในโรงเรยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย  

1. เพื่อศกึษาผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยศรนีค  
รนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

2. เพื่อเปรียบเท ียบผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจินตภาพทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยศรนีค  
รนิทรวโิรฒ ปทุมวนัระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 

3. เพื่อเปรียบเท ียบผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจินตภาพทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยศรนีค  
รนิทรวโิรฒ ปทุมวนัระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

4. เพือ่วเิคราะห์ปฏิสัมพนัระหว่างรูปแบบการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพกบัระยะเวลาท ี่
มผีลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท ีใ่ช้ในการวจิ ัยครัง้นี้ ได้แก่ นกัเรยีนวชิาเพิม่เติมกฬีาเปตอง  ระดบัช ัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2562 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการว ิจยัครัง้นี้  ได้แก่ นักเรยีนว ิชาเพิ่มเติมเปตอง ระดับช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ ปทุมว ัน จ านวน 30 คน ปีการศกึษา 2562 ซึง่ได้กลุ่มตวัอย่างโดย
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Select) ใช้วธิกีารแบ่งกลุ่มโดยเรยีงล าดบัจากคะแนนจากคะแนนน้อยไปหามาก 
จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถการโยนลูกในกฬีาเปตอง แล้วแบ่งกลุ่มแบบสลบัฟนัปลาโดย 
(Matching Group) การแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรยีนการ
สอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพ และกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรยีนการสอน
ทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีในกฬีาเปตอง โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

2. แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพใน
กฬีาเปตอง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

3. แบบทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง [10] 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพใน

กฬีาเปตอง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั มขี ัน้ตอนดงันี้  
1.1 ศ ึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท ี่เก ีย่วข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัตขิองเดวส์ี และหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีการจนิตภาพ 
1.2 ก าหนดกิจกรรมและเวลาท ี่ใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้กฬีา  

เปตองโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีใช้เวลาในการสอนทัง้สิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ 
ในช ัว่โมงวชิาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีนดัฝึกเพิม่เติม่ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ีรวมสัปดาห์ละ  
2 ช ัว่โมง 30 นาท ีรวมท ัง้หมด 20 ช ัว่โมง 

ทดสอบทกัษะกฬีาเปตองก่อนการฝึก 2 ช ัว่โมง 
กจิกรรมการโยนลูกเลยีดเกาะแก่นและการโยนลูกโด่งเกาะแก่น 20 ช ัว่โมง 
ทดสอบทกัษะกฬีาเปตองหลงัการฝึก 2 ช ัว่โมง 

1.3 การวางแผนการสอน ผู้วจิยัด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงันี้ 
1.3.1 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้องรูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะ

ปฏิบัตขิองเดวส์ีโดยพจิารณาให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยหาความเท ีย่งตรง (Validity) ด้วยการ

หาดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1.4.1 น าแผนการจดัการเรยีนรู้กฬีาเปตองโดยใช้การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี ร่วมกับ

จินตภาพ ส าหรับนักเรียนวิชาเพิ่ม เติมเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมว ัน  
ทีผู้่วจิยัพฒันาข ึ้นไปปรกึษาอาจารย์ท ีป่รกึษาวทิยานพินธ์ เพือ่ปรบัปรุงแก้ไข 
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1.4.2 ด าเนนิการหาค่าความเท ีย่งตรง (Validity) น าแผนการจัดการเรียนรู้กฬีาเปตองโดยใช้
การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพไปให้ผู้เช ีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแผนการจดัการเรยีนรู้ หรอืค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดคุณสมบัตผู้ิเช ีย่วชาญ 
ดงันี้ 

1.4.2.1 เป็นผู้ท ี่การศกึษาระดบั ปรญิญาโท สาขาพลศกึษา หรอืมวีทิยฐานะ ช านาญ
การพเิศษ (คศ.3) 

1.4.2.2 เป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านการสอนพลศกึษา จติวทิยาการกฬีาหรอืเก ีย่วข้อง
กบักฬีาเปตองอย่างน้อย 5 ปี 

1.4.3 น าแผนการจดัการเรยีนรู้มาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช ีย่วชาญ 
2. แบบทดสอบทกัษะกีฬาเปตอง มาใช้เป็นเครื่องมือใช้เก ็บรวบรวมข้อมูล หาคุณภาพเครื่องมือ  

โดยหาความเช ือ่มัน่ (Reliability) โดยการวดัซ ้ากบันกัเรยีนท ีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
 การด าเนินการทดลอง 

การด าเนนิการทดลองของการวจิยัในครัง้นี้  เป็นวจิยัใช้รูปแบบการวจิยัก ึง่ทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) โดยมรูีปแบบการวจิยั คอื แบบหลายกลุ่มโดยการเกบ็ข้อมูลตามช่วงเวลา (multiple group time series 
design) เป็นวธิกีารทดลองเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร แล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยใช้การจดัการเรยีนรู้โดย
การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจินตภาพในกฬีาเปตองเป็นกลุ่มทดลอง 
และการจดัการเรยีนรู้โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบั ตขิองเดวส์ีในกฬีาเปตองเป็นกลุ่ม
ควบคุม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมกีารทดสอบก่อนฝึก ระหว่างฝึก และหลงัการฝึก ด้วยเครือ่ งมอืวดัชุด
เดยีวกนั คอื แบบวดัทกัษะกฬีาเปตอง ซึง่มขี ัน้ตอนในการด าเนนิการดงันี้ 

1. ด าเนนิการทดลอง และเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วจิยัได้ด าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้ 

1.1 ผู้วจิยัช ี้แจงท าความเข้าใจกบันกัเรยีนชมรมเปตอง จ านวน 30 คน เก ีย่วกบัการเรียนการ
สอนกฬีาเปตอง โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพ 

1.2 ทดสอบทกัษะกฬีาเปตองก่อนการเรยีนด้วยแบบทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง 
1.3 ด าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ก ีฬาเปตองโดยประยุกต์รูปแบบการเรียน 

การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีในภาคเรยีนท ี ่1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ในช ัว่โมง
วชิาเพิม่เตมิกฬีาเปตอง 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีนดัฝึกเพิม่เติม่ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ีรวมสัปดาห์ละ 2 ช ัว่โมง 30 นาท ี
รวมท ัง้หมด 20 ช ัว่โมง โดยผู้วจิยัด าเนนิการสอนเอง 

1.4 เมือ่เสรจ็สิ้นการเรยีนการสอนท าการทดสอบทักษะกฬีาเปตองหลงัการเรยีนด้วยรูปแบบ
การเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี โดยใช้แบบทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง 
 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าเฉลีย่และส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์
ร่วมกบัจนิตภาพทีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตอง 

2. เปรยีบเท ียบผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัต ิของเดวส์ี ร่วมกบัจินตภาพทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 ด าเนินการโดยใช้
สถติทิดสอบสมมตฐิานใช้ (one way repeated measures ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวธิขีอง Bonferroni 
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3. เปรียบเท ียบความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มท ี่ฝึกด้วยรู ปแบบการเรยีน 
การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพและกลุ่มท ีฝึ่กด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี 
ด าเนนิการโดยใช้สถติทิดสอบสมมตฐิานใช้ (t-test Independent) 

4. วเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างรูปแบบการเรยีนการสอนกบัระยะเวลาท ีม่ผีลต่อความสามารถใน
การโยนลูกของกีฬาเปตอง ด าเนินการโดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ( two way repeated 
measures ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

1. ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์
ร่วมกบัจนิตภาพทีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิอง 
เดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพทีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง 

รายการ ผลการทดสอบ 
ก่อนการฝึก หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 

4 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 

6 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 

8 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 
ทกัษะการโยนลูกเลียด 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 

21.44 3.82 23.35 3.37 26.50 2.00 29.94 2.08 

รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวีส์ 

21.38 3.61 22.06 3.08 24.75 2.46 25.63 2.94 

ทกัษะการโยนลูกโด่ง 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 

19.69 2.91 20.81 2.63 24.00 2.65 26.63 2.75 

รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวีส์ 

19.56 3.05 20.19 2.81 21.50 2.89 22.75 3.25 

ทีม่า : ผลการใช้ รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี ร่วมกับจนิตภาพทีม่ ีผลต่อความสามารถใน 
การโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

 
2. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดว ีส์

ร่วมกบัจนิตภาพและการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ท ี่มต่ีอความสามารถในการโยน 
ลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 ดงันี้  

2.1 กลุ่มท ีใ่ช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกบัจนิตภาพและกลุ่มท ีใ่ช้
รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดของกฬีาเปตอง หลงัการ
ฝึกดกีว่าก่อนการฝึกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วธิ ีของบอนเฟอร์โรน ี(Bonferroni) พบว่า กลุ่มท ี่ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกับ  
จนิตภาพก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 แตกต่างกนัทุกคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .05 
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กลุ่มท ีใ่ช้ รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ก่อนการฝึกแตกต่างกับหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 
และหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 แตกต่างกบัหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 

2.2 กลุ่มท ี่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกับจนิตภาพและกลุ่มท ีใ่ช้
รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกโด่งของกฬีาเปตอง หลงัฝึก
ดกีว่าก่อนการฝึกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ี
ของบอนเฟอร์โรน ี(Bonferroni) พบว่า กลุ่มท ีใ่ช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพ 
ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี่ 4,6 และ 8 แตกต่างกนัทุกคู่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 กลุ่มท ีใ่ช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัต ิของเดวส์ี  ก่อนการฝึกแตกต่างกบัหลังการฝึกสัปดาห์ท ี่ 6 และ 8 และ 
หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 แตกต่างกบัหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 และหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 แตกต่างกบัหลงัการ
ฝึกสัปดาห์ท ี ่8 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 

 
3. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์

ร่วมกบัจนิตภาพและรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดและ
ลูกโด่งของกฬีาเปตอง ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิอง
เดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพและรูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีด
และลูกโด่งของกฬีาเปตอง 

รายการ รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของเดวีส์

ร่วมกบัจินตภาพ 

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ 

t P 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
ทกัษะการโยนลูกเลียด 
ก่อนการฝึก 21.44 3.82 21.38 3.61 .04 .96 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 23.25 3.37 22.06 3.08 1.03 .30 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 26.50 2.03 24.75 2.46 2.19* .03 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 29.94 2.08 25.63 2.94 4.78* .00 
ทกัษะการโยนลูกโด่ง 
ก่อนการฝึก 19.69 2.91 19.56 3.05 .11 .90 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 20.81 2.63 20.19 2.81 .64 .52 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 24.00 2.65 21.50 2.89 2.54* .01 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 26.63 2.75 22.75 3.25 3.63* .00 

ทีม่า : ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกับจินตภาพทีม่ ีผลต่อความสามารถใน 
การโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

จากตาราง ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกบัจนิตภาพและรูปแบบ  
การเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีม่ ีต่อความสามารถในการโยนลูกเลยีดของกฬีาเปตอง พบว่า ก่อนการ
ฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ท ีร่ะดบั .05 ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ร่วมกับจินตภาพและรูปแบบการเรยีน 
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การสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกโด่งของกฬีาเปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและหลัง
การฝึกสัปดาห์ท ี ่4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 

 
4. การวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท ีม่ต่ีอความสามารถ

ในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง  
 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท ีม่ต่ีอความสามารถ
ในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F P 
ทกัษะการโยนลูกเลียด 
ระหว่างกลุ่ม 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 76001.25 1 76001.25 2696.52* .00 
ความคลาดเคลื่อน 845.54 30 28.18   

ภายในกลุ่ม 
ช่วงเวลาของการฝึก 797.36 3 265.94 103.27* .00 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้*ช่วงเวลาของ
การฝึก 

77.64 3 25.88 10.05* .00 

ความคลาดเคลื่อน 231.76 90 2.57   
ทกัษะการโยนลูกโด่ง 
ระหว่างกลุ่ม      

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 61337.53 1 61337.53 2058.45* .00 
ความคลาดเคลื่อน 893.93 30 29.79   

ภายในกลุ่ม      
ช่วงเวลาของการฝึก 500.09 3 166.69 148.45* .00 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้*ช่วงเวลาของ
การฝึก 

71.84 3 23.94 21.32* .00 

ความคลาดเคลื่อน 101.06 90 1.12   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ทีม่า : ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกับจินตภาพทีม่ ีผลต่อความสามารถใน 
การโยนลูกเปตองของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาวจิ ัยผลการใช้ รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจินตภาพที่มต่ีอ
ความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตองสามารถอภปิรายผลได้ ดงันี้ 

1. จากเปรยีบเทยีบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี ร่วมกบัจนิตภาพและ
รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกของกฬีาเปตอง ก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 เมือ่พบความแตกต่างจงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิขีอง
บอนเฟอร์โรน ี(Bonferroni) พบว่า กลุ่มท ีใ่ช้ รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพที่มี
ต่อความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตองก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4,6 และ 8 
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แตกต่างกนัทุกคู่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 และกลุ่มท ีใ่ช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเด
วส์ีท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตองก่อนการฝึกแตกต่างกบัหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี่ 
6 และ 8 และหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 แตกต่างกบัหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ 
.05 ทัง้นี้เพราะว่า กระบวนการจดัการเรยีนการสอนวชิาเปตองผู้วจิยัได้ด าเนนิการออกแบบการเรยีนรู้อย่างมรีะบบ
โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีซึง่ประกอบไปด้วย 5 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้ท ี ่1 ข ัน้สาธติทกัษะ
หรอืการกระท า ข ัน้ท ี ่2 ข ัน้สาธติและให้ผู้เรยีนปฏิบัตทิกัษะย่อย ข ัน้ท ี ่3 ข ัน้ให้ผู้เรยีนปฏิบัตทิ ักษะย่อย ข ัน้ท ี ่4    
ข ัน้ให้เทคนคิวธิกีาร ข ัน้ท ี ่5 ข ัน้ให้ผู้เรยีนเช ือ่มโยงทกัษะย่อย ๆ  เป็นทกัษะท ีส่มบูรณ์ [5] รูปแบบการเรยีนการสอน
ทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ทกัษะย่อย ๆ  จ านวนมากการฝึกให้ผู้เรยีนสามารถท าทกัษะย่อย ๆ  
เหล่านัน้ได้ก่อนแล้วค่อยเช ือ่มโยงต่อกนัเป็ นทกัษะใหญ่จะช่วยให้ ผู้เร ียนประสบผลส าเรจ็ได้ด ีและรวดเร็ว [3]  
ซึง่สอดคล้อง [6] การศกึษาวจิยั เรือ่งการพฒันาชุดกจิกรรมการฝึกทกัษะพื้นฐานกฬีาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดว ีส์ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนมธัยมท่าแคลง จงัหว ัด
จนัทบุร ีผลการเปรียบเทยีบทกัษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลของนักเรียน ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการฝึก
ทกัษะพื้นฐานกฬีาแฮนด์บอล โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี พบว่า นักเรยีนท ีไ่ด้รบัการ
ฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะพื้นฐานกฬีาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ี   
มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่5 ระดบั .01 และสอดคล้องกบั [11] การวจิ ัย
เรือ่ง การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ความรับผดิชอบ และทกัษะการเขยีนภาพระบายสี โดยใช้ชุดฝึกท ักษะการ
เขยีนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลกัการชองเดวส์ี ร่วมกบัเทคนคิ STAD บนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะช ัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่3 ผลการจิยัพบว่าความคดิสร้างสรรค์ ความรบัผิดชอบ  
และทกัษะการเขยีนภาพระบายสีนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่3 วธิที ีเ่รยีนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการเขยีนภาพระบายสี
โปสเตอร์ ตามหลักการของเดว ีส์ ร่วมกับเทคนคิ STAD บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และวธิที ีเ่รยีนด้วยชุดฝึกทกัษะแบบปกต ิหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 

2. จากการเปรยีบเทยีบความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มท ีฝึ่กด้วยรูปแบบ 
การเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิตภาพและกลุ่มท ีฝึ่กด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัต ิ
ของเดว ีส์ท ี่มต่ีอความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ท ี ่ 4,6 และ 8 
พบว่า ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดว ีส์ร่วมกับจนิตภาพและรูปแบบการเรยีนการสอน
ทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีท ีม่ต่ีอความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 
.05 ท ัง้นี้เพราะว่า การฝึกจนิตภาพช่วยพฒันาการเรยีนรู้และการฝึกทกัษะสามารถใช้จนิตภาพเพือ่ขดัเกลาทกัษะ
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ย ิง่ข ึ้นหรอืแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะจุดท ีต้่องการให้ปรบัปรุงให้ดขี ึ้น โดยการสร้างจนิตภาพว่าได้
แก้ไขข้อบกพร่องนัน้แล้ว และสามารถสร้างจนิตภาพถงึทกัษะนัน้ๆ ได้อย่างถูกต้อง [12] และค ากล่าว [7] กล่าวว่า 
จนิตภาพเป็นการสร้างภาพหรอืย้อนภาพเพื่อส ร้าง ประสบการณ์ให้เก ิดข ึ้นในใจ ท าให้เก ิดการเรียนรู้ท ี่ด ี  
มกีารพฒันาความสามารถทางการกฬีาได้ด ีย ิง่ข ึ้น สามารถสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยในการควบคุม
อารมณ์ ลดความวติกกังวล ความโกรธ หรอืความเจ็บปวด ช่วยในการรวบรวมสมาธ ิสร้างความมัน่ใจในตนเอง
และช่วยในการ วเิคราะห์ทบทวนทกัษะกฬีาต่างๆ สอดคล้อง [9] ได้ท าการศกึษาวจิยัเรือ่งผลของการฝึกจนิตภาพ
ทีม่ต่ีอความแม่นย าในกฬีาเปตอง ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าการฝึกจนิตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกฬีาเปตองมี
ส่วนช่วยให้เก ิดการเรยีนรู้ได้เร ็วกว่าการฝึกท ักษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดยีว และสอดคล้องกบั  [13] ได้ท า
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลการฝึกจนิตภาพทีม่ต่ีอความแม่นย าของนกักฬีาย ิงธนูจงัหวดัล าปาง ผลการวจิยัพบว่า คะแนน
ความแม่นย าในการยงิธนูระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 และหลกัการ
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ฝึกสัปดาห์ท ี ่8 ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนวดัซ ้า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัท ีร่ะดบั .05 สรุปได้ว่า
การฝึกจนิตภาพควบคู่ไปกบัการฝึกยงิธนูปกตมิผีลท าให้นกักฬีามกีารพฒันาทกัษะการยงิธนูได้ดขี ึ้นกว่าการฝึกยงิ
ธนูท ัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

3. การวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท ีม่ต่ีอความสามารถ
ในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตอง พบว่า มปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึก
ท ีส่่งผลให้ความสามารถในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตองแตกต่างกนัทุกคู่อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิท ี่
ระดับ .05 ทัง้นี้เพราะว่า การฝึกจนิตภาพช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านทกัษะได้อย่างรวดเรว็ ด ังท ี่ [14]  
กล่าวว่า การจนิตภาพเป็นกุศโลบายการเรยีนรู้ทกัษะท ีไ่ด้รบั การยอมรับว่าช่วยท าให้การเรยีนรู้ทกัษะด าเนนิไป
อย่างรวดเรว็ จดจ าท ักษะได้นานและสามารถ น าไปใช้ตามสถานการณ์ท ีเ่ก ีย่วข้องในอนาคตด้วย กล่าวโดยท ัว่ไป 
การจนิตภาพหมายถึง ความสามารถในการสร้างภาพการเคลือ่นไหวในใจก่อนการแสดงทกัษะจรงิ ถ้าภาพในใจท ี่
สร้างข ึ้น มคีวามแจ่มแจ้งชดัเจนและมชีวีติชวีาจะท าให้ความสามารถในการแสดงท ักษะจริงสูงข ึ้น สอดคล้องกับ 
[15]  ได้ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลของการฝึกจนิตภาพทีม่ต่ีอความสามารถในการยงิประตูฟุตซอล ณ จุดเตะโทษ 
ของนกักฬีาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มท ีฝึ่กด้วยโปรแกรมการฝึกจนิตภาพควบคู่กบัการฝึก
ทกัษะการย ิงประตูฟุตซอล ณ จุดเตะโทษรุ่นอายุ 14-16 ปี ก่อนการฝึกกบัหลังการฝึกสัปดาห์ท ี ่2 4 6 และ 8 
พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ .05 และสอดคล้องกบั [9] ได้ท าการศกึษาวจิยัเรือ่งผล
ของการฝึกจนิตภาพทีม่ต่ีอความแม่นย าในกีฬาเปตอง ผลการศกึษาวจิ ัยพบว่า ความสามารถในการโยนลูกเลยีด
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม หลงัจากการฝึก 8 สัปดาห์ สรุปผลการว ิจยั ผลการฝึกจนิตภาพควบคู่ก ับ 
การฝึกท ักษะในกลุ่มทดลองมผีลต่อพฒันาการในการโยนลูกเลียดหลงัจากการฝึกในสัปดาห์ท ี ่8 แสดงให้เหน็ว่า
การฝึกจนิตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกฬีาเปตองมส่ีวนช่วยให้เกดิการเรยีนรู้ได้เรว็กว่าการฝึกทกัษะกฬีาเปตอง
เพยีงอย่างเดยีว 

 
สรุปผลการิจัย 

1. การเปรยีบเทยีบความสามารถจากการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกบัจนิต
ภาพและการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีในการโยนลูกเลยีดและการโยนลูกโด่ง ก่อนการฝึก
และหลังการฝึกสัป ดาห์ท ี่ 4,6 และ 8 พบ ว่าแตก ต่างกันทุกคู่ อย่ างมีนัย ส าค ัญท างส ถิต ิท ี่ระดับ  . 05 
กลุ่มท ีใ่ช้ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดวส์ีก่อนการฝึกแตกต่างกบัหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี่ 6 และ 8 
และหลังการฝึกสัปดาห์ท ี ่4 แตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .05 
เป็นไปตามสมตฐิาน ข้อท ี ่1 

2. การเปรียบเทยีบความสามารถจากการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองเดวส์ีร่วมกับ  
จนิตภาพและการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบัต ิของเดวส์ีในการโยนลูกเลยีดและลูกโด่งก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึหลงัการฝึกสัปดาห์ท ี ่6 และ 8แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน 
ข้อ 2 

3. ปฏิสัมพันธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท ีม่ ีต่อความสามารถในการโยน 
ลูกเลยีดและลูกโด่งของกฬีาเปตองแตกต่างกนัทุกคู่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน 
ข้อ 3  
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บทคดัย่อ 

 การซ่อมแซมโครงสร้างหรอืองค์อาคารท ีใ่ช้วสัดุคอนกรตีเป็นส่วนประกอบมคีวามส าคญัอยา่งย ิง่ต่อการใชง้าน
ในระยะยาว ความเข้ากนัได้ของวสัดุซ่อมแซมกับวสัดุพื้นผวิคอืห ัวใจส าคญัท ี่จะท าให้งานซ่อมแซมเป็นไปตาม 
ทีค่าดหวงัไว้ งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพือ่ศกึษาคุณสมบัตกิารรบัก าลงัของมอร์ต้าร์ปูนพ่นส าเรจ็รูป และน าเสนอวธิ ี
การประเมนิความเข้ากนัได้จากการเปรยีบเทยีบค่าโมดูลสัยดืหยุ่นระหว่างวสัดุซ่อมแซม และว ัสดุพื้นผวิคอนกรีต 
ทีเ่สียหาย  จากผลวจิ ัยพบว่าความชื้นสัมพทัธ์แปรผนัต่อค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ปูนพ่นซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากสมการ Flow = 1.5007 RH – 13.825 ส าหรบัการรับก าลังของมอร์ต้าร์ปูนพ่นมอีัตราการพฒันา
ก าลงัรบัแรงสูงในช่วงอายุต้น และเริม่ลดลงจนคงท ีต่ามอายุท ีเ่พิม่มากข ึ้น เพยีงอายุ 1 วนั สามารถให้ก าลงัอัดได้ถงึ 
360 กก./ตร.ซม. และให้ก าลงัอัดสูงถงึ 711 กก./ตร.ซม.ท ี่อายุ 56 วนั โดยก าลงัดดัและก าลงัดงึโดยประมาณของ
มอร์ต้าร์ปูนพ่นมคี่าก าลงัเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 7 ของก าลงัอัดของมอร์ต้าร์ปูนพ่นตามล าดบั  และจาก 
การประยุกต์ใช้สมการ Eold = 2.1x105 ( / 2.3)1.5 (ƒc / 200)1/2 กบัผลทดสอบก าลงัอัด ท าให้สามารถเขยีนสมการ 
Enew = 321.41 ƒc + 167700 ซึ่งสามารถหาค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปูนพ่นจากค่าก าลังอัดได้โดยตรง และ
สามารถประเมนิความเข้ากนัได้จากอัตราส่วนของโมดูลสัยนืหยุ่นระหว่างวสัดุพื้นผวิต่อวสัดุซ่อมแซม (EOLD / ENEW) 
เมือ่ค่าอัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 คอืมแีนวโน้มท ีง่านซ่อมแซมจะมปีระสิทธภิาพสูง และเมือ่ค่าอัตราส่วน EOLD / 
ENEW  1.0 คอืมแีนวโน้มท ีง่านซ่อมแซมจะเกดิความล้มเหลว 
 
ค าส าคญั: การซ่อมแซมคอนกรตี  โมดูลสัยนืหยุ่นของมอร์ต้าร์  มอร์ต้าร์ซ่อมแซม  มอร์ต้าร์ปูนพ่น  
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Abstract 
 Repairing structures or buildings using concrete materials is especially important for long-term 
use. The compatibility of the repair material and the surface material is an important factor in making the 
repair work as expected. This research aims to study the strength properties of mortar and propose  
a method for evaluating compatibility by comparing the elastic modulus between repair materials and 
damaged concrete substrates by using the strength test of the mortar. The result shows that the relative 
humidity directly affect flow rate of mortar which can be describe by equation Flow = 1.5007 RH – 13.825. 
For the strength of mortar, there is a high rate of strength development in early age then begins to decrease 
until stable at the age increases. The compressive strength of mortar increase form 3 6 0  kg./sq.cm. at  
24 hours to 711 kg./sq.cm. at 56 days. The estimated bending and tensile strength of mortar are 20% and 
7% of the compressive strength of mortars, respectively. From the elastic modulus equation, Eold = 2.1x105 
( / 2.3)1.5 (ƒc / 200)1/2 and compressive strength test results can formulate equation, Enew = 321.41 ƒc + 167700 
which can calculate elastic modulus of mortar directly from compressive strength. The compatibility can be evaluate 
by the ratio of elastic modulus between surface material to repair material  (EOLD / ENEW). When the ratio of 
EOLD / ENEW  1.0 means that the repairing has high quality and when the ratio of EOLD / ENEW  1.0 means that 
the repairing has tend to fail. 
  
Keywords: Concrete Repair, Elasticity Modulus of Mortar, Mortar for Repairing, Shotcrete 
 
บทน า  
 จากการส ารวจความเสียหายโครงสร้างสะพานคอนกรตีเสริมเหลก็จ านวน 150 สะพานทัว่ประเทศไทย 
ในความรับผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นโครงการจดัท าฐานข้อมูลและแผนทีโ่ครงข่ายทางหลวงในพื้นท ี่
จงัหวดัน าร่อง พบสะพานมลีกัษณะความเสียหายท ีเ่กดิจากการเป็นสนมิของเหลก็เสรมิในคอนกรตีท ีข่ยายตวัออก 
และดันให้คอนกรีตแตกออก ท าให้ความสามารถในด้านการรับก าลงัของสะพานลดน้อยลงจากการสูญเสีย
พื้นท ีห่น้าตดัของเหลก็เสรมิและคอนกรตีซึง่ไม่ปลอดภยัต่อผู้สัญจร โดยหลกัส าคญัในการเกดิสนมิในคอนกรตี คอื 
ความชื้น และออกซเิจน ท ีซ่มึผ่านคอนกรีตเข้าไปจนสามารถท าปฏิกริ ิยาเคมไีฟฟ้ากบัเหลก็เสรมิเป็นผลให้เก ิด 
การขยายตวัของเหลก็เสรมิ [1] ร่วมถงึการเสื่อมสภาพของคอนกรตีท ีเ่กดิจากการท างาน การใช้งาน สภาพแวดล้อม
ท ีรุ่นแรงจนคอนกรตีสูญเสียการป้องกนัเหลก็เสรมิได้ [2] ช ิ้นส่วนโครงสร้างหลกัของสะพานทีต่รวจพบความเสยีหาย
อยู่ในระดบัรุนแรง คอื ตอม่อ คานรดัหวัตอม่อ ก าแพงกันดนิ และพื้นสะพานด้านล่าง ซึง่จะเห ็นว่าช ิ้นส่วนดงักล่าว
เป็นส่วนท ีส่ามารถเข้าถงึเพือ่ด าเนนิซ่อมแซมได้โดยวธิเีทหล่อแบบปกต ิเว้นแต่พื้นสะพานด้านล่างท ีไ่ม่สามารถ  
ใช้วธิกีารแบบปกติหรอืการตัง้นัง่ร้านหล่อคอนกรตีได้ เนือ่งจากระดับน ้าในล าคลองมีอยู่ตลอดท าให้การท างาน
ยากล าบากมากข ึ้น จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการป้องกันน ้ า ติดตัง้นัง่ร้าน และค ้ายนัลงในล าคลอง จากป ัญหา
ดงักล่าวท าให้ต้องเลือกใช้วธิกีารพ่น (Shotcrete) ในงานซ่อมแซม เนือ่ งจากวิธนีี้ไม่ต้องใช้แบบหล่อ ไม่ต้องการ
นัง่ร้าน หรอืค ้ายนัท ีร่บัน ้าหนกัได้สูง สามารถพ่นในแนวเหนอืหวัได้ [3] อีกท ัง้ไม่จ าเป็นต้องใช้เครือ่งพ่นขนาดใหญ่ 
ท ีส่ าคญัประหย ัดค่าใช้จ่ายโดยร่วมของโครงการได้ และจากข้อจ ากดัดังกล่าววสัดุพ่นท ีเ่หมาะสมคอืวสัดุมอร์ต้าร์ 
ซึง่มขีนาดมวลรวมทีส่ามารถผ่านหวัพ่นขนาดเลก็ได้ 
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 ด้วยสภาพปจัจุบันมคีวามหลากหลายของวสัดุซ่อมแซมส าเรจ็รูปส าหรบังานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรตี 
โครงสร้างสะพาน หรอืองค์อาคารท ีใ่ช้วสัดุคอนกรตีเป็นส่วนประกอบ ซึง่มคีวามต้องการให้โครงสร้างท ีถู่กซ่อมแซม
กลบัมามสีภาพปกต ิมกี าลงัรบัน ้าหนกัหรือหน่วยแรงภายในได้อย่างเดมิหรอืมากกว่าเดมิ และมอีายุการใช้งาน 
ทีค่งทนยาวนานมากข ึ้น แต่ป ัญหาท ีส่ าคญัของการซ่อมแซมคอื ปญัหาด้านความเข้ากนัได้ระหว่างวสัดุซ่อมแซม
และว ัสดุพื้นผวิเดมิ เช่น ค่าโมดูลสัยดืหยุ่น ค่าก าลังรบัแรงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปจัจัยหลักในการคัดเลอืกวสั ดุ 
ในการซ่อมแซม [2] ด้วยข้อมูลคุณสมบัตขิองวสัดุท ีม่ผีลต่อ ค่าโมดูลสัยดืหยุ่น และค่าก าลงัรบัแรง ระหว่างวสัดุซ่อม
และวสัดุพื้นผวิท ีม่จี ากดั บ่อยครัง้ท ีม่กีารศ ึกษาเฉพาะข้อมูลด้านคุณสมบัตขิองวสัดุซ่อมเพยีงอย่างเดยีวมากกว่า
การประเมนิความเข้ากนัระหว่างวสัดุซ่อมและวสัดุพื้นผวิ ซึง่อาจน าไปสู่ความแตกต่างของคณุสมบตัแิละความล้มเหลว
ของงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรตี [4] 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 เพือ่ศกึษาคุณสมบัตกิารรบัก าลงัของมอร์ต้าร์ปูนพ่นส าเรจ็รูป และน าเสนอวธิกีารประเมนิความเข้ากนัได้
ระหว่างวสัดุซ่อมแซมและวสัดุพื้นผวิคอนกรตีท ีเ่สียหาย เพือ่เป็นประโยชน์ในการเลอืกวสัดุซ่อม และการใช้งาน
ซ่อมแซมพื้นผวิโครงสร้างคอนกรตี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วสัดุท ีใ่ช้ในการทดสอบ 
วสัดุมอ ร์ต้าร์ท ีใ่ช้ในการว ิจยันี้ เป็นมอร์ต้าร์ปูนพ่นส าเรจ็รูปท ี่ม ีจ าหน่ายท ัว่ไปตามท้องตลาด ซึ่งมี

องค์ประกอบ ดงัแสดงไว้ในตารางท ี ่1 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดองค์ประกอบของมอร์ต้าร์ปนูพ่นส าเรจ็รูปท ีใ่ช้ในงานวจิยั 

วสัดุ ชนดิ อัตราส่วน 

ปูนซเีมนต์ 
ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททีห่นึง่ 
ตามมาตรฐาน ASTM C 150 

1.00 

ทราย 

No.4 
No.8 
No.16 
No.30 
No.50 
No.100 
No.200 

100 
65 – 95 
35 – 85 
10 – 65 
5 – 30 
2 – 10 
0 – 2 

2.00 

สารผสมเพิม่ 
ชนดิเสรมิการยดึเกาะ เพิม่ความแขง็แรง 

และลดรอยร้าว 
0.24 

น ้า น ้าประปาความสะอาดท ัว่ไป 0.49 

*อัตราส่วนผสมทัง้หมดได้จากบรษิทัผู้ผลติ 
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2. การเตรยีมตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการผสมให้อยู่ในสภาพอิ่มตวัผวิแห้ง เตรยีมน ้าประปาท ีใ่ช้ในการผสม
โดยใช้ปรมิาณน ้าร้อยละ 15 ของน ้าหนกัท ัง้หมด จากนัน้น าน ้าประปาท ีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ ใส่ลงไปในเครือ่งผสมมอร์ต้าร์ 
แล้วเปิดเครือ่งโดยให้มรีอบการป ัน่ช้า จากนัน้จงึค่อย ๆ เตมิปูนพ่นส าเร็จรูปลงไป ใช้เวลาป ัน่ช้าประมาณ 3 นาท ี 
เมือ่ครบก าหนดเวลาแล้ว ให้เพิม่ความเรว็รอบในการป ัน่ให้เรว็ข ึ้น ใช้เวลาป ัน่เรว็ประมาณ 3 - 5 นาท ีหรอืจนกว่า
ส่วนผสมจะเข้ากนัดแีล้ว หลังจากนัน้น าตวัอย่างมอร์ต้าร์ออกจากเครือ่ งผสมแล้วด าเนนิการวดัค่าการไหลแผ่ 
ของมอร์ต้าร์ตามมาตรฐาน ASTM C1437 ดงัแสดงในภาพที ่1 แล้วจงึใส่มอร์ต้าร์ลงในแบบทีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การวดัค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 
 

3. การทดสอบการรบัก าลงัของมอร์ต้าร์ 
 การวจิยันี้จะพจิารณาการทดสอบการรบัก าลังของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีอ่ายุ 1, 3, 7, 14, 28 และ 56 ว ัน  
โดยหลงัจากผสมมอร์ต้าร์เสรจ็เรยีบร้อยแล้วน าส่วนผสมทีไ่ด้มาเทลงแบบหล่อท ีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ เมือ่ตวัอยา่งมอร์ต้าร์ 
มอีายุครบ 24 ชม. ถอดแบบหล่อจากนัน้ด าเนนิการบ่มในห้องบ่มเปียก และเมือ่ครบก าหนดทดสอบให้น าออกจาก
ห้องบ่มเปียก เชด็ตวัอย่างให้ผวิแห้ง ช ัง่น ้าหนกั วดัขนาด และทดสอบการรบัก าลงัตามท ีไ่ด้ก าหนดไว้ ดงัภาพที ่2 
ซึง่ประกอบไปด้วย 
 - การทดสอบก าลงัรบัแรงอัด ด้วยขนาดตวัอย่าง 50 x 50 x 50 มม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 
 - การทดสอบก าลงัรบัแรงดงึ ด้วยตวัอย่างแท่งบรเิคทขนาด 45 x 75 x 25 มม. ซึง่มคีอคอดกว้าง 25 มม. 
ตามมาตรฐาน ASTM C307 
 - การทดสอบก าลงัรบัแรงดดั ด้วยขนาดตวัอย่าง 40 x 40 x 160 มม. ตามมาตรฐาน ASTM C348 
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ภาพท่ี 2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการรบัก าลงัของตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
 

4. การทดสอบการซมึผ่านน ้าในตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
 การทดสอบนี้เป็นการประยุกต์ใช้การทดสอบการซมึผ่านน ้าในตวัอย่างคอนกรตี โดยแทนทีว่สัดุคอนกรตี
ด้วยวสัดุมอร์ต้าร์ปูนพ่น ทดสอบทีอ่ายุ 28 และ 56 วนั ด้วยขนาดตวัอย่าง 150 x 150 x 150 มม. ตามมาตรฐาน 
DIN 1048 part 5 โดยหลงัจากอายุครบ 24 ชม. ถอดแบบหล่อจากนัน้ด าเนนิการบ่มในห้องบ่มเปียก และเมือ่ครบอายุ
ของการบ่มแล้วน าตัวอย่างออกจากห้องบ่มเปียกเช ็ดตัวอย่างให้ผิวแห้งจากนัน้ช ัง่น ้าหนักก่อนทดสอบ  
แล้วด าเนนิการห่อหุ้มด้านข้างของตวัอย่างยกเว้นด้านท ีท่ดสอบอัดน ้าด้วยแผ่นพลาสตกิใสเพือ่ป้องกนัการสูญเสีย
ความชื้น จากนัน้ตดิตัง้ตวัอย่างเข้าเครือ่งทดสอบด าเนนิการทดสอบอัดน ้าด้วยแรงดนัน ้า 5 บาร์ ท ิ้งตวัอย่างทดสอบ
ไว้เป็นเวลา 72 ชม. เมือ่ครบระยะเวลาท ีก่ าหนดแล้วปิดเครือ่งแรงดนัน ้าจากนัน้น าตวัอย่างออกมาจากเครือ่งทดสอบ 
ถอดพลาสตกิท ี่หุ้มไว้เช ็ดตวัอย่างให้ผิวแห้งแล้วช ัง่น ้าหนกัอีกครัง้หลงัทดสอบอัดน ้า จากนัน้น าตวัอย่างไปท าการผ่าครึ่ง
เพือ่วดัระยะการซมึของน ้าท ีผ่่านเข้าไปในตวัอย่างมอร์ต้าร์ ดงัภาพที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการซมึผ่านน ้าในตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
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5. การประเมนิความเข้ากนัได้ด้วยค่าโมดูลสัยดืหยุ่น 
 เป็นประยุกต์ใช้ค่าโมดูลสัยนืหยุ่นระหว่างวสัดุพื้นผวิและวสัดุซ่อมแซมด้วยสมการ E = 2.1x105 ( / 2.3)1.5 
(ƒc / 200)1/2 เมือ่ E ค ือค่าโมดูลสัยนืหยุ่น มหีน่วยเป็น กก./ตร.ซม.  คอืหน่วยน ้าหนักของวสัดุ มหีน่วยเป็นตัน 
และ ƒc คอืก าลงัอัดของคอนกรตี หน่วยเป็น กก./ตร.ซม. [5] จากสมการสามารถหาค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของคอนกรตี
พื้นผวิ (EOLD) และค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ซ่อมแซม (ENEW) ได้ และเมือ่น าค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของท ัง้สองวสัดุ
มาใช้เป็นอัตราส่วนต่อกนั (EOLD / ENEW) จะสามารถประเมนิผลของงานซ่อมแซมได้ 
 
ผลการวิจัย 

1. การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 
 จากการทดสอบวดัค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ปูนพ่นได้ผลทดสอบดงัแสดงในตารางท ี ่2 ซึง่มคีา่เฉลีย่
เท่าก ับร้อยละ 90.5 ± 12.9 โดยค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์แปรฝนัตรงกบัค่าความชื้นสัมพทัธ์ในอากาศ  
เมือ่ในอากาศมคี่าความชื้นสัมพทัธ์เพิม่มากข ึ้นค่าร้อยละการไหลแผ่จะเพิม่ข ึ้นตามไปด้วย   
 
ตารางท่ี 2 ค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ปูนพ่น 

ความชื้นสัมพทัธ์ (%) 
ค่าร้อยละการไหลแผ่ 

(%) 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการไหลแผ่ 

(%) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

63 75.33 

90.5 12.9 

65 80.00 
65 82.97 
63 77.50 
66 93.57 
68 95.73 
82 106.97 
84 111.73 

 
 จากตารางท ี ่2 เป็นชุดข้อมูลของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีม่ ีอัตราส่วนน ้าต่อปูนเท่ากบั 0.49 ด้วยความสัมพนัธ์
ระหว่างความชื้นสัมพทัธ์ในอากาศและร้อยละการไหลแผ่ ท าให้สามารถหาสมการส าหรบัคาดการณ์ค่าร้อยละ 
การไหลแผ่จากความชื้นสัมพทัธ์ในอากาศได้คอื y = 1.5007x – 13.825 เพือ่พจิารณาการใชป้รมิาณน ้า และการควบคมุ
อัตราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน ดงัภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความชื้นสัมพทัธ์และค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 
 

2. ก าลงัรบัแรงอัดของมอร์ต้าร์ 
 จากการทดสอบพบว่าค่าก าลงัอัดของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีอ่ายุ 1, 3, 7, 14, 28 และ 56 วนั มคี่าเท่ากบั 361, 
467, 507, 616, 669 และ 771 กก./ตร.ซม. ตามล าดบั โดยมอร์ต้าร์ปูนพ่นมอีัตราการพฒันาก าลงัอัดสูงในช่วงอายตุ้น 
เพยีง 24 ช ัว่โมงแรก สามารถให้ก าลงัอัดได้ถงึ 361 กก./ตร.ซม. และให้ก าลงัอัดสูงสุดถงึ 771 กก./ตร.ซม. ท ีอ่าย ุ56 วนั 
ซึง่เหน็ว่าอัตราการพฒันาก าลงัจะลดน้อยลงเมือ่อายุมอร์ต้าร์เพิม่มากข ึ้น [6-7] ดงัแสดงในภาพที ่5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและก าลงัรบัแรงอัดของมอร์ต้าร์ 
 
 
 
 
 

y = 1.5007x - 13.825
R² = 0.8602
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3. ก าลงัรบัแรงดงึของมอร์ต้าร์ 
 จากการทดลองพบว่าค่าก าลงัดงึของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีอ่ายุ 1, 3, 7, 14, 28 และ 56 วนั มคี่าเทา่กบั 35, 36, 37, 
39, 46 และ 47 กก./ตร.ซม. ตามล าดับ โดยมอร์ต้าร์ปูนพ่นมีอัตราการพัฒนาก าลังด ึงสูงในระยะเวลา 1 ว ัน หลงัจากนัน้  
จะเหน็ว่าอัตราการพฒันาก าลงัดงึลดน้อยลงอย่างชดัเจนเมือ่อายุมอร์ต้าร์เพิม่มากข ึ้น [6-7] ดงัแสดงในภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและก าลงัรบัแรงดงึของมอร์ต้าร์ 
 

4. ก าลงัรบัแรงดดัของมอร์ต้าร์ 
 จากการทดลองพบว่าค่าก าลงัดดัของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีอ่ายุ 1, 3, 7, 14 , 28 และ 56 วนั มคี่าเท่ากบั 110, 
111 , 129, 137 , 135 และ 141 กก./ตร.ซม. ตามล าดับ โดยมอร์ต้าร์ปูนพ่นมีอัตราการพฒันาก าลังด ัดสูง 
ในระยะเวลา 1 วนั หลงัจากนัน้จะเหน็ว่าอัตราการพฒันาก าลงัดดัจะลดน้อยลงตามอายุท ีเ่พิม่ข ึ้น ซึง่ผลข้อมูลก าลงัดดั
ท ีอ่ายุ 14 วนั และ 28 วนั เกดิคลาดเคลือ่นจากท ีค่าดการณ์ไว้เลก็น้อย โดยปกตกิ าลงัดดัควรจะมแีนวโน้มท ีเ่พิม่มากข ึน้
ตามอายุท ีเ่พิม่มากข ึ้น [6-7] ดงัแสดงในภาพที ่7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและก าลงัรบัแรงดดัของมอร์ต้าร์ 
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5. ก าลงัรบัแรงอัด ก าลงัรบัแรงดงึ และก าลงัรบัแรงดดั ของมอร์ต้าร์ 
 เมือ่น าผลข้อมูลการทดสอบคุณสมบัตทิางกลด้านก าลงัอัด ก าลังดงึ และก าลังดดั ของมอร์ต้าร์ปูนพ่น
ท ัง้หมดมารวมกนัพบว่าข้อมูลด้านอัตราการพฒันาก าลงัมแีนวโน้มในทศิทางเดยีวกนัคอื เมือ่อายุเพิม่มากข ึ้นอัตรา
การพฒันาก าลงัอัดจะลดน้อยลง โดยอัตราการพฒันาก าลงัมแีนวโน้มเพิม่ข ึ้นอย่างรวดเรว็ในช่วงอายุต้น [6-7] และ
เริม่ช้าลงเมือ่อายุได้ 14 วนั ก าลงัดดัและก าลงัดงึโดยประมาณของมอร์ต้าร์ปูนพ่นมคี่าก าลงัเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 7 
ของก าลงัอัดของมอร์ต้าร์ปูนพ่น ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพที ่8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและก าลงัรบัแรงของมอร์ต้าร์ 
 

6. การทดสอบการซมึผ่านน ้าในตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
 จากการทดลองพบว่าระยะการซมึผ่านของน ้าในตวัอย่างมอร์ต้าร์ท ีอ่ายุ 28 และ 56 วนั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 0.85 
และ 0.66 ซม. ตามล าดบั โดยระยะการซมึผ่านของน ้าจะมคี่าลดลงเมือ่คอนกรตีมอีายุเพิม่มากข ึ้น ดงัแสดงในภาพที ่9 
 

 
 

ภาพท่ี 9 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและระยะการซมึผ่านของน ้าในตวัอย่างมอร์ต้าร์ 
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7. การประเมนิความเข้ากนัได้ของการซ่อมแซมจากค่าโมดูลสัยดืหยุ่น 
 เมือ่น าค่าโมดูลัสย ืดหยุ่นของมอร์ต้าร์ท ี่ได้จากสมการ E = 2.1 x 105 (  / 2.3 )1.5 ( ƒc / 200 )1/2 [5]  
มาแสดงความสัมพันธ์คู่ก ับผลก าลังรบัแรงของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีไ่ด้จากการทดสอบ ท าให้สามารถหาสมการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าก าลงัรบัแรง และค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปูนพ่นได้ ด้วยสมการในภาพที ่10 ท าให้
สามารถหาค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปูนพ่นจากค่าก าลงัอัด ค่าก าลงัดงึ หรอืก าลงัดดัได้โดยตรง  
 

 
 

ภาพท่ี 10 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัรบัแรงและค่าโมดูลสัยดืหยุ่นมอร์ต้าร์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการทดสอบการจดบันทกึข้อมูลสภาพอากาศและการว ัดค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ ท าให้สามารถ
เขยีนสมการความสัมพนัธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กบัค่าร้อยละการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ี่มอีัตราส่วนน ้ า 
ต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.49 ได้ เนือ่งด้วยความชื้นสัมพทัธ์นัน้จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการไหลแผ่ 
ของมอร์ต้าร์ หากมคีวามชื้นในอากาศสูงจะส่งผลให้อัตราการระเหยหรอืสูญเสียน ้าในส่วนผสมลดน้อยลง และท าให้
ค่าการไหลแผ่มีค่าเพิ่มข ึ้น [7] โดยมีสมการดังนี้  Flow = 1.5007 RH – 13.825 จากสมการนี้ท าให้สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าวสัดุมอร์ต้าร์ปูนพ่นท ีก่ าลงัใช้อยู่จะมคี่าร้อยละการไหลแผ่ประมาณเท่าใด 
 จากการทดสอบคุณสมบัตทิางกลของมอร์ต้าร์ปูนพ่นด้านก าลงัรบัแรงอัด ก าลงัรบัแรงดดั และก าลงัรบัแรงดงึ 
ท าให้ทราบค่าผลก าลงัรบัแรงท ีอ่ายุ 56 วนั มคี่าเท่ากบั 711, 140 และ 47 กก./ตร.ซม. ตามล าดบั โดยก าลงัด ัด 
และก าลงัดงึโดยประมาณของมอร์ต้าร์ปูนพ่นมคี่าก าลงัเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 7 ของก าลงัอัดของมอร์ต้าร์ปนูพ่น 
ตามล าดบั ซึง่มอร์ต้าร์ปูนพ่นนี้มอีัตราการพฒันาก าลงัรบัแรงสูงในช่วงอายุต้น และเริม่ลดลงจนคงท ีต่ามอายุท ีเ่พิ่ม
มากข ึ้น [6-7] ถอืได้ว่าเป็นมอร์ต้าร์ท ีม่กี าลงัสูงและสามารถป้องกนัการซมึผ่านของน ้าได้ด ี 
 จากการเปรยีบเทยีบค่าก าลงัอัด และค่าสมการโมดูลสัย ืดหยุ่น สามารถหาสมการความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าก าลงัอัดและค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปูนพ่นได้ โดยสมการท ีไ่ด้คอื  E = 321.41 ƒc + 167700 ด้วยสมการ
นี้ท าให้สามารถหาค่าโมดูลัสยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปูนพ่นจากค่าก าลังอัดได้โดยตรง และย ังส ามารถประเมิน 
ความเข้ากนัได้จากอัตราส่วนของโมดูลสัยนืหยุ่นระหว่างวสัดุพื้นผิวต่อวสัดุซ่อมแซม (EOLD / ENEW) ตามขอบเขต 
ทีก่ าหนดข ึ้นโดยค่าโมดูลัสของวสัดุซ่อมและวสัดุพื้นผิวจะต้องมีค่าเท่าก ันหรือค่าอัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 
หากค่าอัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 อาจท าให้เกดิความล้มเหลวของงานซ่อมแซมได้ ค่าอัตราส่วนท ีเ่หมาะสม
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ส าหรับงานซ่อมแซมที่มปีระสิทธิภาพต่อความทดทานต่อหน่วยแรงภายนอกในระยะยาวควรมีค่า ENEW  1.3 
EOLD [8] หรือมีอัตราส่วน EOLD / ENEW  0.77 อย่างไรก็ตามส าหรบังานซ่อมแซมพื้นผิวโครงสร้างหลกัควรมี
อัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 ดงัแสดงในภาพที ่11 
 

 
 

ภาพท่ี 11 กราฟอัตราส่วนของค่าโมดูลสัยนืหยุ่นระหว่างวสัดุพื้นผวิต่อวสัดุซ่อมแซม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความชื้นสัมพทัธ์มผีลโดยตรงต่อความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ เมือ่ความชื้นในอากาศสูงจะ
ส่งผลให้อัตราการระเหย หรอืสูญเสียน ้าในส่วนผสมลดน้อยลง และท าให้ค่าการไหลแผ่มคี่าเพิม่ข ึ้น [7] ส าหรบัมอร์
ต้าร์ปูนพ่นท ีม่ ีอัตราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.49 สามารถค านวณได้จาก Flow = 1.5007 RH – 13.825 
เพือ่พจิารณาการใช้ปรมิาณน ้าและควบคุมอัตราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานได้อย่างเหมาะสม 
 การรบัก าลงัของมอร์ต้าร์ปูนพ่นมอีัตราการพฒันาก าลงัรบัแรงสูงในช่วงอายุต้น และเริม่ลดลงจนคงท ีต่าม
อายุท ีเ่พิม่มากข ึ้น [6-7] เพยีงอายุ 1 วนั ให้ก าลงัอัดได้ถงึ 360 กก./ตร.ซม. และให้ก าลงัอัดสูงถงึ 771 กก./ตร.ซม.
ท ีอ่ายุ 56 วนั โดยก าลงัดดัและก าลงัด ึงโดยประมาณของมอร์ต้าร์ปูนพ่นมีค่าก าลงัเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 7  
ของก าลงัอัดของมอร์ต้าร์ปูนพ่นตามล าดบั เป็นมอร์ต้าร์ท ีม่กี าลงัและความทบึแน่นสูง เหมาะส าหรบังานซ่อมแซม
ทีต้่องการก าลงัอัดสูงในเวลาอัดสัน้  
 จากการประยุกต์ใช้สมการ Eold = 2.1x105 ( / 2.3)1.5 (ƒc / 200)1/2 [5] กบัผลทดสอบก าลงัอัด ท าใหส้ามารถ
เขยีนสมการ Enew = 321.41 ƒc + 167700 ซึง่สามารถหาค่าโมดูลสัยดืหยุ่นของมอร์ต้าร์ปนูพ่นจากคา่ก าลงัอดัไดโ้ดยตรง 
และสามารถประเมนิความเข้ากนัได้จากอัตราส่วน EOLD / ENEW เมือ่ค่าอัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 คอืมแีนวโน้ม
ท ีง่านซ่อมแซมจะมปีระสิทธภิาพสูง และเมือ่ค่าอัตราส่วน EOLD / ENEW  1.0 คอืมีแนวโน้มท ี่งานซ่อมแซมจะเกิด
ความล้มเหลว  
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บทคดัย่อ 

น ้ายางธรรมชาตขิ้นชนดิครีมเตรยีมจากการใช้สารก่อครมีจากแป้งกล้วย สตาร์ชกล้วย และแป้งกล้วยดัด
แปรคาร์บอกซีเมท ิล โดยท าการศึกษาผลของชนดิและปริมาณสารก่อครมี จากการศกึษาพบว่าแป้งกล้วย 
ไม่สามารถก่อครีมน ้ายางได้ภายในระยะเวลา 7 วนั ดงันัน้จงึท าการเตรยีมเป็นสตาร์ชกล้วยและแป้งกล้วยดดัแปร
คาร์บอกซเีมท ิล ซึง่สตาร์ชกล้วยไม่สามารถท าให้เกดิน ้ ายางข้นได้เช่นเดยีวกบัการใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครีม  
ผลการทดสอบด้วยฟลูเรยีร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมเิตอร์ (FTIR) แสดงให้เหน็ถงึผลส าเรจ็ในการเตรยีม
แป้งกล้วยดัดแปรคาร์บอกซเีมทลิ เมือ่น ามาเตรยีมเป็นสารก่อครมีความเข้มข้น 5% ใส่ลงไปในน ้ายางในปรมิาณ 
1% ของปริมาณเนื้อยางแห้ง พบว่าให้ค่าปริมาณของแข ็งท ัง้หมดในยางและปรมิาณเนื้อยางแห้งสูงท ี่สูงสุด 
เมือ่เท ียบกบัการใช้แป้งกล้วยและสตาร์ชกล้วยเป็นสารก่อครมี แต่ยงัคงให้ค่าท ีต่ ่ากว่าท ีร่ะบุไว้ในมาตรฐานทาง
การค้า มอก. 980-2552  นอกจากนี้ย ังพบว่าแป้งกล้วยดัดแปรคาร์บอกซเีมทลิท ี่เตรยีมได้ให้ประสิทธภิาพการ 
ก่อครมีท ีค่่อนข้างใกล้เคยีงกบัการใช้สารก่อครมีคาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลสทางการค้า อย่างไรกต็ามสารก่อครมีจาก
คาร์บอกซีเมท ิลเซลลูโลสทางการค้าไม่สามารถให้น ้ายางครมีท ีม่สีมบัต ิเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 980-2552 
เช่นกนั  
 
ค าส าคญั: น ้ายางครมี  สารก่อครมี  แป้งกล้วย  สตาร์ช  คาร์บอกซเีมทลิ 
  

Abstract 
Creamed concentrated natural rubber latex was prepared using banana flour, banana starch, and 

carboxymethyl modified banana flour as creaming agents.  Influence of kinds and quantities of creaming 
agent was studied. It was found that banana flour could not generated creamed concentrated latex within 
7 days. Therefore, banana starch and carboxymethyl modified banana flour were prepared . Banana starch 
was not generate concentrated latex as same as banana flour used as creaming agent.  FTIR spectra 
showed the achievement of carboxymethyl modified banana flour preparation .  Creaming agent from 
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carboxymethyl modified banana flour at a concentration of 5% with 1% of dry rubber content provided the 
highest total solid content and dry rubber content, compared with banana flour and banana starch, but that 
lower than state in the commercial standard specification in TIS 980-2552.  In addition, carboxymethyl 
modified banana flour provided lower creaming efficiency compared to carboxymethyl cellulose as a 
commercial creaming agent.  However, a creaming agent from commercial carboxymethyl cellulose also 
could not provide creamed concentrated latex properties according to TIS 980-2552 standard specification. 
Therefore, preparation conditions should develop to provide creamed concentrate latex according to 
standard specification.  
 
Keyword: Creamed latex, Creaming agent, Banana flour, Starch, Carboxymethyl 
 
บทน า 

จากการท ีร่าคาน ้ายางพาราลดลงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรยางพาราประสบปญัหาเป็นอย่างมาก ดงันัน้กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางท ีต้่องการเพิ่มมูลค่าของน ้ายาง อาจน าน ้ายางท ีไ่ด้ไปผลติเป็นน ้ ายางข้น เพือ่ใช้ในการผลิต
เป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตายางฟองน ้ า หรอืหมอน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัสามารถส่งขายให้ก ับอุตสาหกรรม
บางประเภท เช่น การท าถุงมอื และการท ากาวจากน ้ายางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามวิธผีลติน ้ายางข้นในระดับ
อุตสาหกรรมนัน้นิยมใช้วธิกีารป ัน่เหว ีย่งซึง่ไม่เหมาะสมกบักลุ่มเกษตรกรท ีอ่าจต้องการผลติน ้ ายางข้นเป็นบาง
ช่วงเวลาเท่านัน้ อีกท ัง้เครื่องจกัรหรือเครือ่งป ัน่เหว ีย่งน ้ายางข้นยงัมรีาคาท ีสู่ง ดงันัน้กระบวนการผลติน ้ายางข้น
อีกวธิหีนึง่ท ีส่ามารถท าได้ ค ือ การผลิตน ้ายางข้นชนดิครีม (creamed concentrated latex)  โดยอาศยัสารเคมีท ี่
เรยีกว่า สารก่อครีม (creaming agent) ซึง่มสีมบัตเิป็นคอลลอยด์เมือ่ละลายในน ้า เช่น โซเดยีมอัลจเินต (sodium 
alginate)  เมท ิลเซลลูโลส (methyl cellulose, MC)  คาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose, CMC)  
แอมโมเนยีมอัลจเินต (ammonium alginate)  และ ไฮดรอ็กซเีอทลิเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose, HEC) เป็น
ต้น  ซึง่พบว่าการใช้สารก่อครีมชนิดไฮดร็อกซีเอทลิเซลลูโลสให้น ้ ายางข้นชนิดครมีท ี่ม ีสมบัต ิด ีท ีสุ่ดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสารก่อครมีชนดิอื่น [1] แต่สารก่อครมีชนดินี้ม ีราคาค่อนข้างแพง คือ ราคาประมาณกโิลกรมัละ 
250 – 320 บาท จงึมีงานวจิยัท ีม่กีารศกึษาการน าผลผลติทางการเกษตรมาใช้เป็นสารก่อครมี โดยพบว่าแป้งจาก
เมด็มะขามสามารถใช้เป็นสารก่อครมีในน ้ายางธรรมชาตไิด้ดแีละให้น ้ายางข้นท ีม่คีุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐาน 
[2] นอกจากนี้การใช้แป้งมนัส าปะหลงักส็ามารถน ามาใช้เป็นสารก่อครมีได้ แต่จ าเป็นต้องมกีารดดัแปรโครงสร้าง
โมเลกุลเป็นอนุพันธ์คาร์บอกซิลเมทลิเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการก่อครมีน ้ายาง [3] ซึง่ค่อนข้างยุ่งยากในการ
เตรยีมและเป็นการเพิม่ต้นทุนอีกด้วย ต่อมาในปี 2554 มงีานวจิยัท ีไ่ด้ทดลองน าแป้งเม็ดมะขามมาก่อครมีน ้ายาง
โดยท าการเปรยีบเทยีบกบัการใช้โซเดียมอัลจิเนตซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ พบว่าสารก่อครีมท ัง้ส องชนดิมี
ประสิทธภิาพใกล้เคยีงกนัและสามารถให้น ้ายางข้นท ีม่คี่าปรมิาณเนื้อยางสูงถงึ 60% ได้ [4]  นอกเหนอืจากการก่อ
ครมีน ้ายางแล้วยงัมกีารใช้อนุพนัธ์ของไคโตซาน คอื  N,O-carboxymethyl chitosan (CMCh) (anionic chitosan) 
และ N-(2-hydroxy)propyl-trimethylammonium chitosan chloride (HTACh) (cationic chitosan)  เป็นสารก่อ
ครมียางสกมิ พบว่ามปีระสิทธภิาพในการก่อครมียางสกมิ [5]  

จากข้อมูลดงักล่าวผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าผลผลติทางการเกษตรชนดิอื่นมาทดลองใช้เป็นสารก่อครมี
น ้ายางในการผลติน ้ายางข้นชนดิครมี ซึง่กล้วยเป็นวตัถุดบิหนึง่ท ีน่่าสนใจเนือ่งจากปญัหาภาวะล้นตลาดของกล้วย 
และคุณสมบัตทิ ีก่ล้วยดบิสามารถน ามาผลติเป็นแป้งได้ ผู้วจิยัจงึคาดว่านอกเหนอืจากการน ากล้วยมาใช้ประโยชน์
ทางด้านอาหารแล้ว ยงัสามารถขยายขอบเขตไปใช้งานในด้านอื่น ๆ  ได้อีกด้วย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษากระบวนการเตรยีมแป้งกล้วยส าหรบัใช้เป็นสารก่อครมีในน ้ายางพารา 
2. เพือ่ศกึษาผลของปรมิาณสารก่อครมีจากแป้งกล้วยต่อการเกดิครมีของน ้ายางพารา  
3. เพือ่ศกึษาสมบัตต่ิาง ๆ  ของน ้ายางข้นชนดิครมีท ีเ่ตรยีมได้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมแป้งกล้วย 
แป้งกล้วย (B0) ท ีใ่ช้ในการทดลองผลติจากผลกล้วยน ้าว้าดบิ โดยการน ามาปอกเปลอืก ห ัน่แว่น น าใส่

ถาดและอบทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ช ัว่โมง หรอืจนแห้งสนทิ จากนัน้จงึบดเป็นผงแป้ง ร่อนด้วย
ตะแกรงร่อนขนาด 100 mesh  เกบ็ไว้ในตู้เยน็ท ีอุ่ณหภูม ิ4 – 8 องศาเซลเซยีส ก่อนน ามาใช้งาน  

  
2. การเตรียมสตาร์ชกล้วย 
น าแป้งกล้วยท ีเ่ตรยีมได้ใส่ลงไปในสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.05 N ในอัตราส่วนระหว่าง

แป้งกล้วยกบัสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ เท่ากบั 1:5 แล้วกวนด้วยเครือ่งกวนด้วยความเรว็ 500 rpm เป็น
เวลา 4 ช ัว่โมง จากนัน้จงึน าสารละลายท ีไ่ด้ไปป ัน่เหว ีย่งโดยใช้ความเรว็ 3000 xg เป็นเวลา 20 นาท ีน าตะกอนที่
ได้จากการป ัน่เหว ีย่งมาเตมิน ้ากลัน่ จากนัน้จงึท าการปรบั pH ให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (HCl) 
เข้มข้น 0.1 N  น าสารผสมที่ได้มาป ัน่เหว ีย่งอีกครัง้ด้วยความเรว็ 3000 xg เป็นเวลา 20 นาท ีกรองเพือ่น าส่วน
ตะกอนไปอบทีอุ่ณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 6-8 ช ัว่โมง หรอืจนกว่าจะแห้ง ได้เป็นสตาร์ชกล้วย (ST)  

 
3. การเตรียมแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุล 
แป้งกล้วยดดัแปรโครงสร้างโมเลกุลเป็นอนุพนัธ์คาร์บอกซเีมทลิ (carboxymethyl starch, CMS) สามารถ

เตรยีมได้โดยการน าแป้งกล้วย 100 กรมั ละลายในสารละลายผสมของกรดโมโนคลอโรอะซติกิ (monochloroacetic 
acid) หนัก 30 กรมั ในไอโซโพรพานอล (isopropanol) 400 มิลลลิิตร พร้อมท ัง้กวนอย่างเร็วด้วยแท่งแม่เหล็ก 
(Magnetic bar) เป็นเวลา 20 นาท ีจากนัน้จงึเตมิสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, NaOH) ท ี่
มคีวามเข้มข้น 60% w/v ปรมิาตร 100 มลิลลิติร แล้วน าสารละลายผสมทีไ่ด้ไปต้มในอ่างน ้าร้อน (water bath) ท ี่
อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 20 นาท ีท าให้เยน็ท ี่อุณหภูมหิ้องแล้วปรบัให้เป็นกลางด้วยกรดอะซติ ิก 
(glacial acetic acid) จากนัน้จ ึงท าการกรองแบบลดความดันและล้างด้วย 95% methanol จ านวน 3 ครัง้ น า
ของแขง็ท ีไ่ด้ไปอบในตู้อบท ีอุ่ณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 17 ช ัว่โมง ได้เป็นแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลคาร์
บอกซเีมทลิ (B60) ว ิเคราะห์โครงสร้างทางเคมดี้วยเครือ่ ง Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 
เพือ่พสูิจน์เอกลกัษณ์ของแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลท ีไ่ด้ในช่วงเลขคลืน่ 4000-400 cm-1  

 
4. การเตรียมสารก่อครีมจากแป้งชนิดต่างๆ 
เตรยีมสารก่อครมีให้มคีวามเข้มข้น 5% โดยน ้ าหนัก โดยชัง่แป้งแต่ละชนดิท ี่เตรยีมได้ 5 กรมั เตมิน ้ า

กลัน่จนมปีรมิาณ 100 กรมั ต้มท ีอุ่ณหภูมใินช่วง 68-70°C เป็นเวลา 30 นาท ี  พร้อมกบักวนช้า ๆ เพือ่ไม่ให้น ้ า
แป้งเกดิการตกตะกอนหรอืเกดิการไหม้ท ีก่้นภาชนะ ท าการปรบัความเข้มข้นให้แน่นอนโดยการเตมิน ้ากลัน่ต้มสุก
จนได้สารก่อครมีปรมิาณ 100 กรมั แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดยีวกนั 
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5. การเตรียมน ้ายางข้นชนิดครีม 
น าน ้ายางธรรมชาตมิาเตรียมเป็นน ้ายางข้นชนดิครมี โดยใช้สารก่อครมีท ีม่คีวามเข้นข้น 5% โดยน ้าหนัก 

เตรยีมจากแป้งกล้วย (B0) สตาร์ชกล้วย (ST) แป้งดดัแปรโมเลกุลคาร์บอกซีเมลทลิ (B60) และคาร์บอกซเีมท ิล
เซลลูโลสทางการค้า (CMC)  เตมิลงในน ้ ายางในปริมาณ 0.5, 1 และ 3% โดยน ้ าหนักเนื้อยางแห้ง ร่วมกับสบู่
แอมโมเนยีมลอเรต ปรมิาณ 0.5% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง จากนัน้จงึตัง้ท ิ้งไว้ท ีอุ่ณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 5 วนั เพื่อ
สังเกตการเกดิน ้ายางข้น ท าการสุ่มตวัอย่างน ้ายางเมือ่ครบ 1, 2, 3, 4, และ 7 วนั จ านวน 3 ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 
5 กรมั เพือ่ท าการวเิคราะห์หาปรมิาณของแขง็ท ัง้หมดในน ้ายาง (Total solid content, TSC) และ ปรมิาณเนื้อยาง
แห้งท ัง้หมดในน ้ายาง (Dry rubber content, DRC)  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลของแป้งกล้วยในการเตรียมน ้ายางข้นชนิดครีม 
จากการเตรยีมน ้ายางข้นโดยใช้สารก่อครมีจากแป้งกล้วยท ีป่รมิาณ 0.5% (B0-0.5), 1% (B0-1), และ 3% 

(B0-3) โดยน ้ าหนกัเนื้อยางแห้ง พบว่าเมือ่ใช้ระยะเวลาการท าครมี 7 วนั สารก่อครมี B0-0.5 และ B0-1 ไม่ท าให้
เกดิการแยกชัน้ของน ้ายาง แต่พบการแยกชัน้ของน ้ายางเมือ่ใช้ B0-3 อย่างไรกต็ามในการแยกชัน้ของน ้ายางของ 
B0-3 เป็นเพยีงการแยกชัน้ระหว่างเฟสน ้ายางและเฟสของสารก่อครมีท ีต่กตะกอนเท่านัน้ แต่ไม่สามารถท ีจ่ะท าให้
เกดิน ้ายางข้นได้ ผลการทดลองดงักล่าวยนืยนัจากผลการทดสอบค่า TSC และ DRC แสดงดงัภาพที ่1 และ 2 

  

 
 

ภาพท่ี 1  ค่าปรมิาณของแขง็ท ัง้หมดในน ้ายาง (TSC) ของน ้ายางครมี เมือ่ใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครมี โดยแปร
ปรมิาณที ่0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

401 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ค่าปรมิาณเนื้อยางแห้งในน ้ายาง (DRC) ของน ้ายางครมี เมือ่ใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครมี โดยแปร
ปรมิาณที ่0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 

 
 2. ผลของสตาร์ชกล้วยในการเตรียมน ้ายางข้นชนิดครีม 

จากการเตรยีมน ้ายางข้นโดยใช้สารก่อครมีจากสตาร์ชกล้วย (ST) ท ีป่รมิาณ 0.5% (ST-0.5), 1% (ST-1) 
และ 3% (ST-3) โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ใช้เวลาในการท าครมี 7 วนั พบว่า ST-05 และ ST-1 ไม่เกดิการแยก
ชัน้ของน ้ายาง แต่พบการแยกชัน้ของน ้ายางของ ST-3 และเมือ่น าน ้ ายางข้นท ีไ่ด้ไปทดสอบค่า  TSC และ DRC 
ได้ผลตามภาพที ่3 และ 4 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ค่าปรมิาณของแขง็ท ัง้หมดในน ้ายาง (TSC) ของน ้ายางครมี เมือ่ใช้สตาร์ชกล้วยเป็นสารก่อครมี โดยแปร
ปรมิาณที ่0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 
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ภาพท่ี 4  ค่าปรมิาณเนื้อยางแห้งในน ้ายาง (DRC) ของน ้ายางครมี เมือ่ใช้สตาร์ชกล้วยเป็นสารก่อครมี โดยแปร
ปรมิาณที ่0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 

 
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกลุคาร์บอกซีเมทิลท่ีเตรียมได้ 

 การวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมขีองแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลคาร์บอกซเีมทลิ (B60) เป็นการใช้เทคนิค 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) เพื่อว ิเคราะห์หาหมู่คาร์บอนลิ (carbonyl group (C=O)) ท ี่

เกดิข ึ้น เนือ่งจากการดดัแปรโมเลกุลคาร์บอกซเีมทลิเป็นการท าให้หมู่ไฮดรอกซลิ (-OH) ในโครงสร้างกลูโคสของ

แป้ง ถูกแทนทีด้่วยหมู่คาร์บอกซเีมทลิ (-CH2COOH) พบว่าแป้งกล้วย B60 เกดิหมู่คาร์บอนลิโดยปรากฏพคีท ีเ่ลข
คลืน่ในช่วง 1670-1760 cm-1 อีกท ัง้ย ังแสดงการลดลงของพคีท ีเ่ลขคลืน่ในช่วง 3200 – 3500 cm-1 ท ีแ่สดงการ

หายไปของหมู่ไฮดรอกซลิ ดงัแสดงในภาพที ่5  

 

 
ภาพท่ี 5  FTIR spectra ของแป้งกล้วยท ีย่งัไม่ดดัแปรโครงสร้างโมเลกุล (B0) และ  

แป้งกล้วยท ีด่ดัแปรโครงสร้างโมเลกุลโดยใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 60% (B60) 
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 4. ผลของแป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลคาร์บอกซีเมทิลในการเตรียมน ้ายางข้นชนิดครีม 

 จากการเตรยีมน ้ายางข้นโดยใช้สารก่อครมีจากแป้งกล้วย B60 ทีป่รมิาณ 0.5% (B60-0.5), 1% (B60-1) 

และ 3% (B60-3) โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ใช้เวลาในการท าครมี 7 วนั พบว่า B60-1 ให้ประสิทธภิาพการก่อ
ครมีน ้ายางได้ดที ีสุ่ด ซึง่สังเกตได้จากค่า TSC และ DRC ทีม่คี่าสูงท ีสุ่ด แสดงดงัภาพที ่6 และ 7 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ปรมิาณของแขง็ท ัง้หมด (TSC) ในน ้ายางท ีใ่ช้ B60 เป็นสารก่อครมี โดยแปรปรมิาณที ่ 
0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7  ปรมิาณเนื้อยางแห้งในน ้ายาง (DRC) ท ีใ่ช้ B40 และ B60 เป็นสารก่อครมี โดยแปรปรมิาณที ่ 
0.5, 1 และ 3% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง เมือ่ต ัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีและตดิตามผลเป็นเวลา 7 วนั 
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  5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารก่อครีมท่ีเตรียมได้กบัสารก่อครีมทางการค้า 

เมือ่เลอืกผลการทดลองท ีด่ ีท ีสุ่ด คอื  การใช้สารก่อครมี B60 ในปรมิาณ 1% โดยน ้ าหนักเนื้อยางแห้ง 

(B60-1) เป็นสารก่อครีมในน ้ายางธรรมชาต ิเปรียบเท ียบกบัการใช้คาร์บอกซเีมท ิลเซลลูโลสทางการค้า (CMC) 
เป็นสารก่อครีม โดยใช้ความเข้มข้นและปรมิาณการใช้ในน ้ายางเท่ากนั และตัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครีมเป็นเวลา 7 

วนั พบว่าประสิทธภิาพของ B60-1 ทีเ่ป็นสารก่อครมีคาร์บอกซเีมทลิท ี่สังเคราะห์ข ึ้นเองมปีระสิทธภิาพในการก่อ

ครมีน ้ายางท ีต่ ่ากว่า CMC ทางการค้า แสดงดงัภาพที ่8  

 
 
ภาพท่ี 8  ปรมิาณของแขง็ท ัง้หมด (TSC) และปรมิาณเนื้อยางแห้งในน ้ายาง (DRC) เมือ่ใช้ B60 และ CMC ทาง

การค้าเป็นสารก่อครมี โดยใช้ปรมิาณ 1% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง และตัง้ท ิ้งไว้ให้เกดิน ้ายางครมีเป็นเวลา 7 วนั 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
            จากภาพที ่1 และ 2 พบว่าค่า TSC และ DRC ของน ้ายางท ีใ่ช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครมี ในช่วงเริม่ต้น 
(วนัท ี ่0) การใช้ปรมิาณสารก่อครมีท ีสู่งข ึ้นจะให้ค่า TSC และ DRC ต ่าลง เนือ่งจากการใส่สารก่อครมีปรมิาณมาก
ข ึ้น เป็นการเพิม่ปรมิาณน ้าหรอืของเหลวในสารผสมให้มากข ึ้นตามไปด้วย ท าให้น ้ายางเก ิดการเจอืจางก่อนท ีจ่ะ
เกดิอันตรกิรยิากบัสารก่อครมี อย่างไรกต็ามเมือ่ตดิตามผลในระยะเวลาต่าง ๆ พบว่าในช่วง 2 วนัแรก อัตราการ
เกดิครีมของการใช้สารก่อครมีปริมาณ 3% มปีระสิทธภิาพทีด่ที ี่สุด ซึง่สังเกตได้จากความชนัของกราฟ ผลการ
ทดลองท ีไ่ด้ดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัของรศติาและอวรุิทธ์ [6] ท ีว่่าการใช้สารก่อครมีปรมิาณ 3% โดยน ้าหนกั
เนื้อยางแห้งให้ผลการทดลองท ี่ดที ีสุ่ด อย่างไรกต็ามเมือ่ปล่อยให้น ้ายางเกดิเป็นน ้ายางข้นเป็นระยะเวลา 7 วัน 
พบว่าตัง้แต่วนัท ี่ 1 เป็นต้นไป (ครบ 24 ชัว่โมง) ค่า TSC และ DRC ค่อนข้างคงท ี่ ซึง่แสดงให้เหน็ว่าน ้ายางไม่
สามารถเกดิเป็นน ้ ายางข้นได้ นอกจากนี้ค่า TSC และ DRC ย ังมีค่าต ่ากว่า 65% และ 64% ตามล าดบั ซึ่งไม่
เป็นไปตามมาตรฐานน ้ายางข้นชนดิครมีของ มอก.980-2552 [7] ดงันัน้แป้งกล้วยจงึไม่มปีระสิทธภิาพในการท าให้
เกดิเป็นน ้ายางข้นชนดิครมี  

จากผลการทดลองดงักล่าวจงึท าการเปลีย่นจากแป้งกล้วย (banana flour) เป็นสตาร์ชกล้วย (banana 
starch) ซึง่การท าสตาร์ชเป็นการก าจดัไขมนัและโปรตีนออกจากองค์ประกอบของแป้งกล้วย ซึ่งคาดหวงัว่าจะ
ส่งผลให้มปีระสิทธิภาพในการก่อครมีในน ้ ายางได้ด ีข ึ้น จากภาพที่ 3 และ 4 พบว่าการใช้สารก่อครมีจาก 
สตาร์ชกล้วย (ST) ปรมิาณมากข ึ้น ส่งผลให้ประสิทธภิาพในการท าน ้ายางข้นแย่ลง ซึง่สังเกตได้จากค่า TSC หรือ 
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DRC วนัท ี ่7 ลบด้วยค่าดงักล่าวในช่วงเริ่มต้น (ว ันท ี ่0) ซึ่งพบว่าการใช้ ST-0.5 ให้ค่า TSC เพิ่มข ึ้น 4.58% 
ในขณะที ่ST-1 และ ST-3 ให้ค่า TSC เพิม่ข ึ้น 3.89% และ 2.11% ตามล าดบั เมื่อสังเกตจากค่า DRC พบว่า  
ST-0.5 ให้ค่า DRC เพิม่ข ึ้น 5.75% ในขณะที ่ST-1 และ ST-3 ให้ค่า DRC เพิม่ข ึ้น 3.89% และ 2.86% ตามล าดบั 
อย่างไรกต็ามจากค่า TSC และ DRC ทีไ่ด้ พบว่าสตาร์ชกล้วยไม่สามารถท าให้เก ิดน ้ ายางข้นชนดิครีมท ี่ได้
มาตรฐานเช่นเดยีวกนักบัการใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครีม ดงันัน้การก าจดัไขมนัและโปรตนีออกจากแป้งกล้วยจึง
ไม่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการก่อครมีน ้ายาง 
 จากผลการทดลองท ี่ว่าแป้งกล้วยและสตาร์ชกล้วยไม่สามารถท ีจ่ะท าให้น ้ายางธรรมชาตเิกดิเป็นน ้ายาง

ข้นชนดิครมีได้ ดงันัน้จงึอ้างอิงจากงานวจิยัของรสรนิ [3] ท ีพ่บว่าการใช้แป้งมนัส าปะหลงัจ าเป็นต้องมกีารดดัแปร
โครงสร้างโมเลกุลเป็นอนุพนัธ์คาร์บอกซเีมท ิลเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการก่อครมีน ้ายาง ในงานวจิยันี้จ ึงท าการ

ทดลองเตรยีมแป้งดัดแปรโมเลกุลโดยการท าให้เป็นอนุพนัธ์คาร์บอกซเีมทลิเช่นเดยีวกนั เพือ่ ให้แป้งกล้วยมี

ลกัษณะโครงสร้างใกล้เคยีงกบัสารคาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose, CMC) ท ีเ่ป็นหนึง่ในสาร

ก่อครมีน ้ายางท ีใ่ช้ในทางการค้า ซึง่มลีกัษณะโครงสร้างทางเคมดีงัแสดงในภาพที ่9 

 

 
 

ภาพท่ี 9  ลกัษณะโครงสร้างทางเคมขีองคาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลส 

 
การดดัแปรโครงสร้างของแป้งดงักล่าวท าโดยการใช้สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ในการเปิดโครงสร้าง

ของเซลลูโลสเพื่อให้หมู่คาร์บอกซีเมทลิเข้าท าปฏิก ิรยิาการแทนทีห่มู่ไฮดรอกซลิได้ โดยความเข้มข้นของเบสท ี่

มากข ึ้น ส่งผลให้ค่าระดบัการแทนที ่(Degree of substitution, DS) เพิ่มข ึ้น [8] ดงันัน้จงึคาดว่าการใช้ความเข้มข้น

ของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ในการดดัแปรโครงสร้างของแป้งท ีสู่ง จะส่งผลให้ประสิทธภิาพในการก่อครมีน ้ายางดขี ึ้น

ด้วย ซึง่จากผลการวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ FTIR แสดงให้เหน็ว่าสามารถสังเคราะห์แป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลได้ 

 จากภาพที ่6 และ 7 แสดงให้เหน็ว่าเมือ่ท าการดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลของแป้งกล้วยให้เป็นแป้งคาร์
บอกซเีมทลิส่งผลให้ประสิทธภิาพในการก่อครีมน ้ายางเพิม่ข ึ้น กล่าวคอื  ท ีร่ะยะเวลาท าให้เกดิน ้ ายางครมี 7 วัน 

การใช้สารก่อครมี B60 ในปรมิาณ 1% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง (B60-1) ซึง่เป็นสารก่อครมีท ีม่ปีระสิทธภิาพสูงสุด

ในการทดลองนี้ สามารถให้ค่า TSC และ DRC สูงถงึ 53.98% และ 51.90% ตามล าดบั และพบว่าการใช้ปรมิาณที่

มากข ึ้นไม่ได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการก่อครมีน ้ายางดขี ึ้น ท ัง้นี้อาจเนื่องมาจากสารก่อครีมท ีเ่ตรยีมได้มลีกัษณะ
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เป็นเจลท ีม่คีวามหนดืสูง เมือ่น ามาผสมกบัน ้ายางส่งผลให้การกระจายตวัเป็นไปได้ยาก ท าให้ประสิทธภิาพในการ

ท าให้สายโซ่โมเลกุลของสารก่อครมีมาจบักบัอนุภาคยางเป็นไปได้ยากด้วย นอกจากนี้การใช้ปรมิาณสารก่อครมีท ี่
น้อยเกนิไปอาจส่งผลให้มปีรมิาณสายโซ่โมเลกุลไม่เพยีงพอต่อการจบักบัอนุภาคยาง ท าให้ประสิทธภิาพในการกอ่

ครมีน ้ายางต ่าลงไปด้วยเช่นกนั ซึง่กลไกการเกดิน ้ายางข้นโดยการใช้สารก่อครมีแสดงดงัภาพที ่10 [9] 

 
 

ภาพท่ี 10  กลไกการเกดิครมี (a) อันตรกริยิาของไฮดรอ็กซเีอทลิเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose; HEC) ทีผ่วิ

ของอนุภาคยาง (Natural rubber; NR), (b) การเกีย่วพนักนัของโมเลกุล HEC กบัอนุภาคยางท ีอ่ยู่ใกล้เคยีง  

 

ทีม่า: Yumae, N., Kaesaman, A., Rungvichaniwat, A., Thepchalerm, C., and Nakason, C. (2010). 
Novel creaming agent for preparation of creamed concentrated natural rubber latex. Journal of elastomers 
and plastics, 42: 453-470. 
 

แม้สารก่อครมี B60 ทีป่รมิาณ 1% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้ง จะมปีระสิทธภิาพทีจ่ะท าให้เกดิน ้ายางข้นได้ 
แต่ยงัคงมปีระสิทธภิาพต ่ากว่าสารก่อครีมทางการค้า ด ังแสดงในภาพที่ 8 นอกจากนี้ยงัไม่สามารถท ีจ่ะท าให้ได้

ปรมิาณเนื้อยางแห้ง (DRC) อย่างน้อย 64% และปรมิาณของแขง็ท ัง้หมดในน ้ายาง (TSC) อย่างน้อย 65% ตาม

มาตรฐานน ้ายางข้นชนดิครมี มอก.980-2552 [7] 

 

สรุปผลการวิจัย  
การใช้แป้งกล้วยเป็นสารก่อครมีในน ้ายางพารา จ าเป็นต้องเตรยีมให้อยู่ในรูปของแป้งกล้วยดดัแปร

โมเลกุลคาร์บอกซเีมทลิ เนือ่งจากแป้งกล้วยและสตาร์ชกล้วยไม่สามารถท าให้เกดิน ้ายางข้นชนดิครมีได้แม้จะใส่ใน
ปรมิาณทีม่ากข ึ้น ซึง่แป้งกล้วยดดัแปรโมเลกุลคาร์บอกซเีมทลิให้ประสิทธภิาพการก่อครมีน ้ ายางพาราค่อนข้าง
ใกล้เคยีงกบัการใช้สารก่อครมีคาร์บอกซเีมทลิเซลลูโลสทางการค้า โดยท ีก่ารใช้แป้งกล้วยคาร์บอกซเีมทลิ ปรมิาณ 
1% โดยน ้าหนกัเนื้อยางแห้งให้ปรมิาณเนื้อยางสูงสุดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใช้ปรมิาณ 0.5% และ 3% อย่างไรก็
ตามปรมิาณเนื้อยางแห้งและปรมิาณของแขง็ท ัง้หมดในน ้ายางข้นท ีเ่ตรยีมได้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานน ้ายางข้น
ของ มอก.980-2552 จงึไม่สามารถท ีจ่ะน าไปข ึ้นรูปผลิตภณัฑ์ได้ ท าให้จ าเป็นต้องมีการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ให้ได้
สารก่อครมีท ีม่ปีระสิทธภิาพทีด่ขี ึ้นจนสามารถผลติน ้ายางข้นท ีม่คีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

407 

 

กิตติกรรมประกาศ  
            ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ท ีไ่ด้ให้
การสนบัสนุนเงนิทุนสนบัสนุนงานวจิยั จากงบประมาณเงนิรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 

เอกสารอ้างอิง  
[1] เจรญิ นาคะสรรค์, อาซซีนั แกสมาน, อดิศยั รุ่งวชิานิวฒัน์, เบญจ ทองนวลจนัทร์ และ กรรณกิาร์ สหะกะโร.  
       (2550). รำยงำนวจิ ัยฉบับสมบูรณ์. ต้นแบบกำรผลิตน ้ำยำงข้นและผลติภัณฑ์ฟองน ้ ำจำกน ้ำยำงธรรมชำติ 
       ระดบักลุ่มเกษตรกร เสนอต่อโครงกำรวจิยัแห่งชำต :ิ ยางพารา สกว.  
[2] เฉลา เทพเฉลมิ. (2551). กำรขยำยส่วนกำรเตรียมน ้ำยำงข้นชนดิครมีจำกแป้งเมด็มะขำมและทดลองเตรยีม 
       ผลิตภัณฑ์. ว ิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลย ียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
       มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตปตัตาน ี
[3] รสรนิ ช่วยสกุล. (2550). กำรเตรยีมน ้ำยำงข้นโดยใช้สำรก่อครีมจำกเม็ดมะขำมและแป้งมนัส ำปะหลัง.  
       วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี สาขาเทคโนโลย ียาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย  
       สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตาน ี
[4] Ochigbo, S.S., Lafia-Araga, R.A., and Suleiman, M.A.T. (2011). Comparison of two creaming methods  
       for preparation of natural rubber latex concentrates from field latex.  African Journal of Agricultural  
       Research. 6(12), 2916-2619. 
[5] Kongkaew, C., Loykulnant, S., Chaikumpollert, O., and Suchiva, K. (2010). Creaming of Skim Natural  
       Rubber Latex with Chitosan Derivatives. Journal of Applied Polymer Science. 115, 1022-1031. 
[6] รศติา เซ่งเขม็ และ อว ิรุทธ์ อินทจนัทร์. (2548). กำรเตรยีมน ้ำยำงข้นจำกกระบวนกำรครมีมิง่. ว ิทยานพินธ์ 
       ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยยีาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์  
       วทิยาเขตปตัตาน ี
[7] ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2552). น ้ำยำงข้นธรรมชำต ิมอก. 980 – 2552.  ส านักงาน 
       มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ 
[8]  Barai, B.K. , Singhal, R.S. , and Kulkarni, P.R.   (1997) .  Optimization of a process for preparing  
       carboxymethyl cellulose from water hyacinth ( Eichorniacrassipes) .  Carbohydrate Polymers.  32:  
       229-231. 
[9]  Yumae, N. , Kaesaman, A. , Rungvichaniwat, A. , Thepchalerm, C. , and Nakason, C.  (2010) .  Novel  
       creaming agent for preparation of creamed concentrated natural rubber latex. Journal of elastomers  
       and plastics. 42: 453-470. 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

408 

 

SWURES13-046 การศึกษาน าร่องเรื่องการทดสอบความล้าในรากเทียม 
ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางแตกต่างกัน 
FATIGUE TESTING OF DENTAL IMPLANTS WITH DIFFERENT DIAMETER : A PILOT 
STUDY 
 

วิทวสั วณิชานุวตัร1*  ชาญชาย วงศ์ช ืน่สุนทร2  อุษณยี์ ปึงไพบูลย์3 
Vittawat Vanichanuwat1*, Chanchai Wongchuensoontorn2, Usanee Puengpaiboon3 

 
1นสิิตปรญิญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวทิยาการช่องปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
1Master degree student in Oral and Maxillofacial Sciences, Department of Oral Surgery and Oral medicine, 

Faculty of dentistry, Srinakharinwirot University 
2ภาควชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2Department of Oral Surgery and Oral medicine, Faculty of dentistry, Srinakharinwirot University 
3ภาควชิาทนัตกรรมท ัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

3Department of General Dentistry, Faculty of dentistry, Srinakharinwirot University 
 

*Corresponding author, E-mail: silversmiths@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค์: เพือ่ประเมนิความต้านทานความล้าในรากเทยีมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกนั 
วิธีการด าเนินการวิจยั: แบ่งรากเทยีมยาว 10 มิลลิเมตรและหลักย ึดส าเร็จรูปจ านวน 30 ชุด เป็น        

3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชุดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเทยีม ได้แก่ 3.5 มลิลเิมตร (Narrow diameter, ND) 
4.0 มลิลเิมตร (Regular diameter, RD) และ 5.0 มลิลเิมตร (Wide diameter, WD) ยดึครอบฟนัโลหะบนหลกัย ึด
ส าเรจ็รูปทุกช ิ้นด้วยซเีมนต์ น าช ิ้นงานมาทดสอบความล้าตามข้อก าหนดจาก ISO 14801:2016 โดยให้แรงด้วยวธิ ี
Stepwise loading ทีค่วามถี ่20 รอบต่อวนิาท ีเริม่ต้นท ี่ 200 นวิตนั เป็นจ านวน 5,000 รอบ ตามด้วยให้แรง 400 
600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 และ 1,800 นวิตนั ช่วงละ 30,000 รอบ ช ิ้นงานจะถูกให้แรงจนจบทุกช่วงการ
ให้แรงท ี ่245,000 รอบ บันทกึแรง จ านวนรอบสูงสุดท ีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลว และรูปแบบความล้มเหลวของ
ชิ้นงาน วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิOne-way ANOVA ทีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ร้อยละ 95 (p < 0.05) 

ผลการวิจยั: รากเทยีมกลุ่ม WD RD และ ND มคี่าเฉลีย่แรงและจ านวนรอบทีช่ ิ้นงานเกิดความล้มเหลว
สูงสุดท ี ่1,680 นวิตนั (210,056 รอบ) 1,060 นวิตนั (115,951 รอบ) 960 นวิตนั (92,165 รอบ) ตามล าดบั โดยทุก
กลุ่มมคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถติ ิรูปแบบความล้มเหลวทุกช ิ้นงานพบการแตกหกัของรากเทยีมและ
สกรูหลกัยดึ 

สรปุผลการวิจยั: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเท ียมส่งผลกระทบต่อความต้านทานความล้าโดย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท ีล่ดลงท าให้ความต้านทานความล้าลดลง  
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ค าส าค:ั: เส้นผ่านศูนย์กลางของรากเทยีม  ความต้านทานความล้า  รูปแบบความล้มเหลว 
Abstract 

Objective: To evaluate fatigue resistance of dental implants with different diameter 
Materials and Methods: Thirty sets of dental implants (10 mm length) and stock abutments were 

divided into 3 groups (n=10/group)  by implant diameter as followed:  Narrow diameter (ND)  3.5 mm; 
Regular diameter (RD)  4.0 mm; Wide diameter (WD)  5.0 mm.  Metal crowns were cemented to stock 
abutments.  Fatigue testing was set up according to the ISO14801:  2016 Standard.  Specimens were 
subjected to stepwise loading at 20 Hz. , started with a 200 N (5000 cycles) , followed by 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600 and 1800 N (30000 cycles each). All specimens were loaded for a maximum of 
245000 cycles.  The failure load, number of cycles, and failure modes were recorded .  The data were 
statistically analyzed using One-way ANOVA with the level of significance at p < 0.05.  

Results: The failure load and total number of cycles of WD, RD and ND were 1680 N, (210056 
cycles), 1060 N (115951 cycles) and 960 N (92165 cycles), respectively. There were statistically significant 
differences between all groups.  Modes of failure of all specimens were fracture at fixtures and abutment 
screws. 

Conclusions: The implant diameter demonstrated an important impact on fatigue resistance . The 
smaller implant diameter, the lower fatigue resistance. 
 
Keywords: Implant diameter, Fatigue resistance, Mode of failure  
 
บทน า 

รากเทยีม (Dental implant) เป็นหนึง่ในวสัดุเพือ่ใช้ทดแทนฟนัท ีสู่ญเสียไป ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาราก
เทยีมได้รบัความนยิมมาก โดยสามารถทดแทนการสูญเสียของฟนับางส่วนและท ัง้ปากได้ท ัง้ในด้านประสิทธภิาพ
การบดเคี้ยวและความสวยงามด้วยอัตราความส าเรจ็สูงและภาวะแทรกซ้อนต ่าท ัง้ในระหว่างและหลังการรกัษา  
[1-3] 

แม้ว่าจะมีอัตราความส าเรจ็ในระยะยาวท ีสู่ง ความล้มเหลวของรากฟนัเท ียมยงัคงพบได้และเป็นปญัหา 
ในการเพิ่มระยะเวลาในการรกัษาและค่าใช้จ่าย [4] ความล้มเหลวทางกลท ีเ่กดิข ึ้นคอืการแตกหกัของรากเทยีม 
(Fixture) หลักยดึ (Abutment) และสกรูหลักย ึด (Abutment screw) โดยจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบในการตดิตามผลการรักษาด้วยรากเท ียม พบว่ามกีารแตกห ักของหลกัย ึดและสกรูร้อยละ 1.5 และ 2.5  
ทีร่ะยะเวลา 5 และ 10 ปี ตามล าดบั ส่วนการแตกห ักของรากเท ียมอยู่ท ี่ร้อยละ 0.4 และ 1.8 ทีร่ะยะเวลา 5 และ  
10 ปี ตามล าดบั ซึง่หนึง่ในปจัจยัส าคญัของความล้มเหลวทางกลคอืขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเทยีม [5-7] 

Al-Johany และคณะ ได้แบ่งรากเทยีมท ีม่ขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกนั 4 กลุ่ม จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ได้แก่ รากเทยีมขนาดเล็กพเิศษ (Extra-narrow diameter implant) มขีนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร รากเท ียมขนาดเลก็ (Narrow diameter implant) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่าหรอื เท่ากบั 3.0 มลิลิเมตร แต่น้อยกว่า 3.75 มิลลเิมตร รากเทยีมขนาดมาตรฐาน (Regular diameter 
implant) มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรอื เท่าก ับ 3.75 มลิลเิมตร แต่น้อยกว่า 5 มิลลเิมตร และรากเทยีม
ขนาดใหญ่ (Wide diameter implant) มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรอืเท่าก ับ 5 มลิลเิมตร [8] การเลอืกใช้
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รากเทยีมแต่ละขนาดข ึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น ต าแหน่งฟนัท ีท่ดแทน ความกว้าง ความสูง คุณภาพของกระดูก
เบ้าฟนั และระยะระหว่างด้านสบฟนั (Interocclusal space) เป็นต้น [9] 

ในปจัจุบันรากเทยีมท ีม่ขีนาดเลก็ถูกน ามาใช้มากข ึ้นในบรเิวณทีม่พีื้นท ีใ่ส่ฟนัจ ากดัหรอืเพือ่หลกีเลีย่งการ
เสรมิกระดูก ซึง่สามารถช่วยลดค่ารกัษา ระยะเวลา และภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิข ึ้น แม้ว่าการใช้รากเทยีมขนาดเล็ก
จะมอีัตราความส าเรจ็ท ีสู่ง แต่จากการศกึษาหลายฉบับพบว่ามคีวามเสี่ยงสูงต่อการแตกหกัโดยเฉพาะในบริเวณที่
รบัแรงสบฟนัมาก เช่น บรเิวณฟนัหลงั [5-11] อย่างไรกต็ามด้วยการศกึษาและติดตามผลทางคลินกิในระยะยาวท ี่
มจี าก ัด ท าให้การศกึษาชีวกลศาสตร์และความเข้าใจถงึกลไกความล้มเหลวในรากเทยีมท ีม่ ีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางแตกต่างกนันัน้มคีวามส าคญั 

Shemtov-Yona และคณะ ศกึษาวเิคราะห์ความล้มเหลวบนรากเทยีมท ีเ่กดิจากการใช้งานจรงิ เมือ่น ามา
เปรยีบเทยีบกบัผลท ีไ่ด้จากห้องปฏิบัตกิารพบว่ากลไกการแตกหกัเกดิจากความล้า ( fatigue) ของโลหะซึ่ง
เก ีย่วข้องกบัการรบัแรงบดเคี้ยวซ ้าๆ โดยความล้าเป็นกระบวนการท ีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้างเฉพาะท ี่
อย่างถาวรจากสภาพทีเ่ก ิดความเค้น (Stress) และความเครยีด (Strain) สะสมจนถงึจุดท ีม่รีอยร้าวหรอืเกดิการ
แตกหกัอย่างสมบูรณ์ของวสัดุ ซึง่ความเค้นในท ีน่ี้วดัค่าได้จากแรงภายนอกทีม่ากระท าต่อวสัดุ  [5], [10-11] 

การทดสอบความล้า (Fatigue testing) เป็นหนึง่ในวธิที ีใ่ช้ศกึษาชวีกลศาสตร์รากเทยีม สามารถหาความ
ต้านทานความล้า (Fatigue resistance) ซึง่คอืค่าความเค้นท ีก่ลุ่มตวัอย่างสามารถอยู่รอดได้เมือ่ ผ่านการให้ความ
เค้นครบจ านวนรอบทีก่ าหนด และวเิคราะห์รูปแบบของความล้มเหลว (Mode of failure) ของรากเทยีมได้ อย่างไร
กต็ามการศกึษาท ีท่ดสอบความล้าส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท ีค่วามแตกต่างของรูปแบบรอยต่อบรเิวณรากเทยีมและหลกั
ยดึ (Implant-Abutment interface) ในขณะทีก่ารศกึษาสมบัติเชงิกลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเทยีมท ี่
แตกต่างกนัยงัมไีม่มาก [5], [12-13] การศกึษานี้ เป็นการศกึษาน าร่องเพื่อทดสอบความล้าในรากเทยีมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท ีแ่ตกต่างกนัและบันทกึรูปแบบของความล้มเหลว นอกจากนี้ผลท ี่ได้สามารถน าไปต่อยอดเพื่อ
อภปิรายการวเิคราะห์รูปแบบความล้มเหลวให้ชดัเจน เพือ่ความเข้าใจคุณสมบัติ ข้อจ าก ัดของรากเท ียม และ
สามารถเลอืกใช้รากเทยีมขนาดต่างๆ ในผู้ป่วยแต่ละรายได้เหมาะสมมากย ิง่ข ึ้น 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
เพื่อประเมินความต้านทานความล้าจากการทดสอบความล้าในรากเทยีมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

แตกต่างกนั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเตรียมช้ินงาน 

แบ่งรากเท ียมย ีห่้อออสเทมรุ่น TSIII (Osstem®, Korea) ยาว 10 มิลลเิมตร เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น 
ได้แก่ รากเทยีมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มลิลเิมตร (Narrow diameter, ND, Lot no.: FTP13C175) รากเทยีมเส้น
ผ่านศู นย์ กลาง 4.0 มิลลิเมตร  (Regular diameter, RD, Lot no. : FTP18C139)  และ รากเท ียม เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 5.0 มลิลเิมตร (Wide diameter, WD, Lot no.: FTP17L033) หล่อรากเทยีมในท่อวงแหวนเหลก็กล้าไร้
สนมิโดยให้รากเทยีมอยู่ก ึง่กลางและตัง้ฉากกบัแนวระนาบด้วยเรซนิ (Chockfast orange; Ireland) เพื่อใช้จ าลอง
กระดูกรอบรากเทยีมโดยเรซนิมคี่ามอดูลสัของยงั (Young's modulus) มากกว่า 3 GPa ก าหนดให้รากเทยีมฝงัอยู่
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ในเรซนิและบ่าของรากเทยีมสูงจากเรซนิ 3 มิลลเิมตร ตามข้อก าหนดจาก ISO 14801:2016 (Dentistry-Implants-
Dynamic fatigue test for endosseous dental implants) [14-15] ดงัภาพที ่1 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างภายในของรากเทยีมโดยดดัแปลงจากภาพต้นฉบับ โดยรากเทยีมชนดิ ND มคีวามยาว
ของสกรูหลกัยดึมากกว่า RD และ WD รากเทยีมฝงัอยู่ก ึง่กลางเรซนิและบ่าของรากเทยีมสูงจากเรซนิ 3 มลิลเิมตร 

 
ทีม่า: Osstem Implant Co., Ltd.  (2013).  2013 Osstem Implant System.  1:37-40. 

 
ออกแบบครอบฟนัโลหะเป็นรูปครึง่ทรงกลมคว ่า (Hemisphere) สูง 6 มิลลิเมตรและขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 มลิลเิมตร โดยค านวณขนาดจาก ISO 14801:2016 เพื่อท าเป็นส่วนครอบฟนัแล้วกลงึข ี้ผ ึ้งตามท ี่
ก าหนดบนหลกัย ึดส าเรจ็รูป (Prefabricated titanium abutment) น าข ี้ผ ึ้งไปเหวีย่งเป็นโลหะโดยวธิสูีญเสียข ี้ผ ึ้ง 
(Lost wax technique) ด้วยโลหะผสมนกิเกลิโครเมยีมท ีอุ่ณหภูม ิ1370 องศาเซลเซยีส จากนัน้น าครอบฟนัท ัง้หมด
มาท าความสะอาดด้วยเครือ่งท าความสะอาดคลืน่อัลตราโซนคิ จากนัน้น าหลกัยดึส าเรจ็รูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
4.5 มลิลเิมตร สูง 5.5 มลิลเิมตร ขอบเหงอืกสูง 3 มลิลเิมตร 2 ขนาด ได้แก่ หลกัยดึท ีม่ ีส่วนโยงภายใน ( Internal 
connection) ขนาดเลก็ (Mini) มาต่อยดึกบัรากเทยีมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มลิลเิมตรด้วยแรง 25 นวิตนั และหลัก
ยดึท ีม่ส่ีวนโยงภายในขนาดปกต ิ(Regular) มาต่อยดึกบัรากเทยีมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 และ 5.0 มลิลเิมตรด้วย
แรง 30 นวิตนัตามบรษิทัผู้ผลติก าหนด ปิดรูสกรูหลกัยดึส าเรจ็รูปด้วยเทฟลอนเทป (Teflon tape) ยดึครอบฟนักบั
หลักยดึส าเร็จรูปด้วยซงิค์ฟอสเฟตซีเมนต์ (HY-Bond Zinc phosphate cement, Shofu inc.; Japan) โดยใช้      
ไมโครบรชั (Microbrush) จุ่มซเีมนต์ทาบรเิวณด้านในของครอบฟนัเป็นชัน้บางๆ กดชิ้นงานลงบนหลกัยดึให้สนิท 
ก าจดัส่วนเกนิของซเีมนต์ จากนัน้น าช ิ้นงานไปให้แรงกดที ่100 นวิตนั ด้วยเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ชนดิตัง้
โต๊ะ (Compact Table-Top universal/tensile tester, EZ-test, Shimadzu; Japan) เป็นระยะเวลา 5 นาท ีเพื่อให้
การยดึครอบฟนัด้วยซเีมนต์เสรจ็สมบูรณ์ 

การทดสอบความต้านทานความล้า 
น าช ิ้นงานท ัง้หมดมาทดสอบความล้าด้วยเครื่องทดสอบความล้า (Instron ElectroPuls™ E10000, 

Instron Corporation; Norwood, USA) โดยชิ้นงานจะถูกยดึกบัแท่นยดึช ิ้นงานโดยท ามุม 30±2 องศากบัแนวการ
ให้แรงของเครือ่งทดสอบความล้าตามข้อก าหนดจาก ISO 14801:2016 ดงัภาพที ่2 และ 3 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการทดสอบความล้า  
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างการทดสอบความล้าจากเครือ่งทดสอบ Instron ElectroPuls™ E10000 
 

ทดสอบความล้าด้วยวธิ ีStepwise loading ทีค่วามถี ่20 รอบ/วนิาท ีโดยให้แรงเริม่ต้นท ี ่200 นวิตนั เป็น
จ านวน 5000 รอบ (เง ือ่นไขเบื้องต้นเพือ่ทดสอบต าแหน่งการวางช ิ้นงาน)  หลังจากนัน้จะให้แรง 400 600 800 
1,000 1,200 1,400 1,600 และสูงสุดท ี ่1,800 นวิตนั ช่วงละ 30,000 รอบ ช ิ้นงานจะถูกให้แรงจนกระท ัง่เกดิความ
ล้มเหลวหรอืจนจบทุกช่วงการให้แรงท ี ่245,000 รอบ โดยตัง้ค่าเครือ่งทดสอบให้หยุดท างานเมือ่เครือ่งวดัค่าการ
เปลีย่นต าแหน่ง (Displacement) ของช ิ้นงานไปจากระยะเริม่ต้นได้ 1.5 มิลลเิมตรและถอืว่าเกดิความล้มเหลวโดย
ถาวรและให้สิ้นสุดการทดสอบในชิ้นงานนัน้ ดงัภาพที ่4 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงการทดสอบความล้าด้วยวธิ ีStepwise loading  
 

บันทกึจ านวนรอบและแรงสูงสุดท ีใ่ห้ ณ จุดท ีช่ ิ้นงานเกิดความล้มเหลวและเปรยีบเทยีบข้อมูลในแต่ละ
กลุ่มโดยใช้จ านวนรอบวเิคราะห์ด้วยสถติ ิOne-Way ANOVA ทีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ร้อยละ 95 (p < 0.05) และหาก
พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจะทดสอบต่อด้วย Tukey’s HSD 

การตรวจสอบความล้มเหลวของรากเทียม 
น าช ิ้นงานมาตรวจสอบความล้มเหลว โดยจ ากดัความของค าว่าล้มเหลวคอื ช ิ้นงานท ีแ่สดงให้เหน็รอย

ร้าว/รอยแยก ท ีม่คีวามยาวเท่ากบัหรอืมากกว่า 2 มลิลเิมตรท ีพ่ื้นผวิตัง้แต่ 1 ด้านข ึ้นไปของชิ้นงาน โดยก าหนด
รูปแบบของความล้มเหลวคอื การแตกหกัของหลักย ึด (Fractured abutment, Fa) การแตกหกัของรากเทยีม 
(Fractured fixture, Ff) การแตกหกัของสกรูหลกัยดึ (Fractured abutment screw, Fs) และการบิดเบี้ยวของสกรู
หลกัยดึ (Bent abutment screw, Bs) โดยการบิดเบี้ยวของสกรูหลกัยดึนัน้จะก าหนดจากการเปลีย่นต าแหน่งของ
ชิ้นงานเมือ่เครือ่งทดสอบหยุดท างานโดยไม่มกีารแตกหกัของรากเทยีมและส่วนประกอบของรากเทยีม 

 

ผลการวิจัย 
การทดสอบความล้า 
ในการทดสอบความต้านทานล้าด้วยวธิกีาร Stepwise loading ชิ้นงานท ัง้หมดล้มเหลวก่อนครบจ านวน 

245,000 รอบ โดยค่าเฉลีย่จ านวนรอบสูงสุดและแรง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ท ีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลวแสดงดงั
ตารางท ี ่1 เมือ่น าจ านวนรอบสูงสุดท ีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลวมาวเิคราะห์ด้วยสถติ ิOne-Way ANOVA ปรากฏว่า
ค่าเฉลีย่จ านวนรอบทีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลวในรากเทยีมแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ 
0.05 (p < 0.01) จงึวเิคราะห์ด้วยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยใช้การทดสอบ Tukey’s HSD ค่าเฉลีย่จ านวน
รอบทีช่ ิ้นงานเกิดความล้มเหลวในรากเทยีมท ัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัท ัง้หมด (p < 0.01) ด ัง
ภาพที ่5 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความต้านทานความล้า (ค่าเฉลีย่จ านวนรอบสูงสุดและแรงท ีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลว) 
Group Mean of failure cycles (SD) Mean of failure load (SD) 

ND 92165 (10149) 960 (84) 
RD 115951 (9875) 1060 (97) 
WD 210056 (16189) 1680 (103) 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ค่าเฉลีย่จ านวนรอบทีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลว เมือ่ทดสอบด้วยสถติ ิTukey’s HSD พบว่ารากเทยีมแต่
ละกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั *p < 0.01 

 
รปูแบบความล้มเหลวของรากเทียม 
ผลการว ิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลวของรากเทยีม พบว่ารากเทยีมท ัง้หมด 30 ชิ้น มีรูปแบบความ

ล้มเหลวคือ การแตกหกัของรากเทยีม (Ff) และการแตกหกัของสกรูหลกัยดึ (Fs) โดยสามารถแบ่งแยกย่อยเป็น
ต าแหน่งระดบัของเกลยีว (Thread, T) และระดบัระหว่างเกลยีว (Tn/Tn) ของรากเทยีม โดยรูปแบบความล้มเหลว
ในแต่ละกลุ่ม มรีายละเอียดดงัตารางท ี ่2 และ ภาพที ่6-8 

 
ตารางท่ี 2 รูปแบบความล้มเหลวในรากเทยีมแต่ละกลุ่ม 

 
Group 

 

 
Pattern of fracture 

 

Failure mode 

Fractured fixture (Ff) Fractured abutment screw (Fs) 
Level Percentage Percentage 

ND Horizontal T5/T6 100% 100% 

RD Oblique 
Horizontal 

T5/T6 to T1 
T5/T6 

20% 
80% 

100% 

WD Vertical 
Oblique 

T5/T6 to T1 
T5/T6 to T2/T3 

10% 
90% 

100% 
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ภาพท่ี 6 ตวัอย่างรูปแบบความล้มเหลว Ff กลุ่ม ND บรเิวณ T5/T6  
 

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอย่างรูปแบบความล้มเหลว Ff กลุ่ม RD บรเิวณ T5/T6 ไปยงั T1 (ซ้าย) และ T5/T6 (ขวา) 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ตวัอย่างรูปแบบความล้มเหลว Ff กลุ่ม WD บรเิวณ T5/6 ไปยงั T2/3 (ซ้าย) และ T5/6 ไปยงั T1 (ขวา) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวจิยันี้ท าเพือ่ประเมนิความต้านทานความล้าในรากเทยีมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท ีแ่ตกต่างกนั โดย

ใช้รูปแบบและระเบียบวธิกีารจาก ISO 14801:2016  ซึง่เป็นมาตรฐานในการทดสอบความล้าในรากเทยีม อย่างไร
กต็ามด้วยข้อจ ากดัด้านระยะเวลาและสภาพแวดล้อมในการทดลองท าให้การทดสอบความล้าในงานวจิยัท ีผ่่านมามี
ความแตกต่างกนัเพือ่ลดระยะเวลาในการทดสอบ [14] ในการวจิยันี้จงึน าวธิกีาร Stepwise loading มาใช้ในการ
ทดสอบ 
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การทดสอบความล้าแบบ Stepwise loading เป็นวธิที ีส่ามารถทดสอบความต้านทานความล้าท ีใ่ช้ช่วง
ของแรงท ีห่ลากหลายโดย Fennis และคณะ ได้แนะน าว่าเป็นวธิกีารทดสอบทีม่คีวามสมดุลระหว่างการทดสอบที่
หาอายุความล้า (Fatigue life) ตามมาตรฐานทีใ่ช้ระยะเวลานานกบัการทดสอบให้แรงแบบครัง้เดยีวจนเกดิความ
ล้มเหลว (Single load to failure) ในเวลาอันรวดเรว็ซึ่งวธินีี้ไม่สามาถจ าลองสภาพทางคลินกิได้ ช่วงแรกของการ
ทดสอบแบบ Stepwise loading แรงท ีใ่ช้จะอยู่ในช่วงของแรงสบฟนักรามหลงัในช่องปากซึง่มคี่าประมาณ 600 นวิ
ตนั ในช่วงท ีส่องของการทดสอบ แรงท ีใ่ช้จะอยู่ในช่วงของการนอนกดัฟนั (Bruxism) ซึง่เป็นการสบฟนัด้วยแรงท ี่
มากเกนิ (Overload) เพือ่กระตุ้นให้ช ิ้นงานเกดิความล้มเหลวภายใต้ความล้าตามจ านวนรอบทีก่ าหนด การทดสอบ
ในลกัษณะนี้เป็นการทดสอบความล้าแบบเร่ง (Accelerated fatigue testing) ซึง่ลดระยะเวลาทดสอบท าให้ช ิ้นงาน
เกิดความล้มเห ลวเร็วข ึ้ นและเ น้นการศึกษารูป แบบความล้มเห ลวของ ส่วนต่างๆของรากเท ีย ม  [14 ]           
Stepwise loading เป็นหนึง่ในวธิกีารท ีน่กัว ิจยัได้มกีารน ามาใช้ในหาความต้านทานความล้าในงานทนัตกรรม เช่น 
ผลของวสั ดุท าครอบฟนับนฟนัธรรมชาตแิละรากเท ียม แต่ยงัไม่มีการน ามาใช้ศกึษาในรากเทยีมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางแตกต่างกนั [16-22] 

ผลการทดสอบความล้าด้วย Stepwise loading พบว่ารากเทยีมกลุ่ม WD มคี่าเฉลีย่ความต้านทานความ
ล้าสูงท ีสุ่ดตามด้วยกลุ่ม RD และ ND ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่าการลดลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีผลให้
ความต้านทานความล้าลดลง ผลท ี่ได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกับหลายการศึกษาท ี่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าว ิธกีารและ
สภาวะการทดสอบในแต่ละการศกึษาจะแตกต่างกนัไป [5, 9 ,12] ยกตวัอย่างเช่นในการศกึษาของ So-Yeon 
Song และคณะ ได้ทดสอบผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเท ียมต่อความล้า พบว่าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรากเทยีมท ีล่ดลงส่งผลให้จ านวนรอบจากการทดสอบความล้าลดลง [23] หรอืในการศกึษาของ Allum 
และคณะ ได้สรุปว่ารากเทยีมทนต่อแรงกระท าได้ลดลงเมือ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง [24] เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ผลการวจิยัย้อนหลงัทางคลนิกิพบว่ามผีลการศกึษาไปในทศิทางเดยีวกนั ยกตวัอย่างเช่นในการศกึษาของ Steven 
และคณะ ท ีต่ดิตามผลย้อนหลงัของรากเทยีม 4,397 ตวั พบว่าการแตกหกัของรากเทยีมอยู่ในกลุ่ม 3.75 มลิลเิมตร
ท ัง้หมด เช่นเดยีวกบัผลจากการศกึษาแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Lee และคณะ พบว่ารากเทยีม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 มลิลเิมตรมอุีบัตกิารณ์การแตกหกัของรากเทยีมสูงท ีสุ่ด [25] 

ผลการวเิคราะห์รูปแบบความล้มเหลวพบว่าช ิ้นงานท ัง้หมดเกดิความล้มเหลว 2 รูปแบบคอื การแตกห ัก
ของรากเทยีม (Ff) และการแตกหกัของสกรูหลกัยดึ (Fs) โดยเกดิการแตกหกัของรากเทยีมบรเิวณระหว่างเกลยีวท ี ่
5 และเกลยีวท ี ่6 (T5/T6) มากท ีสุ่ด ซึง่เป็นบรเิวณใกล้ระดบัของส่วนจ าลองกระดูก (ต ่ากว่าระดบัของส่วนจ าลอง
กระดูกเป็นระยะ 1 เกลยีวหรอื 0.8 มลิลเิมตรตามบรษิทัผู้ผลติก าหนด) รูปแบบความล้มเหลวนี้ตรงกับการศกึษา
ก่อนหน้าท ีม่กีารจ าลองกระดูกในลกัษณะเดยีวกนัและเกดิการแตกหกัของรากเทยีมบรเิวณระดบัท ีม่กีารจ าลองการ
สูญเสียสันกระดูกรอบรากเทยีม [13, 26] 

ด้วยการทดสอบทีย่ดึตาม ISO 14801:2016 ก าหนดให้ทศิทางของแรงมลีกัษณะของแรงแนวเฉยีงท ามุม 
30 องศาต่อแนวแกนยาวของรากเทยีม บ่าของรากเทยีมจะถูกฝงัสูงกว่าระดบัเรซินจ าลองกระดูก 3.0 ± 0.5 
มลิลเิมตร ซึง่เป็นการจ าลองการสูญเสียสันกระดูกรอบรากเทยีมในสถานการณ์ทางคลนิกิ การทดสอบในลกัษณะ
ดงักล่าวท าให้เกดิลกัษณะคานงดัและเกดิโมเมนต์ดดั (Bending moment) บรเิวณรอบรากเทยีมและสกรูหลกัยดึท ี่
ระดบัเรซนิจ าลองกระดูก ความเค้นจะสะสมทีบ่รเิวณ T5/T6 นี้มากท ีสุ่ด [26, 27] ซึง่การลดลงของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมผีลท าให้ความหนาของบรเิวณดงักล่าวลดลง ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ความต้านทานความล้าของกลุ่ม 
WD ND และ RD จงึลดลงตามล าดบั มกีารศกึษาของ Suzuki และคณะ ศกึษาผลของระดบัสันกระดูกรอบราก
เทยีมท ีสู่ญเสียต่อความล้มเหลวเชงิกลของรากเทยีมพบว่าการฝงัรากเทยีมในลกัษณะท ีบ่่าของรากเท ียมสูงกว่า
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การจ าลองสันกระดูกท าให้เกดิจุดหมุนและมคีวามเค้นสะสมบรเิวณรากเทยีมและเรซนิส่วนจ าลองสันกระดูกบรเิวณ
นัน้มากข ึ้นส่งผลให้พบการแตกหกับรเิวณรากเทยีมมากกว่ากลุ่มท ีไ่ม่มกีารสูญเสียสันกระดูก [28]  

ในการศึกษานี้รูปแบบความล้มเหลวท ีเ่กดิข ึ้นคอืการแตกหกับรเิวณ T5/T6 ในทุกกลุ่มซึง่เป็นระดบัใกล้
การจ าลองสันกระดูกซึง่ความเค้นสะสมมากท ีสุ่ดดงัท ีก่ล่าวมาแล้ว นอกจากนี้รูปแบบความล้มเหลวในกลุ่ม RD พบ
การแตกหกัของรากเทยีมบรเิวณ เกลยีวท ี ่1 (T1) ร้อยละ 20 ส่วนกลุ่ม WD พบการแตกหกัของรากเทยีมบรเิวณ 
เกลยีวท ี ่1 (T1) ร้อยละ 10 และระหว่างเกลยีวท ี ่2 และเกลยีวท ี ่3 (T2/T3) ร้อยละ 90 การแตกหกับรเิวณ T1 และ 
T2/T3 ยงัคงเกดิข ึ้นแม้ว่าความเค้นสะสมน้อยกว่าบรเิวณ T5/T6 กต็าม ทางผู้วจิยัเช ือ่ว่าเกดิจากรูปแบบและมิต ิ
ของส่วนโยงภายในรากเทยีม (internal connection) ท าให้ความหนาของวสัดุบรเิวณนัน้ลดลง [12, 29] โดยบรเิวณ 
T1 กลุ่ม RD มีความหนาของผนังรากเทยีม 0.425 มลิลเิมตร บางกว่ากลุ่ม WD ซึ่งมคีวามหนา 0.875 มิลลเิมตร 
ดงัแสดงในภาพที ่1 ความหนาของผนงัรากเทยีมเป็นหนึง่ในปจัจยัท ีส่่งผลต่อความต้านทานความล้าและรูปแบบ
ความล้มเหลวซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ Shemtov-Yona และคณะ ท ีพ่บว่าความบางของผนงัรากเทยีม
โดยเฉพาะเมือ่มคี่าน้อยกว่า 0.7 มลิลเิมตรท าให้ความต้านทานความล้าลดลงและเสี่ยงต่อการแตกหกัมากข ึ้น [30] 

ผลของรูปแบบความล้มเหลวจากการศกึษานี้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาทางคลนิกิ มลีกัษณะไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดย Yu และคณะ ได้ศกึษาปจัจัยเสี่ยงในการแตกห ักของรากเทยีมพบว่าการแตกหกัของราก
เทยีมมคีวามเสี่ยงสูงข ึ้นเมือ่มกีารสูญเสียของกระดูกและความหนาท ี่ลดลงของแต่ละต าแหน่งของรากเทยีม [31] 
เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Lee และคณะ ท ีส่รุปว่าการแตกหกัของรากเทยีมมคีวามสัมพนัธ์กบัการสูญเสียกระดูก
และบรเิวณโครงสร้างท ีอ่่อนแอ [32] 

อย่างไรกต็ามด้วยข้อจ ากดัของการศกึษานี้เป็นเพยีงการศกึษาน าร่องเท่านัน้ เพือ่ความเข้าใจมากข ึ้นใน
กลไกความล้มเหลวของรากเท ียมในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท ี่แตกต่างกนั จงึควรศึกษาเพิม่เตมิในอนาคตเพื่อ
วเิคราะห์รูปแบบความล้มเหลวท ีเ่กดิข ึ้นโดยละเอียด เช่น การผ่ารากเทยีมหรอืการถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่อง
ถ่ายภาพรังสีคอมพวิเตดโทโมกราฟฟีระดบัจุลภาค (Microcomputed tomography) ก่อนและหลงัการทดสอบ
ความล้าเพือ่ประเมนิความหนาของส่วนประกอบและน ามาเปรยีบเทยีบกบัความเค้นท ีเ่กดิข ึ้นบรเิวณต่างๆของราก
เทยีมด้วยการวเิคราะห์ด้วยระเบียบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากเทยีมส่งผลกระทบ ต่อความต้านทานความล้าโดยขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางท ีล่ดลงท าให้ความต้านทานความล้าลดลง รูปแบบความล้มเหลวทุกช ิ้นงานพบการแตกหกัของรากเทยีม
บรเิวณใกล้ระดบัการจ าลองกระดูกและการแตกหกัของสกรูหลกัยดึ 
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บทคดัย่อ 

การว ิจ ัยนี้ศ ึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัตทิางกลของวัสดุประกอบซึ่งว ัสดุประกอบเป็นท ี่นิยมมากข ึ้น 
ในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลติช ิ้นส่วนอากาศยาน  เนือ่งจากเป็นรูปแบบของโครงสร้างท ีม่คีวามแขง็แรง 
ต่อน ้ าหนกัมากกว่าเมื่อเทยีบกับโครงสร้างท ีม่ ีผลิตโดยวสัดุแบบอื่น  โดยจุดประสงค์ของงานวิจยันี้ค ือศ ึกษา
คุณสมบัตทิางกลของวสัดุประกอบที่มกีระบวนการผลติแตกต่างกนัคอืกระบวนการผลิตแบบวคัคมัแบคกิ้งและ
วคัคมัอินฟิวช ัน่  โดยท าการทดสอบภายใต้แรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D3039 และ D3518 การเพือ่เป็นข้อมูล
ทางการทดสอบทีไ่ด้มาตรฐานและใช้ในการพฒันาการผลิตวสัดุประกอบ พบว่าการผลติด้วยกระบวนการผลิต 
แบบวคัคมัอินฟิวช ัน่มคีุณสมบัตทิางกลและความแขง็แรงต่อน ้าหนักของวสัดุประกอบทีสู่งกว่ากระบวนการผลิต
แบบวัคคัมแบคกิ้ง โดยความแข ็งแรงในการดึงสูงกว่า 19.98% ความเค้นดึงสูงสุดสูงกว่า 5.05% ค่าโมดูลัส 
ความยดืหยุ่นของการดงึสูงกว่า 15.11% ความเครยีดเฉอืนสูงสุดสูงกว่า 18.35% ความเค้นเฉือนสูงสุดสูงกว่า 
55.00% และค่าโมดูลสัสภาพยดืหยุ่นของการเฉอืนสูงกว่า 22.00% เนือ่งจากการผลติด้วยกระบวนการผลติแบบ
วคัคมัอินฟิวช ัน่มนี ้าหนกัของชิ้นทดสอบเบากว่าแต่มอีัตราส่วนของคาร์บอนโดยน ้าหนกัท ีสู่งกว่าแบบวคัคมัแบคกิง้  
 
ค าส าคญั: วสัดุประกอบ  วคัคมัแบคกิ้ง  วคัคมัอินฟิวช ัน่  เส้นใยคาร์บอน 
 

Abstract 
This research to study the mechanical properties of composite material that is widely used in the 

aircraft design and manufacturing industry because it is strength per weight ratio when comparing with the 
other materials. The objective of this research is comparing the mechanical properties of composite material 
with different processed by vacuum bagging and vacuum infusion. Testing of composite specimens under 
tensile loading with ASTM D3039 and D3518 for using as the benchmark experimental results and 
developing the manufacturing of the composite material .  The results of the study showed that the 
mechanical properties and strength per weight ratio of composite material with vacuum infusion more than 
vacuum bagging process that Ultimate tensile strength 19.98%, Ultimate tensile strain 5.05%, Tensile 
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modulus of elasticity 15.11%, Maximum shear stress 18.35%, Maximum shear strain 55.00%, Shear 
modulus of elasticity 22.00% because of a higher the fiber weight present. 
 
Keywords: Composite material, Vacuum bagging, Vacuum infusion, Carbon fiber 
 
บทน า 

วสัดุประกอบ (Composite material) ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและเรอื 
โดยเฉพาะวสัดุประกอบแบบเส้นใยเสริมแรง (Fiber reinforced polymer) เนือ่ งจากวัสดุประกอบแบบเส้นใย
เสรมิแรงมีความแขง็แรงต่อน ้าหนกัของวสัดุ (Strength per weight ratio) ท ีสู่งเมือ่เปรยีบกบัว ัสดุอื่น เหมาะสม 
กบังานในอุตสาหกรรมท ีต้่องการความแขง็แรงของชิ้นทดสอบมากแต่น ้าหนกัเบา   

วสัดุประกอบแบบเส้นใยเสรมิแรง [1] สามารถออกแบบคุณสมบัตทิางกลของวสัดุได้ตามชนดิของวสัดุ
เสรมิแรง (Reinforcement) การวางตวัของแนวเส้นใยเสรมิแรงหรอืการเลอืกใช้วสัดุเนื้อพื้น (Matrix) เป็นวสัดุท ี่ม ี
ความต่อเนือ่งท าหน้าท ีย่ดึเกาะวสัดุเสรมิแรงให้อยู่ในต าแหน่งและทศิทางท ีก่ าหนด  เพือ่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน
และแรงท ีก่ระท าต่อกบัต าแหน่งต่างๆ ของชิ้นทดสอบ สิ่งส าค ัญอีกอย่างหนึง่ของการผลิตว ัสดุประกอบคือ
กระบวนการผลติ เนือ่งด้วย [2] กระบวนการผลติวสัดุประกอบมหีลายวธิที ีใ่ช้กนัในอุตสาหกรรม เช่น เฮนด์เลย์อัพ
(Hand lay-up) ว ัคค ัมแบคกิ้ง (Vacuum bagging) ว ัคค ัมอินฟิวช ัน่ (Vacuum infusion) ฟิลาเมนต์ไวนด์ด ิ้ง 
(Filament winding) และเรซิ่นทรานส์เฟอร์โมลดิ้ง (Resin transfer molding) ข ึ้นอยู่ก ับลกัษณะของชิ้นทดสอบ 
ซึง่ส่งผลต่อความยากง่ายในการผลติ โดย [3] การกระบวนการผลติอาจส่งผลต่อคุณสมบัตทิางกลของวสัดุแม้ว่า
วสัดุประกอบจะประกอบไปด้วยวสัดุเสรมิแรงและวสัดุเนื้อพื้นเดยีวกนั 

การศกึษานี้จะท าการทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบคุณสมบัตทิางกลของวสัดุประกอบทีผ่ลติด้วยกระบวนการ
ท ีแ่ตกต่างกนั 2 กระบวนการ ได้แก่ ว ัคคมัแบคกิ้ง (Vacuum bagging) และวคัคมัอินฟิวช ัน่(Vacuum Infusion)  
ทีเ่ป็นท ี่นยิมมากในปจัจุบันท ัง้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากข ัน้ตอนการผลิตไม่ซับซ้อน 
ใช้ต้นทุนการผลติต ่าและสามารถผลติช ิ้นทดสอบในรูปร่างลกัษณะต่างๆได้หลากหลาย โดยการศึกษานี้เพือ่เป็น
แนวทางในการเลอืกกระบวนการผลติและพฒันาวสัดุประกอบ รวมไปถงึการพฒันาข ัน้ตอนของกระบวนการผลิต
ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1) เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบคุณสมบัตทิางกลของวัสดุประกอบที่มวี ิธ ีการผลิตท ี่แตกต่างกนัคือ  
วคัคมัแบคกิ้งและวคัคมัอินฟิวช ัน่ 

2) เพือ่ศกึษาข ัน้ตอนการผลติช ิ้นทดสอบของวสัดุประกอบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.การผลิตวสัดุประกอบ 
คาร์บอนไฟเบอร์ Twill 2x2 T300 เป็นวสัดุเสรมิแรง และเรซิน่ YD 535LV  ตวัท าแขง็ TH7257 เป็นวสัดุ

เนื้อพื้น โดยจะใช้ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ท าช ิ้นทดสอบ 12 ชัน้ โดยวางมุม [0º/90º] และ [45º /45º]  
2.วิธีการท าช้ินทดสอบโดยใช้วิธีวคัคมัแบงก้ิง 
1) เริ่มโดยการเตรยีมคาร์บอนไฟเบอร์ โดยใช้ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 12 ชัน้ ตามภาพย่อยของภาพที ่1 

ด้านบนทางซ้าย 
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2) ผสมเรซิน่และตวัท าแขง็ในอัตราส่วน 100:35 โดยมวล ตามภาพย่อยของภาพที ่1 ด้านบนทางขวา 
3) ทาเรซิน่บนคาร์บอนไฟเบอร์ให้ท ัว่และวางคาร์บอนไฟเบอร์ซ้อนกนั ตามภาพย่อยของภาพที ่1 

ด้านล่างทางซ้าย 
 4) น าวสัดุประกอบ วางลงบนโมล (Mold) จงึน าผ้าไนล่อน (Peel ply) แผ่นรลีสีฟิล์ม (Release file) และ
ผ้าบรทีเตอร์ (Breather) ตามล าดบัหลงัจากนัน้จงึท าการตดิถุงสุญญากาศ(Vacuum bag) แล้วท าการดูดอากาศออก 
ตามภาพย่อยของภาพที ่1 ด้านล่างทางขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ข ัน้ตอนการผลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิ้ง 

 
 ทีม่า: ปรยีานนัท์ บุญเปีย. 2 กุมภาพนัธ์ 2561. ISAAC Laboratory ภาควชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ภาพท่ี 2 อุปกรณ์การผลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิ้ง 

 
 ที่ม า :  Seyed A.  Soltani (2013) .  Effect of Post-Curing Temperature Variation on Mechanical 
Properties of Adhesively Bonded Composite Laminates. SAMPE Technical Conference Proceeding 

แผน่รีลีสฟิล์ม 

คาร์บอนไฟเบอร์ 

เทปกาว 

ผา้บรีทเตอร์ 

เรซิน่ 

แผน่รีลีสฟิล์ม 

ถุงสูญญกาศ 

แผน่ระนาบ 

แผน่ระนาบ 
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3.วิธีการท าช้ินทดสอบโดยใช้วิธีวคัคมัอินฟิวชนั 
1) เริม่โดยการเตรยีมผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ ตามภาพย่อยของภาพที ่3 ด้านบนทางซ้าย และผสมเรซิน่และ

ตวัท าแขง็ในอัตราส่วน 100:35 โดยมวล 
2) ประกบผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ วางบนโมล จากนัน้วางผ้าไนล่อน (Peel ply)  และตาข่าย(Net) เพือ่เป็น

ช่องอากาศให้ตวัประสานไหลไปตามชิ้นทดสอบได้ ตามภาพย่อยของภาพที ่3 ด้านบนทางขวา 
3) ตดิตัง้ท่อเกลียว สายยางและวาล์ว เพือ่ เป็นน าพาตวัประสานจากถงัพกัตวัประสานเข้าสู่ช ิ้นทดสอบ 

ตามภาพย่อยของภาพที ่3 ด้านล่างทางซ้าย 
4) เตรยีมตวัประสานใส่ถงัพกัตวัประสาน จากนัน้ดูดอากาศออก และเปิดวาล์วเพือ่ให้เรซิ่นไหลไปตามชิ้น

ทดสอบ ตามภาพย่อยของภาพที ่3 ด้านล่างทางขาว 
 

 
ภาพท่ี 3 ข ัน้ตอนการผลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัอินฟิวช ัน่ 

 
ทีม่า: ปรยีานนัท์ บุญเปีย. 11 กุมภาพนัธ์ 2561. ISAAC Laboratory ภาควชิาวศิวกรรมการบินและ

อวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4 อุปกรณ์การผลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัอินฟิวช ัน่ 
 

ทีม่า: Adrian P. Mouritz (2012). Manufacturing of Fiber–Polymer Composite Materials. Introduction 
to Aerospace Materials P.303-337 

 
4.การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 

 การทดสอบแรงดงึจะทดสอบชิ้นทดสอบวสัดุประกอบทีเ่ส้นใยคาร์บอนเรยีงด้วยมุม [0º/90º] ตาม [4] 
มาตรฐาน ASTM D3039 ส่วนเส้นใยคาร์บอนเรยีงด้วยมุม [45º /45º]  ทดสอบด้วย [5] มาตรฐาน ASTM D3518 
โดยการทดสอบจะดึงช ิ้นทดสอบด้วย ความเร็ว 2 มิลลเิมตรต่อนาท ี  โดยใช้เครื่องเครือ่ งทดสอบแรงดึง 
(UNIVERSAL TESTING MACHINE, UTM) : INSTRON 5969   โดยมชี ิ้นทดสอบขนาดกว้าง 25 มลิลเิมตร ยาว 
250 มลิลเิมตร  หนา 2.90 มลิลเิมตร ดงัภาพที ่6 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การทดสอบแรงดงึด้วยเครือ่ง UNIVERSAL TESTING MACHINE 
 

ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม  2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

เรซิน่ 

เทปกาว 
วาล์วสูญญกาศ 

ถุงสูญญกาศ 

ผา้ไนล่อนและตาข่าย 
คาร์บอนไฟเบอร์ 

เรซิน่เคล่ือนที ่

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781855739468500145
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ภาพท่ี 6 ชิ้นทดสอบจากการผลติด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวช ัน่ (ด้านซ้าย) ช ิ้นทดสอบจากการผลติ

ด้วยกระบวนการวคัคมัแบคกิ้ง  (ด้านขวา) 
 

ทีม่า: ปรียานันท์ บุญเปีย . 12 กุมภาพันธ์ 2561. ISAAC Laboratory ภาควชิาวศิวกรรมการบินและ
อวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 การทดสอบแรงดงึโดยมาตรฐาน ASTM D3039 จะได้คุณสมบัตทิางกลดงันี้ 

1) ความเค้นแรงดงึ/ความแขง็แรงในการดงึ (Tensile stress/Tensile strength) 
2) ความเครยีดดงึ/ความเครยีดดงึสูงสุด (Tensile strain/Ultimate tensile strain) 
3) ค่าโมดูลสัความยดืหยุ่นของการดงึ (Tensile modulus of elasticity) 

 
 การทดสอบแรงดงึโดยมาตรฐาน ASTM D3518 จะได้คุณสมบัตทิางกลดงันี้ 

1) ความเค้นเฉอืน/ความเค้นเฉอืนสูงสุด (Shear Stress /Maximum Shear Stress) 
2) ความเครยีดเฉอืน/ความเค้นเฉอืนสูงสุด (Shear Strain/Maximum Shear Strain) 
3) ค่าโมดูลสัสภาพยดืหยุ่นของความเค้นเฉอืน (Shear modulus of elasticity) 

 
ผลการวิจัย 

การผลติช ิ้นทดสอบจากกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบงกิ้งและวคัค ัมอินฟิวช ัน่ช ิ้นทดสอบวสัดุประกอบ 
12 ชัน้ ของเส้นใยคาร์บอนเมือ่ท าการวดัความหนาของชิ้นทดสอบจากกระบวนการผลติแบบวคัคัมแบงกิ้งและ
วคัคมัอินฟิวช ัน่ได้ 2.90 มลิลเิมตร หนกั 25 กรมั และ 2.65 มลิลเิมตร หนกั 23 กรมั ตามล าดบั โดยความหนาของ
เส้นใยคาร์บอนก่อนน ามาผลติช ิ้นทดสอบหนา 0.25 มลิลเิมตรต่อช ัน้ ได้อัตราส่วนของเส้นใยคาร์บอนโดยน ้าหนัก 
(The fiber weight present) ตามตารางท ี ่1 

 
ตารางท่ี 1 อัตราส่วนของเส้นใยคาร์บอนโดยน ้าหนกั 

อัตราส่วนของเส้นใยคาร์บอนโดย
น ้าหนัก(wt%) 

Vacuum Bagging Vacuum Infusion 
VB1 VB2 VB3 VI1 VI2 VI3 

53.03 53.00 52.74 60.00 59.48 59.48 
*VBn ชิ้นทดสอบทดสอบผลติด้วยกระบวนการวคัคมัแบคกิ้ง 
*Vin ชิ้นทดสอบทดสอบผลติด้วยกระบวนการวคัคมัอนิฟิวช ัน่ 
*n=1,2,3 หมายเลขชิ้นทดสอบ 
 

ทีม่า: ปรียานันท์ บุญเปีย . 12 กุมภาพันธ์ 2561. ISAAC Laboratory ภาควชิาวศิวกรรมการบินและ
อวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  250 mm 

  25 mm 
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การท ีผ่ลิตด้วยกระบวนที่แตกต่างกัน 2 กระบวนนี้ส่ งผลต่อ รูปร่างลักษณะของพื้นผวิช ิ้นทดสอบ
เช่นเดยีวกนัโดยชิ้นทดสอบจากกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิ้งเนือ่งจากมโีมลประกอบได้ 2 ฝ ัง่จ ึงท าให้ช ิ้น
ทดสอบเงาท ัง้ 2 ด้านตามภาพที่ 7 แต่เนื่องด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคัมอินฟิวช ัน่จ าเป็นต้องเป็นโมลเปิด
เนือ่งจากด้านบนของชิ้นทดสอบต้องวางตาข่ายเป็นช่องทางให้เรซิน่เคลือ่นท ีไ่ปตามชิ้นทดสอบได้ท าใหช้ ิน้ทดสอบ
ด้านดงักล่าวมคีวามด้านของชิ้นทดสอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ชิ้นทดสอบจากการผลติด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวช ัน่ (ด้านซ้าย) ช ิ้นทดสอบจากการผลติ
ด้วยกระบวนการวคัคมัแบคกิ้ง  (ด้านขวา) 

 
ทีม่า: ปรียานันท์ บุญเปีย . 12 กุมภาพันธ์ 2561. ISAAC Laboratory ภาควชิาวศิวกรรมการบินและ

อวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ผลจากการทดลองดึงช้ินทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3039 และ D3518   
ส าหรบัทดสอบชิ้นทดสอบวสัดุประกอบแบบเส้นใยคาร์บอนตามมาตรฐานของ ASTM D3039 ผลการ

ทดสอบของวสัดุประกอบทีผ่ลติด้วยวธิวีคัคมัแบงกิ้งเป็นไปตามกราฟของภาพที ่8  ส่วนวสัดุประกอบทีผ่ลติดว้ยวธิ ี
วคัค ัมอินฟิวช ัน่เป็นไปตามกราฟของภาพที่ 9 โดยเป็นกราฟระหว่างความเค้น (σ) ตามสมการท ี่ 1 และ
ความเครียด (ε ) จากแรงดึงตามสมการท ี่ 2 ซึง่ [6] ท าให้สามารถหาค่าโมดูลัสการดงึ (Tensile modulus of 
elasticity, E) จากความชนัในช่วงท ีว่สัดุอยู่ในช่วงยดืหยุ่นยงัไม่มกีารเปลีย่นรูปแบบถาวรเป็นไปตามสมการท ี ่3 

          𝜎    =    
𝐹

𝐴
                                                   (1) 

   𝜀    =    
𝛥𝐿

𝐿0
                                                      (2) 

     𝐸   =   
𝜎

𝜀
                                                         (3) 

โดยท่ี F คือ แรงดึง  
       A  คือ พ้ืนท่ีหน้าตัดช้ินทดสอบ 
      ΔL คือ ระยะยึด 
       L0 คือ ความยาวของช้ินทดสอบ 
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ภาพท่ี 8 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างของความเค้นและความเครยีดของชิ้นทดสอบ 

ทีผ่ลติด้วยกระบวนการวคัคมัแบคกิ้ง 
 

ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างของความเค้นและความเครยีดของชิ้นทดสอบ 

ทีผ่ลติด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวช ัน่ 
 

ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาพท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างของความเค้นเฉอืนและความเครยีดเฉอืนของชิ้นทดสอบ 

ทีผ่ลติด้วยกระบวนการวคัคมัแบคกิ้ง 
 

ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
ภาพท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างของความเค้นเฉอืนและความเครยีดเฉอืนของชิ้นทดสอบ 

ทีผ่ลติด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวช ัน่ 
 

ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ส าหรบัทดสอบชิ้นทดสอบวสัดุประกอบแบบเส้นใยคาร์บอนตามมาตรฐานของ ASTM D3518 ผลการ
ทดสอบของวสัดุประกอบทีผ่ลติด้วยวธิวีคัคมัแบงกิ้งเป็นไปตามกราฟของภาพที ่10 ส่วนวสัดุประกอบทีผ่ลติด้วย
วธิวีคัคมัอินฟิวช ัน่เป็นไปตามกราฟของภาพที ่11 โดยเป็นกราฟระหว่างความเค้นเฉือนและความเครยีดเฉอืนซึ่ง
ท าให้สามารถหาค่าโมดูลสัความย ืดหยุ่นของการเฉือน (Shear modulus of elasticity) จากความชนัในช่วงท ีว่สัดุ
อยู่ในช่วงยดืหยุ่นยงัไม่มกีารเปลีย่นรูปแบบถาวร 

Speciment1  y = 12978x - 1.9542  

Speciment2  y = 11292x + 2.2795  

Speciment3  y = 11130x + 1.8874  

Speciment1  y = 8438.5x + 5.659  
Speciment2  y = 9904.3x + 4.0347  
Speciment3  y = 9985.3x + 4.0448 
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สามารถเปรยีบเทยีบการทดสอบเพือ่ศกึษาคุณสมบตัทิางกลของวสัดุประกอบทีแ่ตกต่างกนัได้ตามตาราง 
ที ่2 และ 3 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงคุณสมบัตทิางกลของชิ้นทดสอบทดสอบ โดยมาตรฐาน ASTM D3039 

 Vacuum Bagging Vacuum Infusion 
VB1 VB2 VB3 VI1 VI2 VI3 

Ultimate tensile strength (MPa) 536.22 554.80 444.47 641.19 616.99 618.19 
Ultimate tensile strain 0.0136 0.0147 0.0121 0.0142 0.0142 0.0142 
Tensile modulus of elasticity 
(GPa) 

42.18 40.69 38.27 46.52 47.89 46.52 

 
ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงคุณสมบัตทิางกลของชิ้นทดสอบทดสอบ โดยมาตรฐาน ASTM D3518 

 Vacuum Bagging Vacuum Infusion 
VB1 VB2 VB3 VI1 VI2 VI3 

Maximum shear stress (MPa) 137.92 135.49 130.73 158.74 161.43 165.59 
Maximum shear strain 0.11 0.08 0.07 0.14 0.15 0.17 
Shear modulus of elasticity 
(GPa) 

8.44 9.90 9.98 12.98 11.29 11.13 

 
ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การผลติว ัตถุประกอบด้วยกระบวนการท ีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะของชิ้นทดสอบจะเห ็นได้ว่าช ิ้น
ทดสอบทีผ่ลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัแบคกิ้งจะได้ช ิ้นทดสอบทีห่นาและหนกักว่าช ิ้นทดสอบทีผ่ลติด้วย
กระบวนการผลิตแบบวคัคมัอินฟิวช ัน่แต่ด้วยช ิ้นทดสอบถูกผลิตด้วยเส้นใยคาร์บอนในปรมิาณทีเ่ท่ากนั ดงันัน้
น ้าหนักของชิ้นทดสอบที่สูงกว่านี้จงึมากว่าด้วยตวัเรซิน่ท ีท่ าหน้าท ีป่ระสานเส้นใยคาร์บอน ท าให้การผลิตด้วย
กระบวนการผลติแบบวคัคมัอินฟิวช ัน่ม ี[7] อัตราส่วนของเส้นใยคาร์บอนโดยน ้าหนกัท ีสู่งท ีส่่งผลต่อ Fiber volume 
ration (Vf) กว่าท าให้เกดิความแตกต่างของคุณสมบัตทิางกลของวสัดุประกอบตามสมการท ี ่5 และ 6 ส าหรบัค่า
มอดูลสั ส่วนสมการท ี ่7 คอืค่ามอดูลสัเฉอืนซึง่เป็นไปตาม Rule of Mixture 

Vf=
vf
vc
                                                                 (4) 

 
E1= EfVf+Em(1-Vf)                                                     (5) 
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E2=
EmEf

Emvf+Efvm
                                                              (6) 

 
G12=

GfGm

Gmvf+Gf(1-vf)
                                                         (7) 

 
โดยท ี ่vf คอื ปรมิาตรของเส้นใยเสรมิแรง   
        vc คอื ปรมิาตรของวสัดุประกอบ   
       Ef ,Gf  คอื ค่ามอดูลสัและมอดูลสัเฉอืนของเส้นใยเสรมิแรง   
       Em,Gm คอื ค่ามอดูลสัและมอดูลสัเฉอืนของวสัดุเนื้อพื้น 
 

 จากการศกึษาคุณสมบัตทิางกลโดยการทดสอบแรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D3039 และ D3518 จะเห ็น
ได้ว่าคุณสมบัตทิางกลของวสัดุประกอบทีผ่ลิตด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวช ัน่สูงกว่าวคัคมัแบงกิ้งโดยค่าเฉลี่ย
ของคุณสมบัตทิางกลเป็นไปตามตารางท ี ่4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบคุณสมบัตทิางกลของวสัดุประกอบ   

 Ultimate 
tensile 
strength 
(MPa) 

Ultimate 
tensile 
strain 

Tensile 
modulus of 
elasticity 
(GPa) 

Maximum 
shear stress 
(MPa) 

Maximum 
shear 
strain 

Shear 
modulus of 
elasticity 
(GPa) 

Vacuum Bagging 511.83 0.0135 40.38 134.71 0.087 9.44 
Vacuum Infusion 625.46 0.0142 46.98 161.92 0.153 11.80 
%Difference 19.98 5.05 15.11 18.35 55.00 22.22 

 
ที่มา: ปรียานันท์ บุญ เปีย . 14 มีนาคม 2561. ภาควิชาว ิศ วกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สรุปผลการวิจัย  

การศกึษาการผลิตช ิ้นทดสอบของวสัดุประกอบพบว่าการผลติด้วยกระบวนการผลติท ี่แตกต่างกนัส่งผล
ต่อลกัษณะของชิ้นทดสอบพื้นผวิของช ิ้นทดสอบทีผ่ลติด้วยกระบวนการผลติแบบวคัคมัอินฟิวชนัจะมดี้านหนึง่ของ
ช ิ้นทดสอบมผีวิด้านเนือ่งข ัน้ตอนการผลติ โดยชิ้นทดสอบจากกระบวนการผลติอินฟิวช ัน่มนี ้าหนกัท ีเ่บากว่าแต่มี
คุณสมบัตทิางกลจากการดึงท ีสู่งกว่าเนือ่งจากการผลติด้วยกระบวนการวคัคมัอินฟิวชนัมีอัตราส่วนของเส้นใย
คาร์บอนทีสู่งกว่า ได้แก่ ความแขง็แรงในการดงึ มากกว่า 19.98% 

                   ความเค้นดงึสูงสุด       มากกว่า  5.05% 
                   ค่าโมดูลสัความยดืหยุ่นของการดงึ มากกว่า 15.11%  
                   ความเครยีดเฉอืนสูงสุด มากกว่า  18.35% 
                   ความเค้นเฉอืนสูงสุด    มากกว่า   55.00% 
            และ  ค่าโมดูลสัสภาพยดืหยุ่นของการเฉอืน  มากกว่า 22.00% 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาพื้นท ีศ่ ิลปะในชุมชน อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุร ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัได้รวบรวม 
และเก็บข้อ มูลโครงการปกตศิ ิลป์ 2 ใน ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 ซึ่งใช้ว ิธกีารเก ็บข้อ มูลแบบพรรณนา โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 3 กลุ่ม และน าข้อมูลท ี่ได้มาว ิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ว ิธกีารจัดนทิรรศการ 
และการเลือกใช้พื้นท ี่ในการจดันทิรรศการโดยชุมชนมีส่วนร่วมท ัง้หมด 9 ข ัน้ตอนส าค ัญ โดยมีวตัถุประสงค์  
เพือ่ศกึษาว ิธกีารจดักระบวนการ และแนวคิดในการจดักจิกรรมศลิปะในพื้นท ี่ชุมชน จังหวดัราชบุร ีท ี่จะท าให้
ชาวเมอืงราชบุรเีห ็นและตระหนกัถงึการจดัพื้นท ีศ่ลิปะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท ีรู่ปแบบใดกส็ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
ซึง่ในโครงการปกติศลิป์ 2 ได้มกีารก าหนดสถานทีเ่พือ่ ใช้เป็นพื้นท ี่ส าหรบัจัดจดันทิรรศการศลิปะแบบถาวร
ท ัง้หมด 17 แห่ง พบว่า ข ัน้ตอนในการตัง้เป้าหมายเป็นอันดบัหนึง่ โดยวศนิบุร ีได้มอบหมายหน้าท ีใ่ห้ศุภกานต์ 
วงษ์แก้ว ด ารงค์ต าแหน่งเป็นภณัฑารกัษ์ในโครงการปกตศิลิป์ เป็นผู้ดูแลงานท ัง้หมด รวมท ัง้งบประมาณในการจัด
นทิรรศการและวธิกีารจัดยงัมรีายละเอียด แต่อาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นจุดประสงค์หลกัในการจัด
นทิรรศการโครงการปกตศิลิป์ 2 

ผลการวจิ ัยพบว่า พื้นท ี่ในการจดันทิรรศการศลิปะในชุมชนนัน้ คุณศุภกานต์ วงศ์แก้ว ต้องการท ี่จะ
พฒันาพื้นท ี่ในการจดัโครงการปกตศิ ิลป์  พฒันาพื้นท ีร่กร้าง และพื้นท ี่ท ีม่ ีความเกีย่วข้องโดยตรงกับว ิถชีุมชน 
และชุมชนในอดตี น ากลับมาฟ้ืนฟู จดัเป็นพื้นท ีแ่สดงงานศลิปะ และจดักจิกรรมภายใต้ช ื่อทอยบุรีทอยบุรที ี่นี้
หมายถงึ ทุกสิ่งอยู่ในช่วงก าลงัเปลีย่นผ่านบางพื้นท ีเ่คยปล่อยว่าง บางพื้นท ีเ่คยเป็นตลาดท ีค่กึคกั บางพื้นท ีเ่คยมี
อาคารไม้เก่า บางพื้นท ี่เคยมีต้นไม้บางพื้นท ีเ่คยเป็นศูนย์กลางในกจิกรรมการใช้ช ีวติในรูปแบบต่างๆ บางพื้นท ี ่
ทีเ่คยเป็นบางอย่างท ี่ส าคญั แต่บางอย่างนัน้ก าลังหายไปเปรยีบเสมือนกับการทอยลูกเต๋าโครงการนี้ เป็นการ
เช ือ่มโยงสถานทีแ่ละชุมชนเมอืงราชบุร ีให้กลบัมามคีวามส าคญัอีกครัง้ระหว่างผู้คน สถานทีห่รอืชุมชนเข้าด้วยกนั 
เป็นบอกเล่าเรือ่งราวร่วมกนัในอีกรูปแบบหนึง่ของเมอืงราชบุรไีด้อย่างลงตวั 

 
ค าส าคญั: ศลิปะชุมชน  ราชบุร ี ศลิปะร่วมสมยั  ศลิปะการมส่ีวนร่วม  ศลิปะเชงิสัมพนัธ์  
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Abstract 
  This study, the art areas in the communities in Mueang District in Ratchaburi Province, is a 
qualitative research study. The researcher collected the data from regular art project 2 during 2016 – 
2018 with the descriptive data collection method.  The three groups of individuals were purposively 
interviewed. The obtained data were analyzed and summarized regarding the exhibition methods and 
areas. The communities participated in all nine main steps. The purposes of the study are to investigate 
the processes and concepts of the art exhibitions in the communities in order to make the local people 
know and be aware of the art areas in any form that is useful.  In the project, there were the 17 
permanent areas for holding the exhibitions. It was found that setting goals was the most important step. 
Wasinburi assigned Supakan Wongkaew, the curator of the project, in order to be responsible for all 
exhibitions, budgets and methods with the participations of the communities. The participations were the 
main objectives of the project. 

It was found that Supakarn Wongkaew wanted to show that the art areas had been abandoned 
and dirty areas about villagers’ ways of lives and these areas could be the permanent areas for holding 
exhibitions and showing the values of arts according to the concept of “Toy Buri ( i.e. this means that 
everything keeps changing, some areas were abandoned, some areas had crowded markets, some 
areas had old wooden buildings, some areas had the centers of activities in different forms, some areas 
were important, and something were disappearing. This is similar to throwing a dice. Toy is a Thai word 
that means throwing a dice.” This project connected the people, places and communities by perfectly 
telling the stories in the province in this form. 
 
Keywords: Community Art, Ratchaburi, Contemporary Art, Participation Art, Relational Art 
 
บทน า 

จงัหวดัราชบุรเีป็นเมอืงท ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอันเก่าแก่และเป็นเมอืงท ีเ่ตม็ไปด้วยศลิปะ อีกจงัหวดัหนึง่
และประว ัตศิาสตร์ ท ีม่คีวามรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมยัอดีต จากหลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุจ านวนมาก
อาท ิเช่น พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิวดั อุโบสถ อาคารบ้านเรอืน หนงัใหญ่ และโอ่งมงักรท ีเ่ป็นของคู่จงัหวดัราชบุรี
มาอย่างช้านาน อย่างไรกต็ามของคนในพื้นท ีแ่ละเยาวชนรุ่นหลงัมีความสนใจน้อยลงกว่าอดตี อาจเป็นเพราะ
ความคุ้นเคยกบัสิ่งแวดล้อมท ี่พบเห ็นมาตัง้แต่เก ิด จงึท าให้ไม่เหน็คุณค่าของศลิปะท ีม่ ีคุณค่าทางว ัฒนธรรม
เหล่านัน้ ท ัง้ท ีใ่นความเป็นจรงิแล้วศลิปะนัน้ ล้วนอยู่รอบๆ ตัวเราจากการท ี่ผู้ว ิจยัได้ค้นคว้าข้อมูลของจงัหวัด
ราชบุรพีบว่าในปี พ.ศ. 2554 วศนิบุร ีสุพานชิวรภาชน์ นัน้ได้เร ิม่ต้นน าศลิปะร่วมสมยัเข้าสู่พื้นท ีชุ่มชนอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัราชบุร ีด้วยการจดัตัง้หอศลิป์ร่วมสมยั “เถ้า ฮง ไถ่ ดคีุ้น” (Tao Hong Tai d-Kunts) แต่หอศลิป์ร่วมสมยันัน้
ไม่ประสบผลส าเร็จตามท ี่คาดการไว้ เพราะถึงหอศิลป์จะเป็นท ี่ช ื่นชอบ และเหมือนว่าจะเป็นท ี่สนใจของ
นกัท่องเท ีย่วต่างถิน่ แต่คนในชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจและเข้าชมเท่าท ีค่วร ด้วยเหตุนี้เองท าให้วศนิบุรกีลบัมาคดิ
เริม่ต้นใหม่ เพือ่ค้นหาวธิกีารท ีจ่ะท ายงัไงให้ศลิปะเข้าถงึคนในชุมชน 

วศนิบุร ีได้กล่าวไว้ว่า “เราจะท าให้มนุษย์กบัศ ิลปะเข้าใกล้กนัได้ยงัไง ในเมือ่บ้านเราไม่มวีฒันธรรมการ
เข้าพพิธิภณัฑ์ และการสร้างหอศลิป์กดู็จะเป็นสิ่งท ีต้่องลงทุนสูงมาก” คุณวศนิบุร ีเลยมคีวามคดิท ีว่่า แทนทีเ่ราจะ
มวันัง่รอให้ภาครฐัมาสนับสนุน ท าไมเราไม่เลอืกท ี่จะท าโครงการเลก็ๆ ท ี่เราท าเองได้เลย หลังจากนัน้ไม่นาน  
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ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คุณวศินบุร ีจ ึงได้เร ิ่มจ ัดนิทรรศการศลิปะในพื้นท ี่ชุมชนในจงัหวัดราชบุร ีโดยเน้นให้
กลมกลนืกบัสภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นท ี ่โดยการจดัแสดงงานศลิปะภายในบ้าน ร้านค้า และสถานทีใ่นชวี ิต
จริงๆ ของชาวบ้าน โดยกระตุ้นให้คนในชุมชน เยาวชนพื้นท ี่รอบๆ ได้สัมผัส  รับ รู้ และได้เห ็น “ความงาม 
ในชวีติประจ าวนัอันแสนสงบสุข” ของชาวเมอืงราชบุรอีีกครัง้ [1] 
           ในปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ศ ิลปะเริ่มแสดงออก และเช ื่อมโยงกับประเด็นภายนอก เช่น การเมือง 
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สังคมหรอืแม้กระท ัง่การใช้ชวีติประจ าวนักส็ามารถน ามาเป็นหวัข้อในการแสดงออก
ทางศลิปะได้ แนวความคดิเหล่านี้ท าให้ค่านยิมของพื้นท ี่การแสดงผลงานศิลปะขยายไปสู่การพฒันาบนพื้นท ี่
ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งในประเทศไทยได้เร ิม่มีปรากฏการจัดนิทรรศการศิลปะในพื้นท ี่ชุมชนอย่างชดัเจนในปี  
พ.ศ. 2530 ได้เกดิความเคลือ่นไหวในเรือ่งพื้นท ีท่างศลิปะ (Art Space) มที ัง้ท ีจ่ดัโดยศลิปินเอง และหน่วยงานจาก
ภาครัฐให้การสนับส นุน ส่วนใหญ่ จะเป็นนิทรรศการชัว่คราว ซึ่งเป็ นท ัง้นิท รรศการในอ าคาร สถานที ่  
และนทิรรศการกลางแจ้ง ใน ปี  พ.ศ. 2535 ได้มนีทิรรศการศลิปะสาธารณะเชยีงใหม่จดัวางสังคม โดยมเีป้าหมาย
ท ีช่ดัเจนของการแสวงหาพื้นท ีใ่หม่นอกเหนือไปจากพื้นท ีห่อศลิป์  รวมท ัง้การสร้างประเดน็ของพื้นท ีส่าธารณะ
ศลิปะและชุมชนให้หลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกนัซึง่ต่อมาได้ส่งอิทธพิลให้เกดิพื้นท ีแ่ละกจิกรรมเพือ่ตอบสนองแนว
งานศลิปะร่วมสมัย เช่น อุโมงค์ ศ ิลปะธรรม โป่งน้อย อาร์ตสเปชชุมชนร ่าเปิง เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  
มนีทิรรศการกลางแจ้งขนาดใหญ่โดยได้รบัการสนับสนุนจากทางภาครฐั ค ือ นิทรรศการกรุงเทพเมอืงฟ้าอมร
มหกรรมศลิปกรรมแห่งเอเชยี เอเชยีนเกมส์ ครัง้ท ี ่13 เริม่ต้นโดยศลิปินร่วมสมยัไทยต้องการท าลายช่องว่าง
ระหว่างศลิปะกบัสาธารณะ และประชาชน จงึเกดิความคดิต้องการน าเอาศลิปะเข้าหาชุมชน       
 จนกระท ัง่ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้เกดิปรากฏการณ์การจดันทิรรศการศิลปะในเชงิท่องเท ีย่ว
ขนาด ให ญ่ โดยภาคเอกชน ในนามโครงการ “อาร์ต ออ น ฟาร์ม ” (Art on Farm) บ นพื้ นท ี่กว่า 600 ไ ร่ 
ของจมิ ทอมป์สัน ฟาร์ม โดยมศี ิลปินมาร่วมท างานศลิปะในบรบิทของการเกษตรเชงินิเวศน์ และสถาป ัตยกรรม
อีสาน เพือ่เช ือ่มโยงศลิปะ ชวีติ และธรรมชาตเิข้าด้วยกนั เป็นการจดันทิรรศการเชงิท่องเท ีย่วพร้อมให้ความรู้ก ับ
ชุมชน และนกัท่องเท ีย่ว แต่ทว่าโครงการ “อาร์ต ออน ฟาร์ม” เป็นการจดันทิรรศการศิลปะในพื้นท ีข่องเอกชน  
โดยทมีงานของจมิ ทอมป์สัน ซึง่มคีวามแตกต่างจากนทิรรศการศลิปะในจงัหวดัราชบุรอีย่างเหน็ได้ชดั นทิรรศการ
ท ีจ่ ังหวดัราชบุรนีัน้ เก ิดข ึ้นท่ามกลางชุมชน โดยชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการจดันิทรรศการ ในฐานะศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยตนเอง นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560 ชาวบ้าน และเยาวชนของจงัหวดัราชบุรี
เร ิม่หนัมาให้ความสนใจ และเข้าใจกบัศลิปะมากข ึ้น สังเกตได้จากทางภายในจงัหวดัราชบุรที ีม่กีารจดันทิรรศการ
ศลิปะร่วมสมยั (Contemporary Art) ข ึ้นอย่างต่อเนือ่ง  

อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ัยได้เลง็เหน็ถึงความส าค ัญท ีเ่กดิปรากฏการณ์ทางศลิปะข ึ้น ในพื้นท ี่ของชุมชน  
จงัหวดัราชบุร ีท ีส่ามารถขยายขอบเขตของศลิปะนอกเหนอืจากหอศลิป์ ออกสู่พื้นท ีชุ่มชนโดยน าเอากระบวนการ
จดัการไปผสมผสานกับกระบวนการทางศิลปะ จึงก่อให้เกดิก ิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท ี่ชุ มชน  
ผู้ว ิจยัจงึได้หย ิบยกประเด็นท ี่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ข ึ้นมาศกึษาอย่างจริงจ ัง เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ ผู้ท ี่ก าลงัศกึษา
เกีย่วกบัการจัดกิจกรรมทางศิลปะในพื้นท ี่ชุมชน หรอืพื้นท ี่สาธารณะ เพื่อ ให้เห ็นถึงแนวทางการด าเนินงาน  
หรอืโครงการศลิปะในพื้นท ี่ชุมชน และมุ่งหวังให้ จ ังหว ัดราชบุรีเป็นรูปแบบชุมชนศลิปะต้นแบบที่ย ัง่ย ืน  
ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างย ิง่ว่า วจิยัเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท ีส่นใจ และสามารถน าไปปรบัใช้กบัพื้นท ีชุ่มชนอื่นๆ ได้  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
เพือ่ศกึษาวธิกีารจดักระบวนการและแนวคดิในการจดักจิกรรมศลิปะในพื้นท ีชุ่มชน จงัหวดัราชบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยัเรือ่ง การจดัการพื้นท ีศ่ลิปะในชุมชน อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ีกรณศีกึษาโครงการนทิรรศการ
ศลิปะ “ปกตศิลิป์” พ.ศ. 2554 – 2561 ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาวธิกีารจดักระบวนการและแนวคดิในการ
จดักจิกรรมศลิปะในพื้นท ีชุ่มชน จงัหวดัราชบุร ีซึง่ผู้วจิยัได้ด าเนนิการวจิยั ดงันี้  [2] 

1. การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
ผู้ว ิจยัได้ศกึษาข้อมูลเบื้ องต้น จากหนงัสือ  ต าราว ิชาการ เอกสาร วารสาร บทความ บทสัมภาษณ์ 

งานวจิ ัยท ีเ่ก ีย่วข้องท ัง้ในและต่างประเทศ รายงานและเอกสารประกอบทีเ่ก ีย่งข้องกบัการจดัการพื้นท ีศ่ ิลปะใน
ชุมชนเพือ่น าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือ่งมอืวจิยั โดยเรยีบเรยีงหวัข้อ ดงันี้ 

1.1 แนวคดิท ีใ่ช้ในการวจิยั 
1.2 ทฤษฎีท ีใ่ช้ในการวจิยั 
1.3 บรบิทของการศกึษาพื้นท ีศ่ลิปะในชุมชน 
1.4 เอกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง 
1.5 บทสัมภาษณ์ 
2. การก  าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
1. เจ้าของหอศลิป์ร่วมสมัย “เถ้า ฮง ไถ่” จงัหวดัราชบุรี คุณวศินบุร ีสุพานชิวรภาชน์ เจ้าของโครงการ 

ปกตศิลิป์ จงัหวดัราชบุร ี
2. ภณัฑารกัษ์ (Curator) จดัโครงการปกตศิลิป์ พ.ศ. 2554 – 2560 

  2.1 ครัง้ท ี ่1 ปี พ.ศ. 2554 ไม่ม ี
  2.2 ครัง้ท ี ่2 ปี พ.ศ. 2559 ศุภกานต์ วงษ์แก้ว 

3. เจ้าของสถานท ีจ่ดันทิรรศการศลิปะถาวรท ี่เคยเข้าร่วมโครงการปกตศิลิป์ พ.ศ. 2554 – 2560 ได้แก่ 
บ้าน ร้านค้า โรงแรม พื้นท ีส่าธารณะในเมอืงราชบุร ี

3.1 ครัง้ท ี ่1 ปี พ.ศ. 2554 ไม่มกีารจดันทิรรศการศลิปะถาวร 
  3.2 ครัง้ท ี่ 2 ปี พ.ศ. 2559 มีสถานทีเ่ข้าร่วมจดันทิรรศการศลิปะถาวรท ัง้หมด  17 แห่ง ได้แก่
หอศิลป์ ร่วมสมัย “เถ้า ฮง ไถ่ ด ีคุ้น”, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุร,ี ร้านหม่อง, ร้านก๋วยเตี๋ยวทวีผล,  
ตรอกก าแพงอิฐ, รถประจาทาง (ราชบุร-ีโป่งกระทงิ), ลานกลางตลาด, โรงแรมกวงฮ ัว่, บ้านน้าอ๊อด, ร้านอาภรณ์
ภณัฑ์, โบกี้รถไฟ, โรงแรมสเปซ 59, ร้านข้าวหมูแดงนายกี่, ร้านพงศ์ศริ ิ, ก าแพงบ้านโรงช้าง, ร้านส าราญเกศา  
และโรงงานเซรามคิ เถ้า ฮง ไถ่ 

3. การก  าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่ งมือท ี่ใช้ในการเก็บข้อ มูลวจิ ัยในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้  เป็นเครื่องมือท ี่ผู้ว ิจ ัยสร้างข ึ้นเอง  

ซึง่ประกอบไปด้วย  
 3.1 วจิยัภาคสนาม  

            3.1.1 การติดต่อกับคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ภัณฑารกัษ์  เพื่อช ี้แจงว ัตถุประสงค์ 
และแนวคิดในการศึกษาต่อประเด็นการสร้างพื้นท ี่ศ ิลปะชุมชน ผลกระทบที่เก ิดข ึ้น โดยเน้นรายละเอียด  
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

436 
 

            3.1.2 แบบสัมภาษณ์ ท ีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพราะอาจ
เปลี่ยนแปลงตามประเดน็ท ีผู้่ให้ข้อ มูลแสดงความคดิเหน็แต่จะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
Interview) ท ี่ม ีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งจะก าหนดค าถาม หรอืประเด็นท ีเ่ก ีย่วข้อง ครอบคลุม  
กบัเนื้อหาตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิในการวจิยัอย่างชดัเจน รวมท ัง้ก าหนดประเดน็อื่นๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องด้วย 

3.1.3 แบบบันทกึข้อมูล โดยผู้วจิยัจะเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการบันทกึข้อมูลต่างๆ ท ีไ่ด้  
เช่น จากเอกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง บทสัมภาษณ์ บทความในประเดน็ต่างๆ ท ีเ่คยมผู้ีบันทกึไว้ รวมท ัง้ข้อมูล
จากหอศลิป์ ร่วมสมยั เถ้า ฮง ไถ่ และการบันทกึการสัมภาษณ์ จากภณัฑารกัษ์หอศลิป์ ชาวบ้าน นักท่องเท ีย่ว 
ผู้คนท ีเ่ก ีย่วข้อง ความคดิเหน็ในเรือ่งศลิปะท ีเ่ข้ามาในชุมชน ผลกระทบทีเ่กดิจากการมพีื้นท ี่   

            3.1.4 การบันท ึกเสียง การบันทกึภาพ และการบันทกึวดิโีอ จะเป็นเครื่องมอืท ีใ่ช้ในการบันท ึก
ระหว่างท ีม่กีารสัมภาษณ์จากหอศลิป์ ร่วมสมัย “เถ้า ฮง ไถ่” ภณัฑารกัษ์หอศลิป์ เยาวชน ชาวบ้านเจ้าของพื้นท ี่
แสดงงานศลิปะแบบถาวร และนกัท่องเท ีย่ว เพือ่ให้ได้ข้อมูล ท ีไ่ด้จากสัมภาษณ์ให้มคีวามสมบูรณ์ 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
ผู้วจิยัได้ด าเนนิการสร้างเครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ซึง่มขี ัน้ตอนรายละะเอียด ดงันี้  
ศึกษาค้นคว้าข้อ มูลจากเอกสาร ศ ึกษางานวจิ ัยท ี่เก ี่ยวข้องรวมท ัง้จากบทความ บทสัมภาษณ์  

ในเรือ่ งประเดน็ต่างๆ ท ี่เก ีย่วข้องกับศลิปะในพื้นท ีชุ่มชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลกระทบทีเ่ก ิดข ึ้นภายใน
ชุมชน เพือ่เป็นข้อมูลท ีใ่ช้เป็นแนวทางในการท าวจิยัแล้วด าเนนิการสร้างเครือ่งมอืส าหรบัท าวจิยัต่อไป  

4.1 ว ิธกีารสัมภาษณ์จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structural 
Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอย่าง 

4.1.1 ชุดค าถามส าหรบัเจ้าของหอศลิป์ “เถ้า ฮง ไถ่” 
  4.1.2 ชุดค าถามส าหรบัภณัฑารกัษ์ผู้จดัโครงการปกตศิลิป์ พ.ศ. 2554 – 2560 
  4.1.3 ชุดค าถามส าหรบัเจ้าของสถานทีจ่ดันทิรรศการศลิปะถาวรท ีเ่คยเข้าร่วมโครงการปกติ
ศลิป์ พ.ศ. 2554 – 2560 

4.2 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ ให้อาจารย์ท ีป่รกึษา และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องตามกรอบ
แนวคดิและความมุ่งหมายท ีผู้่วจิยัได้ก าหนด ปรบัปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท ีป่รกึษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจงึน าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

4.3 วธิกีารจดบันทกึท ีผู้่วจิยัจะจดบันทกึในส่วนของประเดน็ท ีส่ าคญัและน่าสนใจในขณะทีส่ัมภาษณ์ 
4.4 อุปกรณ์บันทกึเสียงและบันท ึกภาพ เพือ่ท าการบันทกึเสียง ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหวโดย  

ทีก่่อนบันทกึเสียง และถ่ายภาพจะต้องขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครัง้ 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วจิยัได้ด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการท าวจิยัมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
5.1 เก ็บรวบรวมข้อมูลศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท ี่เก ี่ยวข้อง บทความ และบทสัมภาษณ์ ท ีเ่คยมีผู้

บันทกึไว้ ซึง่เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิโดยค้นหาจากแหล่งต่างๆ  
5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วจิ ัยได้ด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

โดยการจดัท าแบบสัมภาษณ์ส าหรบัผู้บรหิารพื้นท ีศ่ลิปะในชุมชน แบบสัมภาษณ์ส าหรบัภณัฑารกัษ์ของพื้นท ีศ่ลิปะ
ในชุมชนแบบสอบถามส าหรบัประชาชนทัว่ไปและจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชงิลกึจากเจ้าของผลงาน 

5.3 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ผู้วจิยัได้ด าเนนิการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยวธิกีารตรวจ
แบบสามเส้า (Triangulation) เพือ่ เกบ็รวบรวมข้อมูลในเรือ่งเดยีวกนั เช่น ผู้วจิยัใช้วธิกีารสังเกตควบคู่ไปกบัการ
ซกัถาม ในประเดน็ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และผลกระทบทีเ่กดิข ึ้นต่อชุมชนศลิปะ 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการว ิเคราะห์ข้อ มูลจากเอกสารงานวิจ ัย บทความ ท ี่เก ี่ยวข้ องในประเด็นศิลปะในชุมชน  

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผลกระทบทีเ่กดิจากศลิปะ และประเดน็ท ีเ่ก ีย่วกบับรบิทของสงัคมในจงัหวดัราชบุร ีจากท ีไ่ด้
ศกึษามาแล้วข้างต้น ผู้ว ิจยัได้น ามาสรุป และหาค าตอบ เพือ่รวบรวมข้อมูลโดยผ่านนการตรวจสอบจากอาจารย์ 
ทีป่รกึษา และน าเสนอเป็นความเรยีงในประเดน็ต่างๆ โดยลักษณะการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อ มูล ผู้วจิ ัย
น าเสนอด้วยการแสดงสารสนเทศจากข้อมูลภาคสนาม ประกอบกบัการวเิคราะห์ข้อมูล ให้มคีวามเช ือ่มโยงแสดงถงึ
ความสอดคล้องสัมพนัธ์กบัแนวคดิทฤษฎีท ีเ่ก ีย่วข้องด้วยวธิพีรรณนา (Descriptive) เป็นความเรยีง 

7. สรปุเรียบเรียงรายงาน  
หลังจากตรวจสอบข้อมูลท ีไ่ด้มาแล้วนัน้ ผู้ว ิจยัได้ท าการสรุป และอภปิรายผลการว ิจยัท ีไ่ด้จากการ 

วเิคราะห์ ข้อมูลท ัง้หมดโดยน าเสนอในรูปแบบของความเรยีง 
 
 ผลการวิจัย 

 จากการศกึษาตามวธิกีารด าเนนิการวจิยั ผู้วจิยัได้ท าการศกึษา ดงันี้ 
1. วิธีการจดักระบวนการและแนวคิดในการจดักิจกรรมศิลปะ ในพื้นท่ีชมุชน โครงการปกติศิลป์ 

จงัหวดัราชบุรี 2554 – 2561 
แนวคิดการจดัโครงการนิทรรศการศิลปะกบัชมุชน “ปกติศิลป์” จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2554–2561 

[3] 
นทิรรศการศลิปะกบัชุมชน โครงการปกตศิลิป์ จงัหวดัราชบุร ีจดัข ึ้นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 ภายในช่วง

ระยะเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2554 – 2561 ได้มกีารจดัโครงการปกตศิลิป์ข ึ้น 2 ครัง้ แนวคดิเริม่ต้นของการท าโครงการ
ปกตศิ ิลป์นัน้ เก ิดข ึ้นจากความตัง้ใจในการจดัตัง้หอศิลป์ ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ด ีคุ้น ภายในพื้นท ีก่ลางชุมชน  
ในจงัหวัดราชบุรขีองวศนิบุร ีสุพานชิวรภาชน์ แต่ไม่ประสบความส าเรจ็ตามคาดการณ์ไว้ เพราะความตัง้ใจของ
วศนิบุรนีัน้ ต้องการให้เยาวชนในพื้นท ีห่นัมาให้ความสนใจและเข้าใจศลิปะมากข ึ้น แต่ไม่เป็นไปตามสิ่งท ีต่ ัง้ใจไว้  

การตัง้หอศลิป์ร่วมสมยั “เถ้า ฮง ไถ่” ดคีุ้น ท ีว่ศ ินบุรกี่อตัง้ข ึ้นมาจุดประสงค์หลกักเ็พือ่พฒันาบ้านเกิด 
และให้ประชาชนในพื้นท ี่จงัหวดัราชบุรี ได้มีโอกาสมสีถานที่ให้ช ืน่ชมผลงานงานศิลปะในบ้านของตนเอง  
ด้วยความท ีห่อศลิป์ เป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรบัคนในพื้นท ี่ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องท างานหาเลี้ยงชพี จงึท าให้การ 
ชืน่ชมผลงานศลิปะในหอศลิป์นัน้ดูจะเป็นเรื่องสิ้ นเปลือง คนในชุมชนให้ความสนใจแต่ก็ไม่กล้าเข้าหอศิลป์  
เมือ่ประสบปญัหาคนในชุมชนไม่กล้าเข้าหอศิลป์ตามท ี่คาดการณ์ไว้ วศ ินบุรจี ึงต้องหนักลบัมามอง ว ิถชี ีว ิต 
ของผู้คนชาวเมอืงราชบุรใีนขณะนัน้ว่าเมือ่ไม่มคีนมาเข้าหอศลิป์  ท าไมเราไม่ท าให้หอศลิป์และศิลปะเข้าไปอยู่ใน
วถิชีวีติของคนในชุมชนแทน  

จุดประสงค์หลกัของวศนิบุรนีัน้แค่ต้องการให้ศลิปะเข้าไปอยูใ่นชุมชน ให้ประชาชนได้เข้าใจศลิปะ และได้
ลองท างานศลิปะด้วยตวัเอง หลงัจากท ีว่ศนิบุรไีด้เข้าไปพูดคุยกบัชาวบ้านพบว่าทุกคนให้ความสนใจ แต่ทุกคนไม่รู้
ว่าจะเริม่ต้นยงัไง เมือ่วศนิบุรเีข้าไปพูดคุยเรือ่งนี้กบัชาวบ้าน จงึท าโครงการนทิรรศการปกตศิลิป์ได้ถอืก าเนดิข ึ้น 
ผลตอบรบันัน้มนัไม่ใช่แค่เร ือ่งของการท่องเท ี่ยว หรอืรายได้ท ีเ่พิม่ข ึ้นของผู้คนในชุมชน แต่วศนิบุรไีด้ท าให้คนใน
ชุมชนเข้าใจ และรู้จ ักตวัเองมากข ึ้นผ่านการท างานศิลปะ ชาวบ้านได้มองเหน็ทุกอย่างรอบๆ ตวั เป็นงานศลิปะ 
เป็นสิ่งสวยงาม ได้น าเอาสิ่งของท ีอ่ยู่รอบตวัมาสร้างเป็นผลงานศลิปะด้วยตนเอง ผู้คนในชุมชนได้รู้จกัตวัเองมาก
ข ึ้นผ่านการมส่ีวนร่วม เพราะเมือ่ชาวบ้านคนหนึง่สามารถเป็นศลิปินได้ด้วยตนเอง สามารถท าให้บ้าน ร้านค้าของ
ตนเองดูดขี ึ้นได้ กจ็ะอยากส่งต่อสิ่งด ีๆ  เหล่านี้ให้คนรอบข้าง ให้หนักลบัมามองและช่วยกนัพฒันาชุมชนของตนให้
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ดยี ิง่ข ึ้นผ่านการมีส่วนร่วมกนัท างานศลิปะ ได้ส่งต่อสิ่งด ีๆ  ให้กบันกัท่องเท ีย่วบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ ของจงัหวัด
ราชบุรผ่ีานงานศลิปะของตนเองได้อย่างภาคภูมใิจ 

จากจุดเริ่มต้นการจัง้ต ัง้ท าโครงการเพียง 1-2 คน ในช่วงแรกๆ จนถึงตอนนี้  “โครงการปกติศ ิลป์ ”  
เริม่ได้รบัการยอมรบัจากชาวเมอืงราชบุร ีรวมถงึเหล่านักท่องเท ีย่วท ีเ่ดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของศลิปะกัน
อย่างไม่ขาดสาย แต่สิ่งท ี่ส าคญัท ีสุ่ดคอืโครงการปกตศิ ิลป์นัน้ ได้ท าให้วถิ ีชชีวีติของชาวเมืองราชบุรเีปลีย่นไป  
จากวถิชีชีวีติท ีป่กตธิรรมดา วศนิบุรไีด้ค่อยๆ ส่งต่อศลิปะเขา้ไปในชุมชนอย่างช้าๆ ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ให้ศลิปะ
มนัด าเนนิไปพร้อมๆ กับวถิชีวีติของคนในชุมชน จนถงึตอนนี้ชาวเมืองราชบุรส่ีวนหนึง่ ต่างยอมรบัว่าชวีติท ีป่กติ
คอืชวีติท ีต้่องมหีรอือยู่กบัศลิปะท ีเ่ป็นไปตามความตัง้ใจของวศนิบุรี 

วิธีการคดัเลือกสถานท่ีและรปูแบบของผลงานศิลปะส าหรบัจดันิทรรศการศิลปะแบบถาวร  
สาเหตุของการท าพื้นท่ีส าหรบัจดัแสดงนิทรรศการศิลปะแบบถาวร 

           โครงการปกติศลิป์ 1 ใน พ.ศ. 2554 มีสถานที่เป็น บ้าน ร้านค้า โรงแรม ท ี่ให้การสนับสนุน 
ในการให้ใช้พื้นท ีใ่นการจดันทิรรศการศลิปะรวมท ัง้สิ้น 75 แห่ง แต่ท ัง้หมดล้วนเป็นพื้นท ีจ่ดันทิรรศการศลิปะแบบ
ชัว่คราว ท ีท่มีงานจัดการสร้างพื้นท ีเ่พือ่จดัแสดงผลงานศลิปะข ึ้นมาเพือ่ ใช้งานเพยีงแค่  6 เด ือน และหลงัจากจบ
โครงการพื้นท ีเ่หล่านัน้กต้็องหายไปท ัง้ๆ พื้นท ีจ่ดัแสดงท ัง้หมดนัน้ทมีงานโครงการปกตศิลิป์ได้ใช้ท ัง้แรงกายแรงใจ 
รวมถึงจ านวนเงินท ีล่งทุนไป ในการจัดการสร้างพื้นท ี่เพือ่จ ัดแสดงผลงานศิลปะ สาเหตุนี้เองท ีเ่ป็นท ี่มาของการ
สร้างพื้นท ีส่ าหรบัจดั “นทิรรศการศลิปะแบบถาวร” ในโครงการปกตศิลิป์ 2 พ.ศ. 2559 ได้มองเหน็ปญัหาจากครัง้
แรก เลยได้จดัท าพื้นท ีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะให้มนัสามารถอยู่ได้นานกว่าครัง้แรกและอยู่ได้นานท ีสุ่ดเท่าท ีพ่ื้นท ีน่ัน้
พร้อม พื้นท ี่แสดงงานศิลปะแบบถาวรนัน้ประชาชนที่สนใจ หรอืศลิปิน สามารถมาขอใช้หรอืว่าจดัแสดงผลงาน
ศิลปะได้ เรื่อยๆ ซึ่งพื้นท ี่ส าห รับจัดนิทรรศการศิลปะ โครงการปกติศ ิลป์  2 นัน้มีจ านวนทัง้สิ้ น 30 แห่ ง  
แต่ในงานวจิยันี้ผู้วจิยัได้มุ่งเน้นท ีจ่ะศกึษาในส่วนของพื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการผลงานศลิปะแบบถาวร จ านวน 17 
แห่ง [4] 

วิธีการคดัเลือกสถานท่ีส าหรบัท าพื้นท่ีจดันิทรรศการศิลปะแบบถาวร 
            พื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการศิลปะแบบถาวรส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน ร้านค้าท ีเ่ป็นพื้นท ีส่่วนบุคคล 

โดยพื้นท ีท่ ีท่มีงานเลอืกส่วนมากจะเป็นพื้นท ีท่ ีเ่คยเข้าร่วมในโครงการปกตศิลิป์ครัง้แรก เหตุผลง่ายๆ ในการเลอืก 
กค็อืเขาเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของร้านท ีเ่ข้าใจ และรบัรู้ถงึผลตอบรบัว่าจะเกดิอะไรข ึ้นหากให้ใช้พื้นท ี ่พวกเขากเ็ลย
ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอื และอ านวยความสะกวกให้ท ีมงานเข้าไปจดัการในการให้เป็นพื้นท ีส่่วนตัวของตวัเอง
เป็นพื้นท ีแ่สดงงานแบบถาวร 

 นอกจากสถานทีท่ ี่เป็นพื้นท ีส่่วนบุคคลแล้ว ภณัฑารกัษ์และทมีงานย ังเลอืกเอาพื้นท ีส่าธารณะ
ขนาดใหญ่แต่คนกลบัเข้าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย พื้นท ีร่กร้างและสกปรก และพื้นท ีท่ ีเ่ก ีย่วข้องกบัวถิขีองชาวบ้าน
แต่ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ เลอืกเอาพื้นท ีเ่หล่านี้มาเป็นพื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการศลิปะแบบถาวรด้วย เพือ่ท าให้
ชาวเมอืงราชบุรเีหน็และตระหนกัว่าไม่ว่าพื้นท ีรู่ปแบบใดกส็ามารถใช้ประโยชน์ได้ท ัง้นัน้ในโครงการปกตศิลิป์ 2  
มกีารก าหนดสถานทีเ่พื่อใช้เป็นพื้นท ีส่ าหรบัจดัจดันทิรรศการศลิปะแบบถาวรท ัง้หมด  17 แห่ง โดยผู้ศกึษาแบ่ง
ออก เป็ น 3 ป ระเภท  ดังนี้  (1) หน่วยงานราชการ หรือ อยู่ในความดู แลขอ งหน่วยงานราชการ  ได้แก่ 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิราชบุร,ี ลานกลางตลาด และโบกี้รถไฟ (2) ประเภทหน่วยงานเอกชน หรอือยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ หอศลิป์ร่วมสมยั เถ้า ฮง ไถ่ ดคีุ้น, รถประจ า
ทาง (ราชบุรี-โป่งกระทงิ), ตรอกก าแพงอิฐ, โรงแรมกวงฮ ัว้, โรงแรมสเปซ 59, ก าแพงบ้านโรงช้าง และโรงงาน
เซรามิก เถ้ า ฮง ไถ่ (3) ประเภทสถานที่ประกอบการขนาดเล็ก  ได้แก่ บ้าน ร้านค้าต่างๆ , ร้านหม่อ ง,  
ร้านก๋วยเตีย๋วทวผีล, บ้านน้าอ๊อด, ร้านอาภรณ์ภณัฑ์, ร้านข้าวหมูแดงนายกี,่ ร้านพงศ์ศริ ิและร้านส าราญเกษา 
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จากสถานทีจ่ดันิทรรศการถาวรท ัง้ 17 โดยภัณฑารกัษ์ได้เลอืกสถานท ีท่ ีเ่คยเข้าร่วมโครงการปกตศิลิป์ 
พ.ศ. 2554 มาท ัง้หมด 7 แห่ง ได้แก่ หอศิลป์เถ้า ฮง ไถ่ ดคีุ้น, ร้านหม่อง, ร้านก๋วยเตี๋ยวทวผีล, รถประจ าทาง 
(ราชบุร-ีโป่งกระท ิง), โรงแรมกวงฮ ัว๊, ร้านส าราญเกษา และโรงงานเถ้า ฮง ไถ่ และมสีถานทีท่ ีถู่กเลอืกเข้ามาร่วม
โครงการเป็นครัง้แรกท ัง้หมด  10 แห่ง ได้แก่ พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, ลานกลางตลาด , โบกี้รถไฟ,  
ตรอกก าแพงอิฐ , โรงแรมสเปซ 59, ก าแพงบ้านโรงช้าง, บ้านน้าอ๊อด, ร้านอาภรณ์ภณัฑ์, ร้านข้าวหมูแดงนายกี ่
และร้านพงศ์ศริ ิซึ่งหลงัจากท ีภ่ณัฑารกัษ์และทมีงานได้รบัอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้สามารถใช้พื้นท ีส่่วนตัว
จดัท าเป็นพื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการศลิปะได้แล้วนัน้ กม็าถงึข ัน้ตอนของการเตรยีมพื้นท ี ่โดยการพาทมีสถาปนิก
มาดูพื้นท ี่ เข้ามาพูดคุยกบัเจ้าของพื้นท ี่ว่าพื้นท ีท่ ี่ให้ใช้นัน้สามารถใช้ได้ขนาดไหน มีข้อจ าก ัดอะไ รหรอืไม่  
และสาเหตุท ีต้่องมที ีมสถาปนกิเข้ามาเตรียมพื้นท ีใ่ห้กเ็พราะว่า การจดัโครงการปกตศิลิป์จะต้องเกดิข ึ้นในขณะท ี่
วถิชีวีติของชาวบ้านนัน้ยงัด าเนนิไปตามปกต ิและส่งผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นท ีใ่ห้น้อยท ีสุ่ดหรอืไม่ส่งผล
กระทบเลย 

รปูแบบของผลงานศิลปะท่ีน ามาจดันิทรรศการศิลปะถาวร ในโครงการปกติศิลป์ 2 พ.ศ. 2559 
พื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการศลิปะถาวร โครงการปกตศิลิป์ 2 ใน พ.ศ. 2559 ผลงานศลิปะท ีน่ ามาจดัแสดง

จะมที ัง้ผลงานท ีส่ ร้างข ึ้นโดยศลิปินอาชพี และผลงานทีส่ร้างข ึ้นโดยศลิปินอาชพีร่วมกบัศลิปินชาวบ้าน โดยมจุีดท ี่
จดัแสดงผลงานของศิลปินอาชพีท ัง้หมด 10 แห่ง และจุดท ีจ่ดัแสดงผลงานของศลิปินอาชพีท ีท่ าร่วม กบัศลิปิน
ชาวบ้านท ัง้หมด 7 แห่ง รวมพื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการศลิปะแบบถาวรท ัง้สิ้น 17 แห่ง โดยมชี ือ่ศลิปินและรูปแบบ
ผลงาน ดงันี้ 

1. จุดแสดงและรปูแบบผลงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนโดยศิลปินอาชีพ 
1.1 หอศลิป์ร่วมสมยั “เถ้า ฮง ไถ่” ดคีุ้น (Tao Hong Tai - D Kunst) 

ศลิปิน: ทมีนทิรรศการ 
ชือ่ผลงาน: ท ีน่ีไ่ม่ใช่หอศลิป์ 
รูปแบบ: สื่อผสม-จดัวาง, แปรผนัตามพื้นท ี ่

1.2 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิราชบุร ี(Ratchaburi National Museum) 
ศลิปิน: เคนทาโร่ ฮโิรก ิ
ชือ่ผลงาน: เพลง 
รูปแบบ: ประตมิากรรมกระดาษ-สีน ้า ขนาด 9.8x16.3x7 ซม. 

1.3 ร้านก๋วยเตีย๋วทวผีล (Taweephol Noodle Restaurant) 
ศลิปิน: อนุชยั ศรเีจรญิพู่ทอง 
ชือ่ผลงาน: ราชรี ๊ราชร ี
รูปแบบ: ภาพถ่าย ขนาด 371x322 ซม. 

1.4 ตรอกก าแพงอิฐ (Brick Alleyway) 
ศลิปิน: วภิาว ีคุณาวชิยานนท์ 
ชือ่ผลงาน: ราชบุรรีอรถ 
รูปแบบ: ศลิปะจดัวาง, แปรผนัตามพื้นท ี ่

1.5 โรงแรมกวงฮ ัว้ (Kuang Hua Hotel) 
ศลิปิน: วทิติ จนัทามฤต 
ชือ่ผลงาน: สวสัดปีีใหม่ (2559) 
รูปแบบ: ภาพถ่าย ขนาด 29.7x42 ซม. 
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1.6 โบกี้รถไฟ (Train Bogie) 

ศลิปิน: วทิยา จนัมา 
ชือ่ผลงาน: ไขลานแล้วให้รถไฟพาเราย้อนเวลา 
รูปแบบ: สื่อผสม-จดัวาง, ขนาดแปรผนัตามพื้นท ี ่

1.7 โรงแรมสเปซ 59 (Space 59 Hotel) 
ศลิปิน: ปารสี 
ชือ่ผลงาน: บ้านในฝนั 
รูปแบบ: ศลิปะจดัวาง ขนาด 100x60x40 ซม. 

1.8 ร้านข้าวหมูแดงนายกี ่(Nai Kee Restaurant) 
ศลิปิน: พมิพ์พลอย ธรีชยั ร่วมกบั ทพิย์ประภา วงศ์มณปีระทปี 
ชือ่ผลงาน: ข้าวของหมูแดง 
รูปแบบ: ศลิปะจดัวาง ขนาด 240x65x300 ซม. 

1.9 ก าแพงบ้านโรงช้าง (Rong Chang House Wall) 
ศลิปิน: กวติา วฒันะชยงักูร 
ชือ่ผลงาน: ฝดั 
รูปแบบ: วดีโีอ 

1.10 โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ (Tao Hong Tai Ceramic Factory) สถานที่จดันิทรรศการ
ร่วม ศูนย์บันดาลไทย ราชบุร ี

 
2. จุดแสดงและรปูแบบผลงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนโดยศิลปินอาชีพร่วมกบัศิลปินชาวบ้าน 

2.1 ร้านหม่อง (Mong Salon) 
ศลิปิน: ศรนิยา จติตชิยั ร่วมกบั หม่อง บัวพุ่มไทย, มณฑา พวงสุข, เมย์ ลม เมฆ 
ชือ่ผลงาน: CMT*m 
รูปแบบ: สื่อผสม ขนาด 20 x 21 x 9 ซม. 

2.2 รถประจ าทาง (ราชบุร-ีโป่งกระทงิ) Bus (Ratchaburi-Phongrating) 
ศลิปิน: พงสวฒัน์ ดุษฎีโหนด ร่วมกบั ส้ม อ้นพนัธ์ 
ชือ่ผลงาน: โป่งน ้าร้อน – โป่งกระทงิ 
รูปแบบ: ภาพถ่าย ขนาด 25x76.5 ซม. 

2.3 ลานกลางตลาด (Market Courtyard) ม ี2 ผลงาน คอื 
2.3.1 ศลิปิน: สาครนิทร์ เครอือ่อน ร่วมกบั ชมรมเต้นแอโรบิก 
ชือ่ผลงาน: นกัเต้นร าตลาดโคยกี ๊
รูปแบบ: กจิกรรมการแสดงสดทุกวนัอังคาร เวลา 17.30 - 18.30 น. 
2.3.2 ศลิปิน: ขจรยศ แย้มประดษิฐ์ ร่วมกบั คนทีอ่าศยัอยู่ในตวัตลาดราชบุร ี
ชือ่ผลงาน: บรเิวณวนัวาน 
รูปแบบ: ภาพถ่าย ขนาด 42x59.4 ซม. 
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2.4 บ้านน้าอ๊อด (Aod's House) 
ศลิปิน: เฉลมิวุฒิ เจรญิวงศาก-ิ ฐติารยี์ บวรชวีะปญัญา  
ร่วมกบั กนัตนินัท์ จริพุฒินนัท์ 
ชือ่ผลงาน: ใหม่ไปเก่ามา 
รูปแบบ: ศลิปะจดัวาง, ขนาดแปรผนัตามพื้นท ี ่

2.5 ร้านอาภรณ์ภณัฑ์ (Ar Porn Phun Shop) 
ศลิปิน: นริญัชา ปูรณโชต ิร่วมกบัเดก็ๆ ในชุมชน 
ชือ่ผลงาน: เมอืงราชบุรขีองเรา 
รูปแบบ: สื่อผสม, ขนาดแปรผนัตามพื้นท ี ่

2.6 ร้านพงศ์ศริ ิ(Phongsiri Shop) 
ศลิปิน: ชลติ นาคพะวนั ร่วมกบัเดก็ๆ ในพื้นท ีใ่กล้เคยีง 
ชือ่ผลงาน: เล่นกบัศลิปะ 
รูปแบบ: กจิกรรม-จดัวาง, แปรผนัตามพื้นท ี ่

2.7 ร้านส าราญเกษา (Sam LarnKesa Barber) 
ศลิปิน: เจษฎา ตัง้ตระกูลวงศ์ ร่วมกบั สงคราม บุตรวงศ์ 
ชือ่ผลงาน: หวั 
รูปแบบ: สื่อผสม, แปรผนัตามพื้นท ี ่
 

จากการศกึษาแนวคิดการตดัตัง้โครงการนทิรรศการศลิปะกบัชุมชน “ปกตศิ ิลป์” จงัหวดัราชบุร ีพ.ศ.
2554-2561 พบว่า โครงการปกตศิลิป์ 1 (จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2554) และโครงการปกตศิลิป์ 2 (จดัตัง้ในปี พ.ศ. 2554 
-2561) มีระยะเวลาท ี่ต่อเนือ่งกนัมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการจดัตัง้โครงการเป็นกลุ่มเดยีวกันท ัง้หมดทุกท ีใ่น
ชุมชน แต่มคีวามแตกต่างในเรือ่งของ วธิกีารคดัเลอืกสถานทีส่ าหรบัท าพื้นท ีจ่ดันทิรรศการศลิปะ และรูปแบบของ
ผลงานศลิปะท ี่น ามาจดันทิรรศการศลิปะ ซึง่จากเดิมรูปแบบของนทิรรศการศิลปะเป็นแบบชัว่คราว จนกระท ัง่
กลายเป็นนทิรรศการศลิปะแบบถาวร ท ีม่คีวามแตกต่างกันอย่างเหน็ได้ชดัโดยรูปแบบและพื้นท ีใ่นการจดัแสดงผล
งานไม่มผีลต่อการเลอืกพื้นท ีจ่ดัแสดงแต่อย่างใด 
 

 อภิปรายผลการวิจัย 
นทิรรศการศิลปะกบัชุมชน โครงการปกตศิลิป์ จงัหวดัราชบุร ีท ี่มุ่งสร้างฐานความรู้ความเข้าใจเก ีย่วก ับ

ศลิปะในเมอืงราชบุร ีน าเสนอผลงาน อาท ิวาดภาพ ถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบศลิป์ สิ่งของ ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ โดยคนในชุมชนมส่ีวนร่วม ในออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานศลิปะท ีส่ะท้อนประวตัศิาสตร์ และบรบิท
ของชุมชนของตน ปรากฏเป็นผลงาน หรอืกจิกรรมทางศิลปะแบบมีส่วนร่วมท าให้ชุมชนเปิดใจยอมรบั เรยีนรู้  
และวจิารณ์ผลงานศลิปะในเมอืงราชบุร ีจากศึกษาพบว่าปญัหาแรกของโครงการปกตศิลิป์ 1 จงึได้จดัท าพื้นท ีจ่ ัด
แสดงผลงานศลิปะท ีส่ามารถอยู่ได้นานกว่าครัง้แรก และอยู่ได้นานท ีสุ่ดเท่าท ีพ่ื้นท ีน่ัน้พร้อม ซึง่สาเหตุหลกัของการ
ท าพื้นท ี่ส าหรับจัดแสดงนทิรรศการศิลปะแบบถาวรโครงการปกติศลิป์  2 มีสถานทีเ่ป็น บ้าน ร้านค้า โรงแรม  
ทีใ่ห้การสนบัสนุนในการให้ใช้พื้นท ีใ่นการจดันทิรรศการศลิปะรวมท ัง้สิ้น 30 แห่ง โดยมุ่งเน้นท ีจ่ะศกึษาในส่วนของ
พื้นท ีส่ าหรบัจดันทิรรศการผลงานศลิปะแบบถาวร จ านวน 17 แห่ง ซึง่ท ัง้หมดล้วนเป็นพื้นท ีจ่ ัดนทิรรศการศลิปะ
แบบถาวรท ัง้สิ้ น จะเห ็นได้ว่าโครงการนิทรรศการศิลปะกบัชุมชน เป็นหนึง่ในการบูรณาการความร่วมมอืการ
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จดัการท่องเท ี่ยวจากชุมชน ท ีส่ามารถก าหนดแนวทาง ความคิด จากคนในชุมชน เช ือ่มโยง และสร้างประโยชน์
ให้กบัชุมชนและท้องถิน่ของตนอย่างย ัง่ยนื 
 

สรุปผลการวิจัย 
การจดัการโครงการปกตศิลิป์ เร ิม่ต้นจากการวางแผนหรอืการก าหนดเป้าหมายท ีช่ดัเจน คอื ต้องการเน้น

ให้ “คนในชุมชน” มีโอกาสเข้าถึงและเรยีนรู้ศลิปะมากข ึ้น ผ่านการก าหนดพื้นท ีแ่ละศลิปินท ีจ่ะมาจดัแสดงผลงาน
ศลิปะ โดยได้มีการแบ่งหน้าท ีก่ารท างานของทมีงาน อย่างชดัเจน และมภีณัฑารกัษ์คอยติดตามตรวจสอบให้ได้  
ผลลพัธ์ของโครงการภายใต้แนวคดิท ีว่างเอาไว้ในแต่ละครัง้ ดงันี้ 
        โครงการปกตศิ ิลป์ 1 ถูกก่อตัง้ข ึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2554-2556 ภายใต้แนวคดิท ีว่่า “ทุกบ้านคอืแกลอรี ่ทุกท ีค่ ือ 
หอศลิป์” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลกั คอืคนในชุมชน ท ีม่องว่าศลิปะเป็นเรือ่งไกลตวั และเข้าถงึยาก โครงการนี้เร ิ่ม
จากการชกัชวนจาก วศนิบุร ีสุพานชิวรภาชน์ ในการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการในครัง้แรก ซึ่งยากต่อการควบคุม 
เพราะเป็นการเริม่ท างานศลิปะด้วยตนเอง ท าให้ต้องมกีารจดักจิกรรมเวร์ิคชอปข ึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์การท างาน
ศลิปะร่วมกนัก่อน เช่น การใช้อุปกรณ์วาดภาพต่างๆ และการถ่ายภาพ เป็นต้น 
        ในปี พ.ศ. 2559-2561 ได้จดัตัง้โครงการปกตศิ ิลป์ 2 ข ึ้น ภายใต้แนวคดิ “ทอยบุร”ี ซึง่กลุ่มเป้าหมายกย็งัคง
เป็นคนในชุมชนเช่นเดมิ แต่ต้องการท ีจ่ะขยายขอบเขตให้กบับุคคลท ี่สนใจเข้าร่วมได้ เข้าใจงานศลิปะมากข ึ้น 
นอกจากนี้ยงัก าหนดและสร้างพื้นท ีส่ าหรบัการจดันทิรรศการศิลปะแบบถาวรข ึ้น เพือ่ ให้มพีื้นท ี่รองรบัผลงาน  
และกจิกรรมทางศลิปะใหม่ๆ ท ีอ่าจเกดิข ึ้นกบัเมอืงได้ในอนาคต พร้อมท ัง้เปิดโอกาสให้กบัคนรุ่นใหม่ได้มส่ีวนร่วม
ในการสร้างเมอืงศลิปะร่วมสมยัแห่งนี้ ซึง่ถอืเป็นการเปลี่ยนจุดด้อยของของเมอืงให้เป็นจุดเด่น โครงการปกตศิลิป์
ท าให้เกดิการมส่ีวนร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนด้วยกนัเองและระหว่างคนในชุมชนกบัคนนอกชุมชน ด้วยการให้คน
เหล่านัน้สร้างผลงานศลิปะแบบมส่ีวนร่วม (Participation) ด้วยกนั ดงันี้ 
           1. การมีส่วนร่วมกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง เริ่มต้นจากภัณฑารักษ์และทมีงาน ซึ่งเป็นคนใน
ชุมชนได้เข้าไปพูดคุยเพือ่ขอความร่วมมอืจากชาวบ้านในการขอใชพ้ื้นท ี ่และเชญิชวนให้ชาวบ้านมาร่วมเป็นศลิปิน
ในชุมชน โดยไม่มกีารก าหนดอายุร่วมกบัศิลปินอาชพี การชกัชวนกลุ่มเดก็ๆ และกลุ่มนกัเต้นแอโรบิกในชุมชนให้
มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกนั เพือ่จดัแสดงพื้นท ีศ่ลิปะให้กบัชุมชน 
           2. การมีส่วนร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนกับบุคคลภายนอก โดยการให้ศลิปินชาวบ้านสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกบัศิลปินมอือาชพี ได้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความคดิในการสร้างผลงานร่วมกนั และลงมอืปฏิบัตติามความ
ถนดัของตนเอง ซึง่ทางโครงการได้มอบหมายให้ทางศลิปินอาชพีเป็นผู้ช ี้น า และไม่มีการบังค ับศลิปินชาวบ้านใน
การสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมท ัง้ให้อิสระในการสร้างผลงานอย่างเตม็ท ี ่แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคดิของผลงานที่
วางไว้ร่วมกนั นอกจากนี้ยงัรวมไปถงึการพูดคุยกนัระหว่างชาวบ้านท ีเ่ป็นเจ้าของสถานทีก่บันักท่องเท ีย่วท ีเ่ข้ามา
ชมผลงาน ได้แก่ การแนะน าผลงาน อธิบายแนวคดิ ท ี่มาในการสร้างผลงาน โดยรวมไปถงึการแนะน าพื้นท ี่ท ีจ่ ัด
แสดงผลงานตามจุดต่างๆ ของเมอืงด้วย  

3. การคดัเลอืกสถานทีส่ าหรบัท าพื้นท ีจ่ดันทิรรศการศลิปะแบบถาวร ภณัฑารกัษ์และทมีงานได้เลอืกใช้
พื้นท ีส่่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และเลอืกเอาพื้นท ีส่าธารณะขนาดใหญ่กลบัมาไปใช้ประโยชน์น้อย เช่น พื้นท ีร่กร้าง
สกปรก และพื้นท ีท่ ี่เก ีย่วข้องกับวถิขีองชาวบ้านแต่ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ โดยได้เลือกเอาพื้นท ี่เหล่านี้มาเป็น
พื้นท ี่ส าหรบัจัดนทิรรศการศิลปะแบบถาวร ท ัง้นี้โครงการปกตศิลิป์ 2 ได้มกีารก าหนดสถานทีเ่พือ่ใช้เป็นพื้นท ี่
ส าหรับจดัจดันิทรรศการศิลปะแบบถาวรจ านวนทัง้หมด 17 แห่ง โดยผู้ศ ึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
(1) หน่วยงานราชการ หรอือยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี,  
ลานกลางตลาด และโบกี้รถไฟ (2) ประเภทหน่วยงานเอกชน หรอือยู่ในความดูแลของหน่วยงานเอกชน และสถาน
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ประกอบการขนาดใหญ่  ได้แก่ หอศิลป์ ร่วมสมัย เถ้า ฮง ไถ่ ด ีคุ้น, รถประจ าทาง (ราชบุรี-โป่งกระท ิง),  
ตรอกก าแพงอิฐ, โรงแรมกวงฮ ัว้, โรงแรมสเปซ 59, ก าแพงบ้านโรงช้าง และโรงงานเซรามกิ เถ้า ฮง ไถ่ (3) 
ประเภทสถานที่ประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน ร้านค้าต่างๆ ดังนี้  ร้านหม่อง, ร้านก๋วยเตี๋ยวทวีผล,  
บ้านน้าอ๊อด, ร้านอาภรณ์ภณัฑ์, ร้านข้าวหมูแดงนายกี,่ ร้านพงศ์ศริ ิและร้านส าราญเกษา 

จากสถานทีด่งักล่าวท ัง้ 17 แห่ง มีจุดท ีเ่ป็นพื้นท ี่สาธารณะขนาดใหญ่ แต่ไม่ถูกน ากลบั มาใช้สอยให้ก่อ
เกดิประโยชน์อย่างคุ้มค่า จ านวน 2 แห่ง คอื ลานกลางตลาด และโบกี้รถไฟ หรอืแม้กระท ัง่ตรอกก าแพงอิฐท ีก่่อ น
หน้านี้เป็นพื้นท ีส่กปรกรกร้าง และมจุีดท ีเ่ป็นพื้นท ีท่ ีเ่ก ีย่วข้องกบัวถิขีองชาวบ้านแต่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ คอืก าแพง
บ้านโรงช้าง ต่อมาได้มกีารคัดเลอืกสถานท ีท่ ีเ่คยเข้าร่วมโครงการปกตศิลิป์ เมือ่ปี พ.ศ. 2554 มาจ านวน 7 แห่ง 
ได้แก่ หอศลิป์เถ้า ฮง ไถ่ ด ีคุ้น, ร้านหม่อง, ร้านก๋วยเตีย๋วทวผีล, รถประจ าทาง (ราชบุร-ีโป่งกระท ิง), โรงแรมกวง
ฮ ัว๊ , ร้านส าราญเกษา และโรงงานเถ้า ฮง ไถ่ โดยรวมถึงสถานทีท่ ี่ถูกเลือกเข้ามาร่วมโครงการเป็นครัง้แรก  
จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, ลานกลางตลาด , โบกี้รถไฟ, ตรอกก าแพงอิฐ ,  
โรงแรมสเปซ 59, ก าแพงบ้านโรงช้าง, บ้านน้าอ๊อด, ร้านอาภรณ์ภณัฑ์, ร้านข้าวหมูแดงนายกี ่และร้านพงศ์ศริ ิ 

จากการพยายามท าให้ชาวบ้านเข้าใจศลิปะมากข ึ้นโดยการเอาศลิปะเข้าไปอยู่ในพื้นท ีต่่างๆ ของชุมชน 
และยงัชกัชวนให้ชาวบ้านได้มาเป็นศลิปินสร้างผลงานด้วยตนเอง ในการจดัโครงการปกตศิลิป์ท ีเ่ป็นให้ชาวบ้านได้
มส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยใช้ศลิปะ 3 ข ัน้ตอนตามกระบวนการ A-I-C คอื 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัชาวบ้าน (Appreciation) โดยการเข้าไปพูดคุยอธบิายวตัถุประสงค์ของ
โครงการให้ชาวบ้านเข้าใจ และยนิดที ีจ่ะเข้าร่วมจดัโครงการ 

2. ส ร้างแนวทางพัฒนาเมอืงกับชาวบ้าน (Influence) โดยการสร้างกิจกรรม (เว ิร์คชอป) เพื่อกระตุ้น
ความคดิและพลงัในตวัชาวบ้านท ีจ่ะเข้าร่วมจดัโครงการ 

3. ก าหนดวิธกีารปฏิบัตเิพือ่สร้างเมืองโดยใช้ศลิปะ (Control) โดยการย ื่นโจทย์หรือก าหนดให้ส ร้าง
ผลงานศลิปะด้วยเทคนคิท ีต่นเองถนดั หรอืเลอืกหลงัจากจบกจิกรรม (เวร์ิคชอป) 
              ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานภาครฐัและเอกชน องค์กรใน จงัหวดัราชบุรี ควรให้ความสนับสนุนในการท านทิรรศการ
ศลิปะกบัชุนชน ในด้านใดด้านหนึง่ เช่น ให้เงนิทุนสนับสนุน ให้คนในหน่วยงานหรอืองค์กรมาช่วยจดัโครงการ 
ไม่ใช่แค่ช่วยประชาสัมพนัธ์ว่าเมอืงราชบุรเีป็นเมอืงท่องเท ีย่วหรอืรอรบัผลท ีจ่ะเกดิข ึ้น หลงัจดัโครงการไปแล้วอย่าง
เดยีว 

2. หอศลิป์ร่วมสมยั เถ้า ฮง ไถ่ ดคีุ้น ในฐานะแกนน าในการท านทิรรศการศลิปะกบัชุมชน ควรมกีารจดัท า
แผนข้อมูลโครงการในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล หรอืรายงานโครงการ ในแต่ละโครงการท ีจ่ดั 

3. การจัดนทิรรศการศลิปะกบัชุมชนควรกระจายตวัออกมายงัพื้นท ีอ่ื่นๆ ของจงัหวัดบ้าง มากกว่าท ีจ่ะ
กระจุกตวัอยู่ในตวัเมอืงราชบุรอีย่างเดยีว เพือ่ขยายฐานประชาชนทีอ่ยากเข้าร่วมโครงการ  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรจัดท าสื่อมัลตมิีเด ียประชาสัมพันธ์พื้นท ี่ศลิปะชุมชน ในการน าเสนอเส้นทางการท่องเท ีย่วตาม
เส้นทางพื้นท ีศ่ลิปะชุมชน โดยอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่ก ีย่วข้อง ท ัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
ทีมุ่่งหวงัพฒันาหรอืสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ให้การจดัการท่องเท ีย่วอย่างย ัง่ยนืต่อไป 
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บทคดัย่อ  

 การวจิยัครัง้นี้ม ีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาวเิคราะห์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมยั ของศิลปินหญิงตัง้แต่  
พ.ศ. 2517-2559 และเพือ่น าเสนอความรู้ทางด้านแนวคดิของศลิปินหญิงในงานศิลปะไทยร่วมสมัย โดยเลอืก
วธิกีารสัมภาษณ์ศลิปิน จ านวน 11 คน ประกอบกบัการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง 
 ผลวจิยัพบว่า  

1. ศลิปินหญิงไม่ได้ท างานเรยีกร้องสิทธขิองสตร ีแต่ต้องการแสดงออกถงึความเท่าเทยีมของทุกเพศ
ทุกวยั เพราะการเรยีกร้องสิทธขิองผู้หญิง เหมอืนเป็นการข่มสถานะของผู้ชาย ซึ่งศลิปินไม่ได้สื่อมาในแนวนัน้  
ทุกเพศคอืมนุษย์ ท ีเ่ท่าเทยีมกนั มคีวามสามารถเหมอืนกนั และเลอืกท ีจ่ะท างานศลิปะเกีย่วกบัเรือ่งเพศเพราะเป็น
เรือ่งท ีใ่กล้ตวั เพราะจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ด ี

2. ปจัจยัเรือ่งการประสบความส าเรจ็ในอาชพีศิลปิน ป ัจจยัแรกและเป็นป ัจจยัส าคญัเลยคอืเรื่องของ
ความขยนั การท างานอย่างต่อเนื่อง ป ัจจัยรองลงมาคือเรือ่ งทุนทรพัย์ ปจัจยัสุดท้ายคอืภณัฑารกัษ์หอศิลป์   
ส่วนปจัจัยท ี่จะท าให้ศ ิลปินหยุดการท างานได้นัน้ ค ือ เรือ่ งหน้าท ีท่ ี่ต ิดตัวมากับเพศหญิง ค ือหน้าท ี่ของแม่  
และหน้าท ีก่ารดูแลบุพการ ี

 
ค าส าคญั: การศกึษา  ศลิปินหญิง  ศลิปะไทยร่วมสมยั 
 

Abstract 
  The purposes of this research study are to study and to analyze the contemporary Thai arts of 
the female artists from 1974 to 2016 (in the same period as that of the researcher (s)) and to present the 
knowledge about the concepts of the artists by interviewing the eleven female artists and reviewing the 
relevant documents and studies. 
 Findings  
  1 .  The female artists did not work for claiming women ’ s rights, but they wanted to express the 
gender equity at all ages because claiming the women ’s rights reflex gender discrimination. The artists did 
not mean that. All genders are humans. They chose to create artworks about genders because this topic 
was close to their lives and it was easy to express their feelings. 
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   2.The factors of the successes of artists are as follows. The first and important factor is diligence. 
The second factor is budget.  The last factor is curator.  The factor causing the artists stop working is 
women’s duties that include doing mothers’ duties and taking care of parents. 
 
Keywords: Education, Female Artist, Thai Art Contemporary 
 
บทน า 
 หวัข้อบทความชิ้นเอกเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ศลิป์ ในปี1971 ของ Linda Nochlin นกัเขยีนชาวอเมรกินั
ระบุไว้ว่า “เหตุใดจงึไม่เคยมีศลิปินคนส าคญัของโลกเป็นผู้หญิงเลย ”  เนื้อหาในบทความนัน้ได้เข ียนถงึความ
คดิเหน็ท ีว่่า ผู้หญิงกเ็ป็นเพศท ีม่ศีกัยภาพในการเป็นศลิปินได้เทยีบเท่ากบัเพศชาย แต่ท้ายท ีสุ่ดแล้ว กลบัมเีพยีง
ศลิปินชายเท่านัน้ ท ีไ่ด้รบัอ านาจอย่างชดัเจนบนเส้นทางสู่ความส าเรจ็ของอาชพีศลิปิน [1] จากบทความนี้ ท าให้
ผู้วจิยัเลง็เหน็ว่า ไม่เพยีงแต่วงการศลิปะระดบัโลกเท่านัน้ท ีศ่ลิปินหญิงไม่ได้รบัความส าคญั เพราะในประเทศไทย
เองกไ็ม่พบศลิปินหญิงคนส าคญัเช่นกนั หากให้นกึถงึศลิปินผู้ย ิง่ใหญ่ทางด้านศลิปะไทยร่วมสมยัของไทย คนส่วน
ใหญ่กม็กัจะนกึถงึ เฉลมิชยั โฆษิตพพิฒัน์ ถวลัย์ ดชัน ีหรอื แม้แต่ทางด้านภาพพิมพ์ กจ็ะนกึถงึประหยดั พงษ์ด า 
หรอื กมล ทศันาญชล ีถงึแม้ว่าจะมศีลิปินหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงเกดิข ึ้นในสังคมไทยกต็าม แต่ศลิปินหญิงกย็งัมจี านวน
น้อยและไ ม่เป็นท ี่รู้จ ักเท่าศ ิลปิ นชาย อ้างอิงได้จ ากงานวิจ ัยศ ิลปินคอ นเซปชวลหญิงในประเทศไทย  
ของอุษาวด ีศรทีอง มหาวทิยาลยัศลิปากร ได้เปรยีบเทยีบจ านวนของศลิปินหญิงและศลิปินชายในประเทศไทย
ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2492-2556 เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการการย ืนย ันว่า จ านวนศลิปินหญิงมีน้อยกว่าศลิปินชาย  
โดยงานวจิยัด ังกล่าว ได้มกีารอ้างอิงข้อ มูลจากการแสดงผลงานศลิปกรรมแห่งชาต ิครัง้ท ี ่1-56  พบว่ามีรายชื่อ
ศลิปินท ีร่่วมแสดงผลงานศิลปะท ัง้หมด 471 คน แบ่งเป็นศลิปินชายจ านวน 411 คน แต่ปรากฏรายชือ่ศลิปินหญิง
เพยีง 60 คนเท่านัน้ [2] 
 หากวเิคราะห์ตามบทความและงานวจิยัท ีก่ล่าวมาข้างต้น ดูเหมอืนว่าเพศสภาพได้ถูกน ามา ก าหนดถึง
สัญลกัษณ์ต่างๆ ในสังคมศลิปะไว้อยู่แล้ว ดงัเช่นค ากล่าวของ Kant Immanuel นกัปรชัญาชาวเยอรมนัท ีไ่ด้พูดถึง
เก ีย่วกบัเรือ่งนี้ใน บทความ Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime “จ ิตใจของผู้หญิงเป็น
จติใจท ีง่ดงาม แต่ไม่มคีวามสามารถในการท าความเข้าใจถงึความก้าวร้าว รุนแรง ดงัเช่นผู้ชาย” [3] ย ิง่ตอกย ้ า
ภาพลกัษณ์ของผู้หญิงในความคดิของผู้คนไปอีกว่า ผู้หญิงเป็นสัญลกัษณ์ของความอ่อนไหว นุ่มนวล ผู้ชายเป็น
สัญลกัษณ์ของความแขง็แกร่ง ทรงพลัง และ เมือ่มองมายงัผลงานท ี่ศลิปินถ่ายทอดออก ศลิปินหญิงมกัจะ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะออกมาในรูปแบบทีแ่สดงถงึความรู้สึก แสดงอารมณ์อ่อนไหวต่างๆ คล้ายกบัแสดงออกถึง
สิ่งท ีธ่รรมชาตมิอบให้ ท าให้เกดิเสียงวจิารณ์ในเชงิดูถูกตามมาบ่อยครัง้ว่า ศลิปินหญิงเป็นพวกเพ้อฝนั ราวกบัว่า
ถูกตดิป้ายประกาศไว้แล้วว่า รูปแบบงานศลิปะท ีส่ื่อไปทางความน่ารกั ความอ่อนไหวเหล่านี้ค ือ ลกัษณะเฉพาะ
ของเพศหญิง และรูปแบบลกัษณะงานศลิปะท ีท่รงพลงันี้คอืลกัษณะเฉพาะของเพศชาย 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงยุคสมัยในป ัจจุบัน เราจะพบ ว่า ศ ิลปินหญิงสมัยใหม่มีผลงาน 
และ ศกัยภาพเท ียบเท่ากบัศลิปินชาย ด้วยเหตุนี้ เอง ทางผู้วจิยัจงึเกดิความสนใจในการศกึษาแนวความคดิของ
ศลิปินหญิงในวงการศลิปะไทยร่วมสมยั ว่ามแีนวโน้มในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไปในทศิทางใด ประกอบกับ
ศลิปะไทยร่วมสมัยก าลังได้รบัความสนใจ ท ัง้จากกลุ่มศลิปินผู้สร้างสรรค์ และกลุ่มผู้ชมงานศิลปะท ี่นบัวนัย ิง่ให้
ความสนใจมากเพิม่ข ึ้นเรือ่ยๆ แต่องค์ความรู้ทางด้านศลิปะไทยร่วมสมยั ในประเทศไทยนัน้ ยงัถอืว่าขาดแคลนอยู่
มาก และเพือ่เป็นการตอบสนองทฤษฎีพหุศลิปศกึษาเชงิแบบแผน (Discipline Based Arts Education : DBAE)  
ซึง่เป็นทฤษฎีท ีเ่น้นแบบแผนการเรยีนการสอนศลิปศกึษา 4 แกน งานวิจยัช ิ้นนี้จงึจดัอยู่ในหมวดประวตั ิศาสตร์
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ศลิปะ อันเป็น 1 ใน 4 ข้อของทฤษฎีดงักล่าว ด้วยผู้วจิยัมุ่งหมายสร้างองค์ความรู้เก ีย่วกบัศลิปะไทยร่วมสมยัข ึ้นมา  
เพือ่เตมิเตม็ช่องว่างในวงการวชิาการศลิปะของไทยให้มขี้อมูลเพิม่เตมิท ีส่มบูรณ์มากย ิง่ข ึ้น ซึง่เป็นประโยชน์แกผู้่ท ี่
สนใจศกึษางานศลิปะได้ใช้หาความรู้ต่อไป โดยผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารวจิยัแบบเชงิคุณภาพ เกบ็ข้อมูลจากงานวจิ ัย 
บทความ บทวจิารณ์ และวารสารต่างๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัปรากฏการณ์ท ีส่ัมพนัธ์ด้วยแนวคดิในการท างานศลิปะไทย
ร่วมสมยัของศลิปินหญิง และการลงพื้นท ีภ่าคสนาม สัมภาษณ์นกัวชิาการ นกัว ิจารณ์ ภณัฑารักษ์ของหอศลิป์  
และนกัสะสมงานศลิปะเกีย่วกบัความคดิเหน็ในเรือ่งรูปแบบ แนวคดิ เพื่อให้งานวจิยัช ิ้นนี้  เป็นฐานข้อมูลในเรือ่ ง
ศลิปะไทยร่วมสมัยของศิลปินหญิงในประเทศไทยให้กบัวงการศิลปะ วงการผู้ศ ึกษาด้านศิลปะ นกัวชิาการ  
และศลิปิน เป็นต้น 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

  งานวจิยัช ิ้นนี้ผู้วจิยัได้ต ัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี้ คอื  
 ศกึษาวเิคราะห์ผลงานศลิปะไทยร่วมสมยัของศลิปินหญิงตัง้แต่ พ.ศ.  2517-2559 เพือ่น าเสนอแนวคิด
ของศลิปินหญิงในงานศลิปะไทยร่วมสมยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-
2559  โดยใช้ระเบียบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ซึง่แบ่งวธิดี าเนนิการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ในการศกึษาข้อมูลเบื้ องต้น ผู้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาจากภาคเอกสารและงานวจิ ัยท ีเ่ก ี่ยวข้อง และจากสื่อ
อิเลก็ทรอนกิส์ต่างๆ รวมท ัง้บทสัมภาษณ์ในประเดน็ต่างๆ ท ีม่คีนเคยบันทกึไว้แล้ว ซึง่เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพือ่ให้
ได้ข้อเทจ็จรงิเพือ่ประโยชน์ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ และเพือ่น าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอืท ีใ่ช้ใน
การวจิยั ซึง่จะน าไปประกอบในการศกึษาศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559  
 2. การก  าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั  
 ผู้วจิยัได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั ซึง่เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านผลงานศลิปะไทยร่วมสมยัของหอศลิป์
กรุงเทพ ท ีม่ปีระสบการณ์ทางศลิปะไทยร่วมสมยัโดยตรง ด้วยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืหลกัท ีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นเครือ่งมือท ีผู้่วจิ ัยสร้างข ึ้นเอง  
ซึง่ประกอบไปด้วย คอื 
 3.1 การวจิยัภาคสนาม 
  3.1.1 การติดต่อ ผู้ว ิจยัด าเนินการติดต่อขออนุญาตเข้าพบผู้ให้ความรู้ศลิปะไทยร่วมสมัยของหอ
ศลิป์กรุงเทพ เพือ่ท าการศกึษาครัง้นี้ โดยการช ี้แจงวตัถุประสงค์พร้อมประเดน็ต่างๆ ท ีท่ าการศกึษา และขอความ
ร่วมมอืในการท าวจิยัด้วย 
  3.1.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่ทางการแต่ได้ก าหนด
ค าถาม และประเดน็ท ีค่รอบคลุมเนื้อหาตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวจิยัอย่างชดัเจนรวมทัง้ก าหนด
ประเดน็อื่นๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องด้วย 
  3.1.3 แบบบันทกึข้อมูล ใช้เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลเก ีย่วกบัการบันทกึจากข้อมูล ต่างๆ ท ีไ่ด้มี
การบันทกึไว้แล้ว อาทเิช่น ข้อมูลในหนงัสือ บทความ สูจบิัตร และจากสื่อต่างๆ ซึง่ข้อมูลท ีไ่ด้จากบันทกึข้อมูลนี้  
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ได้น าไปประกอบกบัเครือ่งมอือื่นๆ ท ีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเก ีย่วกบัศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 
  3.1.4 เทปบันท ึกเสียง กล้องถ่ายภาพและกล้องบันทกึวดี ีโอ ใช้ในการบันท ึกในระหว่างท ีม่ ีการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้ศ ิลปะไทยร่วมสมัยของหอศิลป์กรุงเทพ และศลิปินตวัอย่าง เพื่อให้ได้ข้อ มูลท ีไ่ ด้จาก
สัมภาษณ์นัน้มคีวามสมบูรณ์ 
 4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 
 ผู้วจิยัได้ด าเนนิการสร้างเครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ซึง่มขี ัน้ตอนละเอียด ดงันี้ 
 4.1 ศกึษาค้นคว้าข้อมูลจากภาคเอกสาร และงานวจิ ัยท ี่เก ี่ยวข้อง และจากสื่ออิเล็กทรอนกิส์ต่างๆ 
รวมท ัง้จากการให้สัมภาษณ์ในเรือ่งประเดน็ต่างๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิงตัง้แต่ปี  
พ.ศ. 2517-2559 เพือ่ให้ได้เป็นข้อมูลท ีใ่ช้เป็นแนวทางการวจิยั แล้วด าเนนิการสร้างเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยัครัง้นี ้
 4.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ท ีก่ าหนดค าถาม หรอืประเดน็ท ีค่รอบคลุมเนื้อหาตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคดิ
การวจิยัไว้อย่างชดัเจน โดยค านงึถงึประเดน็อื่นๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องด้วย ซึง่มขี ัน้ตอนละเอียด ดงันี้ 
 1) ก าหนดกรอบประเดน็ค าถาม หรอืแนวการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์การวจิยั 
 2) ร่างประเดน็ค าถามสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  
  ชุดท ี ่1 แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้ทางศลิปะไทยร่วมสมยัของหอศลิป์กรุงเทพ  
  ชุดท ี ่2 แบบสัมภาษณ์เกบ็ข้อมูลจากศลิปินหญิงตวัอย่าง 
 5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัได้ด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้ จะมรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
 5.1 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ใช้ในการเกบ็รวบรวมจากหนงัสือ สูจบิัตร จากบทสัมภาษณ์ท ีม่กีาร
จดบันท ึกไ ว้แล้ว และจากสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  จากแหล่งต่างๆ  เช่น ส านักหอสมุดกลาง มห าวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ห้องสมุดกลาง วทิยาลยัเพาะช่าง สถาบันวทิยบรกิาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฯลฯ ซึง่เป็นการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่น าไปประกอบกบัการเกบ็ข้อมูลจากเครือ่งมอือื่นๆ เป็นต้น 
 5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์ ผู้วจิยัใช้วธิกีารสัมภาษณ์ท ัง้แบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ในส่วนการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นการใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
กบัผู้ให้ความรู้ศลิปะไทยร่วมสมยัของหอศลิป์กทม. และศลิปินหญิงตวัอย่างส าหรบัการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
นัน้ ใช้แบบสัมภาษณ์ท ีผู้่วจิยัสร้างข ึ้นเองในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้เช ีย่วชาญ  
 5.3 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลผู้ว ิจ ัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อ มูล จากการให้
สัมภาษณ์ ด้วยว ิธกีารตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลด้านบุคคลท ีใ่ห้ข้อมูลส าคญัท่านต่างๆ เพือ่ความเช ือ่มัน่ในความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจงึแก้ไขเป็นข้อมูลท ีถู่กต้อง ก่อนท ีจ่ะน าข้อมูลท ัง้หมดมาสร้างข้อสรุป  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้วน ามาด าเนินการว ิเคราะห์ด้วยวธิ ีการตีความ  
สร้างข้อสรุปน าเสนอเป็นความเรยีง ในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. ปรางค์ จรเขต เริม่การท างานศลิปะจากการน าเสนอเรือ่งราวของเพศหญิงในด้านอารมณ์ขนั เน้นการ
เล่าเรื่องราวท ีเ่พศหญิงนยิมท ากจิกรรมมต่างๆ เช่นการท าอาหาร การเสรมิความงาม โดยรูปแบบทีน่ าเสนอบน
ผ้าใบ ศลิปินใช้ตวัเองในการสร้างสรรค์ผลงาน เสนอรูปแบบทีท่ าให้คนเข้าใจง่าย ดูแล้วสนุก โดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้
สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิสีน ้ามนั ใช้สัญลกัษณ์เป็นรูปลกัษณ์ของผู้หญิง 
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2. ยามล๊ีะ หะหย ีเริม่จากการท างานใกล้ตวัสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยสีอะครลิคิและสีน ้ามนั และเมือ่ใช้เวลา
ในการค้นหาตวัเองมากข ึ้น ศ ิลปินได้หยบิเรือ่ งศาสนามุสลมิ เน้นเรือ่งการละหมาดมาถ่ายทอดในงานจนปจัจุบัน 
และเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเยบ็ผ้า แฝงสัญลกัษณ์ของความเป็นผู้หญิงค ือฮญิาบ เลอืกท ีจ่ะน าเสนอในรูปแบบที่
แปลกตา เพือ่ให้ผู้ชมเกดิความสนใจในงานตนเองมากย ิง่ข ึ้นโดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิเยบ็ 
ปกั ทอผ้า ใช้สัญลกัษณ์เป็นฮญิาบ 

3. ปานพรรณ ยอดมณ ีเนื่องจากได้รบัความรู้ทางด้านศลิปะจากเจ้าอาวาสวัดกะเปียด ซึ่งท่านจบศลิปะ
เฉพาะด้านท ีว่ทิยาลยัเพาะช่าง ท าศลิปินมคีวามคุ้นเคยกบัจติรกรรมฝาผนงัวดัและจติรกรรมไทย ศลิปินจงึเดนิสาย
ท างานศลิปะไทยมาโดยตลอด โดยปจัจุบันได้พฒันารูปแบบในการน าเสนอมาเป็นการใช้เทคนคิท ีแ่สดงถงึความ
แตกต่างอย่างลงตัวระหว่างสิ่งท ี่หยาบทีสุ่ดและละเอียดท ี่สุด ศ ิลปินมีความสนใจในเรือ่ งทางว ิกฤตการณ์  
ของการเกิดและจุดจบ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของรอยแห่งศรทัธาของกาลเวลา คาดการไม่ได้ของอนาคต
ประกอบกบัคตคิวามเช ือ่ในไตรภูมิทางพุทธศาสนา ท าให้ศลิปินเกดิจินตนาการ สร้างสรรค์ศลิปะเกีย่วกบัวกิฤต
ของห่วงเวลา การสูญเสีย ท าลายล้าง จนกระท ัง่เสื่อมสูญไปในท ีสุ่ดแม้กระท ัง่การจ าลองแผนทีไ่ตรภูมโิดยเทคนคิท ี่
ศลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิผสม ใช้สัญลกัษณ์เป็นความขดัแย้ง 

4. กว ิตา วฒันะชย ังกูร ศ ิลปินท ี่ค้นหาความเป็นตนเองตัง้แต่เดก็ จนได้มาเรียนศิลปะ และได้รบัแรง
บันดาลใจมากจาก Marina Abramovic ซึง่เป็นศลิปินท ีพู่ดถงึร่างกายและจติใจของคนโดยตรง เป็นการอัดวดิโีอ
สดๆ ให้เห ็นว่าคนเรามลีิมติแค่ไหนศิลปินจบัประเด็นเรือ่ งความเป็นเพศ และเพศวถิ ีสิ่งท ีเ่ธอเลือกมาสร้างเป็น
ผลงานของเธอกค็ ือ “งานของผู้หญิง” และ “ความเป็นวตัถุของร่างกาย” เธอใช้สื่อศ ิลปะการแสดง (Performance)  
ทีถู่กน าเสนอในรูปแบบของวดิโีอศลิป์ และด้วยการน าเสนอท ีก่ระทบต่อใจคนดูทุกคน จงึท าให้ศลิปินมชี ือ่เสียงข ึ้น
อย่างรวดเรว็โดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอื Video Art ใช้สัญลกัษณ์เป็นรูปลกัษณ์ของผู้หญิง 

5. กมลพนัธ์ุ โชตวิชิยั ศลิปินท ีเ่ป็นงานภาพพมิพ์โดยใช้เทคนคิการพมิพ์แบบ Digital C และการตดัภาพ
ด้วยมือ โดยเธอนัน้ได้กรดีภาพบริเวณใบหน้า มอื และเรอืนร่างของเธอเองให้เป็นเส้นยาวบางด้วยมดีคตัเตอร์  
โดยตวัผลงานนัน้เป็นภาพพมิพ์ขาวด าเทคนคิผสม และใช้การกรดีภาพทีส่มบูรณ์ให้แยกออกจากกนั ให้มลีกัษณะ
เป็นเส้นย้วยๆ ลงมา โดยเริม่ต้นศลิปินยงัถ่ายทอดผลงานจากรูปร่างผู้หญิงท ีใ่ส่เสื้อผ้าอยู่ แต่ด้วยการแนะน าของ
อาจารย์กญัญา เจรญิศุภกุล ศลิปินจงึได้เร ิม่การน าเสนอในลกัษณะผู้หญิงเปลอืย ซึง่ได้รบัการตอบรบัอย่างดมีาก 
เพราะรูปแบบงานท าให้เนื้อ เรื่องช ัดมากย ิ่งข ึ้นโดยเทคนคิท ี่ศลิปินใช้ส ร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิเทคนคิผสม  
ใช้สัญลกัษณ์เป็นรูปลกัษณ์ของผู้หญิง 

6. อัญชลี อารยะพงศ์พาณชิย์ เร ิม่เดมิทศีลิปินชอบการวาดการ์ตูน ผสมกบัภาพยนตร์ท ีผู่กพนัมาตัง้แต่
เดก็ จนพฒันามาเป็นผลงานศิลปะถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของตนเองในมุมมองท ีแ่ตกต่างหลากหลายด้วยอารมณ์
สนุกสดใสมชีวีติชวีาภายใต้บรบิทของหญิงสาวท ีม่เีสรภีาพทางความคดิ การแสดงออกและความเข้มแขง็อย่างเตม็
เป่ียม โดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิสีน ้ามนั ใช้สัญลกัษณ์เป็นรูปลกัษณ์ของผู้หญิง 

7. บุษราพร ทองชัย ผลงานสร้างสรรค์ท ีอ่ยู่ ในรูปแบบของวาดเส้น แสดงออกถงึจุดย ืนกับสังคมถึง
ทศันคตใินเรือ่งเพศ รูปลกัษณ์ท ีแ่สดงความเปลอืยเปล่าของร่างกายมตี ัง้แต่ระดบัเนื้อหนงัภายนอกจนทะลุถงึสรรีะ
ทางกายวภิาคของเส้นเลือด รูปร่างของมนุษย์ท ีม่หีลายรูปแบบ หรอื เพศหญิงและมนุษย์ประหลาดแบบแบบ
ลูกผสม (hybrid) ได้ให้คุณค่าในเชงิสุนทรยีภาพแบบใหม่ ผลงานของเธอไม่ได้สื่อถงึความไม่เท่าเทยีมกนัของแต่
ละเพศ แต่กลบัแสดงออกถงึความผสมผสานกันระหว่างเพศ ท ีไ่ม่ใช่บรบิทของเพศสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เพศท ีใ่ห้ความชอบธรรมในการด ารงอยู่อย่างพงึพากนั ไม่ให้เก ิดอคตต่ิอความต่างของเพศท ีแ่ต่เดมิมไิด้ให้คุณค่า
และความส าคญักบัผู้หญิงและเพศอื่นโดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิวาดเส้น ใช้สัญลกัษณ์เป็น
ร่ายกายของมนุษย์ 
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8. ล าพู กนัเสนาะ ศลิปินท ีโ่ด่งดงัมากในตอนนี้ เร ิ่มต้นศลิปินน าเสนอแค่เร ือ่ งของตนเองและคนรอบตัว
เท่านัน้ จนได้พฒันามาเป็นเรือ่ งราวต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเพณ ีว ัฒนธรรม ชวี ิตประจ าวนั ภายในงาน
ศลิปินต้องการน าเสนอถงึความเท่าเทยีมของทุกๆ เพศ ไม่ใช่แค่เพศหญิงเพศชาย หมายความว่าเพศทางเลอืกอีก
ด้วย ทุกคนมสีิทธเิท่ากนั มคีวามเป็นมนุษย์เหมอืนกนั โดยท ีศ่ลิปินสร้างรูปแบบทีท่ าให้คนชมงานเกดิอารมณ์ข ัน 
ความตลก ความน่ารกั ขบขนั และความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกปรุงแต่ง ในตวัละครท ีต่วัศ ิลปินสร้าง
ข ึ้นมาโดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิสีน ้ามนั ใช้สัญลกัษณ์เป็นใบหน้าผู้คน 

9. สิปาง สวนแก้ว ศลิปินคนนี้ผู้วจิยัช ืน่ชมโดยส่วนตวัเป็นพเิศษ เพราะศลิปินไม่ได้เรยีนจบศลิปะมาแบบ
ศลิปินคนอื่น แต่ด้วยความชอบและความพยายาม ท าให้ศลิปินมชี ือ่เสียง และด ารงอาชพีศลิปินได้จนมาถงึปจัจุบัน 
ศลิปินมกัจะวาดภาพในรูปแบบเหมือนจรงิ จากแรงบันดาลใจในชีวติประจ าว ัน โดยเฉพาะดอกลลีาวดี โดยใช้
เทคนคิสีน ้ามนั สีน ้า สีอะคลลิคิบนผ้า Canvas ถ่ายทอดออกมาอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้เหน็ถงึความธรรมชาต ิ
ไร้เดยีงสา ประดุจเดก็ท ีข่าดมลทนิ ไร้พิษสงใดใดโดยเทคนิคท ี่ศลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคือเทคนคิสีน ้ ามัน 
และสีอะคลลิคิ ใช้สัญลกัษณ์เป็นดอกลลีาวด ี

10. พนิร ีสัณฑ์พทิกัษ์ ศลิปินท ีม่คีวามเป็นแม่ และสร้างผลงานมาจากหน้าท ีแ่ม่อีกด้วย ผลงานศลิปะของ
ศลิปินท ีถ่่ายทอดถงึความเป็นแม่นัน้  ถูกน าเสนอในหลายๆรูปแบบ มปีฏิสัมพนัธ์กบัคนดูมากย ิง่ข ึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ผลงานหนุนนม ท ี่ศลิปินนกึถึงภาพลูกชายเมื่อยงัว ัยเยาว์ นอนหลับอยู่ในอ้อมอกของเธอ หรือจะเป็น เค้กชอ็ค    
โกแลตรูปนม เป็นการน าเสนองานศิลปะผ่าน อาหาร ผู้คนสามารถสัง่รบัประทานได้ รวมถึงเมนูของคาว  
อย่าง หมีก่รอบ ปูจ๋า ข้าวย าปกัษ์ใต้ ม้าฮ่อ และแกงคัว่ลูกช ิ้นปลากรายโดยเทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคือ
เทคนคิผสม วาดเส้นและศลิปะลอยตวั ใช้สัญลกัษณ์เต้านม 

11. ก ัญญา เจรญิศุภกุล ศ ิลปินท ีส่ ร้างผลงานเหมอืนการบันทกึทางประว ัต ิศาสตร์ท ีอุ่ดมไปด้วย
สุนทรยีภาพ อันซับซ้อน ผลงานดงักล่าวนี้ไม่เพียงธ ารงไว้ซึง่อ านาจของสุนทรยีภาพและความเพลดิเพลนิทาง
อารมณ์ในระดับป ัจเจกเท่านัน้ หากแต่ผลงานศลิปะเหล่านี้ย ังมีมิตใินการสื่อสาร  ความเป็นไปในสังคมไทย 
ร่วมสมยั  เพื่อ เป็นภาพตัวแทนและสื่อสะท้อนแนวคิดชาตินิยม ค่านิยมในสังคม ว ัฒนธรรมท ี่หลากหลาย  
ความเป็นไปของสังคม และความเคลื่อนไหวทางการเมอืงไทย ผ่านผลงานศลิปะร่วมสมยัได้อย่างสมบูรณ์โดย
เทคนคิท ีศ่ลิปินใช้สร้างสรรค์ผลงานคอืเทคนคิสีน ้ามนั เทคนคิผสม และศลิปะลอยตวั ใช้สัญลกัษณ์เป็นสีธงชาต ิ
 
ผลการวิจัย 
 จากการว ิจยัพบว่า ศลิปินส่วนใหญ่ (กลุ่มตวัอย่างในการว ิจยัจ านวน 7 คน) ได้มีการศกึษาต่อทาง    
ด้านศลิปะในระดับปรญิญาโท โดยมคีวามมุ่งหวงัให้ช ิ้นงานของตนเองมคีวามชดัเจนมากย ิง่ข ึ้น เนือ่งจากรู้สึกว่า  
ในสมยัท ีต่นเองยงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ียงัไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาชดัเจนได้มากพอ รวมถงึยงั
ต้องฝึกฝนพฒันาฝีมอื  และมุมมองเพือ่ท ีจ่ะน าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบทีเ่ป็นแนวทางของ
ตนเอง  
 นอกจากนี้ ศลิปินยงัให้ความสนใจในแนวความคดิและเรือ่งราวท ีไ่ม่ไกลจากตัวศลิปินมากนกั เช่น เรือ่ ง
ของวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีม ตลอดจนเรือ่งราวของศาสนาเป็นส่วนมาก กล่าวได้ว่า ศลิปินมกัหยบิยกเรือ่งราวใกล้
ตวัมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน แต่ย ังคงไว้ซึ่งเนื้อหาท ี่ว่าด้วยการเรยีกร้องความเท่าเทยีมกนัในสังคม แต่ไม่ได้
หมายความว่าเพศหญิง หรอื  ศาสนาตนเองเป็นใหญ่ ต้องได้รบัการเอื้อประโยชน์ท ีม่ากกว่า หากแต่หมายถึง   
ความเท่าเทยีมกนัอย่างแท้จรงิ  
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 หากพจิารณาถงึสัญลกัษณ์ท ีใ่ช้ในสื่อสารออกมาผ่านผลงานนัน้ สังเกตได้ว่า ศลิปินหญิงส่วนใหญ่ยงัคง
ใช้สัญลักษณ์ท ี่สื่อถงึความเป็นเพศหญิง แม้บางครัง้จะไม่ได้ใช้สัญลกัษณ์ท ีบ่่งบอกถงึเพศหญิงโดยตรง แต่การ
เลอืกใช้สัญลกัษณ์อย่าง ฮญิาบ หรอื เต้านม กย็งัคงแฝงไว้ซึง่ความเป็นหญิงอยู่ด ี 
 เมือ่จ าแนกศลิปินจากแนวทางการส าเสนอผลงานพบว่า ศลิปินท ีแ่สดงผลงานในเชงิสตรนียิมมจี านวน  
5 คน ได้แก่ ปราง,กวิตา,อัญชล,ีบุษราพร,พินรี  ศ ิลปินท ีแ่สดงผลงานเกี่ยวก ับประเพณีและความเช ือ่มจี านวน      
4 คน ได้แก่ ยามล๊ีะ, ปานพรรณ, กมลพนัธ์, ศลีวรรณ ส่วนศลิปินท ีแ่สดงผลงานเกีย่วกบัการเสียดสีสังคม มจี านวน   
2 คน ได้แก่ ล าพู, รศ.ก ัญญา และศิลปินท ีแ่สดงเกีย่ วก ับแรงบันดาลใจในชวีติประจ าว ัน จ านวน 1 คน ได้แก่  
สิปาง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศกึษาศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญงิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 สามารถแบ่งการอภปิราย
ผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 1. ศกึษาวเิคราะห์ผลงานศลิปะร่วมสมยัของศลิปินหญิง  
 โดยสรุปวเิคราะห์ผลงานศลิปะไทยร่วมสมยัศลิปินหญิง ดงันี้ ศลิปินจ านวน 7 คน ได้แก่ ปรางค์ จรเขต , 
ยามล๊ีะ หะย,ี ปานพรรณ ยอดมณี, อัญชล ีอารยะพงศ์พาณชิย์, บุษราพร ทองชยั , ล าพู กนัเสนาะ และรศ.กญัญา 
เจรญิศุภกุล ได้ศกึษาต่อเพือ่ท าให้งานตนเองมคีวามชดัเจนมากย ิง่ข ึ้น เนือ่งจากสมยัเรยีนปรญิญาตร ีการท างาน
ยงัไม่ชดัเจนมากพอทีจ่ะน าไปต่อยอดได้มากนกั โดยศลิปินให้ความสนใจในแนวความคดิเก ีย่วกบัเรือ่งราวใกล้ตัว
ศลิปินเอง และเรือ่งศาสนาเป็นส่วนมาก เรยีกได้ว่า ศลิปินมกัหยบิเรือ่งใกล้ตวัมาสร้างสรรค์ผลงาน แต่เนื้อหายงัคง
เป็นการเรยีกร้องความเท่าเทยีม ไม่ได้หมายความว่าหญิง หรอืศาสนาตนเองต้องเป็นใหญ่ แต่หมายถงึการเท่ากนั 
ส่วนสัญลกัษณ์ท ีใ่ช้สื่อสารนัน้ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ศลิปินหญิงกย็งัคงใช้สัญลกัษณ์เกีย่วกบัผู้หญิง แม้บางศลิปินจะ
ไม่ได้ใช้สัญลกัษณ์ผู้หญิงโดยตรง แต่บางสัญลกัษณ์ท ีใ่ช้ เช่น ฮญิาบ เต้านม กย็งัคงแฝงความเป็นผู้หญิงอยู่ด ี
 2. ศกึษาประเดน็ทางวฒันธรรมท ีส่่งผลต่อการสร้างภาพแทนร่างสตรกีบัความเป็นเพศสถานะ  
 การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินหญิงโดยสรุปแล้วศลิปินท ีแ่สดงผลงานในเชงิสตรนียิม จ านวน 4 คน 
ได้แก่ ปราง,กวติา,อัญชล,ีบุษราพร,พนิร ี ศลิปินท ีแ่สดงผลงานเกีย่วกบัประเพณแีละความเช ือ่ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ยามีล๊ะ,ปานพรรณ,กมลพนัธ์ ศลิปินท ี่แสดงเกีย่วก ับการเสียดสีสังคม มจี านวน 2 คน ได้แก่ ล าพู, รศ.ก ัญญา  
และศลิปินท ีแ่สดงเกีย่วกบัแรงบันดานใจในชวีติประจ าวนั จ านวน 1 คน ได้แก่ สิปาง แต่จากการสัมภาษณ์ศลิปิน 
ทุกคนมกัจะแฝงความเป็นผู้หญิงไว้ในงานแม้จะไม่ได้แสดงออกอย่างโจ้งแจ้งกต็าม เช่นยามล๊ีะ เลอืกใช้ฮญิาบ  
เพือ่แสดงถงึความเป็นผู้หญิงในศาสนา ปานพรรณเลอืกท ีจ่ะสร้างผลงานศิลปะท ี่ขดัแย้งกบัตวัเองเพื่อแสดงถึง
ความสามารถของผู้หญิง ท ี่สามารถสร้างผลงานได้เทยีบผู้ชาย กมลพนัธ์ท ีเ่ลือกจะใช้ รูปร่างผู้หญิงมาสื่อ
ความหมายในงาน ล าพูเลอืกท ีจ่ะเสนอถงึความเท่าเทยีมของทุกเพศในงาน จากการใช้รูปร่างของทุกเพศทุกวยัมา
ผสมผสานกนั กญัญา ท ีเ่ลอืกจะสร้างผลงานทีรุ่นแรงประหนึง่การท างานของผู้ชาย เพือ่แสดงให้เหน็ว่าประเดน็ทาง
สังคม ผู้หญิงกม็สีิทธใินการออกเสียง สิปางท ีเ่ลอืกดอกไม้แทนความเป็นผู้หญิง แสดงออกมาในรูปแบบใสซือ่  
       3. ปจัจยัท ีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในอาชพีศลิปิน 

 ได้สรุปจากข้อมูลของการสมัภาษณ์ศลิปินว่า การจะประสบความส าเรจ็ในอาชพีศลิปินได้นัน้ มที ัง้หมด 3 
ปจัจยั คอื  
 1. ความขยนั การท างานอย่างต่อเนือ่ง โดยมศีลิปินทุกคนเหน็ด้วยกบัประเดน็นี้ 

2. ทุนทรพัย์ โดยมศีลิปินทุกคนเหน็ด้วยกบัประเดน็นี้ 
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3. บรรณารกัษ์หอศิลป์  โดยมศี ิลปิน จ านวน 8 คน ท ีเ่หน็ด้วยกบัประเดน็นี้ ค ือ ปานพรรณ ยอดมณี,      
กวติา วฒันะชยงักูร, กมลพันธ์ุ โชติวขิยั, อัญชล ีอารยะพงศ์พาณชิย์, บุษราพร ทองชัย, ล าพู กนัเสนาะ, พนิรี 
สัณฑ์พทิ ักษ์, กญัญา เจรญิศุภกุล โดยประเด็นเรือ่งนี้ ภณัฑรกัษ์เพิง่จะมบีทบาทส าค ัญในวงการศิลปะไทยช่วง 
2540 ซึง่วดัได้จากนทิรรศการท ัง้จากหอศลิป์เอกชนและพื้นท ีท่างศลิปะท ีไ่ม่เน้นประโยชน์เชงิพาณชิย์โดยมภีณัฑ
รกัษ์เป็นผู้ร่วมคัดสรรค์ผลงาน และในปจัจุบันภณัฑารกัษ์ไม่ได้มีความส าคญัแค่ ผู้ดูแลรักษาผลงานในหอศิลป์  
หรอืพพิธิภณัฑ์อย่างเดยีว แต่มหีน้าท ีใ่นการติดต่อ แลกเปลีย่น ประสานการประกวด ท าให้ภณัฑารักษ์เป็นผู้ท ี่ม ี
บทบาทหน้าท ีส่ าคญั ตัง้แต่การคดัสรร ผลกัดนัผลงานศลิปะบทบาทศลิปินร่วมสมยัให้มพีื้นท ีสู่่สังคมก็คอืการให้
ความรู้แก่สังคม ผ่านการบรรยาย การเขยีนบทความ การค้นคว้าวจิยั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาท ัง้กลุ่มคนดู
และผู้สนใจโดยท ัว่ไป เนือ่งจากว่าภณัฑารกัษ์ยุคบุกเบิกต้องมคีวามสามารถหลายด้าน ท ัง้ภาษาต่างประเทศ การ
ตดิต่อสื่อสาร ความรอบรู้เฉพาะทาง ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกศษิย์และสังคมโดยปรยิาย ท ัง้ในฐานะนกัวจิารณ์
การเขยีนบทความประกอบ หรอืการบรรยาย [4] 

ส่วนป ัจจยัท ี่จะท าให้ศลิปินหยุดการท างานได้นัน้ ศลิปินได้เสรมิเก ีย่วกบัประเดน็อื่นๆ ด้วย เช่น เรือ่ ง
หน้าท ีท่ ีต่ดิตวัมากบัเพศหญิง คอืหน้าท ีข่องแม่ เมือ่มลูีกแล้ว ศลิปินส่วนใหญ่มกัทุ่มเทเวลาท ัง้หมดให้กบัการเลีย้งดู
ลูก จนตนเองห่างหายไปจากงานศลิปะในท ีสุ่ด  
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศกึษาศลิปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศลิปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 จากการว ิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วจิยัสามารถน ามาสรุปผลแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อได้ ดงันี้ 
 ผู้วจิยัได้ส รุปว่า ศ ิลปินทุกท่านท ี่ยกตวัอย่างท ัง้หมด 11 ท่าน ไม่ได้ท างานเรยีกร้องสิทธิของผู้หญิง  
แต่ต้องการความเท่าเทยีมของทุกเพศทุกวยั เพราะการเรียกร้องสิทธขิองผู้หญิง เหมอืนเป็นการข่มสถานะของ
ผู้ชายเป็นกรายๆ ซึง่ศลิปินไม่ได้สื่อมาในแนวนัน้ ทุกเพศคอืมนุษย์ ท ีเ่ท่าเทยีมกนั มคีวามสามารถเหมอืนกนั แต่ท ี่
ศลิปินหญิงมคีนรู้จกัน้อยกว่าเพศชายนัน้ กล่าวได้ว่า เพราะศลิปินท ีเ่ป็นรุ่นบุกเบิกให้คนหนัมาสนใจทางด้านศลิปะ
นัน้ล้วนเป็นผู้ชายท ัง้หมด เช่นอาจารย์ศลิป์ พรีะศร ีอาจารย์ถวลัย์ ดชัน ีอาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์จงึท าให้คน
คุ้นชนิ แต่สมยัปจัจุบันมศีลิปินหญิงเพิ่มมากข ึ้น แต่ก ็ยงัมจี านวนน้อย อ้างอิงได้จากงานวจิยัศลิปินคอนเซปชวล
หญิงในประเทศไทย ของอุษาวด ีศรทีอง มหาวทิยาลยัศลิปากร ได้เปรยีบเทยีบจ านวนของศลิปินหญิงและศลิปิน
ชายในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492-2556 เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการการยนืยนัว่า จ านวนศลิปินหญิงมน้ีอยกว่า
ศลิปินชาย โดยงานวจิยัดงักล่าว ได้มกีารอ้างอิงข้อมูลจากการแสดงผลงานศลิปกรรมแห่งชาต ิครัง้ท ี ่1-56 พบว่ามี
รายชื่อศลิปินท ี่ร่วมแสดงผลงานศลิปะท ัง้หมด 471 คน แบ่งเป็นศิลปินชาย จ านวน 411 คน แต่ปรากฏรายชื่อ
ศลิปินหญิงเพยีง 60 คนเท่านัน้ [2] ด้วยเหตุนี้ จงึท าให้ศลิปินหญิงยงัไม่เป็นท ีรู้่จกักว้างขว้างมากเท่ากบัศลิปินชาย 
 ในเรือ่งของประเดน็การประสบความส าเรจ็ในอาชพีศลิปินนัน้ ผู้วจิยัได้สรุปจากข้อมูลของการสัมภาษณ์
ศลิปินว่า การจะประสบความส าเรจ็ในอาชพีศลิปินได้นัน้ ปจัจยัแรกและเป็นปจัจยัส าคญัเลยคอืเรือ่งของความขยนั 
การท างานอย่างต่อเนือ่ง ปจัจยัรองลงมาคอืเรือ่งทุนทรพัย์ เพราะหากไม่มทีุนทรพัย์ กไ็ม่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ ปจัจยัสุดท้ายคอืภณัฑารกัษ์หอศลิป์ ถ้าศลิปินท่านใดท ีม่ชี ือ่เสียงอยู่แล้ว ภณัฑารกัษ์หอศลิป์แทบไม่มผีลอะไร
ในการขายงานหรอืสร้างช ือ่เสียงให้ศลิปินเลย แต่จะมผีลกบัศลิปินท ีไ่ม่มชี ือ่เสียง ยงัไม่มพีื้นท ีใ่นการแสดงผลงาน
ตนเอง  ภัณฑารักษณ์หอ ศิลป์ จ ึง จะมีผล ต่อ การป ระส บความส าเร็จใ นการมีช ื่อ เสี ยงของศิล ปินได้   
ส่วนปจัจยัท ีจ่ะท าให้ศลิปินหยุดการท างานได้นัน้ คอืเรือ่งหน้าท ีท่ ีต่ดิตวัมากบัเพศหญิง คอืหน้าท ีข่องแม่ เมือ่มลูีก
แล้ว ศลิปินส่วนใหญ่มกัทุ่มเทเวลาท ัง้หมดให้กบัการเลี้ยงดูลูก จนตนเองห่างหายไปจากงานศลิปะในท ีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 
การว ิจยัครัง้นี้ว ัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการเรียนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวัยและเพือ่ศกึษาบทบาทของ

ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านภาษาให้ก ับเดก็ปฐมวัย กลุ่มตวัอย่างท ี่ใช้คอื ผู้ปกครองของเดก็ชาย 
และหญิงอายุ 3-4 ปี ท ีศ่กึษาในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จ านวน 292 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชัน้ภูม ิเครือ่งมอืท ีใ่ช้ใน
การวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็มคี่าความเช ือ่มัน่เท่ากบั 0.931 ได้แก่ พฒันาการ
ทางภาษาด้านท ักษะการฟงั พัฒนาการทางภาษาด้านท ักษะการพูด พฒันาการทางภาษาด้านท ักษะการอ่าน  
และพฒันาการทางภาษาด้านท ักษะการเข ียน และบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาของ
เดก็ปฐมวัย มคี่าความเช ื่อมัน่เท่าก ับ 0.870 ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู การเรยีนรู้ท ีบ้่านสถิตทิ ี่ใช้ค ือ  ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ Correlation ผลการวจิยัพบว่า 

1. บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านภาษาให้ก ับเด็กปฐมวยัภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
อันดบัแรก ค ือด้านการอบรมเลี้ยงดู รองลงมา คอื ด้านการเรยีนรู้ท ีบ้่าน 

2. การเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อันดบัแรกคอืพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการ
พูด รองลงมาพัฒนาการทางภาษาด้านท ักษะการฟงั พัฒนาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่านและพัฒนาการ 
ทางภาษาด้านทกัษะการเขยีน  

3. ผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวยัพบว่า มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01  

 
ค าส าคญั: บทบาทของผู้ปกครอง  การเรยีนรู้ด้านภาษา  เดก็ปฐมวยั 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the language learning of preschool children and to 

study the role of parents in promoting language learning for preschool children . The samples used are 
Parents of 3-4 year old boys and girls studying in child development centers were randomly selected . 
The instrument used in the research was a questionnaire about children's language learning . Having 
confidence equal to 0.931, namely language development in listening skills Language development in 
speaking skills Language development in reading skills and language development in writing skills and 
the role of parents in promoting language learning of preschool children The reliability is 0 .870 which is 
parenting.  Learning at home The statistics used were percentage, mean, standard deviation and 
correlation coefficient. The results showed that 

1.  The role of parents in promoting language learning for preschool children in an overview at a 
high level. The first is the parenting. Next is learning at home. 

2. The language learning of children in general is at a high level.  First is the language 
development of speaking skills.  Next was language development in listening skills.  Language 
development in reading skills and language development in writing skills 

3. An analysis of the relationship between the roles of parents in promoting language learning 
of preschool children shows that there is a significant positive relationship at the level of 0 .01 
 
Keywords: The Role of Parents, Language Learning, Early Childhood 
 

บทน า 
ปจัจุบันภาษาเป็นเครือ่งมอืของมนุษย์ท ีใ่ช้ในการสื่อความหมายให้สามารถสื่อสารตดิต่อท าความเข้าใจ

กนัโดยมีระเบียบของค าและเสียงเป็นเครื่องก าหนดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 [1] 
ให้ความหมายของค าว่าภาษา คือ  เสียงหรอืกริ ิยาอาการท ี่ท าความเข้าใจกนัได้ค าพูดถ้อยค าท ี่ใช้พูดจากัน  
ภาษาจงึมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสาร และแสดงให้เห ็น
ถงึวฒันธรรมอันยาวนานของคนในชาต ิภาษาทุกภาษาย่อมมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามบรบิท และท้องถิน่นัน้ๆ  
     การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีพฒันาการด้านภาษาให้ด ีข ึ้นนัน้ควรได้ร ับการร่วมกับ ผู้ปกครอง 
เพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรยีนตามศักยภาพของเด็กปฐมวยัเพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด  
ความต้องการ และความเป็นตวัตนของเดก็ท าให้เดก็มปีฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น และตอบสนองต่อความต้องการใน
การอยากเรยีนรู้ของเดก็ ภาษาเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ต่างๆ ของเดก็ปฐมวยั เดก็สามารถใช้ภาษาในการควบคุม
พฤตกิรรมของผู้อื่น ใช้ในการสืบค้นข้อ มูล และแลกเปลีย่นประสบการณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรมคีวามรู้เก ีย่วก ับ
ล าดบัข ัน้ตอนในการพฒันาทางภาษา เพือ่ท ี่จะได้ส่งเสรมิพัฒนาการได้ถูกต้องและเหมาะสมพ่อแม่ควรท า      
ความเข้าใจว่าเด ็กเรียนรู้ยงัไงและพยายามสนบัสนุนให้เดก็ค่อยๆ  เรยีนรู้มีละน้อยโดยใช้กจิกรรมท ีท่ าร่วมกัน 
ในการส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษากบัเดก็ 

จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท ีจ่ะศกึษาแนวการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวัย
ของผู้ปกครองว่านอกจากกจิกรรมท ีศู่นย์พฒันาเดก็เลก็ท ี่ครูได้ส่งเสรมิทกัษะของเดก็ในด้านภาษาแล้ว ผู้ปกครอง
ยงัมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิทกัษะด้านภาษาให้เดก็อย่างไรและในการส่งเสรมิทกัษะด้านภาษาให้กบัเดก็นัน้
ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาท ักษะการอ่าน ท ักษะการเข ียน ท ักษะการฟงัและท ักษะการพูดของเด็ก  
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เช่น อาจจัดกจิกรรมภายในครอบครวัเป็นการเรยีนรู้ท ีบ้่านให้กบัเดก็หรอืการอบรมเลี้ยงดูของแต่ล่ะครอบครัว  
ทีว่างแผนให้ลูกได้ ฝึกทกัษะทางภาษาผ่านนทิาน การเรียนพเิศษ หรอืสอนโดยใช้สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
โดยผู้วจิยัสนใจศกึษาผู้ปกครองของเดก็ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ในอ าเภอเมอืงนครนายก เนือ่งจากผู้ปกครองมคีวาม
สนใจให้ลูกไปเรยีนพเิศษเพิม่เตมิ จงึอยากทราบบทบาทของผู้ปกครองในเมืองนครนายก ว่ามีแนวทางในการ
พฒันาท ักษะทางภาษาของเดก็แบบใดเพื่อผู้วจิยัท ีจ่ะได้น าผลการวจิ ัยไปใช้เป็นข้อ มูลในการส่งเสรมิทกัษะด้าน
ภาษาของเดก็ปฐมวยัได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากย ิง่ข ึ้น 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวยั 
2. เพือ่ศกึษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมวยั 
 
กรอบแนวคิด 

 

 

 

 
     

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
 
              สมมติฐานการวิจยั  

บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านภาษามีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวยั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรท ีใ่ช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี้ได้แก่ ผู้ปกครองของเดก็ชายและหญิงอายุ 3-4 ปี ท ีก่ าลัง

ศกึษาอยู่ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก จ านวนทัง้สิ้น 1076 คน 
 1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวจิ ัยเป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กอ าเภอเมือง

นครนายก จังหวดันครนายก โดยการใช้หลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท ี่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 ได้จ านวนผู้ปกครอง 292 คน ผู้วจิ ัยจะด าเนนิการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมโิดยคิด
เทยีบตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามต าบลและเทศบาลในอ าเภอเมอืงนครนายก จังหว ัดนครนายกทีศู่นย์  
เดก็เลก็สังก ัด องค์การบรหิารส่วนต าบล เทศบาลแล้วจงึท าการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
ในแต่ละหน่วยงานทีส่ังกดั 
 
 

บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 

1. การอบรมเล้ียงดู 
2. การเรียนรู้ท่ีบ้าน 

 

การเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก 
1. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงั 
2. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพูด 
3. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่าน 
4. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการเขียน 
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ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

อ าเภอเมือง N n 
1. เทศบาล 
2. ต าบล 

3.82 
3.81 

0.66 
0.78 

 รวม 3.81 0.67 
 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วนดงันี้ 
  ส่วนท ี ่1 แบบสอบถามข้อมูลท ัว่ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาช ีพรายได้ สมาชิก 
ในครอบครวั 
  ส่วนท ี ่2 แบบประเมนิเก ีย่วกบัการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ประกอบด้วยพฒันาทางภาษาด้านทกัษะ
การฟงั พฒันาทางภาษาด้านทกัษะการพูดพฒันาทางภาษาด้านทกัษะการอ่านและพฒันาทางภาษาด้านทกัษะการ
เขยีน 
  ส่วนท ี่ 3 แบบสอบถามบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่เด ็กปฐมวัย
ประกอบด้วยการอบรมเลี้ยงดู และการเรยีนรู้ท ีบ้่าน 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผู้วจิยัด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์วธิกีารดงัต่อไปนี้  
  3.1 ตดิต่อครูศูนย์พฒันาเดก็เลก็แต่ละศูนย์และย ืน่หนงัสือขอความอนุเคราะห์  
  3.2 เดนิทางไปท าการสอบถามผู้ปกครองด้วยตนเอง  
  3.3 น าส่งและรบัคนืแบบสอบถามด้วยตนเอง เนื่องจากสถานประกอบการตัง้อยู่ในเขตท ี่ผู้ว ิจ ัย 
สามารถเดนิทางไปพบสะดวกและรวดเรว็  
  3.4 ตดิตามและรวบรวมแบบสอบถามจากลุ่มตวัอย่างแล้วน าไปวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติต่ิอไป  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์ด้วยสถติ ิดงันี้ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ 
Correlation 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครองในการส่งเสริมบทบาทการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวยั 
  ผลการว ิจยัประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คดิเป็นร้อยละ 65.8 และเพศชาย 
จ านวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 34.2 อายุส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 26-29 ปี คดิเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมามอีายุ 
20- 25 ปี ร้อยละ 24.7 อายุ 30-35 ปี ร้อยละ 21.9 อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 18.2 และอายุ 40 ปี ข ึ้นไป ร้อยละ 7.9 
ระดับการศึกษาส่ วนให ญ่ส าเร็จก ารศึกษา มั ธยมศึกษาคิดตอ นปลาย  คิดเป็นร้อ ยละ 61.0 รองลงมา  
ส าเรจ็การศึกษาแบบอื่น ร้อยละ 22.3 ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 16.4 และส าเรจ็การศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีร้อยละ 0.3 อาช ีพส่วนใหญ่ มอีาช ีพ เป็นรับจ้าง ค ิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาธุรกิจส่วนตัว  
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ร้อยละ 19.2 เกษตรกร ร้อยละ 12.7 รับอาชพีอย่างอื่น ร้อยละ 9.9 และรบัราชการ ร้อยละ 9.6 รายได้รวมของ
ครอบครวัต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนตัง้แต่ 15,000-20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมารายได้ต่อ
เดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 38.4 รายได้ต่อเดอืนตัง้แต่ 21,000-25,000 บาท ร้อยละ 9.6 และรายได้ต่อ
เดือนมากว่า 25 ,000 บาท ร้อยละ 2.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน  
คดิเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมามสีมาชกิในครอบครวั 3 คน ร้อยละ 27.7 มสีมาชกิในครอบครวั 4 คน ร้อยละ 27.1  
มสีมาชกิในครอบครวั 2 คน ร้อยละ 5.8 มสีมาชกิในครอบครวั 6 คน ร้อยละ 5.5 มสีมาชกิในครอบครวั 7 คน  
ร้อยละ 3.1 มสีมาชกิในครอบครวั 8 คน ร้อยละ 1.7 และมสีมาชกิในครอบครวั 9 คน ร้อยละ 0.3 
 
 2. ผลการศึกษาบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
ด้านภาษาจ าแนกเป็นรายด้าน (N=292) 

บทบาทผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนร ู้ด้านภาษา  X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ด้านการอบรมเล้ียงดู 
2. ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 

3.82 
3.81 

0.66 
0.78 

มาก 
มาก 

1 
2 

 ภาพรวม 3.81 0.67 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาอยู่ในระดบัมาก 

มคี่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอันดับแรกคือด้านการอบรมเลี้ยงดู โดยมคี่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา  
ด้านการเรยีนรู้ท ีบ้่าน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.81 

 
2.1 ด้านการอบรมเล้ียงดู 
 

ตารางท่ี 3 ด้านการอบรมเลี้ยงดู 
ด้านการอบรมเลีย้งดู X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ผู้ปกครองส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในด้านการอ่านเขียน
ได้อย่างเหมาะสมตามวยั 
3. ผู้ปกครองจดัสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
4. ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กมีนิสยัรกัการเรียนรู้ เช่น จดัหาหนงัสือ
ส าหรบัเด็ก 

3.82 
 

3.77 
 

3.79 
 3.88 

0.76 
 

0.75 
 

0.75 
0.71 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 มาก 

2 
 
4 
 
3 
1 

 ภาพรวม 3.82 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาพรวมผู้ปกครองส่งเสริมด้านการอบรมเลี้ยงดูให้ก ับเดก็อยู่ในระดับมาก        

โดยมีค่าเฉลีย่ 3.82 โดยผู้ปกครองส่งเสรมิให้เดก็มนีสิัยรกัการเรียนรู้ เช่น จดัหาหนงัสือส าหรับเดก็ มคี่าเฉลี่ย 
3.88 รองลงมา ผู้ปกครองส่งเสรมิการใช้ภาษาเพือ่สื่อสารในชวีติประจ าวนัของเดก็ได้อย่างถูกต้องมคี่าเฉลีย่ 3.82
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ผู้ปกครองจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้ของเดก็มคี่าเฉลีย่ 3.79 และท้ายท ีสุ่ดผู้ปกครองส่งเสรมิให้
เดก็ได้ช่วยเหลอืตนเองในด้านการอ่านเขยีนได้อย่างเหมาะสมตามวยัมคี่าเฉลีย่ 3.77 

 
2.2 ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน 
 

ตารางท่ี 4 ด้านการเรยีนรู้ท ีบ้่าน 
ด้านการเรียนร ู้ที่บ้าน X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ผู้ปกครองแนะน าเด็กในการท าการบ้าน 
2. ผู้ปกครองต ัง้เป้าหมายด้านการศึกษาให้แก่เด็ก 
3. ผู้ปกครองจดัท ากิจกรรมหรือเล่นเกมส์ร่วมกบัเด็ก 
4. ผู้ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟงัและพูดคุยเกี่ยวกบัรูปภาพ 
และเร่ืองราวท่ีได้ฟงั 

3.83 
3.85 
3.78 
3.75 

0.87 
0.85 
0.84 
0.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

2 
1 
3 
4 

 ภาพรวม 3.81 0.78 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ภาพรวมผู้ปกครองส่งเสรมิด้านการเรยีนรู้ท ีบ้่านอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.81 
โดยอันดับแรกผู้ปกครองตัง้เป้าหมายด้านการศกึษาให้แก่เดก็มคี่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมา ผู้ปกครองแนะน าเด ็ก 
ในการท าการบ้านมคี่าเฉลีย่ 3.83 ผู้ปกครองจดัท ากจิกรรมหรอืเล่นเกมส์ ร่วมกบัเดก็มคี่าเฉลีย่ 3.78 และท้ายท ีสุ่ด 
ผู้ปกครองเล่านทิานให้เดก็ฟงัและพูดคุยเก ีย่วกบัรูปภาพและเรือ่งราวท ีไ่ด้ฟงั มคี่าเฉลีย่ 3.75 
 
 3. ผลการศึกษาการเรียนรู้ด้านภาษาของเดก็ 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนร้อยละค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็จ าแนกเป็นรายด้าน
(N=292) 

ด้านการเรียนร ู้ที่บ้าน X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงั 
2. พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพูด 
3. พฒันาการทางภาษาด้านการอ่าน 
4. พฒันาการทางด้านภาษาด้านการเขียน 

3.71 
3.72 
3.62 
3.50 

0.80 
0.82 
0.75 
0.87 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

2 
1 
3 
4 

 ภาพรวม 3.64 0.72 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าภาพรวมการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 ในอันดับ

แรก ได้แก่ พัฒนาการทางภาษาด้านทกัษะการพูดมีค่าเฉลี่ย 3.72 ถดัมาพฒันาการทางภาษาด้านท ักษะการฟงั    
มีค่าเฉลี่ย 3.71 ถัดมาพัฒ นาการทางภาษาด้านการอ่ านมีค่าเฉลี่ย 3.62 และพัฒนาการทางด้านภาษา 
ด้านการเขยีนมคี่าเฉลีย่ 3.50 
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3.1 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟัง  
 

ตารางท่ี 6 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงั 
ด้านการเรียนร ู้ที่บ้าน X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. เด็กสามารถฟงัความหมายของค าศพัท์ได้ 
2. เด็กสามารถใช้ประสบการณ์เดิมในการแยกแยะเร่ืองท่ีฟงัได้ 
3. เด็กสามารถฟงัและถ่ายถอดเร่ืองราวได้ 
4. เด็กฟงัและสามารถออกเสียงไวยากรณ์ได้ 

3.79 
3.69 
3.74 
3.62 

0.83 
0.84 
0.87 
0.92 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 
4 

 ภาพรวม 3.71 0.80 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ภาพรวมพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.71
โดยอันดบัแรก เดก็สามารถฟงัความหมายของค าศพัท์ได้มคี่าเฉลีย่ 3.79 รองลงมา เดก็สามารถฟงัและถ่ายทอด
เรือ่งราวได้ มีค่าเฉลีย่ 3.74 เด ็กสามารถใช้ประสบการณ์เดมิในการแยกแยะเรือ่งท ี่ฟงัได้มคี่าเฉลีย่ 3.69 และน้อย
ท ีสุ่ด ท้ายท ีสุ่ดเดก็ฟงัและสามารถออกเสียงไวยากรณ์ได้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.62 
 
 3.2 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพูด 
 
ตารางท่ี 7 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพูด 

พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพดู  X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. เด็กสามารถพูดส่ือสารผู้อ่ืนได้ 
2. เด็กสามารถใช้ถ้อยค าและน ้าเสียงให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
3. เด็กสามารถเล่าเร่ืองเป็นประโยคสัน้ๆ ได้ 
4. เด็กมีทกัษะในการส่ือสารเหมาะสมกบัวยัและพูดถ่ายทอด
เร่ืองราวได้ 

3.76 
3.67 
3.67 
3.75 

 

0.89 
0.90 
0.90 

0.85 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

1 
3 
4 
2 

 ภาพรวม 3.72 0.82 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ภาพรวมพัฒนาการทางภาษาด้านท ักษะการพูดอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.72

โดยอันดบัแรก เดก็สามารถพูดสื่อสารผู้อื่นได้มคี่าเฉลีย่ 3.76 รองลงมา เดก็มทีกัษะในการสื่อสารเหมาะสมกบัว ัย
และพูดถ่ายทอดเรื่อ งราวได้มีค่าเฉลี่ย 3.75 เด ็กสามารถเล่าเรื่องเป็ นประโยคสั ้นๆ  ได้มีค่าเฉลี่ย  3.67  
และท้ายท ีสุ่ดเดก็สามารถใช้ถ้อยค าและน ้าเสียงให้ผู้อื่นเข้าใจได้มคี่าเฉลีย่ 3.67 
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3.3 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่าน 
 

ตารางท่ี 8 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่าน 
พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่าน X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. เด็กสามารถอ่านสญัลกัษณ์ได้ 
2. เด็กสามารถอ่านภาพและพูดข้อความด้านภาษาของตนได้ 
3. เด็กสามารถเข้าใจความหมายของค าได้ 
4. เด็กสามารถพูดข้อความตามความคิดของตนเองได้ 

3.61 
3.65 
3.59 
3.63 

0.82 
0.82 
0.82 

0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
4 
2 

 ภาพรวม 3.62 0.754 มาก 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ภาพรวมพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่านอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลีย่ 3.62

โดยอันดบัแรก เดก็สามารถอ่านภาพและพูดข้อความด้านภาษาของตนได้มคี่าเฉลีย่ 3.65 รองลงมา เด ็กสามารถ
พูดข้อความตามความคิดของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ย 3.63 เด ็กสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.61 
และท้ายท ีสุ่ด เดก็สามารถเข้าใจความหมายของค าได้มคี่าเฉลีย่ 3.59 

 
3.4 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการเขียน 
 

ตารางท่ี 9 พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการเขยีน 
พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการเขียน X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. เด็กสามารถขีดเขียนถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาได้
อย่างมีความหมาย 
2. เด็กสามารถบอกได้ว่าส่ิงท่ีเขียนคืออะไร 
3. เด็กสามารถเขียนตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
ตนเองได้ 

3.44 
 

3.52 
3.55 

0.92 
 

0.91 
0.92 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

3 
 
2 
1 

 ภาพรวม 3.50 0.87 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ภาพรวมพัฒนาการทางภาษาด้านท ักษะการเข ียนอยู่ในระดับปานกลาง  

มคี่าเฉลีย่ 3.50 โดยอันดบัแรก เด็กสามารถเขยีนตามความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการของตนเองได้ มคี่าเฉลี่ย 
3.55 รองลงมา เด ็กสามารถบอกได้ว่าสิ่งท ีเ่ข ียนคืออะไรมีค่าเฉลี่ย 3.52 และท้ายท ี่สุดเด ็กสามารถขดีเข ียน
ถ่ายทอดความคดิของตนเองออกมาได้อย่างมคีวามหมายมคี่าเฉลีย่ 3.44 
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4. การวิเคราะห์บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมว ัยตาม
ความคิดเหน็ของผู้ปกครองของเดก็ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดันครนายก  
 

ตารางท่ี 10 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมวยั
กบัการเรยีนรูด้านภาษาของเดก็ (N=292) 

 

บทบาทผูป้กครองในกาส่งเสริม
การเรียนร ู้ด้านภาษา 

พฒันาการทาง
ภาษาด้านทกัษะ

การฟัง 

พฒันาการ
ทางภาษาด้าน
ทกัษะการพดู 

พฒันาการทาง
ภาษาด้านการ

อ่าน 

พฒันาการ
ทางด้านภาษา
ด้านการเขียน 

 
ภาพรวม 

1. ด้านการอบรมเล้ียงดู R=.487** 
P = .000 

R=.546** 
P=.000 

R= .509** 
P = .000 

R = .465** 
P= .000 

R = .563** 
P= .000 

2. ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน R=.489** 

P=.000 
R= .531** 
P= .000 

R = .510 ** 
P= .000 

R= .511** 
P= .000 

R = .574** 
P= .000 

ภาพรวม 
R=.522** 
P=.000 

R= .576** 
P= .000 

R=.546** 
P = .000 

R= .524** 
P= .000 

R = .610** 
P= .000 

** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านภาษามคีวามสัมพนัธ์ก ับการ
เรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวยัโดย ด้านการอบรมเลี้ยงดู ภาพรวมมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าค ัญ 
ทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 กบัพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงั (r=.487**) บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ด้านภาษาให้ก ับเดก็ปฐมวยัภาพรวมรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวยัพบว่ามคีวามสัมพนัธ์กบัการเรยีนรู้ภาพรวมทุกด้านอย่างมนียัส าค ัญ
ทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมุตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาผลการศกึษาพบว่าภาพรวมผู้ปกครอง

ส่งเสรมิด้านการอบรมเลี้ยงดูให้กบัเด ็กอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.82 โดยผู้ปกครองส่งเสรมิให้เด ็กมนีสิัย 
รกัการเรยีนรู้ เช่น จดัหาหนังสือส าหรบัเด ็ก มคี่าเฉลีย่ 3.88 รองลงมา ผู้ปกครองส่งเสรมิการใช้ภาษาเพือ่สื่อสาร 
ในชวีติประจ าวนัของเดก็ได้อย่างถูกต้องมคี่าเฉลีย่ 3.82 ผู้ปกครองจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้
ของเดก็มคี่าเฉลีย่ 3.79 และท้ายท ี่สุด ผู้ปกครองส่งเสรมิให้เดก็ได้ช่วยเหลอืตนเองในด้านการอ่านเข ียนได้อย่าง
เหมาะสมตามวยัมคี่าเฉลีย่ 3.77 ดงัท ีเ่กรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัด ิ ์[2] กล่าวว่า การสอนภาษาเดก็ในชวี ิตประจ าว ัน
จะช่วยให้เดก็ได้พฒันาด้านการพูดได้ เป็นต้น 

ภาพรวมผู้ปกครองส่งเสรมิด้านการเรยีนรู้ท ี่บ้านอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.81 โดยอันดบัแรก 
ผู้ปกครองตัง้เป้าหมายด้านการศกึษาให้แก่เดก็ มคี่าเฉลีย่ 3.85 รองลงมา ผู้ปกครองแนะน าเดก็ในการท าการบ้าน
มคี่าเฉลีย่  3.83 ผู้ปกครองจดัท ากจิกรรมหรือเล่นเกมร่วมกบัเดก็ มคี่าเฉลีย่  3.78 และท้ายท ี่สุด ผู้ปกครองเล่า
นทิานให้เดก็ฟงัและพูดคุยเก ีย่วกบัรูปภาพและเรือ่งราวท ีไ่ด้ฟงั มคี่าเฉลีย่ 3.75 ดงัท ีแ่ก้วตา นพมณจี ารัสเลศิ [3] 
กล่าวว่า การจดักจิกรรมหรอืการเล่นกับลูกจะกระตุ้นพฒันาการเดก็ มคีวามจ าเป็นมาก เนือ่งจากเดก็ๆ ต้องได้ร ับ
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การพฒันาท ัง้ 4 ด้านคอื ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมดัเลก็ ด้านภาษา ด้านสังคมและอารมณ์สิ่งเหล่านี้
จะมาจากการเคลือ่นไหวท ากจิกรรมต่างๆ กบัลูก 

2.การเรียนรู้ด้านภาษาของเดก็ผลวจิ ัยพบว่าภาพรวมพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงัอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.71โดยอันดบัแรก เดก็สามารถฟงัความหมายของค าศ ัพท์ได้ มคี่าเฉลีย่ 3.79 รองลงมา  
เดก็สามารถฟงัและถ่ายถอดเรือ่งราวได้ มคี่าเฉลีย่ 3.74 เด ็กสามารถใช้ประสบการณ์เดมิในการแยกแยะเรือ่งท ีฟ่งั
ได้มีค่าเฉลี่ย 3.69 และน้อยท ี่สุด ท้ายท ี่สุดเดก็ฟงัและสามารถออกเสียงไวยากรณ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62  
ดังท ี่ เกรีย งศักดิ ์เจริญ วงศ์ศ ักดิ ์[4] กล่าวว่าเด ็กสามารถจับ ประเด็นในเนื้อหาท ี่ได้ฟงัไปและส ามารถ 
ถ่ายทอดเรือ่งราวและเดก็ได้คดิต่อยอด เป็นต้น 

ภาพรวมพัฒ นาการทางภาษาด้านท ักษะการพูดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 โดยอันดับแรก  
เดก็สามารถพูดสื่อสารผู้อื่นได้ มคี่าเฉลีย่ 3.76 รองลงมา เดก็มทีกัษะในการสื่อสารเหมาะสมกบัวยัและพูดถ่ายทอด
เรือ่งราวได้มคี่าเฉลีย่ 3.75 เดก็สามารถเล่าเรือ่งเป็นประโยคสัน้ๆ ได้ มคี่าเฉลีย่ 3.67 และท้ายท ีสุ่ดเดก็สามารถใช้
ถ้อยค าและน ้าเสียงให้ผู้อื่นเข้าใจได้มคี่าเฉลีย่ 3.67 ดงัท ีพ่ชิญาดา ธาตุอินจนัทร์ [5] ได้กล่าวว่า การพูดการตอบ
ค าถามจากปรศินาค าทายจะช่วยส่งเสรมิให้เดก็สามารถบอกสิ่งต่างๆ และสื่อความหมายเป็นเรือ่งราวได้ 

ภาพรวมพัฒนาการทางภาษาด้านท ักษะการอ่านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62โดยอันดับแรก  
เดก็สามารถอ่านภาพและพูดข้อความด้านภาษาของตนได้ มคี่าเฉลีย่ 3.65 รองลงมา เดก็สามารถพูดข้อความตาม
ความคดิของตนเองได้ มคี่าเฉลีย่ 3.63 เดก็สามารถอ่านสัญลักษณ์ได้มีค่าเฉลีย่ 3.61 และท้ายท ีสุ่ด เดก็สามารถ
เข้าใจความหมายของค าได้ มีค่าเฉลีย่ 3.59 ดงัท ีศุ่ภมาส จริกอบสกุล; สุทธาภา โชตปิระดษิฐ์; และสพลณภทัร์  
ศรแีสนยงค์ [6] กล่าวว่า การพฒันาการการอ่านของเดก็คอืการเล่านทิานท ีม่ภีาพสีสันสวยงามเดก็จะจนิตนาการ
ตามภาพทีต่วัเองเหน็และเล่าเรือ่งออกมาเป็นค าพูดได้ 

ภาพรวมพัฒนาการทางภาษาด้านทกัษะการเขยีนอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.50 โดยอันดบัแรก 
เดก็สามารถเข ียนตามความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการของตนเองได้ มคี่าเฉลีย่  3.55 รองลงมา เด ็กสามารถ
บอกได้ว่าสิ่งท ีเ่ข ียนคอือะไร มคี่าเฉลีย่ 3.52 และท้ายท ีสุ่ดเด ็กสามารถข ีดเข ียนถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ออกมาได้อย่างมคีวามหมาย มคี่าเฉลีย่ 3.44 ดงัท ี ่สุทธาภา โชตปิระดษิฐ์ [7] กล่าวว่า เดก็ฟงันทิานท ีค่รูเล่าให้ฟงั
และสามารถน าวาดภาพไปตามจนิตนาการหลงัจากท ี่ฟงันิทานไปแล้วได้สามารถถ่ายทอดได้ว่าตวัเองวาดฉาก
อะไรในนทิานท ีไ่ด้ฟงัไปแล้วได้ 

3. ผลก ารทดสอบสมมุ ติฐานพบว่าบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้ านภาษา                           
มคีวามสัมพนัธ์กบัการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวยัโดย ด้านการอบรมเลี้ยงดู ภาพรวมมคีวามสัมพนัธ์ทางบวก
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 กบัพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟงั (r=.487**) บทบาทผู้ปกครองใน
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมวยัภาพรวมรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของ
ผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาของเดก็ปฐมวยัพบว่ามคีวามสัมพนัธ์กบัการเรยีนรู้ภาพรวมทุกด้าน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมุตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวจิยัเรือ่งบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมวยัเป็นผู้ปกครอง

ของเดก็ปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กอ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก จ านวน 292 คน เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 65.8 มากกว่าเพศชายร้อยละ 34.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 26-29 ปี ร้อยละ 27.4 ส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษา
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ตอนปลาย คดิเป็นร้อยละ 61.0 มอีาชพี เป็นรบัจ้าง ร้อยละ 48.6 ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนตัง้แต่ 15,000-20,000 
บาท คดิเป็นร้อยละ 49.7 มสีมาชกิในครอบครวั 5 คน ร้อยละ 28.8  

จากการศกึษาพบว่าบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านภาษาให้กบัเดก็ปฐมวยัภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก อันดบัแรกคอืด้านการอบรมเลี้ยงดู รองลงมาคอืด้านการเรยีนรู้ท ีบ้่าน การเรยีนรู้ด้านภาษาของเด็ก
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อันดบัแรกคอืพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการพูด รองลงมาพัฒนาการทางภาษาด้าน
ทกัษะการฟงั พฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการอ่าน และพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการเขยีน ผลวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวยัพบว่า  
มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01  
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้ม ีวตัถุประสงค์เพือ่  1) ศ ึกษาความต้องการและ 2) เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศ ึกษาต่อ 
ในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถาน
ทีต่ ัง้นครนายก กลุ่มตัวอย่างคอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท ี6่ สังกดั ส านักงานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามัธยมศกึษา  
เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) จ านวน 370 คน ได้มาโดยวธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิเครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิ ัย 
ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการและเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศ ึกษาศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก จ านวน 18 ข้อ 
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้นครนายก  
ด้านหลักสูตร และด้านอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ค่าความเช ื่อมัน่ท ัง้ฉบับ เท่ากบั  0.915 การว ิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square ผลการวจิยัพบว่า 

1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังก ัด ส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุรี, 
นครนายก, สระแก้ว) มคีวามต้องการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก มจี านวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 38.4 

2. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาว ิชาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดั ส านกังาน
เขตพื้นท ี่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก , สระแก้ว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อันดับแรกด้านภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้นครนายก รองลงมา 
ด้านหลกัสูตร และด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามล าดบั 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

466 
 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าเหตุผลในการตดัสินใจด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตร
และด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมสัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ความต้องการศกึษาต่อ  ระดบัอุดมศกึษา  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 

Abstract 
The purpose of this study were 1 )  to study the requirements and 2 ) to study the reasons to 

study at Suan Dusit University Nakhonayok in Early childhood Education .  Faculty of Education.  The 
sample group was 3 7 0  Grade 1 2 th students under the Secondary Education Service Area Office 7 
( PrachinBuri, Nakhonayok and Sakaeo) .  All participants were selected by Stratifed sampling.  
The instrument used in the study was 1 8  items of the requirement and reason to study at Suan Dusit 
University in Early childhood Education. Faculty of Education. The sample group was 370 Grade 12 th 
students under the Secondary Education Service Area Office 7 Questionnaire. The questionnair consists 
of 3 parts; the corporat image, the curriculumn, and the environmental influences. The questionnair had 
statistical significance at 0.195. The percentage, mean, standard deviation, and Chi - Square were used 
for statistics annlysis. The results of the study showed that;  

1. 142 or 38.4% of grade 12 th students under  the Secondary Education Service Area Office 7 
(PrachinBuri, Nakhonayok and Sakaeo). required to study at Suan Dusit University Nakhonayok in Early 
childhood Education. Faculty of Education.  

2 .The reason to study the reasons to study at Suan Dusit University Nakhonayok in Early 
childhood Education. Faculty of Education. Grade 12 th students under the Secondary Education Service 
Area Office 7 (PrachinBuri, Nakhonayok and Sakaeo) had moderate level include the corporate image, 
the curriculum and the environmental influence. respectively. 
  3. The results of hypothesis testing.  The reason to decide about corporate image, The reason 
to decide about curriculum and The reason to decide about environmental influences related to the need 
to study at Suan dusit University Nakhonnayok in Early childhood, Faculty of Education with statistical. 
significance at 0.05 respectively. 
 
Keywords: The Further Education Requiremwnt, Tertiary, Suan Dusit University 
 
บทน า  

สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันท ี่ท าหน้าท ีจ่ดัการศึกษาในระดบัสูงสุดท ีส่ังคมมอบหมายให้ท าหน้าท ี่
พฒันาความเจรญิงอกงามทางสตปิญัญา และความคดิเพือ่พัฒนาประเทศ และมุ่งพฒันาคนให้เป็นผู้ท ี่มคีุณธรรม 
จรยิธรรม มคีวามรู้ความเข้าใจ ซึง่การศกึษาระดบัอุดมศกึษาจงึเป็นเหมอืนแหล่งความรู้ท ีเ่สรมิสร้างความก้าวหน้า 
เพื่อ เป็นป ัจจัยในการพัฒนามนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒ นาความรู้ ความเช ี่ยวชาญ เฉพาะสาข า  
เป็นการแสวงหาความจรงิทางวชิาการ การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในปจัจุบัน เน้นพฒันาความสามารถท ีย่ ัง่ย ืน
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ของผู้เรยีน ในการหาความรู้ใหม่ตลอดชีวติ รวมท ัง้เน้นการสร้างความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ด ารงชวีติ และประกอบอาชพีในอนาคต การตดัสินใจศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา จงึเป็นเรือ่งส าคญัมาก เนือ่งจาก
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศ การตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในสาขาวชิาใดนัน้ ถอืเป็นจุดเริม่ต้นส าคญัในการประกอบ
อาชพีในอนาคต สอดคล้องกับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกที่ต ัง้นครนายก ท ีใ่ห้ความส าค ัญกับ
การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เพือ่มุ่งเน้นสร้างบัณฑติให้มคีุณภาพ เป็นพลเมอืงท ีด่ ีมทีกัษะและสมรรถนะของคน
ในศตวรรษที ่21 อย่างสมบูรณ์ มกีระบวนการคดิวเิคราะห์ แก้ปญัหา ปรบัตวัได้ มคีุณธรรมจรยิธรรม มสุีขภาวะท ี่
ด ีมีจติส านึกรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มีจติอาสา สามารถท างานได้จริง และอยู่รอดในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ครูและบุคลากรทางการศกึษาถอืเป็นผู้ท ีม่บีทบาทส าคญัในการดูแลและให้การศึกษาส าหรบัเดก็ปฐมวัย 
อีกท ัง้เป็นผู้มอีิทธพิลต่อการเรยีนรู้ของเดก็ หลกัสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ตระหนกัถึง
ความส าคญัดงักล่าว ในฐานะผู้ผลติบัณฑติวชิาชพีครูปฐมวยั การพฒันานกัศกึษาจงึมุ่งเน้นให้มคีุณลกัษณะส าค ัญ
ของความเป็นครูในศตวรรษที ่21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลกัสูตร คอื สร้างครูปฐมวัย
มอือาชพีท ีม่คีวามรู้ด ีบุคลกิภาพเด่น เน้นภาษา เรยีนรู้ผ่านเทคโนโลย ีจากความเช ี่ยวชาญที่มขีองมหาวทิยาลัย
สวนดุสิต โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ท ี่เช ื่อมโยงการเรียนรู้จากการท างาน (Work-bases Learning)  
การจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based-Education) โดยมโีรงเรยีนสาธติละอออุทศิ ซึง่ถงึพร้อม
ด้วยบุคลากรท ีม่ปีระสบการณ์และเชยีวชาญด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์ส าค ัญ
ระหว่างการเรยีน ร่วมกบัการบูรณาการเทคโนโลยกีบัการเรยีนการสอนอย่างเตม็รูปแบบ [1] 
 จากความส าคญัดงักล่าว ผู้วจิยัจงึมีความสนใจ ท ีจ่ะศกึษาความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท ี ่6 สังกดัส านักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, 
สระแก้ว) โดยข้อมูลท ี่ได้จากการศึกษาครัง้นี้จะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงการประชาสัมพนัธ์
การให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ นครนายก และเป็นแนวทางในการ
แนะแนวเพือ่ ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจและตดัสินใจเลอืกเข้าศ ึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษา
นอกสถานทีต่ ัง้นครนายก เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานที่ต ัง้นครนายก บรรลุตาม
เป้าหมายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) 

2. เพื่อศ ึกษาเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
    ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 
       Independent Variables     Dependent Variables  

        
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. เหตุผลในการตัดสินใจด้านภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสัมพันธ์กบัความต้องการเข้าศ ึกษาต่อ  
ในระดับ อุดมศึกษา สาขาว ิชาการศึกษาป ฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษา  
นอกสถานทีต่ ัง้นครนายก 

2. เหตุผลในการตัดสินใจด้านหลักสูตรสัมพันธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก  

3. เหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมสัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศ ึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถาน
ทีต่ ัง้นครนายก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากร ประชากรท ีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดัส านกังานเขต

พื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) จ านวนทัง้สิ้น 5,156 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  การก าหนดกลุ่มตวัอย่างนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท ี่ 6 สังกดัส านักงานเขตพื้นท ี่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจีนบุร,ี นครนายก , สระแก้ว) ตามหลักของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 370 คนโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิ

 
 
 

ความต้องการเข้าศึกษาต่อ 
ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยั 

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ท่ีตัง้นครนายก 

 

 

 

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมว ัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ท่ีตัง้นครนายก 

1. ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

2. ด้านหลกัสูตร 

3. ด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคม 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                        จงัหวดั                                             จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ปราจีนบุรี 
นครนายก 
สระแก้ว 

1,965 
1,140 
2,051 

141 
82 
147 

รวม 5,156 370 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
เครือ่งมอืท ีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท ี่ 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท ี่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 7 (ปราจนีบุรี, นครนายก , สระแก้ว) ประกอบไปด้วย เพศ,แผนการเรยีน, เกรดเฉลี่ย (GPA) 
จงัหวดั, อาชพีผู้ปกครอง, รายได้ผู้ปกครอง 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศ ึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาว ิชาการศกึษา
ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก จ านวน 18 ข้อ ได้แก่ ด้าน
ภาพลกัษณ์ ด้านหลกัสูตร ด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อม พบว่าค่าความเช ือ่มัน่ท ัง้ฉบับเท่ากบั 0.915 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนเกีย่วกบัความต้องการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก  

 
โดยก าหนดระดบัคะแนนมเีกณฑ์การให้คะแนนระดบัการตดัสินใจ 5 ระดบั ดงันี้ 

ระดบัคะแนน  5 หมายถงึ มากท ีสุ่ด 
ระดบัคะแนน  4 หมายถงึ มาก 
ระดบัคะแนน  3 หมายถงึ ปานกลาง 
ระดบัคะแนน  2 หมายถงึ น้อย 
ระดบัคะแนน  1 หมายถงึ น้อยท ีสุ่ด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วจิยัตดิต่อประสานงานกับครูในสังกดั ส านักงานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 7 (ปราจนีบุรี, 
นครนายก, สระแก้ว) เพือ่ขอเข้าท าการเกบ็ข้อมูล 

2. ก าหนดวนัและเวลา ท าหนงัสือแจ้งโรงเรยีนเพือ่ขออนุญาตเกบ็ข้อมูล 
3. ผู้ว ิจ ัยลงเก็บข้ อ มูลแบบสอ บถาม ท ี่ต อบแบบสอ บถามโดยนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท ี่  6  

สงักดัส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) 
4. ผู้วจิยัตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษา

ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้นครนายก และน ามาวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ข้อ มูลโดยวธิทีางสถติโิดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าจ านวนร้อยละ, ค่าเฉลี่ย
เลขคณติ, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังก ัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 7 (ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว) 
จากการศกึษาความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี่ 6 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) ข้อมูลพื้นฐานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท ี ่6 พบว่ามจี านวนนักเรยีนท ัง้หมด 370 คน เป็นเพศชาย จ านวน 132 คน คดิเป็นร้อยละ 35.7 และเพศหญิง 
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 แผนการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี ่6 แผนการเรยีนวทิย์ - คณิต 
จ านวน 224 คน คดิเป็นร้อยละ 40.5 แผนการเรยีนศลิป์  - ค านวณ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 แผนการ
เรยีนศลิป์ภาษา จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 8.4 และแผนการเรยีนอื่นๆ 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3.2 เกรดเฉลี่ย 
(GPA) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 เกรดเฉลีย่  2.00 - 2.50 จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 14.6 เกรดเฉลี่ย 
2.5 0 - 3 .0 0 จ านวน 1 10 คน คิด เป็ น ร้อย ละ 29.7 เกรด เฉลี่ย 3.00 - 3.50 จ านวน 161  คน คิดเป็ น 
ร้อยละ 43.5 และเกรดเฉลีย่ 3.50 - 4.00 จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 สังก ัดส านกังานเขตพื้นท ี่การศกึษา
มธัยมศึกษาเขต 7 จ ังหว ัดปราจนีบุรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 จงัหวดันครนายก จ านวน 82 คน  
คดิเป็นร้อยละ 22.2 และจงัหวดัสระแก้ว จ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 39.7 อาชพีผู้ปกครองของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีท ี่ 6 เกษตรกร/รบั จ้างท ัว่ไป จ านวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.4 ข้าราชการ/รฐัว ิสาหกิจ  
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  
และประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 รายได้ผู้ปกครองของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี่ 6 
รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 12.4 รายได้ 10,000 - 15,000 บาท จ านวน 145 คน 
คดิเป็นร้อยละ 39.2 รายได้ 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 27.6 และรายได้ 20,000 ข ึ้นไป 
จ านวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 20.8 

 
2. ผลการศึกษาเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมว ัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีตัง้นครนายก ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  6 สังก ัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 7 (ปราจีนบุรี , นครนายก , 
สระแก้ว) 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ 

เหตุผลในการตดัสินใจในการเข้าศึกษาต่อ X̅ S.D. ความหมาย อนัดบั 
1. ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต ัง้นครนายก 
2. ด้านหลกัสูตร 
3. ด้านอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมาทางสงัคม 

3.86 
 

3.80 
3.47 

0.56 
 

0.60 
0.70 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
 
2 
3 

ภาพรวม 3.80 0.50 ปานกลาง 

 
 จากตารางท ี ่2 พบว่า เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง อันดับแรกด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานที่ต ัง้นครนายก  
(X̅ = 3.86, S.D. = 0.56) รองลงมาด้านหลกัสูตร (X̅ = 3.80, S.D. = 0.60) และด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม (X ̅= 3.47,S.D. = 0.70) ตามล าดบั 
 

3. ผลการศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมว ัย  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีตัง้นครนายก ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  6 สังก ัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 7 (ปราจีนบุรี , นครนายก , 
สระแก้ว) 
 
ตารางท่ี 3 ร้อยละความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 

ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต ัง้นครนายก  

142 
 

38.4 
 

2. ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต ัง้นครนายก  

228 
 

61.6 

ภาพรวม 370 100 

 
จากตารางท ี ่3 พบว่านักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี่ 6 สังก ัดส านกังานเขตพื้นท ี่การศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) ท ีม่คีวามต้องการเข้าศ ึกษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาว ิชาการศกึษา
ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก มจี านวน 142 คน คดิเป็น
ร้อยละ 38.4 และไม่ต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก มจี านวน 228 คน คดิเป็นร้อยละ 61.6 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
4.1 เหตุผลในการตดัสินใจด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัสัมพนัธ์ก ับ

ความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกพบว่ามนียัส าคญัทางสถติ ิท ีร่ะดบั 0.05 นัน้คอืเหตุผลในการตดัสินใจ 
ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสัมพนัธ์ก ับความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกโดยมคี่า x2 = 22.268,  
P = 0.000, Phi = 15.74 ดงัตารางท ี ่4 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยักบัความต้องการเข้า
ศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษา สาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษา 
นอกสถานทีต่ ัง้นครนายก 

ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต ัง้

นครนายก 

ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา  
รวม 

               ต้องการ                             ไม่ต้องการ 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

5 
1.4% 
70 

18.9% 
67 

18.1% 

36 
9.7% 
129 

34.9% 
63 

17% 

41 
11.1% 

99 
53.8% 
130 

35.1% 
รวม 142 

38.4% 
228 

61.6% 
370 

100% 

 x2 = 22.268, P = 0.000, Phi = 15.74 

5. เหตุผลในการตดัสินใจด้านหลกัสตูร 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตัดสินใจด้านหลกัสูตรสัมพนัธ์กบัความต้องการเข้า

ศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษา
นอกสถานทีต่ ัง้นครนายก พบว่ามนีัยส าคญัทางสถติ ิท ีร่ะดบั 0.05 นัน้คอื เหตุผลในการตดัสินใจด้านหลกัสูตร
สัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก โดยมคี่า x2 = 36.224, P = 0.000, Phi = 19.96 ดงัตารางท ี ่5 

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านหลกัสูตรสัมพันธ์กบัความต้องการเข้าศ ึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้
นครนายก 

ด้านหลกัสตูร ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา  
รวม ต้องการ ไม่ต้องการ 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

4 
1.1% 
69 

18.6% 
69 

18.6% 

48 
13.% 
124 

33.5% 
56 

15.1% 

52 
14.1% 
193 

52.2% 
125 

33.8% 
รวม 142 

38.4% 
228 

61.6% 
370 

100% 

x2 = 36.224, P = 0.000, Phi = 19.96 
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6. เหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
สัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก พบว่ามนียัส าคญัทางสถติทิ ี่ระดบั 0.05 นัน้คอื การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมสัมพนัธ์กบัความต้องการเข้า
ศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษา
นอกสถานทีต่ ัง้นครนายก โดยมคี่า x2 = 41.759, P = 0.000, Phi  = 13.43 ดงัตารางท ี ่6 

ตารางท่ี 6 การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
สัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก 
ด้านอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา รวม 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
น้อย 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

1 
0.3% 
65 

17.6% 
76 

20.5% 

34 
9.2% 
137 
37% 
57 

15.4% 

35 
9.5 
202 

54.6% 
133 

35.9% 

          รวม                                            142 
                                                             38.4% 

228 
61.6% 

370 
100% 

x2 = 41.759, P = .000, Phi = 13.43 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศ ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาว ิชาการศึกษาปฐมวัย  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางอันดบัแรกด้านภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานที่ต ัง้นครนายก  
(X̅ = 3.86, S.D. = 0.56) รองลงมาด้านหลกัสูตร (X̅ = 3.80, S.D. = 0.60) และด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคม (X̅ = 3.47 , S.D. = 0.70) สอดคล้องกบัธนวรรณ รกัอู่  [2] ปจัจ ัยท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกเข้าศ ึกษาต่อ
ระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก
ท ีสุ่ด เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ ด้านหลกัสูตร และด้านเหตุผล
ส่วนตวั 

2. เหตุผลด้านภาพลักษณ์มีความสัมพนัธ์ก ับการตัดสินใจเข้าศ ึกษาต่อในระดบัอุดมศกึษาสาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังก ัดส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก, สระแก้ว) ได้แก่ 
ระดบัมาก มีความต้องการ จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 18.1 และไม่ต้องการ จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 17 
รองลงมาเป็นระดบัปานกลาง มคีวามต้องการ 70 คน คดิเป็นร้อยละ 18.9 และไม่ต้องการ จ านวน 129 คน คดิเป็น
ร้อยละ 34.9 และระดบัน้อย มีความต้องการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และไม่ต้องการ จ านวน 36 คน  
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คดิเป็นร้อยละ 9.7 สอดคล้องกบัธนวรรณ รกัอู่ [2] พบว่า ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากท ี่สุด เนือ่ งจาก มหาวทิยาลัยฯ มชี ื่อเสียงมายาวนานและมคีรู อาจารย์ท ี่เก่ง มคีวามรู้ความสามารถ  
มคีวามเช ี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นมหาวทิ ยาลัยฯ ท ี่สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็ นท ี่ยอมรับจาก
ตลาดแรงงานได้มกีารน าเทคโนโลย ี เครือ่งมอื อุปกรณ์การเรยีนการสอนทีท่นัสมยัมาใช้ในห้องเรยีน 

3. เหตุผลด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจเข้าศ ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาว ิชา
การศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี  นครนายก, สระแก้ว) ได้แก่ 
ระดบัมาก มคีวามต้องการ จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 18.6 และไม่ต้องการ จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 15.1 
รองลงมาเป็นระดบัปานกลาง มคีวามต้องการ 69 คน คดิเป็นร้อยละ 18.6 และไม่ต้องการ จ านวน 124 คน คดิเป็น
ร้อยละ 33.5 และระดับน้อย มคีวามต้องการ จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.1 และไม่ต้องการ จ านวน 48 คน  
คดิเป็นร้อยละ 13 สอดคล้องกบัธนวรรณ รกัอู่  [2] พบว่า ด้านหลักสูตร โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมากท ี่สุด 
หลกัสูตรท ีเ่ปิดสอนเน้นด้านสาขาวชิาช ีพซึง่เป็นหลกัสูตรท ีต่รง ตามความต้องการของตลาดแรงงานซึง่ผู้ส าเร็จ
การศกึษาเช ื่อมัน่ว่าหากส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั แห่งนี้ไปจะเป็นท ีรู้่จ ักในวงการของผู้ประกอบอาชีพ
ทางด้านสาชาวิชาช ีพนัน้ๆ และมีโอกาสท ี่จะได้ร ับการ พิจารณารับเข้าทางานมากกว่าผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวชิาเดยีวกนัจากมหาวทิยาลยัอื่น อีกท ัง้ มหาวทิยาลยัฯ ยงัมหีลกัสูตรท ีม่ชี ือ่เสียงและมคีุณภาพ 

4. เหตุผลด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมมคีวามสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดัส านักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุร,ี นครนายก , 
สระแก้ว) ได้แก่ ระดับมาก มีความต้องการ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และไม่ต้องการ จ านวน 57 คน  
คดิเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาเป็นระดบัปานกลาง มคีวามต้องการ 65 คน คดิเป็นร้อยละ 17.6 และไม่ต้องการ 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และระดับน้อย มคีวามต้องการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และไม่
ต้องการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 สอดค ล้อ งกับ ธนวรรณ รักอู่  [2] พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว  
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเนื่องจากมหาวทิยาลัยฯ มกีารเปิดสอนในหลักสูตรและ สาขาวชิาท ี่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรยีน นกัศ ึกษาได้นกัเรียน มีรุ่นพี่เป็นผู้แนะน าให้เลือกเรียน 
ในมหาวิทยาลยัแห่งนี้ นกัเรยีนมผู้ีปกครอง ครูท ี่ปรกึษา ครูแนะแนวเป็นผู้แนะน าให้เลือกเรยีนต่อ ตลอดจนมี
บุคคลท ี่นกัเรยีนประทบัใจ (Idol) และเป็นศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยัแห่งนี้ซึง่มผีลต่อการ ตดัสินใจเลอืกเรยีนต่อ  
ในมหาวทิยาลยั 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท ี ่6 สังกดั ส านักงานเขตพื้นท ีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 7 (ปราจนีบุรี, 
นครนายก, สระแก้ว) มคีวามต้องการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก มจี านวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 38.4  

2. เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศึกษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัสวนดุสิตศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายกของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท ี่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจีนบุร ,ี นครนายก , สระแก้ว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อันดบัแรก ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก รองลงมาเป็น
อันดบัท ี ่2 ด้านหลกัสูตร และด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามล าดบั 
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3. เหตุผลในการตัดสินใจด้านภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสัมพันธ์กบัความต้องการเข้าศ ึกษาต่อ  
ในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถาน
ทีต่ ัง้นครนายก 

4. เหตุผลในการตัดสินใจด้านหลักสูตรสัมพันธ์กบัความต้องการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้นครนายก  

5. เหตุผลในการตดัสินใจด้านอิทธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสังคมสัมพนัธ์กบัความต้องการเข้าศ ึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกสถาน
ทีต่ ัง้นครนายก 
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บทคดัย่อ 
การว ิจ ัยครัง้นี้ม ีวตัถุประสงค์เพื่อศ ึกษาปจัจัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 

และศกึษาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ปีการศกึษา 2562 
ท ัง้ 4 ศูนย์การศึกษา คือ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว ิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ต ัง้นครนายก  
ศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้ล าปาง จ านวน 255 คน เครือ่งมอืท ี่ใช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการศกึษา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ท ัศนคติท ีม่ ีต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ การรบัรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศมคี่าความเช ือ่มัน่ .875, .893 , .873 ตามล าดบัและพฤติกรรม 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อ มูล  
ด้านความบันเทงิ ด้านสังคมออนไลน์ มคี่าความเช ือ่มัน่ .908, .881, .812, .866, .858 ตามล าดบั สถิตทิ ี่ใช้ ค ือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่เลขคณติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test ค่า F-test และค่า Correlation ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้ 

1. ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาของนักศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สวนดุสิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากท ีสุ่ด อันดบัแรกคอืด้านการรบัรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ รองลงมาคือ  
ด้านทศันคตทิ ีม่ต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ และด้านการรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ตามล าดบั 

2. พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท ีสุ่ด อันดับแรกด้านการตดิต่อสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการศึกษา  
ด้านความบันเทงิ และด้านสังคมออนไลน์ ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวก
ทัง้ภาพรวมและรายด้านกบัพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การศกึษา ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลท าให้
ปจัจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
เพือ่การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกนั 

ค าส าคญั: ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์  พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 

The purpose of this research was to Factors related to the use of information technology for education 
of Faculty of Education students Suan Dusit University.  The sample group used in this research was the 
undergraduate students from the Faculty of Education, Suan Dusit University in the academic year 2019 in all 
4 educational centers namely Suan Dusit University, SuphanBuri Campus, Nakhon Nayok  
Non- Formal Education Center, Lampang Non- Formal Education Center, consisting of 2 5 5  people.  
The instrument used in the research was a questionnaire.  The factors related to the use of information 
technology for education were Recognition of the benefits of information systems Attitude towards the use of 
information systems Recognition of difficulty in information systems.  Confidence value of .8 7 5  .8 9 3  .8 7 3 
respectively and Behavior in using information technology for education, namely education, communication 
Information search Entertainment Online social With confidence values of .908 .881 .812 .866 .858 respectively. 
The statistics used are percentage, arithmetic mean, standard deviation, T - test, F- test and Correlation.  The 
results are summarized as follows: 

1 .  Factors related to the use of information technology for education of students of the Faculty of 
Education, Suan Dusit University, the overall picture is at the highest level. The first is the perceived difficulty 
in information systems. Second is the attitude towards using information systems. And the perceived benefits 
of information systems respectively. 

2.  Behavior in using information technology for education of students of Faculty of Education, Suan 
Dusit University The overall picture is at the highest level, which is the first level of communication . Let's try it 
down, which is the search field. Next is education. Next is entertainment. And online social respectively. 

3. Hypothesis testing results, it was found that the factors related to information technology behavior 
and information technology behaviors for education of students were not different according to gender, age, 
year level and educational center.  The factors related to the information technology behavior related to the 
information technology behaviors. with statistical significance at the level of 0.01 for both the overall and each 
aspect. 
 
Keywords: Related Factors, Behavior in Using Information Technology 
 

บทน า 
ปจัจุบันความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้พฒันาอย่างรวดเรว็ เทคโนโลย ีข ัน้พื้นฐาน

จ าเป็นส าหรบัการด าเนนิชวี ิตของมนุษย์คอืเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่ปจัจุบันก าลังมบีทบาทกว้างขวางในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม ไปจนถงึด้านการศกึษา และในขณะทีส่ังคมโลกก าลังก้าวสู่มิตใิหม่เทคโนโลย ี
สารสนเทศนบัเป็นสิ่งท ีท่นัสมยัมผีลต่อการด ารงชวีติของผู้คนเพราะเทคโนโลยสีารสนเทศคอื กุญแจส าคญัท ีไ่ขไปสู่การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ และเนือ่งจากเทคโนโลยสีารสนเทศน ามาซึง่ความ
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เปลีย่นแปลงในวถิ ีชวี ิตของผู้คนในการท างาน การเรียน และการเล่น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ย ิง่ใหญ่  
ด้วยเหตุนี้ สังคมไทยในปจัจุบันจงึกลายเป็นสังคมสารสนเทศ ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในอาชพีใดวยัใดกต็าม ต่างกจ็ าเป็นต้อง
ได้รบัข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพือ่น าไปใช้ในการพฒันาตนเอง พฒันาอาชพี รวมท ัง้พฒันาสังคมและประเทศชาต ิ[1]  
 สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในปจัจุบัน นบัว่ามคีวามส าคญัและมบีทบาทต่อการศกึษาเป็นอย่างมาก และเป็นท ี่
ยอมรบัและกล่าวขานโดยท ัว่ไปแล้วเป็นยุคแห่งสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส์ แหล่งสารสนเทศเพือ่การศกึษาในปจัจุบัน 
ไม่ได้จ ากดัอยู่ในวงแคบเพยีงในห้องสมุดเท่านัน้ คอมพวิเตอร์ และอินเทอร์เนต็ ได้เข้ามามบีทบาทกลายมาเป็นแหล่ง
สารสนเทศท ี่ได้รบัการยอมรบัว่าทนัเหตุการณ์ สะดวกรวดเรว็และทนัสมยัมากท ีสุ่ดสามารถตอบสนองความต้องการ  
ทัง้ในรูปแบบภาพและเสียง มีการปฏิสัมพันธ์มากกว่าเด ิมเป็นอย่างมากซึ่งได้สอดคล้องกับความเห ็น ของ 
วาสนา สุขกระสานต ิ[2] ว่า สารสนเทศอิเล็กทรอนกิส์สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท ัง้ในรูปแบบทีเ่ป็น
ภาพ เสียง ข้อมูล การโต้ตอบสื่อสารซึ่งเป็นข้อ มูลความเร็วเสถียรภาพและเช ื่อถือได้ท ี่จะรองรับ ข้อ มูลข่าวสาร  
ซึง่เป็นข้อมูลความเรว็เสถยีรภาพและเช ือ่ถ ือได้ท ีจ่ะรองรับข้อมูล ข่าวสารจ านวนมหาศาลจากท ัว่โลก หรอืเรยีกทาง
ด่วนสารสนเทศ ซึง่ทางด่วนสารสนเทศท ีม่คีวามรวดเรว็และเป็นท ีน่ยิมท ีสุ่ดกค็อือินเทอร์เนต็ ( Internet) 
 การสืบค้นข้อมูลนัน้ได้รบัความนยิมมากในป ัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนกัเรียน นักศกึษา ครูอาจารย์ 
และผู้ท ีส่นใจและใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลหรอืความสนใจอื่นๆ การให้บรกิารข้อ มูลข่าวสาร
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตจงึเป็นเรือ่ งท ี่ส าคญั และได้ร ับความนิยมมากข ึ้นทางด้านการศึกษานัน้การใช้บริการ
ทางด้านการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้มบีทบาทต่อนกัเรยีน นกัศ ึกษา ครูอาจารย์ เป็นอย่างมาก ดงันัน้ นกัเรยีน นกัศกึษา 
ครูอาจารย์จงึต้องพฒันาทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เนต็ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ตลอดเวลา
เพือ่ให้ทนัต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที ีม่กีารพฒันาประสิทธภิาพอยู่อย่างสม ่าเสมอ [3] ด้านตวันกัเรยีนนกัศกึษา
จ าเป็นต้องศกึษาค้นคว้าจากเเหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองมากข ึ้นเพือ่การพฒันาตนเองให้ความรู้ความสามารถท ีต่รง
กบัความต้องการมากท ีสุ่ดและสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งจนกลายมาเป็นสังคมเรยีนรู้ท ีย่ ัง่ยนื 
 ผลการส ารวจประชากรอายุ 6 ปีข ึ้นไปประมาณ 63.3 ล้านคน พบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคน  
(ร้อยละ 28.3) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 36.0 ล้านคน (ร้อยละ 56.8) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถอื  56.7 ล้านคน (ร้อยละ 89.6)  
เมือ่พจิารณาแนวโน้มการใช้คอมพวิเตอร์ อินเทอร์เนต็ และโทรศพัท์มอืของประชากรอายุ 6 ปี ข ึ้นไป ในช่วงระยะเวลา  
5 ปี ระหว่างปี 2557-2561 พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ 38.2 (จ านวน 23.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.3 
(จ านวน 21.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 56.8 (จ านวน 36.0 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือเพิ่มข ึ้นจากร้อยละ 77.2  
(จ านวน 481 ล้านคน) เป็นร้อยละ 89.6 (จ านวน 56.7 ล้านคน) ส าหรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประชากรท ีอ่าศยัอยู่ในเทศบาลและนอกเขตเทศบาลระหว่างปี 2557-2561 พบว่าผู้ใช้คอมพวิเตอร์ลดลงคอื ผู้อยู่ในเขต
ฯ จากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 35.2 ส่วนผู่อยู่นอกเขตฯ ลดลงจากร้อยละ 30.4 เป็นร้อยละ 22.7 ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เนต็
เพิม่ข ึ้นท ัง้ในเขตและนอกเขตเทศบาล คอื ในเขตฯ จากร้อยละ 44.9 เป็นร้อยละ 66.1 ส่วนนอกเขตฯ จากร้อยละ 26.9 
เป็นร้อยละ 49.3 ส าหรบัผู้ใช้โทรศพัท์มอืถอืเพิม่ข ึ้นท ัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คอื ในเขตฯ เพิม่จากร้อยละ 
83.9 เป็นร้อยละ 91.5 และนอกเขตฯ จากร้อยละ 71.8 เป็นร้อยละ 87.9  เมือ่พจิารณาผู้ใช้คอมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และโทรศพัท์มอืถอื เป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงท ีสุ่ดคือ ร้อยละ 46.5 รองลงมา  
ภาคกลาง ร้อยละ 27.6 ภาคเหนือ ร้อยละ 25.5 ภาคใต้ ร้อยละ 25.4 และต ่าท ี่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ร้อยละ 23.6 ส าหรบัการใช้อินเทอร์เนต็เช่นเดยีวกนั คอื กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สูงท ี่สุดร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ  
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ภาคกลาง ร้อยละ 62.5 ภาคใต้ ร้อยละ 56.1 ภาคเหนอื ร้อยละ 49.0 และต ่าท ีสุ่ดคอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืร้อยละ 
46.2 ในขณะทีก่ารใช้โทรศพัท์มอืถอื กรุงเทพมหานครยงัมผู้ีใช้สูงท ีสุ่ดเช่นเดียวกันคอื  ร้อยละ 94.7 รองลงมาคือ  
ภาคกลาง ร้อยละ 90.9 ภาคใต้ร้อยละ 88.2 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืร้อยละ 88.0 และต ่าท ีสุ่ดคอื ภาคเหนอื ร้อยละ 
86.8 [4]  
        ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิ ัยจ ึงมีความสนใจท ีจ่ะศ ึกษาปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
เพือ่การศกึษาของนักศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต เพือ่เป็นเเนวทางในการส่งเสริม หรอืปรบัปรุงการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาปจัจยัท ี่สัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาของนักศ ึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สวนดุสิต  
 
กรอบแนวคิด 

 
ตวัแปรต้น                                                                                                            ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
- เพศ 
- อายุ 
- ชัน้ปี 
- ศูนย์การศึกษา 

 
 
ปจัจัยที่สัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
- การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
- ทัศนคติที่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ 
- การรับรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 

 
สมมติฐาน  
1. ปจัจยัส่วนบุคคลท ีแ่ตกต่างกนัท าให้ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาแตกต่าง

กนั 
  2. ปจัจยัส่วนบุคคลท ีแ่ตกต่างกันท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของนักศกึษา
แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
1. ด้านการศึกษา  
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร  
3. ด้านการค้นหาข้อมลู  
4. ด้านความบันเทิง  
5. ด้านสังคมออนไลน์ 
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  3. ปจัจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษามีความสัมพันธ์ก ับพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรท ีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ได้แก่นกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ท ีก่ าลงัศกึษา

อยู่ ในมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้นครนายก ปีการศกึษา 1/2562 จ านวน 705 คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการว ิจ ัยเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท ี่ก าลังศกึษาอยู่   

ในมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้นครนายก ปีการศกึษา 1/2562 จ านวน 255 คน โดยการใช้หลกัการ
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท ีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ผู้วจิ ัยจะด าเนนิการสุ่ม 
กลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมโิดยคดิเทยีบตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามศูนย์การศกึษาและวทิยาเขตแล้วจึงท าการสุ่ม
ตวัอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในแต่ละหน่วยงานทีส่ังกดั 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
มหาวทิยาลัยสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ จ านวนประชากรจริง จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  268 97 
วทิยาเขตสุพรรณบุรี 171 62 
ศูนย์ฯ นครนายก 183 66 
ศูนย์ฯ ล าปาง 83 30 

รวม 705 255 

   
เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คอืแบบสอบถามเกีย่วก ับความคดิเห ็นของนักศึกษาปริญญาตร ีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  

โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้  
ตอนที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคล เป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ช ัน้ปี ศูนย์การศกึษา 
ตอนที่ 2 ความคิด เห ็นเก ี่ยวกับป ัจจัยท ี่สั มพันธ์ต่ อการใช้เท คโนโลย ีส ารส นเทศของนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 3 ด้าน ดงันี้ การรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ทศันคตทิ ีม่ต่ีอการใช้ระบบ
สารสนเทศ การรบัรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ มคี่าความเช ือ่มัน่ .875, .893, .873 ตามล าดบั 
 ตอนที่ 3 ความคดิเห ็นเก ีย่วกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 5 ด้าน ดงันี้ ด้านการศกึษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อ มูล  
ด้านความบันเทงิ ด้านสังคมออนไลน์ มคี่าความเช ือ่มัน่ .908, .881, .812, .866, .858 ตามล าดบั 
 
ผลการวิจัย 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล 
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พบว่านักศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคอื เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.1 และเพศชาย 
ร้อยละ 3.92 อายุ บุคลากรส่วนใหญ่มอีายุอยู่ท ี่ 22 ปีข ึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 20 -21  
ร้อยละ 38.43 ถดัมาอยู่ในช่วง 18-19 ปี คดิเป็นร้อยละ 22.35 ตามล าดบัระดบัช ัน้ บุคลากรส่วนใหญ่คอืนกัศกึษาปีท ี ่4 
ร้อยละ 47.8 รองลงมาคอืปี 1 ร้อยละ 19.6 รองลงมาคอืปี 2 ร้อยละ 14.9 ถดัมาคอืปี 3 ร้อยละ 9.0 และสุดท้ายคอืปี 5 
ร้อยละ 8.6 ตามล าดบัศูนย์การศกึษา บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ร้อยละ 38.0 รองลงมาคอืศูนย์
นครนายก ร้อยละ 25.9 รองลงมาคอื วทิยาเขตสุพรรณบุร ีร้อยละ 24.3 ถดัมาคอื ศูนย์ล าปาง ร้อยละ 11.8 ตามล าดบั  

2. ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 
 พบว่าปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด อันดบัแรกคอื ความรบัรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ ทศันคติ
ท ีม่ต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ และคอืการรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศตามล าดบั ตามผลดงัตารางท ี ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ X̅ S.D. ความหมาย ล าดับ 

1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 4.37 0.54 มากที่สุด 3 

2. ทัศนคติที่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ 4.38 0.51 มากที่สุด 2 

3. การรับรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ 4.41 0.53 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.39 0.48 มากท่ีสุด 

 
3. พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

  พบว่าป ัจจัยท ี่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศ ึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด อันดบัแรกคอื ด้านการตดิต่อสื่อสาร รองลงมาคอื ด้านการค้นหา 
คอืด้านการศกึษา ด้านความบันเทงิ และด้านสังคมออนไลน์ ตามล าดบั ตามผลดงัตารางท ี ่3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

 
  

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา X̅ S.D. ความหมาย ล าดับ 

1. ด้านการศึกษา 4.43 0.48 มากที่สุด 3 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.46 0.49 มากที่สุด 1 

3. ด้านความบันเทิง 4.37 0.56 มากที่สุด 4 

4. ด้านสังคมออนไลน์ 4.37 0.56 มากที่สุด 4 

5. ด้านการค้นหาข้อมลู 4.44 0.51 มากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.39 0.48 มากท่ีสุด 
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การทดสอบสมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ป ัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันท าให้ป ัจจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

เพือ่การศกึษาแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 เพศของนักศกึษาแตกต่างกนัท าให้ปจัจยัท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่การศกึษาแตกต่างกนั 
พบว่าเพศของนกัศ ึกษาไม่ส่งผลท าให้ปจัจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศแตกต่างกนัดังแสดง 

ในตารางท ี ่4 
 

ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปจัจยัท ีส่มัพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หญิง ชาย ค่า 
t-test 

p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 4.36 0.54 4.58 0.35 -1.248 0.213 

2. ทัศนคติที่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ 4.37 0.51 4.62 0.37 -1.496 0.136 

3. การรับรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ 4.41 0.53 4.45 0.40 -263 0.793 
ภาพรวม 4.38 0.49 4.55 0.31 -1.083 0.280 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 อายุของนักศ ึกษาแตกต่างกันท าให้ป ัจจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่การศกึษาแตกต่างกนั 
พบว่าอายุของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้ป ัจจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัดังแสดง 

ในตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวปจัจยัท ีส่มัพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนก
ตามอายุ 
ปจัจยัท่ีสมัพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การรบัรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม  0.07 2.00 .037 .126 .881 
ภายในกลุ่ม  73.77 252 .293   
รวม 73.84 254    

2. ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม  0.30 2.00 .151 .576 .563 
ภายในกลุ่ม  66.07 252 .262   
รวม 66.37 254    

3. การรบัรู้ความยากง่ายในระบบ
สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม  0.25 2.00 .124 .444 .642 
ภายในกลุ่ม  70.60 252 .280   
รวม 70.85 254    

 
สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัช ัน้ปีของนกัศกึษาแตกต่างกนัท าให้ปจัจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การศกึษาแตกต่างกนั 
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พบว่าช ัน้ปีของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้ปจัจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัดงัแสดง 
ในตารางท ี ่6 

 
ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนก
ตามชัน้ปี 

 
สมมติฐานท่ี 1.4 ศูนย์การศึกษาของนกัศ ึกษาแตกต่างกนัท าให้ปจัจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศเพือ่การศกึษาแตกต่างกนั 
 พบว่าศูนย์การศกึษาของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกัน
ดงัแสดงในตารางท ี ่7 
 
ตารางท่ี 7 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนก
ตามศูนย์การศกึษา 

 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.30 
73.54 

4.00 
250.00 

0.07 
0.29 

 
0.253 0.908 

รวม 73.84 254.00 
2. ทัศนคติที่มต่ีอการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.47 
65.90 

4.00 
250.00 

0.12 
0.26 

 

 
0.445 

 
0.776 

 รวม 66.37 254.00 
3. การรับรู้ความยากง่ายในระบบ
สารสนเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.75 
70.10 

4.00 
250.00 

0.19 
0.28 

 
0.668 

 
0.615 

รวม 70.85 254.00 

ปจัจยัท่ีสมัพนัธ์ต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การรบัรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.89 
72.95 

3.00 
251.00 

0.30 
0.29 

 
1.025 0.382 

รวม 73.84 254.00 
2. ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.67 
65.70 

3.00 
251.00 

0.22 
0.26 

 

 
0.855 

 
0.465 

 รวม 66.37 254.00 
3. การรบัรู้ความยากง่ายใน
ระบบสารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.82 
69.03 

3.00 
251.00 

0.61 
0.28 

 
2.209 

 
0.088 

รวม 70.85 254.00 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัศกึษาแตกต่างกนัท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 เพศของนกัศึกษาแตกต่างกันท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา
ของนกัศกึษาแตกต่างกนั 

พบว่าเพศของนกัศกึษาไม่ส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท ี ่8 
 
ตารางท่ี 8 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

หญิง ชาย ค่า 
t-test 

p 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านการศึกษา 4.42 0.48 4.50 0.37 -0.492 0.623 
2. ด้านการติดต่อส่ือสาร 4.45 0.49 4.62 0.37 -1.061 0.290 
3. ด้านความบนัเทิง 4.45 0.61 4.70 0.35 -1.270 0.205 
4. ด้านสงัคมออนไลน์ 4.36 0.56 4.52 0.53 -0.849 0.397 
5. ด้านการค้นหาข้อมูล 4.43 0.51 4.60 0.35 -1.027 0.305 

ภาพรวม 4.42 0.44 4.59 0.33 -1.141 0.255 

 
 สมมติฐานท่ี 2.2 อายุของนกัศกึษาแตกต่างกนัท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา
ของนกัศกึษาแตกต่างกนั 

พบว่าอายุของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาแตกต่างกัน 
ดงัแสดงในตารางท ี ่9 
 
ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนกตาม
อายุ 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการศึกษา 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.40 
57.44 

2.00 
252.00 

.201 

.228 
.884 

 
.414 

 
รวม 57.84 254.00 

2. ด้านการติดต่อส่ือสาร 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.03 
60.51 

2.00 
252.00 

.016 

.240 
 

.065 .937 

รวม 60.54 254.00 
3. ด้านความบนัเทิง 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.40 
92.79 

2.00 
252.00 

.202 

.368 
.548 

 
.579 

 
รวม 93.19 254.00 

4. ด้านสงัคมออนไลน์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.13 
78.80 

2.00 
252.00 

.066 

.313 
 

.212 .809 

รวม 78.94 254.00 
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สมมติฐานท่ี 2.3 ระดับช ัน้ปีของนักศกึษาแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

เพือ่การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกนั 
พบว่าระดบัช ัน้ปีของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศแตกต่างกนัดงัแสดง 

ในตารางท ี ่10 
 

ตารางท่ี 10 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาจ าแนกตาม
ระดบัช ัน้ปี 

 
สมมติฐานท่ี 2.4 ศูนย์การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกันท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

เพือ่การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกนั 
พบว่าศูนย์การศกึษาของนกัศกึษาไม่ส่งผลท าให้พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัดงัแสดง

ในตารางท ี ่11 

5. ด้านการค้นหาข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.03 
65.29 

2.00 
252.00 

.014 

.259 
0.54 .947 

รวม 65.32 254.00 
รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.13 
49.30 

2.00 
252.00 

0.66 
.196 

.337 
 

.714 
 

รวม 49.43 254.00 

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.63 
57.44 

4.00 
250.00 

0.16 
0.23 

 
0.685 0.603 

รวม 57.84 254.00 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.82 
59.72 

4.00 
250.00 

0.02 
0.24 

 
0.862 

 
0.408 

รวม 60.54 254.00 
3. ด้านความบันเทิง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.07 
91.12 

4.00 
250.00 

0.52 
0.36 

1.420  
0.228 

รวม 93.19 254.00 
4. ด้านสังคมออนไลน์ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.40 
77.54 

4.00 
250.00 

0.35 
0.31 

1.126  
0.345 

รวม 78.94 254.00 
5. ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.21 
65.10 

4.00 
250.00 

0.01 
0.26 

0.203 0.936 

รวม 65.32 254.00 
รวม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.13 
49.30 

2.00 
252.00 

0.07 
0.20 

0.337 0.714 

รวม 49.43 254.00 
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ตารางท่ี 11 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาจ าแนกตาม
ศูนย์การศกึษา 

สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสัมพนัธ์ก ับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพือ่การศกึษา 

พบว่ามคีวามสัมพนัธ์อย่างมนียัสัมพนัธ์ท ี ่.01 ในทางบวกทัง้ภาพรวมและรายด้าน 

ตารางท่ี 12 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ปจัจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 
ปจัจัยที่สัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการศึกษา ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 

ด้านการค้นหา
ข้อมลู 

ด้านความ
บันเทิง 

ด้านสังคม
ออนไลน์ 

ภาพรวม 

การรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศ 

R=0.700** 
p=0.00 

R=0.634** 
p=0.00 

R=0.583** 
p=0.00 

R=0.594** 
p=0.00 

R=0.707** 
p=0.00 

R=0.765** 
p=0.00 

ทัศนคติที่มต่ีอการใช้
ระบบสารสนเทศ 

R=0.719** 
p=0.00 

R=0.622** 
p=0.00 

R=0.609** 
p=0.00 

R=0.688** 
p=0.00 

R=0.745** 
p=0.00 

R=0.815** 
p=0.00 

การรับรู้ความยากง่าย
ในระบบสารสนเทศ 

R=0.668** 
p=0.00 

R=0.562** 
p=0.00 

R=0.550** 
p=0.00 

R=0.587** 
p=0.00 

R=0.630** 
p=0.00 

R=0.713** 
p=0.00 

ภาครวม R=0.755** 
p=0.00 

R=0.672** 
p=0.00 

R=0.630** 
p=0.00 

R=0.676** 
p=0.00 

R=0.753** 
p=0.00 

R=0.829** 
p=0.00 

**ระดบันยัสัมพนัธ์ทางสถติทิ ี ่.01 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการศึกษา 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.56 
57.28 

3.00 
251.00 

0.19 
0.23 

 
0.817 0.485 

รวม 57.84 254.00 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.57 
59.97 

3.00 
251.00 

0.19 
0.24 

 
0.789 

 
0.501 

รวม 60.54 254.00 
3. ด้านความบันเทิง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.60 
90.59 

3.00 
251.00 

0.87 
0.36 

 
2.405 

 
0.068 

รวม 93.19 254.00 
4. ด้านสังคมออนไลน์ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.23 
77.71 

3.00 
251.00 

0.41 
0.31 

 
1.324 

 
0.267 

รวม 78.94 254.00 
5. ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.12 
65.20 

3.00 
251.00 

0.04 
0.26 

 
0.149 

 
0.931 

รวม 65.32 254.00 
รวม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.65 
48.78 

3.00 
251.00 

.22 

.19 
1.118 .0.343 

รวม 49.43 254.00 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการว ิเคราะห์ป ัจจยัท ีส่ัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศ ึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ผู้วจิยัขออภปิรายผลตามวตัถุประสงค์การวจิยั ดงันี้  
1. ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาของนักศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย

สวนดุสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท ี่สุด อันดับแรกคอื ด้านการรับรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ 4.41  
(X= 4.41, S.D. = 0.53) รองลงมาคอื ด้านทศันคตทิ ี่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ 4.38 (X = 4.38, S.D. = 0.51)  
และด้านการรบั รู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 4.37 ( X = 4.37, S.D. = 0.54) ตามล าดบั  พบว่าสอดคล้องกับ  
ศศจินัทร์ ปญัจทว ี[5] ปจัจยัท ีส่่งผลต่อการยอมรบัการใช้ระบบสารสนเทศ กรณศีกึษา สถาบันการพลศกึษา วทิยาเขต
เชยีงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท ี่สุด เรยีงล าด ับจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านการรบั รู้ความยากง่าย  
ในระบบสารสนเทศ ด้านทศันคตทิ ีม่ต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ และด้านการรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

2. พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด อันดบัแรก คอื  ด้านการตดิต่อสื่อสาร 4.46 (X = 4.46, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ 
ด้านการค้นหาข้อมูล 4.46 (X = 4.46, S.D. = 0.49) ด้านการศกึษา 4.43 (X = 4.43, S.D. = 0.48) ด้านความบันเท ิง 
4.46 (X = 4.46, S.D. = 0.61) และด้านสังคมออนไลน์ 4.37 (X = 4.37, S.D. = 0.56) ตามล าดบั พบว่า สอดคล้องกับ 
ทพิย์ร ัตน์ ธ ิภาศรี [6] พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศของนักเรียนระดับช ัน้ประกาศนยีบัตรว ิชาช ีพ  
วทิยาลัยเมอืงชลบรหิารธุรกจิ จ ังหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท ีสุ่ด เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
คอื ด้านสังคมออนไลน์ ด้านค้นหาข้อมูล ด้านการตดิต่อสื่อสาร และด้านการศกึษา 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวก
ท ัง้ภาพรวมและรายด้านกบัพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลท าให้
ปจัจ ัยท ี่สัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
เพือ่การศกึษาของนกัศกึษาแตกต่างกนั  

ปจัจยัท ีส่ัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศด้านการรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นอันดับท ี่ 1 โดยค่า 4.37 (X = 4.37, S.D. = 0.54) รองลงมา 
ด้านทศันคตทิ ีม่ต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.38 (X = 4.38, 
S.D. = 0.51) และสุดท้ายด้านการรบัรู้ความยากง่ายในระบบสารสนเทศ มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 4.41 (X = 4.41, S.D. = 0.53) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การว ิจยัเรื่องป ัจจยัท ี่สัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพือ่การศึกษาของนกัศ ึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ านวน 255 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.1 และเพศชาย 3.92 มอีายุอยู่ในช่วง 
22 ปีข ึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 20-21 ร้อยละ 38.43 ถดัมาอยู่ในช่วง 18-19 คดิเป็นร้อยละ 
22.35 ตามล าดบั เป็นระดบัช ัน้ มนีกัศกึษาปีท ี่ 4 ร้อยละ 47.8 รองลงมาคือปี 1 ร้อยละ 19.6 รองลงมาคอืปี 2 ร้อยละ 
14.9 ถดัมาคอืปี 3 ร้อยละ 9.0 และสุดท้ายคอืปี 5 ร้อยละ 8.6 ตามล าดบั เป็นศูนย์การศกึษา มอียู่ในมหาวทิยาลัย  
สวนดุสิต ร้อยละ 38.0 รองลงมาคอืศูนย์นครนายก ร้อยละ 25.9 รองลงมาคอืวทิยาเขตสุพรรณบุร ีร้อยละ 24.3  
ถดัมาคอืศูนย์ล าปาง ร้อยละ 11.8 ตามล าดบั  
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จากการศกึษาพบว่าปจัจยัท ี่สัมพนัธ์ต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา มคีวามรบัรู้ความยากง่าย
ในระบบสารสนเทศ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมากท ีสุ่ด รองลงมาคือ ทศันคติท ีม่ต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ 
มคี่าเฉลีย่ 4.38 อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด ถัดมาคอืการรบัรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศมคี่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดบัมาก
ท ีสุ่ด และพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา มดี้านการตดิต่อสื่อสารโดยมคี่าเฉลีย่ 4.46 อยู่ในระดบั
มากท ี่สุด รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อ มูล มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด รองลงมาคอื ด้านการศกึษา  
มคี่าเฉลีย่ 4.43 อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด ถดัมาคอื ด้านความบันเทงิมคี่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด และถดัมาคอืด้าน
สังคมออนไลน์ มคี่าเฉลีย่ 4.37 อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด 
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[5] ศศจินัทร์ ปญัจทว.ี  (2560).  ปจัจยัท ีส่่งผลต่อการยอมรบัการใช้ระบบสารสนเทศ กรณศีกึษา สถาบันการพลศกึษา  
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[6] ทพิย์รตัน์ ธภิาศร.ี  (2557).  พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรยีนระดบัช ัน้ประกาศนยีบัตรวชิาชพี  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ม ีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) พฤตกิรรมการด าเนินช ีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 2) ท ักษะชีวติเพือ่การจัดการตนเองของนักศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
3) พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติท ีส่ัมพนัธ์กบัท ักษะชวีติเพือ่การจัดการตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
สวนดุสิ ต จ านวน 255 คน เค รือ่ งมือท ี่ใช้  ค ือ  แบบสอ บถามพฤติก รรมการด าเนินช ีว ิตของนักศึกษา 
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแบบสอบถามทกัษะชวีติของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต มคี่าความ
เช ื่อมัน่เท่าก ับ 0.805 และ 0.863 ตามล าดับ สถติ ิท ี่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถติทิดสอบ ได้แก่ Chi-Square ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้ 

1. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
อันดับแรก คอื ด้านการมเีง ือ่นไขคุณธรรม รองลงมาด้านการมเีง ือ่นไขความรู้ด้านความมีภูมคิุ้มก ันด้านความ
พอประมาณ และด้านความมเีหตุผล ตามล าดบั 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
อันดบัแรก คอื ทกัษะเจตคต ิรองลงมา ทกัษะด้านการคดิ และด้านทกัษะด้านการกระท า ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมการด าเนินช ีวติมคีวามสัมพันธ์กบัทกัษะชวี ิตเพื่อการจดัการ
ตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า 

    3.1 พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความพอประมาณของนกัศกึษา 
มคีวามสัมพนัธ์ก ับท ักษะชวี ิตเพือ่การจดัการตนเองด้านเจตคต ิและด้านการกระท า ส่วนด้านด้านการคดิไม่มี
ความสัมพนัธ์ 
     3.2 พฤตกิรรมการด าเนนิช ีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนกัศึกษา 
มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 
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      3.3 พฤติกรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักป รัชญ าเศรษฐกิจพอ เพียงด้านความมีภูมิคุ้มก ัน 
ของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

      3.4 พฤติกรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเง ื่อนไขความรู้ 
ของนกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

      3.5 พฤตกิรรมการด าเนินชวี ิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงด้านการมเีง ือ่นไขคุณธรรม 
ของนกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

 
ค าส าคญั: หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ทกัษะชวีติ 

 

Abstract 
The objective of this research is to study 1)  the lifestyle behavior in accordance with the 

sufficiency economy philosophy of Suan Dusit University students. 2) Life skills for self-management of 
Suan Dusit University students 3) Living behavior related to life skills for self-management in accordance 
with the sufficiency economy philosophy of Suan Dusit University students. The sample group used in 
this research was students of the Faculty of Education. Suan Dusit University, consisting of 255 people. 
The instrument used was a questionnaire on lifestyle behavior of students in accordance with the 
sufficiency economy philosophy. And the questionnaire on life skills of Suan Dusit University students 
With confidence equal to 0.805 and 0.863 respectively. The statistics used are frequency, percentage, 
mean, standard deviation.  And used the test statistics, Chi-Square. The results are summarized as 
follows 
 1. Results of an analysis of lifestyle behaviors in accordance with the sufficiency economy 
philosophy Overall, the highest level is the aspect of having moral conditions. Next to the conditional 
knowledge Immunity Moderation and reasoning respectively 
 2. Results of life behavior analysis based on the sufficiency economy philosophy Overall, it was 
ranked at the highest level, first with attitude skills, followed by cognitive skills and action skills 
respectively. 

3.  The hypothesis testing of lifestyle behaviors relates to life skills for self-management in 
accordance with the sufficiency economy philosophy of Suan Dusit University students. 
       3.1 The lifestyle behaviors in accordance with the sufficiency economy philosophy regarding 
the students' modesty are related to the life skills for self-management in attitude. And the action side as 
for the thinking aspect, there is no relationship 

     3.2 The lifestyle behaviors in accordance with the sufficiency economy philosophy regarding 
the reasoning of the students were related to the life skills for self-management, thinking, attitude and 
action. 

     3.3 Behavior in accordance with the sufficiency economy philosophy regarding the student's 
immunity is related to the life skills for self-management, thinking, attitude and action. 
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     3.4 Behavior in accordance with the sufficiency economy philosophy regarding the condition 
of knowledge of students does not correlate with life skills for self-management, thinking, attitude and 
action. 
      3.5 Living behaviors in accordance with the principles of the sufficiency economy philosophy 
of having moral conditions of students do not correlate with life skills for self-management, thinking, 
attitude and action. 
 
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Life Skills 
 

บทน า 
สภาพเศรษฐกจิและสังคมในปจัจุบันเป็นสาเหตุส าคญัท ีท่ าให้คนไทย ตกอยู่ในภาวะเดอืดร้อนท ัง้ปญัหา

ด้านเศรษฐกจิและปญัหาสังคม ซึ่งนับว ันย ิง่ทว ีคูณความรุนแรงมากข ึ้น เนือ่ งจากสังคมไทยจะให้ความส าค ัญ  
กบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม จนท าให้คนท าทุกวถิทีางเพื่อให้ได้ในสิ่งท ีต้่องการ บางคนท าผดิจรรยาบรรณ  
ในวชิาชพีของตนเอง โดยการน าความรู้ความสามารถของตนเองไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่ค านงึถึงความ
เดอืดร้อนท ีจ่ะเก ิดข ึ้นกบัคนอื่นในสังคม ท าให้เก ิดการแข่งขนัเพื่อให้ได้เงนิโดยไม่จ ากดัรูปแบบ เช่น การฉ้อโกง 
รวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การด าเนินกจิกรรมนอกกฎหมาย  [1] ซึ่งท ัง้หมดท ี่กล่าวมาเป็นป ัญหาท ีเ่ก ิดจาก
ภาวะเศรษฐกจิ จนน าไปสู่ป ัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น ป ัญหาความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกจิ ปญัหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ ปญัหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญัหาความรุนแรง ปญัหา
การรบัค่านยิมวฒันธรรมต่างชาตทิ ีไ่ม่เหมาะสมของเยาวชนไทย ในปจัจุบันเยาวชนไทยได้รบัการเลี้ยงดูท ีแ่ตกต่าง
จากอดตี พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบเอื้ออาทร ให้ความรกัดูแลลูกและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก เพือ่ให้มีโอกาสเรยีน
หนงัสือทดัเท ียมเพือ่นโดยไม่ต้องท าหน้าท ีอ่ื่นๆ หากพ่อแม่หาทุกสิ่งทุกอย่างท ีลู่กต้องการให้ได้ ก ็คงจะไม่ท าให้
เกดิปญัหามากมาย แต่ในครอบครัวของเด็กท ีข่าดว ัตถุบางอย่างแต่ว่าต้องการสิ่งนัน้มาอย่างง่ายๆ จะท าให้เด ็ก
ขาดความย ัง้คดิและหลงผดิได้โดยง่ายๆ ในภาวะบรโิภคนยิม ซึง่เตม็ไปด้วยสิ่งเร้ามากมาย หากเดก็ขาดวุฒิภาวะ 
เดก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะเขาจะกล้าท าสิ่งผดิๆ เพือ่ท าให้ตนเองได้สิ่งท ีต้่องการนัน้มา ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า
ในปจัจุบันการด าเนนิชวีติของเยาวชนส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัวตัถุนยิมมาก มคีวามฟุ้งเฟ้อ มคีวามต้องการ
ท ีไ่ม่รู้จกัพอ ใช้จ่ายเงนิเกนิความจ าเป็น กจ็ะท าให้สังคมไทยในอนาคตหน้าเป็นห่วง เพราะเยาวชนเป็นทรพัยากร
มนุษย์ท ีส่ าคญัท ีสุ่ดท ีจ่ะพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในอนาคต 
 จากป ัญหาต่างๆ ท ี่กล่าวมาภาครัฐได้เลง็เห ็นความส าคญัและแนวทางแก้ไขป ัญหานี้อย่างเร่งด่วน  
โดยการน าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับท ี ่10 (2550-2554) มุ่งเน้นจะพฒันาประเทศให้เป็นสังคม
ท ีอ่ยู่ เยน็เป็นสุขร่วมกนั ภายใต้แนวปฏิบัตขิองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและมยีุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรม น าความรู้ เกดิภูมคิุ้มกนั โดยมจีติใจควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยั [2] 
 แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงเป็นปรชัญาท ีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวรชักาลท ี่ 9 ทรงมีพระราชด ารัส  
แก่พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นปรชัญาชี้ถงึการด ารงอยู่และปฏิบัตตินในการด ารงอยู่
ของประชาชนในทุกระดบั รวมท ัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภวิฒัน์ โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมเีหตุผล มภีูมคิุ้มกนัใน
ตวัท ี่ดที ัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรู้รอบคอบและความระมดัระวงัอย่างย ิ่งในการน าว ิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนนิการ ทุกข ัน้ตอน และขณะเดยีวกนั จะต้องเสรมิสร้างพื้นฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะ
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เจ้าหน้าท ีข่องรฐั นกัทฤษฎี และนกัธุรกจิในทุกระดบั ให้มสี านกึในคุณธรรม ความซือ่สัตย์สุจรติ และให้มคีวามรอบ
รู้ท ีเ่หมาะสม ด าเนนิชวีติด้วยความอดทน ความเพยีร มสีติ ปญัญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม 
ต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ท ัง้ด้านวตัถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และว ัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี[3] 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจท ีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ว่านกัศกึษามกีารใช้ทกัษะชีวติโดยการน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการ
ด าเนนิชวีติอย่างไรและมพีฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิอยู่ในระดบัใด อีกท ัง้นกัศกึษามคีวาม
คดิเหน็เก ีย่วกบัการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการด าเนนิชวีติอย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศึกษามหาวทิยาลัย
สวนดุสิต 

2. เพือ่ศกึษาทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
3. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการด าเนินชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงท ีส่ัมพันธ์ก ับท ักษะชีว ิต  

เพือ่การจดัการตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

         ตวัแปรต้น                                                              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 พฤตกิรรมการด าเนินช ีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมคีวามสัมพันธ์กบัทกัษะชวี ิตเพือ่การ
จดัการตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง นักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต นครนายก 4 ศูนย์การศกึษา  
ปีการศกึษา 1/2562 นกัศกึษา จ านวน 255 คน รายละเอียดดงัตารางท ี ่1 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. หลกัการ ประกอบด้วย 
 1.1 ความพอประมาณ 
 1.2 ความมีเหตุผล 
 1.3 ภูมิคุ้มกนั 
2. เงื่อนไข ประกอบด้วย 
 2.1 ความรู้ 
 2.2 คุณธรรม 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ประกอบด้วย 
1. ทกัษะด้านการคิด 
2. ทกัษะด้านเจคติ 
3. ทกัษะด้านการกระท า 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

กรงุเทพมหานคร 268 97 

ศูนย์การศึกษานอกที่ต ัง้นครนายก 183 66 
วิทยาเขตสพุรรณบุรี 171 62 

ศูนย์การศึกษานอกที่ต ัง้ ล าปาง 83 30 

รวม 705 255 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษา ประกอบด้วย มหาวทิยาลยั  เพศ ชัน้ปีท ีศ่กึษา รายได้
ต่อเดอืน รายจ่ายต่อเดอืน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการด าเนินช ีวติของนักศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยข้อความท ีส่ ร้างข ึ้นเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แบบ 3 ระดับ ให้ ผู้ตอบเลือกตอบโดยการกา
เครือ่งหมาย  ลงในช่องท ีต้่องการจะตอบเพยีงข้อเดยีวในหนึง่ข้อความ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทกัษะชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต โดยข้อความท ีส่ร้างข ึ้นเป็นมาตร
ประเมนิค่า (Rating Scale) แบบ 3 ระดบั  ให้ ผู้ตอบเลอืกตอบโดยการกาเครือ่งหมาย  ลงในช่องท ี่ต้องการ 
จะตอบเพยีงข้อเดยีวในหนึง่ข้อความ 
 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วจิยัท าการตดิต่อกบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ท ัง้หมด 4 ศูนย์การศกึษา เพือ่ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วจิ ัยออกแบบแบบสอบถามวดัพฤตกิรรมการด าเนนิชวีติของนกัศ ึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 3. ผู้ว ิจยัตรวจแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนนิชวี ิตของนักศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และน ามาวเิคราะห์ข้อมูลโดยวธิทีางสถติ ิ
 การว ิเคราะห์ ข้อ มูล โดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ ค่าความถี่ ค่ าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถติทิดสอบ ได้แก่ Chi-Square 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา พบว่า ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเพศหญิง จ านวน 
244 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 นกัศกึษาท ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 97 คน  
คดิเป็นร้อยละ 37.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัช ัน้ปีท ี่ 4 จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
ผู้ตอบแบบสอบถามมรีายรับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 3100-6000 บาท จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 
49.2 และผู้ตอบแบบสอบถามมรีายจ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 3100-6000 บาท จ านวน 151 คน  
คดิเป็นร้อยละ 59  

2. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต พบว่า ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X̅ = 2.614, S.D. = 0.169) โดยอันดบัแรก คอื เง ือ่นไขคุณธรรม เงือ่นไขความรู้ ด้านความมภีูมคิุ้มกนั ด้านความ
พอประมาณ และด้านความมเีหตุผล ตามล าดบั ดงัตารางท ี ่2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปัจจยั 
มาก ปานกลาง น้อย 

X̅ S.D. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านความพอประมาณ 91 35.7 110 43.1 54 21.2 2.309 0.402 
2. ด้านความมีเหตุผล 77 30.2 136 53.3 42 16.5 2.283 0.411 
3. ด้านความมีภูมิคุ้มกนั 161 63.1 66 25.9 28 11.0 2.744 0.294 
4. ด้านการมีเง่ือนไขความรู้ 206 80.8 47 18.4 2 0.8 2.837 0.179 
5. ด้านการมีเง่ือนไขคุณธรรม 124 48.6 126 49.4 5 2.0 2.893 0.107 

ภาพรวม       2.614 0.169 

 

3. ทักษะการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสวนดุสิต พบว่า ด้านทกัษะชวี ิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
(X̅ = 2.673, S.D. = 0.289) โดยอันดบัแรกคือ ท ักษะด้านเจตคตทิ ักษะด้านการคดิ และท ักษะด้านการกระท า 
ตามล าดบัดงัตารางท ี ่3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะการด าเนนิชวีติของนกัศกึษาสวนดุสิต  
ปัจจยั มาก ปานกลาง น้อย 

X̅ S.D. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ทกัษะด้านการคิด 187 73.3 64 25.1 4 1.6 2.668 0.366 
2. ทกัษะด้านเจตคติ 183 71.8 50 19.6 22 8.6 2.783 0.280 
3. ทกัษะด้านการกระท า 159 62.4 83 32.5 13 5.1 2.568 0.382 

ภาพรวม       2.673 0.289 

 

4. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประกอบด้วย 

สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พอประมาณของนักศึกษามีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
สวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพันธ์กนั นัน่คอื  พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความพอประมาณของนกัศกึษามีความสัมพนัธ์กบัทกัษะชีวติด้านการคิดเพือ่การจัดการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่4 
 

ตารางท่ี 4 ทกัษะด้านการคดิ 
 

ด้านความพอประมาณ 
ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 1(1.9%) 12(22.2%) 41(75.9%) 54(100%) 
ปานกลาง 3(2.7%) 35(31.8%) 72(65.5%) 110(100%) 
มาก 0(0%) 17(18.7%) 74(31.3%) 91(100%) 

ภาพรวม 4(1.6%) 64(25.1%) 187(73.3%) 255(100%) 

2 = 7.8182, p = 0.098 
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การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความพอประมาณของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัท ักษะชวีติด้านเจตคตเิพื่อการจดัการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านความพอประมาณของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ก ับท ักษะชวีติด้านเจตคติเพื่อการจัดการตนเอง 
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 5 ทกัษะด้านเจตคต ิ
  

ด้านความพอประมาณ 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 3(5.6%) 11(20.4%) 40(74.1%) 54(100%) 
ปานกลาง 13(11.8%) 24(21.8%) 73(66.4%) 110(100%) 
มาก 6(6.6%) 15(16.5%) 70(76.9%) 91(100%) 

ภาพรวม 22(8.6%) 50(19.6%) 183(71.8%) 255(100%) 

2 = 3.8932, p = 0.421 
 

การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความพอประมาณของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ก ับทกัษะชวี ิตด้านการกระท าเพื่อการจดัการตนเองของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลัยสวนดุสิต พบว่า มคีวามสัมพันธ์กนัทางสถิตทิ ีร่ะด ับ 0.002 นัน่ค ือ พฤติกรรมการด าเนิน
ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความพอประมาณของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านการ
กระท าเพือ่การจดัการตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่6 
 
ตารางท่ี 6 ทกัษะด้านการกระท า 

 
ด้านความพอประมาณ 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 3(5.6%) 21(38.9%) 30(55.6%) 54(100%) 
ปานกลาง 8(7.3%) 45(40.9%) 57(51.8%) 110(100%) 
มาก 2(2.2%) 17(18.7%) 72(79.1%) 91(100%) 

ภาพรวม 13(5.1%) 83(32.5%) 159(62.4%) 255(100%) 

2 = 17.4112, p = 0.002 
 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล
ของนักศึกษามีความสมัพนัธ์ก ับทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.010 นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนินชวี ิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนกัศกึษามีความสัมพันธ์กบัทกัษะชวีติด้านการคิดเพือ่การจดัการตนเองของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่7 
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ตารางท่ี 7 ทกัษะด้านการคดิ 
 

ด้านความมีเหตุผล 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 2(4.8%) 9(21.4%) 31(73.8%) 42(100%) 
ปานกลาง 2(1.5%) 44(32.4%) 90(66.2%) 136(100%) 
มาก 0(0%) 11(14.3%) 66(85.7%) 77(100%) 

ภาพรวม 4(1.6%) 64(25.1%) 187(73.3%) 255(100%) 

2 = 13.1712, p = 0.010 
 

การว ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้าน
ความมีเหตุผลของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ก ับทกัษะชีวติด้านเจตคติเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กนัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.000 นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านเจตคตเิพือ่การจดัการ
ตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่8 
 
ตารางท่ี 8 ทกัษะด้านเจตคติ 

 

ด้านความมีเหตุผล 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 1(2.4%) 10(23.8%) 31(73.8%) 42(100%) 
ปานกลาง 21(15.4%) 29(21.3%) 86(63.2%) 136(100%) 
มาก 0(0%) 11(14.3 %) 66(85.7%) 77(100%) 

ภาพรวม 22(8.6%) 50(19.6%) 183(71.8%) 255(100%) 

2 = 21.0472, p = 0.000 
 

การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมเีหตุผลของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านการกระท าเพือ่การจัดการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กนัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.000 นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนกัศกึษามคีวามสัมพันธ์กบัท ักษะชวีติด้านการกระท าเพือ่การ
จดัการตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่9 
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ตารางท่ี 9 ทกัษะด้านการกระท า 
 

ด้านความมีเหตุผล 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 5(11.9%) 28(66.7%) 9(21.4%) 42(100%) 
ปานกลาง 6(4.4%) 46(33.8%) 84(61.8%) 136(100%) 
มาก 2(2.6%) 9(11.7%) 66(85.7%) 77(100%) 

ภาพรวม 13(5.1%) 83(32.5%) 159(62.4%) 255(100%) 

2 = 48.2982, p = 0.000 
 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ 
มีภูมิคุ้มกนัของนักศึกษามีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
สวนดุสิต พบว่า มีความสัมพันธ์ก ันทางสถิตทิ ีร่ะดบั 0.000 นัน่คอื  พฤติกรรมการด าเนนิช ีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมภีูมคิุ้มกนัของนกัศึกษามคีวามสัมพันธ์ก ับท ักษะชวีติด้านการคดิเพื่อการจดัการ
ตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่10 
 
ตารางท่ี 10 ทกัษะด้านการคดิ 

 
ด้านความมีภมิูคุ้มกนั 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 1(3.6%) 17(60.7%) 10(35.7%) 28(100%) 

ปานกลาง 0(0%) 25(37.9%) 41(62.1%) 66(100%) 
มาก 3(1.9%) 22(13.7%) 136(84.5%) 161(100%) 

ภาพรวม 4(1.6%) 64(25.1%) 187(73.3%) 255(100%) 

2 = 37.9322, p = 0.000 
 

การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมภีูมิคุ้มกนัของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัท ักษะชวี ิตด้านเจตคติเพือ่การจดัการตนเองของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กนัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.000 นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงด้านความมภีูมคิุ้มกนัของนกัศกึษามีความสัมพันธ์ก ับทกัษะชวี ิตด้านเจตคตเิพื่อการ
จดัการตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่11 
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ตารางท่ี 11 ทกัษะด้านเจตคต ิ
 

ด้านความมีภมิูคุ้มกนั 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 10(35.7%) 13(46.4%) 5(17.9%) 28(100%) 
ปานกลาง 7(10.6%) 16(24.2%) 43(65.2%) 66(100%) 
มาก 5(3.1%) 21(13.0%) 135(83.9%) 161(100%) 

ภาพรวม 22(8.6%) 50(19.6%) 183(71.8%) 255(100%) 

2 = 59.352 2, p = 0.000 
 

การว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนินช ีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมภีูมิคุ้มก ันของนักศึกษามีความสัมพันธ์ก ับทกัษะชีวติด้านการกระท าเพือ่การจดัการตนเองของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า มคีวามสัมพนัธ์ก ันทางสถติ ิท ีร่ะด ับ 0.000 นัน่ค ือ พฤตกิรรมการด าเนิน
ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมภีูมคิุ้มกนัของนกัศึกษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านการ
กระท าเพือ่การจดัการตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่12 
 
ตารางท่ี 12 ทกัษะด้านการกระท า 

 
ด้านความมีภมิูคุ้มกนั 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 4(14.3%) 11(39.3%) 13(46.4%) 28(100%) 
ปานกลาง 6(9.1%) 34(51.5%) 26(39.4%) 66(100%) 
มาก 3(1.9%) 38(23.6%) 120(74.5%) 161(100%) 

ภาพรวม 13(5.1%) 83(32.5%) 159(62.4%) 255(100%) 

2 = 32.1982, p = 0.000 
 

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเงื่อนไข
ความรู้ของนักศึกษามีความสมัพ ันธ์ก ับทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพันธ์กนั นัน่คอื  พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการมเีง ือ่นไขความรู้ของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านการคดิเพือ่การจดัการตนเองของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่13 
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ตารางท่ี 13 ทกัษะด้านการคดิ 
 

เงื่อนไขความร ู้ 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 1 (50.0%) 1(50.0%) 2(100%) 
ปานกลาง 1(2.1%) 15(31.9%) 31(66.0%) 47(100%) 
มาก 3(1.5%) 48(23.3%) 155(75.2%) 206(100%) 

ภาพรวม 4(1.6%) 64(25.1%) 187(73.3%) 255(100%) 

2 = 2.3712, p = 0.668 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ
มเีง ื่อนไขความรู้ของนกัศกึษามีความสัมพันธ์ก ับท ักษะชีวติด้านเจตคตเิพื่อการจัดการตนเองของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการมเีง ือ่นไขความรู้ของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านเจตคตเิพือ่การจดัการตนเองของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่14 
 
ตารางท่ี 14 ทกัษะด้านเจตคต ิ

 
เงื่อนไขความร ู้ 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 2(100%) 0(0%) 2(100%) 
ปานกลาง 3(6.4%) 10(21.3%) 34(72.3%) 47(100%) 
มาก 19(9.2%) 38(18.4%) 149(72.3%) 206(100%) 

ภาพรวม 22(8.6%) 50(19.6%) 183(71.8%) 255(100%) 

2 = 8.7792, p = 0.067 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ
มเีง ือ่นไขความรู้ของนกัศกึษามีความสัมพันธ์ก ับทกัษะชวี ิตด้านการกระท าเพือ่การจัดการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการมเีง ือ่นไขความรู้ของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติด้านการกระท าเพือ่การจดัการตนเอง
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่15 
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ตารางท่ี 15 ทกัษะด้านการกระท า 
 

เงื่อนไขความร ู้ 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 1(50.0%) 1(50.0%) 2(100%) 
ปานกลาง 4(8.5%) 15(31.9%) 28(59.6%) 47(100%) 
มาก 9(4.4%) 67(32.5%) 130(63.1%) 206(100%) 

ภาพรวม 13(5.1%) 83(32.5%) 159(62.4%) 255(100%) 

2 = 1.7092, p = 0.789 
 

สมมติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเงื่อนไข
คุณธรรมของนักศึกษามีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤติกรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้าน
การมเีง ือ่นไขคุณธรรมของนกัศกึษามีความสัมพนัธ์กบัทกัษะชีวติด้านการคิดเพือ่การจัดการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่16 
 
ตารางท่ี 16 ทกัษะด้านการคดิ 

 
เงื่อนไขคุณธรรม 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 2(40.0%) 3(60.0%) 5(100%) 
ปานกลาง 2(1.6%) 24(19.0%) 100(7.4%) 126(100%) 
มาก 2(1.6%) 38(30.6%) 84(67.7%) 124(100%) 

ภาพรวม 49(1.6%) 64(25.1%) 187(73.3%) 255(100%) 

2 = 5.1562, p = 0.272 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ
มเีง ือ่นไขคุณธรรมของนกัศกึษามีความสัมพันธ์กบัทกัษะชวีติด้านการเจตคตเิพื่อการจดัการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการมเีง ือ่นไขคุณธรรมของนกัศกึษามคีวามสัมพนัธ์กบัท ักษะชวี ิตด้านเจตคตเิพือ่การจดัการตนเอง
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่17 
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ตารางท่ี 17 ทกัษะด้านเจตคต ิ
 

เงื่อนไขคุณธรรม 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 3(60.0%) 2(40.0%) 5(100%) 
ปานกลาง 10(79.0%) 24(19.0%) 92(73.0%) 126(100%) 
มาก 12(9.7%) 23(18.5%) 89(71.8%) 124(100%) 

ภาพรวม 22(8.6%) 50(19.6%) 183(71.8%) 255(100%) 

2 = 5.642 2, p = 0.228 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ
มเีง ือ่นไขคุณธรรมของนกัศกึษามีความสัมพันธ์กบัทกัษะชวีติด้านการกระท าเพื่อการจดัการตนเองของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั นัน่คอื พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้านการมเีง ื่อนไขคุณธรรมของนกัศึกษามคีวามสัมพันธ์กบัท ักษะชวี ิตด้านการกระท าเพื่อการจดัการ
ตนเองของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต รายละเอียดดงัตารางท ี ่18 
 
ตารางท่ี 18 ทกัษะด้านการกระท า 

 
เงื่อนไขคุณธรรม 

ทกัษะชีวิตเพื่อการจดัการตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5(100%) 
ปานกลาง 4(3.2%) 38(30.2%) 84(66.7%) 126(100%) 
มาก 9(7.3%) 45(36.3%) 70(56.5%) 124(100%) 

ภาพรวม 13(5.1%) 83(32.5%) 159(62.4%) 255(100%) 

2 = 6.8912, p = 0.142 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและทกัษะการด าเนนิชวี ิต
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ผู้วจิยัขออภปิรายผลตามวตัถุประสงค์การวจิยั ดงันี้ 

1. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
(X̅ = 2.614) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านการมีเง ื่อนไขคุณธรรม รองลงมาด้านการมี
เง ือ่นไขความรู้ด้านความมภีูมคิุ้มกนัด้านความพอประมาณ และด้านความมเีหตุผล ตามล าดบั 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
(X̅ = 2.673) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรก คอื ทกัษะเจตคต ิรองลงมา ทกัษะด้านการคดิ และด้าน
ทกัษะด้านการกระท า ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมการด าเนินช ีวติมคีวามสัมพันธ์กบัทกัษะชวี ิตเพื่อการจดัการ
ตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า 
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    3.1 พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความพอประมาณของนกัศกึษา
มคีวามสัมพนัธ์ก ับท ักษะชวี ิตเพือ่การจดัการตนเองด้านเจตคต ิและด้านการกระท า ส่วนด้านด้านการคดิไม่มี
ความสัมพนัธ์ 
     3.2 พฤตกิรรมการด าเนนิช ีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนักศกึษามี
ความสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

    3.3 พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมภีูมคิุ้มกนัของนกัศกึษา
มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

    3.4 พฤติกรรมการด าเนินชวี ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเง ื่อนไขความรู้ของ
นกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

    3.5 พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการมีเง ือ่นไขคุณธรรมของ
นกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกนัย์สิน ีป ัญญาอภวิงศ์ [4] ผลการวจิยัพบว่า ระดบัทกัษะชวีติเพือ่การ
จดัการตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัมากการเปรยีบเทยีบระดับ
ทกัษะชวีติเพือ่การจัดการตนเองตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงพบว่าเพศระดบัช ัน้ปีกลุ่มการเรยีนเกรด
เฉลีย่ท ีแ่ตกต่างกันไม่มผีลต่อระดับทกัษะชวีติเพื่อการจดัการตนเองตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปจัจยัท ี่ม ี
ผลต่อทกัษะชวีติเพื่อการจดัการตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมอยู่ในระดับมากแนวทางการ
พฒันาทกัษะชีวติเพื่อการจัดการตนเองตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงพบว่านักศ ึกษาควรมกีารเรยีนรู้อย่าง
สม ่าเสมอครอบครวัต้องหมัน่ดูแลและเอาใจใส่ในตวันกัศกึษาสถาบันการศกึษาควรจดักจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะ
ชวีติในด้านต่างๆ และชุมชนควรจดัโครงการท ีเ่ป็นประโยชน์เพือ่สร้างความสามคัคภีายในชุมชน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
(X̅ = 2.614) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรก คอื  ด้านการมีเง ื่อนไขคุณธรรม รองลงมาด้านการมี
เง ือ่นไขความรู้ด้านความมภีูมคิุ้มกนัด้านความพอประมาณ และด้านความมเีหตุผล ตามล าดบั 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
(X̅ = 2.673) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรก คอื ทกัษะเจตคต ิรองลงมา ทกัษะด้านการคดิ และด้าน
ทกัษะด้านการกระท า ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมการด าเนินช ีวติมคีวามสัมพันธ์กบัทกัษะชวี ิตเพื่อการจดัการ
ตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า 

    3.1 พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความพอประมาณของนกัศกึษา
มคีวามสัมพนัธ์ก ับท ักษะชวี ิตเพือ่การจดัการตนเองด้านเจตคต ิและด้านการกระท า ส่วนด้านด้านการคดิไม่มี
ความสัมพนัธ์ 
     3.2 พฤตกิรรมการด าเนนิช ีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมเีหตุผลของนักศกึษามี
ความสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

    3.3 พฤตกิรรมการด าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมภีูมคิุ้มกนัของนกัศกึษา
มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 

    3.4 พฤติกรรมการด าเนินชวี ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเง ื่อนไขความรู้ของ
นกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 
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    3.5 พฤตกิรรมการด าเนนิชวี ิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการมีเง ือ่นไขคุณธรรมของ
นกัศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองด้านการคดิ ด้านเจตคต ิและด้านการกระท า 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการว ิจยัในครัง้นี้ 1) เพือ่ศกึษาความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนกัศึกษาสาขาปฐมวัย มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 2) เพื่อเปรียบเทยีบความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาสาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไป 
ของนักศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัศ ึกษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ านวน 255 คน เครือ่ งมอืท ีใ่ช้  
คอื แบบสอบถามระดับความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารมคี่าความเช ือ่มัน่ .82 
และแบบสอบถามระดับการใช้งานเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีค่าความเช ือ่มัน่ .84 สถิตทิ ี่ใช้ ค ือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทยีบความแตกต่าง t-test F-test การว ิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดยีว Oneway-ANOVA ผลการวจิยัพบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คดิเป็นร้อยละ 96.9 มอีายุระหว่าง 21-22 ปี  
จ านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 46.7 เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท ี ่4 จ านวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 38.0  

2. ผลการศกึษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อมด้าน
ฮาร์ดแวร์มากท ีสุ่ด รองลงมาคอื ความพร้อมด้านซอฟแวร์ และความพร้อมด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร น้อยท ีสุ่ด 
 3. ผลการศึกษาระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้งาน  
ด้านเครอืข่ายและการสื่อสารมากท ีสุ่ด รองลงมาคอื การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และการใช้งานด้านซอฟแวร์น้อยท ีสุ่ด 
 4. ผลการเปรียบเท ียบระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษาพบว่า ภาพรวมด้านเพศ อายุ  
และระดบัการศกึษาของนกัศกึษาไม่แตกต่างกัน เมือ่พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อายุต่างกันท าให้ระดบัความ
พร้อมด้านเครอืข่ายและการสื่อสารต่างกนั 
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5. ผลการเปรยีบเทยีบระดับการใช้งานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาสาขา
การศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษาพบว่า เพศของนกัศกึษาแตกต่าง
กนัในด้านซอฟแวร์ อายุและระดบัการศกึษาของนกัศกึษาไม่แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: ความพร้อม  เทคโนโลยสีารสนเทศ  การสื่อสาร 

 
Abstract 

The objectives of this study were 1)  to study the availability of information and communications 
technology students in early childhood. Suan Dusit University 2) to compare the availability of information 
and communications technology, students of early childhood education .  Suan Dusit Rajabhat University 
BY data for students, The samples preschool students Suan Dusit Rajabhat University survey of 255 
people was used in the ready-to-use information and communications technology. The conviction .82 and 
queries the use of information and communications technology.  The conviction.  84, the statistics used 
were percentage, mean, standard deviation.  Comparison of different t- test F- test analysis, ANOVA 
Oneway-ANOVA results showed that. 

1. The majority of women's samples were female, 247 % were 96.9 % the were 199 student in 
aged ranse between 21-22 years old, 46.7 %, and there were 97 students in 4th year. 

2. The results in over au of the avaib and were. As a list of information technology and hardware 
readiness, it was the most common part of the Software and network readiness and communication 
readiness. 

3. The results of a high level of information technology and communication. It is considered to be 
the level of information technology and communication. Maximum Network and communication usage The 
secondary hardware and software usage is minimal. 

4.  The results of the level of information and communication technology of primary education 
students Suan Dusit University is classified by the general information of students, and found that the 
gender overview, age and education level of the student are different.  Considering each aspect, the 
different age has been found to have different levels of networking and communication . 

5.  The results of the use of the information technology and communication level of the primary 
education school Suan Dusit University, classified by student general information, has found that students' 
gender differ on the software side. The age and education of students are not different. 
 
Keywords: Availability, Information Technology, Communication 
 
บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลย ีสารสนเทศ ท าให้ววิ ัฒนาการของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
เทคโนโลย ีสารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนนิช ีวติของมนุษย์ ส่งผลให้เก ิดการเปลี่ยนแปลงกับ
สังคมมนุษย์อย่างมายมาย จนกลายเป็นสิ่งท ีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิช ีวติและก าลงัมีบทบาทอย่างกว้างขวาง  
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การบรกิาร สังคม สิ่งแวดล้อมไปจนถงึด้านการศกึษา  
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โดยเทคโนโลยสีารสนเทศได้ เข้ามามบีทบาทในการขยายโอกาสทางการศกึษา รูปแบบการศกึษาท ีม่คีวามสนใจ
มากข ึ้น โดยเทคโนโลยสีารสนเทศได้ถูกน ามาประยุกต์ในการปฏิบัตงิาน การผลติ และการให้บรกิาร นอกจากนี้
เทคโนโลย ีส ารสนเทศย ัง เป็นพลังข ับ เคลื่อนท ี่ส าค ัญในการน าพาประ เทศเข้าสู่ระบบเศ รษฐกิจใหม่   
(New Economy) หรือระบบเศรษฐกจิ/สังคมแห่งปญัญาและการเรยีนรู้ (Knowledge-Based Economy/Society) 
ในขณะทีส่ังคมโลกก าลงัก้าวเข้าสู่มติ ิใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอื กุญแจส าคญัท ีไ่ขไปสู่การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ให้มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศและเนือ่งจากเทคโนโลย ีสารสนเทศน ามาซึง่ความเปลีย่นแปลง
ในวถิชีวีติ การท างาน การเรียนและเล่น ถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ย ิง่ใหญ่ ซึง่ส่งผลต่อคุณสมบัตกิารเป็น
เทคโนโลยสีามารถสอดแทรกและเสรมิสร้างสมรรถนะในกจิกรรมและการด าเนนิการต่างๆ ด้วยเหตุนี้สังคมไทยใน
ปจัจุบันจงึกลายเป็นสังคมสารสนเทศ (Information Society) ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในอาชพีใด วยัใดกต็าม จ าเป็นต้อง
ได้ร ับข้อ มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพรวมท ัง้พัฒนา สังคม 
และประเทศชาต ิ

เมือ่สังคมโลกกลายเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งและไม่มวีนัหยุดนิง่อยูก่บัท ี่
อีกต่อไป ส่งผลกระทบโดยตรงกบัวงการการศึกษาในป ัจจุบัน ครูจ าเป็นต้องปรบัตวัรวมถงึพฒันาตนเองเพือ่ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท ีเ่กดิข ึ้นและพร้อมต่อการพฒันาเดก็ยุคดิจทิ ัล ด ังนัน้แนวทางในการผลิตครูรุ่นใหม่ 
จงึต้องปรบัเปลีย่นรูปแบบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ นวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ของมหาวทิยาลยัสวนดุสิตท ีพ่ฒันาข ึ้น
บนรากฐานของงานวจิยั เป้าหมายหลกั คอื การพฒันานกัศกึษาให้เป็นครูปฐมวยัในศตวรรษที ่21 ยุคไทยแลนด์ 
4.0 เน้นการพฒันาท ักษะ 3 ท ักษะ คือ 1) ทกัษะว ิชาชพีครูปฐมวยั 2) ท ักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี  
และ 3) ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ท าให้เทคโนโลยสีารสนเทศการเป็นเครือ่งมอืส าคญัท ี่ถูกบูรณาการเข้าก ับ
การจดัการศกึษาเพือ่พฒันานกัศกึษา [1] 

การศึกษาจะต้องก้าวหน้าทนัการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้มกีารน า
เทคโนโลย ีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนจากการเรยีนในห้องเรยีนท ีม่คีรูเป็นศูนย์กลางมาสู่ ห้องเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 ทีม่ผู้ีเรยีนเป็นศูนย์กลางการจดักระบวนการเรยีนรู้แบบ Active Learning และการออกแบบการสอน 
(Instructional Design) โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยขยายขอบเขตการเรยีนรู้ท าให้เกดิการเรยีนรู้อย่างไม่มี
ท ีส่ิ้นสุด หรอืเกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติในทุกศาสตร์ทุกสาขา ดงันัน้คุณลกัษณะครูในศตวรรษที ่21 ควรมกีารปรับ
การเรยีนการสอนอย่างมบูีรณาการมีนวตักรรมไอท ีมาสนบัสนุนการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาคุณภาพเด็กยุคใหม่  
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศรอบด้าน [2] 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามส าค ัญต่อการศกึษา
และต่อนักศกึษาเป็นอย่างมาก แต่การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าสู่ระบบการศกึษาเฉพาะในสถานศึกษา 
อาจไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนกัศกึษาจะต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ คณะผู้ศ ึกษาจึงสนใจ  
ทีจ่ะศกึษาความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศ ึกษาความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาสาขาปฐมวัย 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษา 
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กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

 การศกึษาครัง้นี้ได้ต ัง้สมมตฐิานไว้ดงันี้  
1. ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษาแตกต่างกันท าให้ระดบัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารแตกต่างกนั 
 2. ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษาแตกต่างกนัท าให้ระดบัการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
แตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 

ประชากรท ีใ่ช้ในงานวจิยั ได้แก่ นกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ในศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้ 
จ านวน 4 ศูนย์ ประชากรท ัง้สิ้น 705 คน ภาคเรยีนท ี ่1 ปีการศกึษา 2562 

 
กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในงานวจิยันี้ได้แก่นกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ในศูนย์การศกึษานอก

ทีต่ ัง้ จากนัน้ใช้วธิสุ่ีมกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมโิดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (1967) จากนัน้แบ่งตามศูนย์การศกึษา  
เป็นจ านวนทัง้สิ้น จ านวน 255 คน ดงัตารางท ี ่1 
 

 

ตวัแปรต้น 
ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดบัการศกึษา 
  

ตวัแปรตาม 
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา
สาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
1. ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

- ด้านฮาร์ดแวร์ 
 - ด้านซอฟแวร์ 
 - ด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร 
2. ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- ด้านฮาร์ดแวร์ 
 - ด้านซอฟแวร์ 
 - ด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนกัศกึษาสาขาปฐมวยั จ านวน 4 ศูนย์ 
สถานที่ จ านวนนักศึกษา กลุ่มตวัอย่าง 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 268 97 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 171 62 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก 183 66 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์ฯ ล าปาง 83 30 

รวม 705 255 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 การศกึษาครัง้นี้ เป็นการว ิจ ัยเช ิงส ารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการว ิจยั โดยเก็บข้อ มูล
แบบสอบถามจ านวน 255 ชุด ซึ่งคณะผู้วจิ ัยพฒันาข ึ้นจากการศกึษาเอกสาร แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัต่างๆ 
ทีเ่ก ีย่วข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ านวน 15 ข้อ โดยมลีกัษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) 5 ระดบั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ ด้านเครอืข่ายและการสื่อสารคี
ค่าความเช ือ่มัน่ .82 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ านวน 16 ข้อ โดยมลีกัษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) 5 ระดบั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ ด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร 
ความเช ือ่มัน่ .84 
 โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ในแบบสอบถามตอนที2่ และตอนที3่ ดงันี้ 

5 คะแนน หมายถงึ มากท ีสุ่ด 
 4 คะแนน หมายถงึ มาก 
 3 คะแนน หมายถงึ ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถงึ น้อย 
 1 คะแนน หมายถงึ น้อยสุด 

 การสร้างเครือ่งมอืในการศกึษาอิสระ คณะผู้ศกึษาได้จดัสร้างเครือ่ งมอืซึง่เป็นแบบสอบถามด้วยตนเอง 
โดยมวีธิกีารด าเนนิงานตามข ัน้ตอนดงันี้ 

1. ศกึษาเอกสารงานวจิยัและเอกสารอื่นๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องเพือ่ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 
2. ก าหนดโครงการสร้างแบบสอบถามโดยมรีายละเอียดได้แก่การก าหนดรูปแบบของค าถาม โดยได้

ศกึษาวธิสีร้างแบบสอบถามจากต ารา และศกึษาจากแบบสอบถามในงานวจิยัของบุคคลอื่นๆ  ท ีม่ลีกัษณะคล้ายๆ 
กนัและขอค าแนะน าจากอาจารย์ท ีป่รกึษาในการเสนอแนะแก้ไข  

3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามขอบเขตและโครงสร้างท ีไ่ด้ก าหนดไว้  
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างท ี่สร้างเสร็จ เสนออาจารย์ท ี่ปรกึษาเพื่อท าการตรวจสอบความเท ีย่งตรง  

เชงิเนื้อหา หลงัจากนัน้จงึน าแบบสอบถามกลบัมาแก้ไขปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ  
5. น าแบบสอบถามเสนอผู้เช ีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความครอบคลุม ถูกต้องของเนื้อหาและความถูกต้อง

ของภาษาแล้วน าแบบสอบถามกลบัมาปรบัปรุงแก้ไข 
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6. น าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการเสนอแนะจากผู้เช ี่ยวชาญน าเสนอต่ออาจารย์ท ี่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้องอีกครัง้หนึง่แล้วจดัท าเป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การศกึษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัได้ด าเนนิการเกบ็ข้อมูลตามล าดบัดงันี้ 

- แจกแบบสอบถามแก่นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ในศูนย์การศึกษานอก
ทีต่ ัง้ จ านวน 4 ศูนย์ ตามท ีไ่ด้ก าหนดไว้ จ านวน 255 ชุด ตามจ านวนทีก่ าหนดไว้ในตารางท ี ่2 ได้กลบัมา 255 ชุด 
คดิเป็น 100% ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปวเิคราะห์ 

- น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมือ่ได้รบัแบบสอบถามคนืแล้วผู้ศกึษาได้ด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงันี้  
1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
2. น าแบบสอบถามตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบั

ความพร้อมของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลย ีสานสนเทศและการสื่อสาร  และตอนที่ 3 ระดับการใช้งานด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาสาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาแจกแจงความถี ่
หาค่าร้อยละ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถติพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  
ได้แก่ t-test, f-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว Oneway-ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษา 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ร้อยละจ านวนข้อมูลของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  

สถานภาพของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - หญิง 
   - ชาย 

 
247 
8 

 
96.9 
  3.1 

รวม 255 100.0 
2. อาย ุ
   - 17-18 ปี 
   - 19-20 ปี 
   - 21-22 ปี 
   - 23-24 ปี 
   - 25-26 ปี 
   - 27-28 ปี 

 
26 
103 
119 
7 
0 
0 

 
10.2 
40.4 
46.7 
  2.7 

0 
0 

รวม 255 100.0 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

ระดบัพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร X  S.D. ความหมาย อนัดบั 
1. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  
2. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ 
3. ความพร้อมด้านเครือข่ายและการส่ือสาร 

4.19 
4.18 
4.04 

.63 

.63 

.70 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
3 

ภาพรวม 4.14 .57 มาก  

 
จากตารางท ี่ 2 พบว่า ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดับ

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อมด้าน
ฮาร์ดแวร์มคี่าเฉลีย่มากสุด รองลงมาคอื ความพร้อมด้านซอฟแวร์ และความพร้อมด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร  
มคี่าเฉลีย่น้อยท ีสุ่ด 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวก ับระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร X  S.D. ความหมาย อนัดบั 
1. การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ 
2. การใช้งานด้านซอฟแวร์ 
3. การใช้งานด้านเครือข่ายและการส่ือสาร 

4.14 
4.12 
4.18 

.59 

.60 

.57 

มาก 
มาก 
มาก 

2 
3 
1 

ภาพรวม 4.15 .55 มาก  

  
 จากตารางท ี ่3 พบว่า ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้งานด้าน
เครือข่ายและการสื่อสารมคี่าเฉลีย่มากสุด รองลงมาคอื การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ และการใช้งานด้านซอฟแวร์ 
มคี่าเฉลีย่น้อยท ีสุ่ด 
 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศึกษาต่างกันมีระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแตกต่างกนั  
 1.1 เพศแตกต่างกนัมีระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่าง
กนั 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา

สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามเพศ 
ระดบัพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
เพศหญิง เพศชาย ค่า  

t-test p 
X  S.D. X  S.D. 

1. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 4.18 .63 4.60 .30 -1.873 .062 

2. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ 4.17 .63 4.53 .51 -1.600 .111 

3. ความพร้อมด้านเครือข่ายและการส่ือสาร 4.04 .71 4.10 .52 -.252 .801 

ภาพรวม 4.13 .58 4.41 .30 -1.364 .174 

  
 จากตารางท ี ่4 พบว่า การเปรยีบเทยีบความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนก
ตามเพศในภาพรวม พบว่า เพศของนกัศึกษาต่างกนัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ไม่แตกต่างกัน (t = -1.360, p = .174) ผลการทดสอบพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท ี่ต ัง้ไว้ เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั  
 
 1.2 อายแุตกต่างกนัมีระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่าง
กนั 
 
ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามอายุ 

ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

.737 
99.290 

3 
251 

.246 

.396 
.621 

 
.602 

รวม 100.027 254 
2. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
1.646 
98.022 

3 
251 

.549 

.391 
1.405 .242 

รวม 99.668 254 
3. ความพร้อมด้านเครือข่ายและการส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
4.600 

119.863 
3 

251 
1.533 
.478 

3.211 .024* 

รวม 124.463 254 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
1.442 

82.392 
3 

251 
.481 
.328 

1.464 .225 

รวม 83.833 254 

 
จากตารางท ี ่5 พบว่า ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร จ าแนกตามอายุ ผู้ว ิจยัด าเนนิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ในภาพรวม พบว่า นกัศกึษาท ีอ่ายุ
ต่างกนัมคีวามพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกนั (f = 1.464, p = .225) ผลการทดสอบ 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ  
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และการสื่อสาร ด้านเครอืข่ายและการสื่อสารของนกัศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยัส าค ัญทางสถิตทิ ี่ระดบั .05  
(f = 3.211, p = .024) 
 

1.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างก ันมีระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 7 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกระดบัการศกึษา 

ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

   .687 
99.341 

4 
250 

.172 

.397 
.432 .785 

รวม 100.027 254 
2. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
  3.835 
95.833 

4 
250 

.959 

.383 
2.501 .043* 

รวม 99.668 254 
3. ความพร้อมด้านเครือข่ายและการ
ส่ือสาร 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

1.403 
123.060 

4 
250 

.351 

.492 
.713 .584 

รวม 124.463 254 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
  1.143 
82.691 

4 
250 

.286 

.331 
.864 .486 

รวม 83.833 254 

  
จากตารางท ี ่6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา ผู้วจิยัด าเนินการว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นักศ ึกษา 
ทีร่ะดบัการศึกษาต่างกนัมคีวามพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกนั  (f = .864, p = .486) 
ผลการทดสอบพบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านซอฟแวร์ของนกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 (f = 2.501, 
p = .043) 

 
สมมติฐานท่ี 2 ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศกึษาแตกต่างกนัมรีะดับการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารต่างกนัแตกต่างกนั 
 2.1 เพศแตกต่างกนัมีระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 8 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษา 
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามเพศ 

ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

เพศหญิง เพศชาย ค่า  
t-test 

p 
X  S.D. X  S.D. 

1. การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ 4.12 .59 4.52 .33 -1.881 .061 
2. การใช้งานด้านซอฟแวร์ 4.10 .60 4.55 .38 -2.071 .039 
3. การใช้งานด้านเครือข่ายและการส่ือสาร 4.17 .57 4.50 .24 -1.612 .108 

ภาพรวม 4.13 .55 4.52 .28 -1.978 .049 

 
จากตารางท ี่ 7 พบว่า การเปรยีบเท ียบระดับการใช้งานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร  

จ าแนกตามเพศในภาพรวม พบว่า เพศของนกัศึกษาต่างกันระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารแตกต่างกัน (t = -1.978, p = .049) ผลการทดสอบพบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า การใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้านซอฟแวร์ของนกัศกึษา แตกต่างกัน 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 (t = -2.071, p = .039) 

2.2 อายแุตกต่างกนัมีระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ระดบัการใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
นกัศกึษาสาขาศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามอายุ 

ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ 
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

  1.153 
87.578 

   3 
251 

.384 

.349 
1.102 .349 

รวม 88.732 254 
2. การใช้งานด้านซอฟแวร์ ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
  1.350 
90.954 

   3 
251 

.450 

.362 
1.241 .259 

รวม 92.303 254 
3. การใช้งานด้านเครือข่ายและการส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
  1.478 
79.933 

   3 
251 

.493 

.318 
1.547 .203 

รวม   8.411 254 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
  1.100 
76.281 

   3 
251 

.367 

.304 
1.208 .307 

รวม 77.318 254 

  
จากตารางท ี ่8 พบว่า ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร จ าแนกตามอายุ ผู้ว ิจยัด าเนนิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นกัศกึษาท ีอ่ายุ
ต่างกนัมีการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่างกัน (f = 1.208, p = .307) ผลการทดสอบ 
พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั 
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2.3 ระดับก ับการศึกษาแตกต่างก ันมีระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 10 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ระดบัการใช้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ 
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

   1.542 
87.190 

  4 
250 

.385 

.349 
1.105 .355 

รวม 88.732 254 
2. การใช้งานด้านซอฟแวร์ ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
     .879 
  91.425 

  4 
250 

.220 

.366 
 .601 .663 

รวม  92.303 254 
3. การใช้งานด้านเครือข่ายและการส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
   2.028 
79.383 

  4 
250 

.507 

.318 
1.597 .176 

รวม 81.411 254 
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
 1.343 
75.976 

  4 
250 

.336 

.304 
1.105 .355 

รวม 77.318 254 

  
จากตารางท ี ่9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา ผู้วจิยัด าเนินการว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นักศ ึกษา 
ทีร่ะดับการศกึษาต่างกนัมกีารใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่างกนั (f = 1.597, p = .176)  
ผลการทดสอบพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้งานด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการว ิจยัเรือ่ งการศึกษาความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต มปีระเดน็ท ีน่ าเสนอมาอภปิรายดงันี้ 
 1. ผลการศึกษาความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาสาขาการศกึษา
ปฐมวัย มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ได้แก่  ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อม 
ด้านฮาร์ดแวร์มากท ี่สุด รองลงมาคอื ความพร้อมด้านซอฟแวร์ และความพร้อมด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร  
น้อยท ีสุ่ดและระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การใช้งานด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร
มากท ี่สุด รองลงมาคือ การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และการใช้งานด้านซอฟแวร์น้อยท ี่สุดซึ่งสอดคล้องกับ 
ศวิพล ธีรธรรมากร [3] ได้ศกึษาเกี่ยวกบัความพร้อมในการใช้ระบบอีเลิร์นนิง่ของบุคลากร บริษทั บางกอก  
เทเลคอม เอ็นจเินีย่ร ิง่ จ าก ัด พบว่า องค์การมีความพร้อมในการน าระบบอีเลร์ินนิ่งมาในองค์ด้านการเรียนรู้  
ด้วยตนเองของบุคลากรอยู่ในระดบัมาก อาจเนือ่งมาจากบุคลากรมกีารกระตอืรอืร้นท ีจ่ะเรยีนรู้ และมองตนเองว่า
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เป็นผู้เรยีนรู้อยู่เสมอ สามารถแสวงหาความรู้ และการเรยีนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ส่วน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนคิ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ ด้านข้อมูล และด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร 

2. ผลการเปรยีบเท ียบระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาสาขา
การศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ได้แก่ ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
นกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต พบว่า เพศและระดบัการศกึษาของนกัศกึษาไม่แตกต่างกนั และอายุ
ของนกัศกึษาแตกต่างกนัในด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของนกัศกึษาสาขาปฐมวยั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า เพศของนักศกึษาแตกต่างกันในด้านซอฟแวร์ 
ส่วนอายุและระดบัการศกึษาของนกัศกึษาไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนุชพนิ ค าสินธ์ุ [4] ได้ศกึษา
เกีย่วกบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
พบว่า ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบุคลกรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชครนิทร์ ท ีม่รีะดบัการศกึษา ประสบการณ์ 
และประเภท บุคลากร แตกต่างกัน มีค วามพร้อมในการใช้เทค โนโลย ีสารส นเทศโดยรวมแตกต่างกัน  
มนต์ช ัย โตถาวรยนืยง [5] ได้ศ ึกษาว ิจยัเก ีย่วก ับความพร้อมและป ัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรสถาบันในเครอืตัง้ตรงจิตร พบว่า บุคลากรสถาบันในเครือตัง้ตรงจติรท ีร่ะดบัการศกึษา 
ลกัษณะการปฏิบัตงิาน และระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน แตกต่างกนั มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการปฏิบัต ิงานในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ .05 แสดงให้เหน็ว่าบุคลากรท ีม่รีะด ับ
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีีความพร้อมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัต ิงานน้อยกว่าบุคลากรท ีร่ะด ับ
การศกึษาปรญิญาตร ีและสูงกว่าปรญิญาตร ี 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก ีย่วกบัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ของนกัศกึษา
สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต มดีงันี้ 

1. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.14)  
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อมด้าน
ฮาร์ดแวร์ (X = 4.19) มคี่าเฉลีย่มากท ีสุ่ด รองลงมาคือ ความพร้อมด้านซอฟแวร์ ( X = 4.18) และความพร้อม 
ด้านเครอืข่ายและการสื่อสาร (X = 4.04) มคี่าเฉลีย่น้อยท ีสุ่ด 
 2. ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้งานด้าน
เครอืข่ายและการสื่อสาร (X = 4.18) มคี่าเฉลีย่มากสุด รองลงมาคอื การใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ (X = 4.14) และการ
ใช้งานด้านซอฟแวร์ (X = 4.12) มคี่าเฉลีย่น้อยท ีสุ่ด 
 สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศึกษาต่างกันมีระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
และการสื่อสารแตกต่างกนั  

1.1  เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่าง
กนั พบว่า การเปรียบเท ียบความพร้อมในการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามเพศ  
ในภาพรวม พบว่า เพศของนกัศกึษาต่างกนัความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่าง
กนั (t = -1.360, p = .174) ผลการทดสอบ พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั 
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1.2  อายุแตกต่างกนัมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศแตกต่างก ัน พบว่า ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อส าร จ าแนกตามอายุ   
ผู้วจิยัด าเนนิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นกัศกึษาท ีอ่ายุต่างกนัมคีวามพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารต่างกนั (f = 1.464, p = .225) ผลการทดสอบพบว่า เป็นไปตามสมมตฐิาน
ท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครอืข่าย  
และการสื่อสารของนกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ .05 (f = 3.211, p = .024) 

1.3  ระดบัการศึกษามีแตกต่างกนัมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับ
การศกึษา ผู้ว ิจยัด าเนนิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นกัศ ึกษาท ีร่ะด ับการศึกษา
ต่างกนัมคีวามพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารต่างกนั (f = .864, p = .486) ผลการทดสอบ 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ด้านซอฟแวร์ของนกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 (f = 2.501, p = .043) 
 สมมติฐานท่ี 2 ข้อมูลท ัว่ไปของนกัศึกษาแตกต่างกนัมรีะดับการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารต่างกนัแตกต่างกนั 

2.1 เพศแตกต่างกนัมีระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่างกนั  พบว่า 
การเปรยีบเทยีบระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามเพศในภาพรวม พบว่า เพศ
ของนักศึกษาต่างกนัระดับการใช้งานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน (t = -1.978,  
p = .049) ผลการทดสอบพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท ี่ต ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้งาน 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้านซอฟแวร์ของนกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ 
.05 (t = -2.071, p = .039) 

2.2 อายแุตกต่างกนัมีระดบัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่างกนั  พบว่า 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามอายุ ผู้วจิ ัย
ด าเนนิการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวในภาพรวม พบว่า นกัศกึษาท ีอ่ายุต่างกนัมกีารใช้งานด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่างกนั (f = 1.208, p = .307) ผลการทดสอบ พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่
แตกต่างกนั 

2.3 ระดับก ับการศึกษาแตกต่างกนัมีระดับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
แตกต่างก ัน พบว่า ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา ผู้วจิ ัยด าเนนิการว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในภาพรวม พบว่า นกัศ ึกษาท ี่
ระดับการศึกษาต่างกันมกีารใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่างกนั (f = 1.597, p = .176)  
ผลการทดสอบพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้งานด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้ม ีวตัถุประสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบความต้านทานต่อความล้าของหลักยดึรากเทยีมแบบเหวีย่ง
ด้วยโลหะผสมทองและโลหะผสมพลัลาเดยีม โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 ชิ้น แทนรากเทยีมเพือ่รองรบัครอบฟนั  
1 ซี ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ช ิ้น) กลุ่มท ี่ 1 (GS) หลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งด้วยโลหะผสมทองร้อยละ 
40  กลุ่มท ี ่2 (GP) หลกัย ึดรากเท ียมแบบเหวี่ยงด้วยโลหะผสมพลัลาเดียม น าช ิ้นตัวอย่างไปทดสอบความล้า 
ทีค่วามถี ่20 รอบต่อวนิาท ีโดยเริม่ทดสอบทีแ่รง 200 นวิตนั (5000 รอบ) และให้แรงเพิม่เป็นล าดบัข ัน้ท ี ่400 600 
800 1000 1200 1400 1600 และสูงสุดท ี ่1800 นวิตนั (ช่วงละ 30,000 รอบ) โดยจ านวนรอบสูงสุดไม่เกนิ 245,000 
รอบ บันทกึจ านวนรอบและรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นงาน วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตกิารทดสอบค่าท ีร่วมกับ
วเิคราะห์การคงอยู่ของช ิ้นงานแบบไวบุลล์ 

ผลการวจิ ัยพบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนรอบ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของกลุ่ม GS และ GP เป็น 195,028 
(22,371) และ 187,662 (22,555) ตามล าดบั ซึง่ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p=0.473) ผลของ
การวเิคราะห์การคงอยู่ของช ิ้นงานแบบไวบุลล์มคี่าใกล้เคยีงกนัแสดงถงึความคงทนและความน่าเช ือ่ถอืของช ิ้นงาน
ท ีค่ล้ายคลงึกนั นอกจากนี้รูปแบบความล้มเหลวของชิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่มแตกบรเิวณหลกัยดึและสกรูหลกัยดึร้อยละ 
70-90 ขณะทีม่กีารแตกของรากเทยีมไม่เกนิร้อยละ 10  

โดยสรุป หลกัยดึรากเท ียมแบบเหวีย่งโลหะท ัง้ 2 กลุ่มมคีวามต้านทานต่อความล้า และรูปแบบความ
ล้มเหลวของชิ้นงานไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั: รากเทยีม  หลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะ  ความต้านทานต่อความล้า  ความล้มเหลวเชงิกล 
 
 

  

mailto:Khemtongdt@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

519 
 

Abstract 
The aim of this study was to compare fatigue resistance of cast-on abutments using with gold 

alloy and palladium alloy. Twenty specimens, representing single implant-supported crowns were prepared 
and divided into 2 groups (n=10); Group 1 (GS) cast-on abutment cast with 40 percent gold alloy, group 
2 (GP) cast-on abutment cast with palladium alloy. Specimens were subjected to cyclic loading at 20 Hz, 
started from 200 N (×5000 cycles) , followed by stepwised loading of 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 
1600 and 1800 N (30,000 cycles each). Specimens were loaded for a maximum of 245,000 cycles. The 
total number of cycles and mode of failure were recorded. The data was analyzed using t-test and Weibull 
survival analyses. 

The results showed that mean (SD) total cycles of GS and GP were 195,028 (22,371) and 187,662 
(22,555), respectively. There was no significant differences between both groups (p=0.473). Weibull 
survival analyses showed similar results demonstrating the same durability and structural reliab ility. Results 
for the mode of failure of both groups involved abutment and screw fracture 70-90 percent while implant 
fracture was found only 10 percent. 

In conclusion, no significant difference were found for the fatigue resistance and mode of failure 
between cast-on abutment using with gold and palladium alloy. 
 

Key words: Dental implants, Cast-on abutment, Fatigue resistance, Mechanical failure 
 

บทน า 
รากเทยีม (Dental implants) เป็นอุปกรณ์เท ียมท ีส่ร้างข ึ้นจากวสั ดุสังเคราะห์ท ีฝ่งัเข้าไปในกระดูก เพื่อ

การย ึดอยู่และรองรบัฟนัเทยีมติดแน่นหรอืฟนัเท ียมถอดได้ [1] โดยหลกัยดึรากเทยีมเพื่อรองรบัครอบฟนัหรือ
สะพานฟนัไม่เกนิ 3 ยูนิต ม ี2 ชนดิ ได้แก่ หลักยดึแบบส าเรจ็รูปท ีท่ ามาจากบรษิัทผู้ผลิต (Premachined stock 
titanium abutment) เพือ่รองรบัการยดึครอบฟนัด้วยซเีมนต์ (Cement retained crown) และหลักยดึแบบเหวีย่ง
โลหะ (Cast-on abutment) เพือ่รองรบัการยดึครอบฟนัด้วยสกรู (Screw retained crown) ซึง่ชนดิท ี ่2 มขี้อดคี ือ 
ทนัตแพทย์สามารถถอดชิ้นงานมาปรับแต่งแก้ไขได้ (Predictive retrievability) [2-3] สามารถใช้ในผู้ป่วยท ีม่รีะยะ
ระหว่างสันเหงอืกและฟนัคู่สบน้อยกว่า 4 มลิลิเมตร ในกรณที ี่แนวแกนของรากเทยีมเอียงมากกว่า 30 องศา 
สามารถใช้หลกัย ึดแบบเหวีย่งโลหะข ึ้นรูปเป็นหลกัย ึดเฉพาะบุคคล (Custom abutment) เพือ่ปรบัแก้ไขแนวการ
ถอดใส่ครอบได้อย่างเหมาะสม [2, 4] นอกจากนี้ยงัสามารถลดปญัหาการอักเสบรอบอวยัวะปรทินัต์ท ีเ่ก ิดจาก
ซเีมนต์ส่วนเกนิ รวมท ัง้การดูแลรกัษาและแก้ไขในระยะยาวสามารถท าได้ง่ายกว่า [5-6] 

ตามมาตรฐานการรกัษาในปจัจุบันหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะจะเหวีย่งด้วยโลหะผสมทอง (Gold 
alloy) ซึง่เป็นวสัดุบูรณะท ีม่สีมบัตเิชงิกลท ีด่ ีมคีวามเข้ากนัได้ทางชวีภาพ และมคีวามสามารถต้านทานการกร่อนท ี่
ดเีย ี่ยม [7-9] แต่เนื่องจากโลหะผสมทองมีราคาแพง จึงมกีารพฒันาคดิค้นโลหะผสมอื่น เช่น พัลลาเดียม 
(Palladium) มาเป็นทางเลอืกในการท าหลกัยดึและครอบฟนัเทยีมเพื่อลดต้นทุนในการรกัษา [9] โลหะพลัลาเดยีม
เริม่ถูกน ามาใช้ทางทนัตกรรมในปี 1973 และใช้แพร่หลายอย่างรวดเรว็ [10-12] มคีุณสมบัตดิ้านต่างๆ ใกล้เคยีง
โลหะผสมทองแต่มรีาคาถูกกว่า [13] โดยโลหะผสมทองร้อยละ 40-50 มีราคาประมาณ 1750-2000 บาทต่อกรัม 
แต่โลหะผสมพลัลาเดียมมรีาคาประมาณ 1050-1200 บาทต่อกรมั ดงันัน้การใช้โลหะพลัลาเดยีมสามารถลดภาระ
เรือ่งค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยท ีร่กัษาด้วยรากเทยีมได้ถึงประมาณ 700-3200 บาท แต่ความสมบูรณ์ของหลกัยดึแบบ
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เหว ีย่งโลหะเกดิจากหลายปจัจยั เช่น เทคนคิการหลอม อุณหภูมกิารหลอม รวมท ัง้การขดัแต่งช ิ้นงาน [14] โลหะ
ผสมพลัลาเดยีมมชี่วงหลอมเหลวอยู่ท ีอุ่ณหภูมปิระมาณ 1150-1350 องศาเซลเซยีส [15] แต่สามารถเกดิปฎิกริยิา
ออกซเิดช ัน่ท ีอุ่ณหภูม ิ600-800 องศาเซลเซียสได้ถ้าสัมผสักบัก๊าซออกซเิจน ซึง่จะท าให้วสัดุเปราะและมรูีพรุน 
การหลอมโลหะผสมพลัลาเดยีมจงึต้องหลอมด้วยความระมดัระวงัในสภาวะท ีม่อีอกซเิจน [16-17]  

มรีายงานเกีย่วกบัอัตราการรอดของรากเทยีม (Survival rate) ร้อยละ 95 และ 90 ภายหลงัการใช้งาน 5 
และ 15 ปี ตามล าดบั [18-19] แต่อย่างไรกต็ามยงัพบปญัหาท ีเ่กดิหลงัจากการใช้งานในระยะยาว ท ัง้ในเชงิชวีภาพ
และเชงิกล [18, 20] ซึง่ความล้า (Fatigue) ของหลกัยดึรากเทยีม และวสัดุบูรณะกเ็ป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหนึง่ท ีท่ า
ให้เกดิความล้มเหลวเชงิกล โดยการทดสอบความล้าเป็นการทดสอบทางห้องปฏิบัตกิารวธิหีนึง่ท ีใ่ช้ประเมนิความ
น่าเช ือ่ถอืทางคลนิกิของรากเทยีม [21] มขี้อดคีอืเป็นการจ าลองการได้รบัแรงเสมอืนการบดเคี้ยวในช่องปาก จน
แสดงผลให้เหน็ในลกัษณะรอยร้าวหรอืแตกหกัของว ัสดุ [22] มหีลายการศกึษาทดสอบความล้าในรากเทยีมและ
หลกัยดึแต่การศกึษาส่วนใหญ่จะทดสอบในหลกัยดึรากเทยีมส าเรจ็รูปหรอืหลกัยดึรากเทยีมเซอร์โคเนยีร์ [22-24] 

ในผู้ป่วยบางกลุ่มท ีม่ชี่องว่างระหว่างสันเหงอืกค่อนข้างน้อยและมงีบประมาณจ ากดั การใช้โลหะผสมพัล
ลาเดยีมในหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะ ถอืเป็นทางเลอืกท ีด่ ีเป็นการเพิม่โอกาสในการใส่ฟนับนรากเทยีมแก่
ผู้ป่วยกลุ่มดงักล่าว แต่การศกึษาเกีย่วกบัความต้านทานต่อความล้าในหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะยงัมน้ีอย
อยู่ จงึเป็นท ีม่าของการศกึษาน าร่องนี้ ซึง่ต้องการเปรยีบเทยีบความต้านทานต่อความล้าของหลักยดึรากเทยีม
ระหว่างโลหะผสมทองกบัโลหะผสมพลัลาเดยีม 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

เพือ่เปรยีบเทยีบความต้านทานต่อความล้าทางห้องปฏิบัตกิารของหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งดว้ยโลหะ
ผสมทองและโลหะผสมพลัลาเดยีม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.การเตรียมช้ินงาน 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 ช ิ้น เป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ช ิ้น) ได้แก่ กลุ่ม GS หลกัย ึดรากเทยีมแบบ

เหวีย่งโลหะท ีม่ส่ีวนโยงภายในเป็นโลหะผสมทองเหวีย่งด้วยโลหะผสมทองร้อยละ 40 กลุ่ม GP หลกัยดึรากเทยีม
แบบเหวีย่งโลหะท ีม่ส่ีวนโยงภายในเป็นโลหะผสมทองเหวีย่งด้วยโลหะผสมพลัลาเดยีม โดยมขี ัน้ตอนการเตรยีม
กลุ่มตัวอย่างโดยออกแบบวงแหวนที่ให้ในการจับยดึและสร้างอุปกรณ์น าแนวในการหล่อรากเท ียมในเรซิน 
(Chockfast orange®, Ireland; Lot No.902) ท ีม่ ีค่ามอดุลัสของย ัง (Young's modulus) มากกว่า 3 GPa ตาม
ข้อก าหนดจาก ISO 14801: 2016 (Dentistry-Implants-Dynamic fatigue test for endosseous dental implants) 
เพือ่ใช้ทดแทนกระดูกขากรรไกร หล่อรากเทยีมขนาด Ø4.5 x 10 มม. (TSIII SA Fixture, Osstem®, Korea; Lot 
No.FTP5A348) ให้ต ัง้ฉากกับแนวราบ โดยให้บ่าของรากเท ียมสูงกว่าขอบเรซิน 3 มิลลิเมตร เพือ่ลอกเลยีน
ภาวการณ์ละลายตวัของสันกระดูกรอบรากเทยีม [25] 

แต่งข ี้ผ ึ้งบนหลักย ึดรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะท ีม่ ีส่วนโยงภายในเป็นโลหะผสมทอง (Gold-cast 
Abutment, Osstem®, Korea; Lot No.PGG15B019) เป็นรูปครึง่ทรงกลมคว ่า (Hemisphere) ขนาดสูง 6 มลิลเิมตร
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มลิลเิมตร [25] ดงัภาพที ่1 เพือ่แทนครอบบนหลกัยดึ น าช ิ้นงานไปท าความสะอาด
ด้วยเอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70 จากนัน้น าแบบข ี้ผ ึ้ง แต่ละกลุ่มมาลงวสัดุหล่อเบ้าแบบฟอสเฟตบอนด์ 
(Bellavest SH, Bego, Germany) และเหวี่ยงโลหะผสมโดยใช้ว ิธสูีญเสียข ี้ผ ึ้ง (Lost wax technique) ด้วยเครือ่ ง
เหว ีย่งโลหะอัตโนมตั ิ (Automatic casting machine; Argoncaster-AE, Japan) ท ี่อุณหภูมิส าหรับเหวี่ยงโลหะ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

521 
 

(Casting temperature) โดยกลุ่ม GS เหว ีย่งด้วยทองผสมร้อยละ 40 ส่วนกลุ่ม GP เหว ีย่งด้วยโลหะผสมพัล
ลาเดยีม ส่วนประกอบและอุณหภูมทิ ีใ่ช้เหว ีย่งโลหะแสดงในตารางท ี่ 1 เมือ่โลหะเยน็ตวัลงก าจดัวสัดุหล่อเบ้าด้วย
วธิเีป่าทรายแก้ว (Glass beads) 100 ไมครอน (Rolloblast, Renfert GmbH, Germany) จากนัน้น าช ิ้นงานท ัง้ 2 
กลุ่มใส่ในเครือ่งท าความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนคิ แต่ไม่มีการข ัดเงา  ขนัย ึดหลกัยดึกบัรากเทยีม 30 นวิตัน 
ตามบริษทัผู้ผลติก าหนด ปิดรูสกรูด้วยเรซนิคอมโพสิต (FiltekTM Z350 XT, 3M ESPE, USA) ฉายแสงให้วสัดุ
แขง็ตวั 40 วนิาท ี
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการแต่งข ี้ผ ึ้งบนหลกัยดึเป็นรูปครึง่ทรงกลมคว ่าขนาดสูง 6 มลิลเิมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
มลิลเิมตร 

 
ตารางท่ี 1 แสดงส่วนประกอบของโลหะผสมแต่ละชนดิและอุณหภูมสิ าหรบัเหวีย่งโลหะ 

 
2. ขัน้การทดสอบ 
น าช ิ้นงานท ัง้ 20 ช ิ้น มาทดสอบความต้านทานต่อความล้าตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 14801:2016 

ด้วยเครือ่งทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine; ElectroPuls™ E10000, INSTRON Instruments, 
England) โดยชิ้นงานจะถูกยดึท ามุม 30±2 องศากับแนวการให้แรงบนแท่นย ึดช ิ้นงานดงัภาพที ่2 ท ัง้นี้เครือ่ ง
ทดสอบได้รบัการเทยีบระดบัมาตรฐานทุกครัง้ก่อนการเริม่การทดสอบโดยผู้ช านาญการ ทดสอบความต้านทานต่อ
ความล้าในสภาวะแห้งท ีอุ่ณหภูมหิ้อง (20±10 องศาเซลเซยีส) ใช้หวักดทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
20 มลิลเิมตร  

รอบการทดสอบควบคุมด้วยโปรแกรม BlueHill version 2.0 (Instron Corporation, US) รอบการให้แรง
จะปรบัใช้ท ีค่วามถี ่20 รอบ/วนิาท ีโดยให้แรงเริม่ต้นท ี ่200 นวิตนั เป็นจ านวน 5,000 รอบ (เง ือ่นไขเบื้องต้นเพื่อ
ทดสอบต าแหน่งการวางช ิ้นงาน) หลงัจากนัน้จะเริม่ทดสอบโดยให้แรง 400 600 800 1000 1200 1400 1600 และ
สูงสุดท ี ่1800 นิวตัน ช่วงละ 30,000 รอบ ช ิ้นงานจะถูกให้แรงจนถงึเกดิความเสียหายรุนแรง (Catastrophic 
failure) หรอืให้แรงครบ 245,000 รอบ ท ีแ่รง 1800 นวิตนั ก าหนดให้เครือ่งทดสอบหยุดท างานเมือ่เกดิการเปลีย่น
ต าแหน่งของชิ้นงาน (Displacement) เกนิ 2 มิลลเิมตร จะถือว่าเกดิความเสียหายแบบถาวรและให้สิ้ นสุดการ

Group Alloy Au 
(%) 

Pd 
(%) 

Ag 
(%) 

Cu 
(%) 

Ni 
(%) 

Cr 
(%) 

Mo 
(%) 

Sn 
(%) 

Etc. Melting 
interval (°C) 

GS Minigold®, 
Ivoclar vivadent 

40 4 47 7.5 - - - - Zn, In, 
Ir 

865-945 

GP W-1®, Ivoclar 
Vivadent 

- 53.3 37.7 13 - - - 8.5 In, Ru, 
Li 

1185–1270 

6 มิลลิเมตร 

6 มิลลิเมตร 
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ทดสอบในชิ้นงานนัน้ โดยระยะการเปลีย่นต าแหน่งของชิ้นงานสามารถวดัโดยการใช้เครือ่งทดสอบ บันทกึจ านวน
รอบทีช่ ิ้นงานเกดิความล้มเหลว ก าหนดรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นงาน (Mode of failure) เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้  
การแตกห ักของหลกัยดึ (Fractured abutment) การแตกหกัของรากเทยีม (Fractured fixture) และการแตกห ัก
ของสกรูหลกัยดึ (Fractured abutment screw) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงแผนผงัการวางระบบทดสอบในหลกัยดึรากเทยีมตามข้อก าหนดของ ISO 14801: 2016 

ที่มา:  International Organization for Standardization (ISO).  Dentistry-Implants-Dynamic loading 
test for endosseous dental implants; ISO 14801: 2016; ISO: London, United Kingdom, 2016. 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลจ านวนรอบทีท่ าให้ช ิ้นงานแต่ละช ิ้นเกดิการล้มเหลวมาหาค่าเฉลีย่ วเิคราะห์ความต้านทานความ

ล้าด้วยสถติกิารทดสอบค่าทร่ีวมกบัวเิคราะห์การคงอยู่ของช ิ้นงานแบบไวบุลล์ ท ีอ่ านาจการทดสอบ (Power of 
test) ร้อยละ 80 ระดบัความเช ื่อมัน่ร้อยละ 95 (p-value < 0.05) และวเิคราะห์ดูต าแหน่งท ีเ่กดิความล้มเหลวของ
ชิ้นงานหลงัการทดสอบโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
ผลการวิจัย 

ค่าเฉลีย่จ านวนรอบและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท ี ่2 กลุ่ม GS มคี่าเฉลีย่จ านวนรอบสูงกว่า
กลุ่ม GP แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติขิองท ัง้ 2 กลุ่ม (p=.473) 

จากการวเิคราะห์แผนผังการคงอยู่ของช ิ้นงานแบบไวบุลย์ ค่าเฉลีย่จ านวนรอบก่อนเกดิความล้มเหลว
แสดงดังภาพที ่3 ท ัง้ 2 กลุ่มมคี่าไวบุลย์มอดูลสั (Weibull modulus) และค่าความแขง็แรงของไวบุลย์ (Weibull 
characteristic strength) ใกล้เคยีงกนั แสดงให้เหน็ว่าช ิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่ม มคี่าความคงทนของชิ้นงานและค่าความ
เช ือ่มัน่ (Reliability) ท ีใ่กล้เคยีงกนัดงัแสดงในตารางท ี ่3 ส าหรบัรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่ม พบ
ความเสียหายส่วนใหญ่ท ี่บรเิวณหลกัยดึและสกรูของหลกัยดึ ร้อยละ 70 และ 90 ตามล าดบั ส่วนความเสียหาย
บรเิวณรากเทยีมพบได้น้อย (ตารางท ี ่4 และภาพที ่4) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่จ านวนรอบและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่ม 

Group Mean SD P 
GS 195,028 22,371 .473 
GP 187,662 22,555  

3±0.5 มม. 30O± 2O 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าไวบุลย์มอดูลสัและความแขง็แรงของไวบุลย์ในช ิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการเกดิความล้มเหลวของชิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่ม 

 
Group 

Mode of failure 
Fracture screw+abutment Fracture screw+fixture Fracture screw+abutment+fixture 

GS 7 2 1 
GP 9 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนผงัจ านวนรอบการคงอยู่ของช ิ้นงานจากการวเิคราะห์ด้วยสถติไิวบุลย์ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงลกัษณะการเกดิความล้มเหลวของชิ้นงาน โดย GS1 GP1 แสดงการแตกหกัของหลกัยดึ
และสกรูหลกัยดึ GS2 GP2 แสดงการแตกหกัของรากเทยีมและสกรูหลกัยดึ และ GS3 เกดิการแตกหกัของราก

เทยีม (ดงัลูกศรสีแดง) หลกัยดึและสกรูหลกัยดึ 

Group Weibull characteristic strength Weibull Modulus 
GS 205,759 8.73 
GP 197,614 8.97 

GS2  

GP2 

GS3 

 

No failure mode 

GS1  

GP1 
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อภิปรายผลการวิจัย 
งานวจิยันี้ยอมรบัสมมตฐิานท ีว่่าความต้านทานต่อความล้าในหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะท ีม่ส่ีวน

โยงภายในเป็นโลหะผสมทอง เหวีย่งด้วยโลหะผสมทองร้อยละ 40 และเหวีย่งด้วยโลหะผสมพลัลาเดยีมไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถติ ิโดยกลุ่ม GS มีค่าเฉลีย่จ านวนรอบทีสู่ งกว่ากลุ่ม GP เลก็น้อย เมื่อวเิคราะห์ด้วย
แผนผงัการคงอยู่ของช ิ้นงานของไวบุลย์ พบว่ามคี่าไวบุลย์มอดูลสัและค่าความแขง็แรงของไวบุลย์ ท ีใ่กล้เคยีงกัน 
แสดงให้เหน็ว่าหลกัยดึรากเทยีมท ีเ่หว ีย่งด้วยโลหะท ัง้ 2 ชนดิ มสีมบัตคิวามต้านทานต่อความล้า ความคงทนของ
วสัดุ รวมท ัง้ความน่าเช ื่อถือของชิ้นงานท ีใ่กล้เค ียงกนั อนุมานจากการศกึษานี้ ได้ว่าสามารถใช้โลหะผสมพัล
ลาเดยีมแทนโลหะผสมทองร้อยละ 40 ในหลักยดึรากเท ียมแบบเหวีย่งโลหะได้ในแง่ของการรับแรง โดยโลหะ
ผสมพลัลาเดียมมขี้อดคีอืมีราคาถูกกว่าโลหะผสมทอง จากราคาของโลหะท ีใ่ช้ในห้องปฏิบัตกิารทางทนัตกรรม
ปจัจุบัน พบว่าการใช้โลหะผสมพลัลาเดยีมแทนโลหะผสมทองสามารถลดต้นทุนโลหะท ี่ใช้ได้ถงึ 700-3200 บาท 
นอกจากนี้โลหะผสมพลัลาเดยีมยงัมสีมบัตเิชงิกลและการเข้ากนัได้กบัเนื้อเย ือ่ในช่องปากท ีใ่กล้เคยีงกบัโลหะผสม
ทอง [13] 

ผลการวจิยัพบว่าค่าเฉลีย่จ านวนรอบ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของกลุ่ม GS เป็น 195,028 (22,371) 
ส่วนกลุ่ม GP เป็น 187,662 (22,555) โดยชิ้นงานจะเกิดความเสียหายเมือ่ ให้แรงในช่วง 1200-1800 นวิตัน 
Bonfante และ Coelho [26] รายงานว่าในเพศหญิงค่าเฉลีย่แรงสบฟนัสูงสุดขณะรู้ตวัอยู่ระหว่าง 418-690 นวิตัน 
และในเพศชายพบว่าค่าเฉลีย่แรงสบฟนัสูงสุดขณะรู้ตวัอยู่ระหว่าง 491-878 นวิตนั ส่วนการศกึษาของ Gibbs และ
คณะ [27] พบว่าค่าเฉลีย่แรงบดเคี้ยวในฟนัธรรมชาตปิระมาณ 725 นวิตนั ซึง่แรงท ีท่ าให้ช ิ้นงานเกดิความล้มเหลว
มคี่ามากกว่าค่าเฉลีย่แรงบดเคี้ยวในฟนัธรรมชาต ิแสดงให้เห ็นว่าช ิ้นงานท ัง้ 2 กลุ่มสามารถทนแรงได้มากกว่า
ค่าเฉลีย่แรงบดเคี้ยวในฟนัธรรมชาต ิส่วนค่าเฉลีย่จ านวนรอบทีท่ าให้เก ิดความล้มเหลวในงานวจิยันี้ม ีค่ามากกว่า
การศกึษาอื่น [28-29] ท ัง้นี้อาจเกดิจากการใช้รากเทยีมและหลกัยดึท ีม่เีส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าในการทดสอบ 
รวมท ัง้การก าหนดลกัษณะการเกดิความล้มเหลวของชิ้นงานแตกต่างกนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัความส าเรจ็และภาวะแทรกซ้อนในระบบรากเทยีม
พบการหกัของหลกัยดึรากเทยีมและสกรูคดิเป็นร้อยละ 1.5 ภายหลงัการตดิตามผลการรกัษา 5 ปี และร้อยละ 2.5 
ภายหลงัการตดิตามผลการรกัษา 10 ปี ส่วนการหกับรเิวณรากเทยีมพบร้อยละ 0.08 ซึง่น้อยกว่าการหกัของหลัก
ยดึรากเทยีมและสกรู [30] แต่ละการศกึษามรูีปแบบความล้มเหลวของชิ้นงานแตกต่างกัน บางการศกึษาพบการ
แตกหกัของชิ้นงานส่วนใหญ่บรเิวณรากเทยีมและสกรูหลกัยดึ [31-32] แต่บางการศกึษาพบการหกัเฉพาะบรเิวณ
สกรูหลกัยดึ [33] ในการศึกษาน าร่องนี้ช ิ้นงานส่วนใหญ่จะเกดิความเสียหายท ีห่ลกัยดึรากเทยีมและสกรูหลกัย ึด
รากเทยีม (ตารางท ี ่4) เนือ่งจากวสัดุท ีใ่ช้ท าหลกัยดึรากเทยีมของท ัง้ 2 กลุ่ม มคี่าโมดูลสัความยดืหยุ่น (95-123 จ ิ
กะปาสคาล) น้อยกว่าวสัดุท ีใ่ช้ผลติรากเทยีมชนดิโลหะไทเทเนยีมบรสุิทธิเ์ชงิพาณชิย์เกรด 4 (CP Titanium grade 
IV; 110-150 จกิะปาสคาล) [34] นอกจากนี้เมือ่ได้รบัแรงบรเิวณส่วนโยงภายในของท ัง้ในหลกัยดึและรากเทยีมจะมี
ความเค้นเกดิข ึ้นสูงกว่าบรเิวณอื่นของรากเท ียม [35] จ ึงมโีอกาสท ี่จะเกดิความเสียหายบรเิวณหลกัย ึดรากเทยีม
และสกรูมากกว่าการเกดิความเสียหายบรเิวณรากเทยีม ในงานวจิยันี้พบความเสียหายของรากเท ียมในกลุ่ม GS 
มากกว่ากลุ่ม GP อาจเกดิจากความสมบูรณ์ของหลกัยดึในกลุ่ม GS มมีากกว่ากลุ่ม GP เนือ่ งจากความสมบูรณ์
ของหลกัยดึแบบเหวีย่งโลหะเกดิจากหลายปจัจยั เช่น เทคนคิการหลอม อุณหภูมกิารหลอม รวมท ัง้การขดัแต่ง
ช ิ้นงาน [14] โลหะผสมพลัลาเดียมมชี่วงหลอมเหลวอยู่ท ี่อุณหภูมิประมาณ 1150-1350 องศาเซลเซยีส [15] แต่
สามารถเกดิปฎิกริยิาออกซเิดชัน่ท ีอุ่ณหภูม ิ600-800 องศาเซลเซยีสได้ถ้าสัมผสักบัก๊าซออกซเิจน จะท าให้วสัดุ
เปราะและมีรูพรุน มผีลต่อความสมบูรณ์ของหลักยดึรากเท ียม [16-17] ซึง่หลกัยดึท ี่มคีวามสมบูรณ์มากกว่าก ็
สามารถทนต่อแรงท ีม่ากระท าได้มาก ท าให้ความเสียหายของชิ้นงานในกลุ่ม GS เกดิท ีร่ากเทยีมมากกว่ากลุ่ม GP 
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แต่อย่างไรกต็ามรูปแบบความเสียหายของท ัง้ 2 กลุ่มกใ็กล้เคยีงกนั การศกึษาในอนาคตอาจพจิารณาเพิม่จ านวน
กลุ่มตวัอย่างเพือ่ให้เหน็ผลในเรือ่งรูปแบบความเสียหายของชิ้นงานได้ชดัเจนย ิง่ข ึ้น 

การว ิจยันี้ เป็นเพยีงการศึกษาน าร่อง ในการทดสอบความต้านทานต่อความล้า แต่ถ้ามโีอกาสควร
วเิคราะห์การสึกระดบัพื้นผวิสัมผสั เมือ่มกีารขยบัของชิ้นงาน เช่น การวเิคราะห์การสึกเชงิปรมิาณของพื้นผวิโลหะ
ผสมทอง โลหะผสมพลัลาเดยีม และไทเทเนียมบรสุิทธิเ์ชงิพาณชิย์เกรด 4 เพือ่การอธบิายผลการทดลองได้อย่าง
กระจ่างและเข้าใจมากข ึ้น นอกจากคุณสมบัตเิชงิกล การต้านทานการกร่อนและการเข้ากนัได้ของเนื้อเย ือ่ในช่อง
ปากกเ็ป็นปจัจยัส าคญัท ีใ่ช้พจิารณาเลอืกใช้โลหะทางทนัตกรรม การศกึษาส่วนใหญ่พบว่าโลหะผสมทองและโลหะ
ผสมพลัลาเดยีมมคีวามสามารถต้านทานการกร่อนสูง [9], [36-37] แต่อย่างไรกต็ามโลหะผสมพลัลาเดยีมสามารถ 
กระตุ้นท าให้เกดิการแพ้ข ึ้นในประชากรบางกลุ่ม จากรายงานของ Faurschou และคณะ [12] พบการแพ้โลหะพัล
ลาเดียมในผู้ป่วยท ันตกรรมร้อยละ 7.4 ซึ่งในการศกึษาปจัจุบันข้อระวงัในเรือ่งการแพ้โลหะพลัลาเดียมย ังมขี้อ
โต้เถยีงอยู่ [38-40] จงึควรมกีารพจิารณาในเรือ่งการแพ้ของวสัดุเพิม่เตมิก่อนเลอืกใช้งาน 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัในห้องปฏิบัตกิารไม่สามารถจ าลองสภาวะในช่องปากได้สมบูรณ์ อีกท ัง้การใช้งาน
ในผู้ป่วยจรงิจะมปีจัจ ัยอื่นมาเก ีย่วข้อง เช่น สภาวะน ้าลาย ลักษณะอาหารท ี่รบัประทาน การสบฟนั แรงท ีใ่ช้บด
เคี้ยว รวมท ัง้นสิัยการท างานนอกเหนือหน้าท ี ่(Parafunctional habit) ซึง่มผีลต่อการใช้งานของรากเทยีมในระยะ
ยาว จึงจ าเป็นต้องติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนือ่ง การศกึษาในอนาคตอาจทดสอบเพิม่เตมิในรากเท ียมชนิด
เดยีวกบัการศกึษานี้แต่เปลีย่นชนดิของว ัสดุท าครอบฟนั หรอืการใช้รากเท ียมท ีม่ ีการออกแบบส่วนโยงภายใน
ระหว่างหลกัยดึและรากเทยีมรูปแบบอื่น เพือ่เพิม่โอกาสและความน่าเช ือ่ถอื ในการใช้งานหลักยดึรากเทยีมแบบ
เหวีย่งโลหะเหวีย่งด้วยโลหะผสมพลัลาเดยีมมากข ึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

โลหะผสมพลัลาเดยีมมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะน ามาใช้เหว ีย่งในหลกัยดึรากเทยีมแบบเหวีย่งโลหะได้ เมือ่
พจิารณาในแง่ของความต้านทานต่อความล้า และความน่าเช ือ่ถอืของโลหะ ท ีใ่กล้เคยีงกบัโลหะผสมทอง 
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บทคดัย่อ 
 ไข้หวดัใหญ่คอืโรคตดิต่อทางระบบทางเดนิหายใจ โดยเกดิจากเช ื้อไวรสัท ีเ่รยีกว่า อินฟลูเอนซา ซึง่แบ่ง
ได้ 2 สายพันธ์ุ คอื ไข้หวดัใหญ่สายพันธ์ุ A และไข้หวดัใหญ่สายพันธ์ุ B ซึง่สามารถป้องกนัได้โดยการฉดีวคัซีน         
ในงานวจิยัได้ท าการศกึษาผลเช ิงตวัเลขของแบบจ าลองการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 2 สายพันธ์ุ เมือ่มกีารฉีด
วคัซนีป้องกนัโรค โดยแบ่งประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม คอื  ประชากรท ีเ่สี่ยงต่อการตดิเช ื้อ ประชากรท ีฟ่กัเช ื้อแต่ไม่
สามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ประชากรท ีต่ดิเช ื้อและสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ประชากรท ีห่ายจากการตดิเช ื้อ  ประชากร
ท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนี ซึง่ประชากรท ัง้ 5 กลุ่มนี้สามารถเขยีนให้อยู่ในรูปแบบสมการเช ิงอนุพนัธ์ได้ แบบจ าลองนี้ 
มจุีดสมดุล 2 จุด คอื จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรคและจุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่ จากการศกึษาผลเชงิตวัเลขของแบบจ าลอง
พบว่าค่าระดบัการตดิเช ื้อพื้นฐานน้อยกว่าหนึง่ จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรคเป็นจุดท ีม่เีสถยีรภาพเชงิเส้นก ากบั ในทาง
กลับกันถ้าค่าระดบัการติดเช ื้อพื้นฐานมากกว่าหนึ่ง จุดสมดุลท ี่โรคคงอยู่ เป็นจุดท ี่เสถียรภาพเช ิงเส้นก าก ับ
นอกจากนี้หากเพิม่อัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซีน จะท าให้ค่าระดบัการตดิเช ื้อ
และจ านวนประชากรท ีต่ดิเช ื้อลดลง อีกท ัง้แสดงการพยากรณ์จ านวนประชากรท ี่ตดิเช ื้อ ซึง่ข้อมูลดงักล่าวเป็น
ประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ 
 
ค ำส ำคญั: โรคไข้หวดัใหญ่  การฉดีวคัซนี  ค่าระดบัการตดิเช ื้อ  ผลเชงิตวัเลข 

 
Abstract 

 Influenza is a contagious respiratory illness that is caused by Influenza viruses.  They can                  
be devided into 2 types :  Influenza A virus and Influenza B virus, which be prevented by vaccination.                         
This research studied on a numerical  2 types of influenza viruses by vaccination. The population is divided 
into 5 groups: Susceptible, Exposed, Infected, Recovered and Vaccination. The population of the 5 groups 
they provided differential equation.  The model exhibits two equilibriums:  disease- free and endemic 
equilibriums.  The numerical simulation show that the basic reproductive number is less than unity, the 
disease-free equilibrium is locally asymptotically stable. On the contrary, basic reproduction number is 
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greater than unity, the endemic equilibrium is locally asymptotically stable. Furthermore, the increase of 
the rate in susceptible population who are vaccination is related to the decrease of reproduction number 
and number of infected individuals.  Numerical is related to in for the forecasting.  Of the influenza 
populations. As the result, the model useful for controlling the spread of disease in the outbreak situation. 
 
Keyword: Influenza, Vaccination, Reproduction number, Numerical 

 
บทน ำ 
 ไข้หวดัใหญ่ (Flu or Influenza) คอื โรคระบบทางเดินหายใจท ีเ่ก ิดจากการตดิเช ื้อไวรสั ส่งผลต่อระบบ
ทางเดนิหายใจในส่วนของจมูก ล าคอ และปอด แต่ละปีจะมปีระชาชนทัว่โลกตดิเช ื้อไวรสัไข้หวดัใหญ่ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งบุคคลทุกเพศ ทุกวยั สามารถป่วยเป็นโรคไข้หวดัใหญ่ได้ แต่กลุ่มเสี่ยงท ีต่ดิเช ื้อได้
ง่าย คอื เดก็ท ีม่อีายุต ่ากว่า 4 ปี ผู้สูงอายุท ีม่อีายุมากกว่า 65 ปี และกลุ่มเสี่ยงหากเป็นแล้วอาจมคีวามรุนแรงท าให้
เสียชวีติจากโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหดื โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคอ้วน หญิงตัง้ครรภ์ เป็นต้น ใน
การตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่สามารถตดิจากการไอ จาม มอืสัมผสัน ้าลายหรอืน ้ามูกของผู้ป่วย อาการของไข้หวดัใหญ่
ได้แก่ ไข้ ปวดศรษีะ เจบ็คอ ปวดเมือ่ยกล้ามเนื้อ  ไอแห้งๆ คดัจมูก น ้ามูกไหล ซึง่เช ื้อต้นเหตุ เรยีกว่า influenza 
virus หรอืไวรัสไข้หวดัใหญ่ ซึ่งมอียู่ 2 สายพนัธ์ุ ได้แก่ ไข้หว ัดใหญ่สายพันธ์ุ A และ ไข้หว ัดใหญ่สายพนัธ์ุ B 
ส าหรบัไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุ A เป็นสายพนัธ์ุท ีรุ่นแรงท ีสุ่ด และสามารถแพร่ระบาดไปได้ท ัว่โลก เช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ 
A สามารถแบ่งได้หลายชนิด โดยแบ่งตามชนิดของโปรตนีของ เช ื้อ ไวรัส  ค ือ  H (Hemagglutinin) และ N 
(Neuraminidase) เช่น H1N1, H5N1, H3N2 ส่วนไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุ B เป็นสายพนัธ์ุท ีร่ะบาดเฉพาะในภูมภิาค 
ซึง่ผู้ป่วยสามารถป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ได้โดยการฉดีวคัซนี ซึง่จะช่วยป้องกนัการตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ได้ 3-4 สาย
พนัธ์ุ เป็นสายพนัธ์ุท ีม่ ีแนวโน้มจะแพร่ระบาดในช่วงนัน้ ๆ โดยกลุ่มเสี่ยงท ีอ่งค์การอนามยัโลกแนะน าให้ฉดีวคัซีน
ได้แก่ เดก็อายุ 6 เด ือนถึง 2 ปี ผู้สูงอายุท ี่มอีายุต ัง้แต่ 65 ปี และสตรีมคีรรภ์  อายุครรภ์ ตัง้แต่ 4 เด ือนข ึ้นไป                     
เป็นต้น [1,2] 

พบว่าประเทศไทยมสีถานการณ์ไข้หวดัใหญ่ในปี 2562 ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ส านกัโรคตดิเช ือ้ท ัว่ไป 
กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่ว ันท ี ่1 มกราคม – 3 กรกฎาคม 2562 มรีายงานผู้ป่วยท ัว่ประเทศจ านวน 186,818 
ราย คดิเป็นอัตราป่วย 281.77 ต่อประชากรแสนคน เสียชวีติ 14 ราย คดิเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 จ านวน
ผู้ป่วยสะสมในภาพรวม พบว่าสูงกว่าค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลงั และสูงกว่าปีท ีผ่่านมา [3] ดงันัน้โรคไข้หวดัใหญ่จึง
เป็น 1 ในโรคท ีค่วรเฝ้าระวงัท ีส่ าคญัเป็นอันดบัต้น ๆ  

เคอร์มาคและแมคเคนดรดิ [4] เป็นบุคคลท ีเ่ร ิม่ค ิดค้นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เก ีย่วกบัการระบาด              
ซึง่แบบจ าลองท ีไ่ด้คดิค้นจะอยู่ในรูปแบบ SIR  ซึง่ S  คอื กลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อ I  คอื กลุ่มประชากรท ีต่ดิเช ื้ อ 
R  คอื กลุ่มท ีห่ายจากการเป็นโรค หลงัจากนัน้มผู้ีพฒันาแบบจ าลองการระบาดของโรคให้มปีระสิทธภิาพและ
สอดคล้องกบัการระบาดจรงิ ครสิโทเฟอร์และจอกี้ [5] ได้ศกึษาแบบจ าลองการระบาดเมือ่มกีารฉดีวคัซนี เกรคและ
คณะ [6] ได้ศกึษาวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ โดยใช้หนูในการทดลอง เพสคา [7] ได้ศกึษาภาพรวมเกีย่วก ับ
ไวรสัไข้หวดัใหญ่ รซีาลแิละคารมิ [8] ได้ศ ึกษาไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุ A  H1N1 ท ีแ่พร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย 
ลาราบิและคณะ [9]  ได้ศกึษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ SIR  โดยมจุีดมุ่งหมายในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค มาล ีศรีพรหม และคณะ [10] ได้ศ ึกษาตวัแบบเชงิคณติศาสตร์ของโรคไข้หวดัใหญ่ โดย
พจิารณาผลกระทบจากปรมิาณน ้าฝน รตัตยิาและพนัธน ี[11] ได้ศกึษาแบบจ าลองการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 
โดยอยู่บนพื้นฐานของแบบจ าลอง SEIR  
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ในงานวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัเลง็เหน็ว่าจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ในประเทศไทยสูงกว่า 186,818 ราย จงึได้
พฒันาแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัโรคไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ุ จากแบบจ าลองในรูปแบบ SEIR   
โดยมกีารเพิม่กลุ่มประชากรท ีต่ ิดเช ื้อและสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A              
( )AI กบักลุ่มท ีต่ดิเช ื้อสายพันธ์ุ B ( BI )  และกลุ่มประชากรท ี่ได้รบัการฉดีว ัคซนี (V ) เพือ่ลดประชากรท ี่เสี่ยงต่อ
การตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจัย 
 1. พฒันาแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของโรคไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ุกบัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรค 
 2. ค านวณผลเชงิตวัเลขของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

งานวจิยัครัง้นี้พฒันาแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของโรคไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ุกบัการฉดีวคัซนีป้องกนั
โรค ซึง่แบ่งประชากรออกเป็น 5 กลุ่มดงันี้ ( )S t แทนประชากรท ีเ่สี่ยงต่อการตดิเช ื้อ ( )E t แทนประชากรท ีฟ่กัเช ื้อ
แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ( )I t   แทนประชากรท ีต่ดิเช ื้อและสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ( )R t แทนประชากรท ีห่าย
จากการตดิเช ื้อ ( )V t แทนประชากรท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนีและสมมตฐิานของแบบจ าลองมดีงันี้ 
  • ประชากรท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนีจะไม่สามารถตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ได้ 
  • ประชากรไม่สามารถตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ุ พร้อมกนัได้ 

• ประชากรท ีต่ดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใดสายพนัธ์ุหนึง่ เมือ่หายจากการตดิเช ื้อแล้ว มโีอกาสน้อยมาก
ทีจ่ะกลบัมาตดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุเดมิ 

• พารามเิตอร์และอัตราต่างๆ ไม่เป็นจ านวนลบ 
การเปลีย่นแปลงของแต่ละกลุ่มประชากร แสดงได้ในภาพที ่1 พารามเิตอร์และความหมาย แสดงในตารางท ี ่1 
 

 
 

ภำพท่ี 1 แบบจ าลองการระบาดโรคไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ 
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ตำรำงท่ี 1 พารามเิตอร์และความหมาย 
พำรำมิเตอร์ ควำมหมำย ค่ำ 

A อัตราการเกดิหรอืการย้ายถิน่ฐาน 3 
0 1,d d   อัตราการตายโดยธรรมชาตแิละการตายด้วยโรค 0.37, 0.01 

1 2
,    อัตราการฟกัตวัของเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ A และสายพนัธ์ุ B 0.37, 0.34 

1
   อัตราผู้ตดิเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ A ทีห่ายจากการเป็นโรค 0.3 

2
   อัตราผู้ตดิเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ B ทีห่ายจากการเป็นโรค 0.3 
   อัตราการเกดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ vary 
b อัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซนี 1.8 
c อัตราการเสี่ยงต่อการตดิเช ื้ออีกครัง้ 0.075 
f อัตราการเสี่ยงต่อการกลบัมาเป็นโรคอีกครัง้ 0.28 

 
จากภาพที ่1 สามารถเขยีนให้อยู่ในระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ท ีบ่่งบอกถงึความเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา 

ใช้แทนการเปลี่ยนแปลงของประชากรแต่ละกลุ่ม โดยอัตราท ีม่ ีผลต่อการเพิม่ข ึ้นของประชากรจะมเีครือ่งหมาย 
เป็นบวก และในทางกลบักนัหากอัตราใดท ีท่ าให้ประชากรลดลงมเีครือ่งหมายเป็นลบ  
 ประชากรกลุ่มท ีเ่สี่ยงต่อการตดิเช ื้อมจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราการเกดิหรอืการย้ายถิน่ฐาน ด้วยอัตรา 
A อัตราการเสี่ยงต่อการตดิเช ื้ออีกครัง้ ด้วยอัตรา c  และอัตราการเสี่ยงต่อการกลบัมาเป็นโรคอีกครัง้ ด้วยอัตรา f 
ในทางกลบักนัประชากรกลุ่มท ีเ่สี่ยงต่อการตดิเช ื้อมจี านวนลดลงเนือ่งจากอัตราการเกดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่ ด้วยอัตรา 
 อัตราการตายโดยธรรมชาต ิด้วยอัตรา 0d  และอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซีน 
ด้วยอัตรา b  สามารถเขยีนเป็นสมการเชงิอนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

0)( ( )A B
dS

A cV S I I d b S fR
dt

            

 
 ประชากรท ีฟ่กัเช ื้อแต่ไม่สามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราการเกดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่  
ด้วยอัตรา   ในทางกลับกนัประชากรท ีฟ่กัเช ื้อแต่ไม่สามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มจี านวนลดลงเนือ่ งจากอัตราการ
ตายโดยธรรมชาต ิด้วยอัตรา 0d  อัตราการฟกัตวัของเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ A ด้วยอัตรา 1

  และอัตราการฟกัตวัของ
เช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ B ด้วยอัตรา 2

   สามารถเขยีนเป็นสมการเชงิอนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

1 2 0( ) ( )A B
dE

S I I d E
dt

        

 
 ประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A และสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราการฟกัตวัของ
เช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ A ด้วยอัตรา 1

  ในทางกลับกนัประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A และสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มี
จ านวนลดลงเนือ่งจากอัตราผู้ติดเช ื้อไวรสัสายพันธ์ุ A ทีห่ายจากการเป็นโรค ด้วยอัตรา 1

  อัตราการตายโดย
ธรรมชาต ิด้วยอัตรา 0d  และอัตราการตายด้วยโรค ด้วยอัตรา 1d  สามารถเขยีนเป็นสมการเชงิอนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

1 1 0 1( )A
A

dI
E d d I

dt
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 ประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ B และสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราการฟกัตวัของ
เช ื้อไวรัสสายพันธ์ุ B ด้วยอัตรา 2

  ในทางกลบักันประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ B และสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้มี
จ านวนลดลงเนือ่งจากอัตราผู้ติดเช ื้อไวรสัสายพันธ์ุ B ทีห่ายจากการเป็นโรค ด้วยอัตรา 2

  อัตราการตายโดย
ธรรมชาต ิด้วยอัตรา 0d  และอัตราการตายด้วยโรค ด้วยอัตรา 1d  สามารถเขยีนเป็นสมการเชงิอนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

2 2 0 1( )B
B

dI
E d d I

dt
      

 
 ประชากรท ีห่ายจากการตดิเช ื้อมจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราผู้ติดเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ A ทีห่ายจากการ
เป็นโรค ด้วยอัตรา 1

   และอัตราผู้ตดิเช ื้อไวรสัสายพนัธ์ุ B ทีห่ายจากการเป็นโรค ด้วยอัตรา 2
  ในทางกลบักัน

ประชากรท ีห่ายจากการติดเช ื้อมจี านวนลดลงเนือ่งจากอัตราการตายโดยธรรมชาต ิด้วยอัตรา 0d  และอัตราการ
เสี่ยงต่อการกลบัมาเป็นโรคอีกครัง้ ด้วยอัตรา f สามารถเขยีนเป็นสมการเชงิอนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

1 2 0( )A B
dR

I I d f R
dt

      

 
 ประชากรท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนีมจี านวนเพิม่ข ึ้นเนือ่งจากอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบั
การฉดีวคัซนี ด้วยอัตรา b ในทางกลบักนัประชากรท ีไ่ด้ร ับการฉดีวคัซนีมจี านวนลดลงเนือ่งจากอัตราการตายโดย
ธรรมชาติ ด้วยอัตรา 0d  และอัตราการเสี่ยงต่อการติดเช ื้ออีกครัง้ ด้วยอัตรา c สามารถเขยีนเป็นสมการเช ิง
อนุพนัธ์ได้ดงันี้ 

0( )
dV

bS d c V
dt

    

 
 จากภาพที ่1 และสมมตฐิานข้างต้นจะได้ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์ของแบบจ าลองท ีเ่ก ีย่วข้องกบัโรค
ไข้หวดัใหญ่ 2 สายพนัธ์ุกบัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคในระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ดงันี้ 
 

0( ) ( )A B
dS

A cV S I I d b S fR
dt

       

1 2 0( ) ( )A B
dE

S I I d E
dt

        

1 1 0 1( )A
A

dI
E d d I

dt
      

2 2 0 1( )B
B

dI
E d d I

dt
      

1 2 0( )A B
dR

I I d f R
dt

      

0( )
dV

bS d c V
dt

    

 
 
 

(1) 
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 2. วิเครำะห์แบบจ  ำลอง 

 จุดสมดุลของแบบจ าลอง จะได้จากการก าหนด 0A BdS dE dI dI dR dV
dt dt dt dt dt dt

                     

เมือ่แก้ระบบสมการจะได้จุดสมดุล 2 จุดคอื 

1.  
 

   
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

, , , , , ,0,0,0,0,A B
A c d Ab

K S E I I R V
d c d b d c d b

 
 
 

    
 เรยีกว่า จุด

สมดุลท ีอ่ิสระจากโรค (Disease – free equilibrium)   

2.  * * * * * * *, , , , ,A BK S E I I R V  เรยีกว่า จุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่ (Endemic equilibrium) โดย 
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เมือ่ 

11 0 1P d d    ,  22 0 1P d d    ,  1 23 0P d     ,  4 0P d c b      

1 1 1

2
5 0 0 0 1 0 1P d d d d d d             

และ 
  1 20 2 1

0
0 1 2 3 4

A c d P P
R

d PP P P

   
   

โดยเรยีก 0R  ว่า ค่าระดบัการตดิเช ื้อพื้นฐาน (Basic reproduction number) 

 ค่าระดบัการติดเช ื้อพื้นฐานของโรค ค ือ ด ัชนชี ี้ว ัดจ านวนเฉลีย่ของผู้ตดิเช ื้อต่อจากผู้ป่วยแต่ละคน ถ้า 

0 1R   หมายความว่าการระบาดของโรคลดลง หรอืไม่มกีารแพร่ระบาดของโรคในบรเิวณทีศ่กึษา แต่ถ้า 0 1R   
หมายความว่าโรคมโีอกาสกลบัมาระบาดอีกครัง้ เนือ่งจากจ านวนเฉลีย่ของการตดิเช ื้อต่อเนือ่ง จากผู้ป่วยแต่ละคน
มจี านวนเพิม่ข ึ้นเพยีงพอที่จะท าให้บรเิวณทีศ่ ึกษาเกดิการระบาดของโรคอีกครัง้ [12] ซึง่แสดงว่าหาก 0 1R           

จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรค  0K  เป็นจุดท ีม่เีสถยีรภาพ ในทางกลับกนั 0 1R   จุดสมดุลท ี่โรคคงอยู่  *K       

เป็นจุดท ีม่เีสถยีรภาพ 
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 3. วิเครำะห์เสถยีรภำพของแบบจ ำลอง 
 การวเิคราะห์เสถียรภาพของแบบจ าลอง จุดสมดุลเป็นจุดเสถียรภาพ ถ้าค่าเจาะจง(Eigenvalue) แทน
ด้วย   ของจาโคเบียนเมทรกิซ์ของระบบสมการ (1) เป็นจ านวนจรงิลบหรอืจ านวนเชงิซ้อนท ีม่ ีส่วนจริงเป็นลบ 
เมือ่จาโคเบียนเมทรกิซ์ของระบบสมการ (1) คอื 
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พจิารณาเสถยีรภาพของแบบจ าลองแต่ละจุดสมดุล โดยการน าพารามิเตอร์ใน ตารางท ี ่1 แทนลงใน

สมการ (1) และ (2) โดยเลอืกค่า 0.13   และ 0.5   เพือ่ ให้สอดคล้องกบัเง ือ่นไข 0 1R   และ 0 1R   
ตามล าดบั แล้วหาค่าเจาะจงท ีจุ่ดสมดุลท ัง้ 2 จุด จากสมการลกัษณะเฉพาะ  det ( ) 0J E I    
 1. จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรค 

ก าหนดค่า 0.13   จะได้ 0 0.47986 1R    และน าค่าพารามเิตอร์จากตารางท ี ่ 1  แทนในสมการ 

(1) จะได้จุดสมดุลคอื  3.8181, 0, 0, 0, 0, 4.29  โดยจุดสมดุลนี้คอืจุด  0 0 0 0 0 0 0, , , , ,A BK S E I I R V เมือ่

พจิารณาค่าเจาะจง จะได้ค่าเจาะจงท ัง้หมด 6 ตวั คอื  
1

0.65,      
2 3

0.945, 0.37,         

4 5 6
1.50643, 0.68, 0.25357          จะเหน็ว่าค่าเจาะจงทุกตวัเป็นจ านวนจรงิลบ             

ดงันัน้ จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรคเป็นจุดท ีเ่สถยีรภาพ เมือ่ 0 1R   
 
 2. จุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่  
 ก าหนดค่า 0.5   จะได้ 0 1.84562 1R    และน าค่าพารามเิตอร์จากตารางท ี ่1 แทนในสมการ 
(1) จะได้จุดสมดุลคอื  2.06873, 1.45443, 0.79138, 0.72721, 0.70089, 2.32442  โดยจุดสมดุลนี้คอืจุด 

 * * * * * * *, , , , ,A BK S E I I R V  เมือ่พจิารณาค่าเจาะจง จะได้ค่าเจาะจงท ัง้หมด 6 ตวั คอื 
1

2.22187,    

2 3 4 5
0.68, 0.36783, 0.24649, 0.82406 0.14688 ,i             

6
0.82406 0.14688i     จะเหน็ว่าค่าเจาะจงทุกตวัเป็นจ านวนจรงิลบและจ านวนเชงิซ้อนท ีม่ส่ีวนจรงิเป็นลบ 

ดงันัน้ จุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่เป็นจุดท ีเ่สถยีรภาพ เมือ่ 0 1R   
4. วิเครำะห์ผลเชิงตวัเลขของแบบจ ำลอง 

 เนือ่งจากแบบจ าลองท ีพ่ฒันาได้ สามารถเปลีย่นให้อยู่ในระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ ดงัระบบสมการท ี ่(1) 
โดยสามารถวเิคราะห์ผลเช ิงตวัเลขของแบบจ าลองได้ โดยใช้โปรแกรม MATLAB ค านวณผลเชงิตัวเลขร่วมกับ
ค่าพารามเิตอร์ในตารางท ี ่(1) โดยแสดงผลในรูปของกราฟ ในการวเิคราะห์ครัง้นี้ได้ท าการตรวจสอบเสถยีรภาพ
ของแบบจ าลองภายใต้เง ือ่นไข 0 1R   และ 0 1R   โดยเปลีย่นแปลงอัตราการเกดิเช ื้อไข้หวดัใหญ่    
เพือ่ให้สอดคล้องกบัเง ือ่นไขดงักล่าว และเปลี่ยนแปลงอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉีด

(2) 
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วคัซนี  b  เพือ่ลดค่าระดบัการตดิเช ื้อ  0R  และสังเกตผลกระทบทีเ่กดิข ึ้นต่อจ านวนประชากรท ีต่ดิเช ื้อ แสดง
ดงัภาพที ่4 
 
ผลกำรวิจัย 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ก าหนดเงือ่นไขค่าเริม่ต้น คอื        0 50, 0 1, 0 3, 0 1,A BS E I I     
   0 1, 0 1R V   เพือ่ศกึษาผลเชงิตวัเลข  

 เลอืกค่า 0.13   เพือ่ให้สอดคล้องกบัเง ือ่นไข 0 1R   จะได้ผลเชงิตวัเลขลู่เข้าสู่จุด

   , , , , , 3.8181, 0, 0, 0, 0, 4.29A BS E I I R V   แสดงดงัภาพที ่2 ซึง่คอืจุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรค  0K                 

แสดงว่าจุดสมดุล 0K เป็นจุดท ีเ่สถยีรภาพ 

 เลอืกค่า 0.5   เพือ่ให้สอดคล้องกบัเง ือ่นไข 0 1R   จะได้ผลเชงิตวัเลขลู่เข้าสู่จุด 

   , , , , , 2.06873, 1.45443, 0.79138, 0.72721, 0.70089, 2.32442A BS E I I R V   แสดงดงัภาพที ่3 ซึง่คอืจุด

สมดุลท ีโ่รคคงอยู่  *K  แสดงว่าจุดสมดุล  *K เป็นจุดท ีเ่สถยีรภาพ  
 
ตำรำงท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าระดบัการตดิเช ื้อและอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อไดร้บัการฉดี
วคัซนี 
อัตรำของประชำกรกลุ่มเส่ียงต่อกำรติดเช้ือได้รบักำรฉีดวคัซนี

 b  
ค่ำระดบักำรติดเช้ือ  0R  

0.4 2.064041939 
0.7 1.523244925 
1.0 1.207000304 

   
จากตารางท ี ่2 จะเหน็ว่าอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซนี  b จะแปรผกผนั

กบัค่าระดบัการตดิเช ื้อ  0R  กล่าวคอืการเพิม่อัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซนีจะท า
ให้ค่าระดบัการตดิเช ื้อลดลง เมือ่ค่าระดบัการตดิเช ื้อลดลงจะส่งผลให้ประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A และประชากรท ี่
ตดิเช ื้อสายพนัธ์ุ B ลดลงด้วย แสดงดงัภาพที ่4 
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ภำพท่ี 2 ผลลพัธ์เชงิตวัเลขของแบบจ าลอง (1) เมือ่ 0.13   จะได้ 0 1R   
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ภำพท่ี 3 ผลลพัธ์เชงิตวัเลขของแบบจ าลอง (1) เมือ่ 0.5   จะได้ 0 1R   



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

539 

 

 

 
ภำพท่ี 4 แสดงจ านวนประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A และประชากรท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ B เมือ่เพิม่อัตราของ

ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซนี 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ได้พฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท ีเ่ก ี่ยวข้องกบัโรคไข้หว ัดใหญ่ โดยแยกกลุ่ม

ประชากรท ีต่ดิเช ื้อและสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มท ีต่ดิเช ื้อสายพนัธ์ุ A  AI  กบักลุ่มท ีต่ดิเช ื้อ

สายพันธ์ุ B  BI  และเพิ่มกลุ่มประชากรท ี่ได้ร ับการฉีดว ัคซีน  V  และได้มีการสร้างแบบจ าลองทาง
คณติศาสตร์โดยก าหนดรูปแบบสมการเชงิอนุพนัธ์ของประชากรท ีเ่สี่ยงต่อการตดิเช ื้อ ประชากรท ีฟ่กัเช ื้อแต่ไม่
สามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ประชากรท ีต่ดิเช ื้อและสามารถถ่ายทอดเช ื้อได้ ประชากรท ีห่ายจากการตดิเช ื้อ ประชากร
ท ีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนี โดยท าการหาจุดสมดุล วเิคราะห์เสถยีรภาพของแบบจ าลองและวเิคราะห์ผลเชงิตวัเลข  

 จากการศกึษาพบว่า ถ้า 0 1R   ผลเชงิตัวเลขลู่เข้าสู่ จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรค  0K  ในทางกลบักัน         

ถ้า 0 1R   ผลเชงิตวัเลขลู่เข้าสู่จุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่  *K แสดงดงัภาพที่ 2  และ 3 ตามล าดับ และจากการ
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เปรยีบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าระดบัการตดิเช ื้อ  0R และอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อไดร้บั
การฉดีวคัซนี b จะได้ว่า 0R   ลดลง เมือ่ b เพิม่ข ึ้น ส าหรบัทุก 0b    ซึง่สอดคล้องกบั 

  1 20 2 10
2

0 1 2 3 4

0
A c d P PR

b d PP P P

   
  



 

 
 แสดงว่าอัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉดีวคัซนี  b จะแปรผกผนักบัค่าระดบัการ

ตดิเช ื้อ  0R  นัน่คอืหากเพิม่อัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเช ื้อได้รบัการฉีดวคัซนี จะส่งผลให้จ านวน
ประชากรท ีต่ดิเช ื้อลดลง 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ เป็นเครื่องมอืส าคญัอย่างหนึ่งในการศกึษาการแพร่ระบาดของโรคซึ่ง
สามารถพยากรณ์จ านวนประชากรท ีต่ดิเช ื้อ ช่วงเวลาการระบาดและเพือ่ส ร้างวคัซนีป้องกนัโรคท ีเ่พียงพอต่อการ
แพร่ระบาด จากการศกึษาพบว่า ค่าระดบัการตดิเช ื้อมคีวามส าคญัต่อการควบคุมโรค เมือ่ 0 1R   ผลเชงิตวัเลขลู่
เข้าสู่ จุดสมดุลท ีอ่ิสระจากโรค ในทางกลบักนั ถ้า 0 1R   ผลเชงิตวัเลขลู่เข้าสู่ จุดสมดุลท ีโ่รคคงอยู่ และเมื่อเพิ่ม
อัตราของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช ื้อได้รบัการฉีดวคัซีนส่งผลให้ค่าระดบัการตดิเช ื้อลดลง นัน้คอืจ านวน
ประชากรท ีต่ดิเช ื้อลดลงด้วย แต่งานวจิยันี้ยงัขาดการศกึษาท ีน่ าแบบจ าลองไปประยุกต์ใช้กบัโรคท ีเ่กดิข ึ้นจรงิ โดย
การน าค่าพารามเิตอร์และปจัจยัต่างๆท ีเ่ก ีย่วกบัโรคมาประยุกต์ใช้กบัแบบจ าลองท ีพ่ฒันาได้ 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
[1] Chulalongkorn University Health Service Center. (2562)  ไข้หวดัใหญ่มกี ีส่ายพนัธ์ุ ป้องกนัอย่างไร.  สืบค้น

เมือ่ 15 กรกฎาคม 2562, จากhttp://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/87?fbclid=IwAR3Dy1a7Srs0w 
 UieOxnMrSXyo8c6jOpdB6eKin9wC7Su10HhsBs3cgLVAqw 
[2] Bumrungrad International Hospital. (2562)  “ไข้หวดัใหญ่” รกัษาได้ด้วยยาฆ่าเช ือ้ไวรสั.  สืบค้นเมือ่ 15 

กรกฎาคม 2562, จาก https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/july-2019/influenza-
antivirals?fbclid=IwAR023rRwcTQpocmqgRz6Vm3-xNU7zxBqD-SnW1iQJ99c6LQn-bq-oGSspFs 

[3] กรมควบคุมโรค.  (2562).  สถานการณ์ไข้หวดัใหญ่ (Influenza).  สืบค้นเมือ่ 15 กรกฎาคม 2562, จาก 
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1bfbd48ff818b3a1b5b31d4714dbd8a5.pdf. 

[4] Kermach W.O. and Mckendrick A.G.  (1927).  A contributions to the mathematical theory of epidemic 
proceedings of the royal society a mathematical.  Physical and Engineering sciences.  772(115): 
700-721. 

[5] Christopher, M., & Jorge, X.  (1995).  A Simple Vaccination model with Multiple Endemic State.  
Mathematical Biosciences. 164(2000): 183-201. 

[6] Grace et al.  (2011).  Seasonal influenza infaction and live vaccine prime for a response to the 2009 
pendemic H1N1 vaccine.  PNAS.  3(108): 1140-1145.  สืบค้นเมือ่ 3 สิงหาคม 2562, จาก 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1009908108. 

[7] Pleschka, S.  (2012).  Overview of Influenza Viruses.  Current Topics in Microbiology and Immunology
.  1-20.  สืบค้นเมือ่ 3 สิงหาคม 2562, จากhttps://www.researchgate.net/publication/232813515. 

http://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/87?fbclid=IwAR3Dy1a7Srs0w


การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

541 

 

[8] Razali, R., & Karim, S.A.  (2013).  Estimation of the reproduction number of the novel Influenza A, 
H1N1 in Malaysia.  International Journal of Science Inventions Today.  2(5): 359-366. 

[9] Laarabi, H. et al.  (2013).  Stability Analysis and Optimal Vaccination Strategies for an SIR Epidemic 
Model with a Nonlinear Incidence Rate.  International Journal of Nonlinear Science.  4(16):                
323-333. 

[10] มาล ีศรพีรหม และคณะ.  (2016).  ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์ของโรคไข้หวดัใหญ่ โดยพจิารณาผลกระทบจาก
ปรมิาณน ้าฝน.  SNRU Jour nal of Science and Technology.  8(2): 233-239. 

[11] รตัตยิา ซงัชาสิทธิ ์และ พนัธน ีพงศ์สัมพนัธ์.  (2561).  แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของการเกดิโรคไข้หวดั
ใหญ่กบัการฟกัตวั.  วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบัง.  27(2): 15-31. 

[12] เจษฎา เดน็ดวงบรพินัธ์.  (2547).  บทเรยีนจากซาร์ส.  วารสารวจิยัวทิยาศาสตร์ (Section T).  3(1): 49-60. 
 
 

 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

542 
 

SWURES13-060 สมบติัของล ำดบั k - ฟีโบนักชีทัว่ไป ล ำดบั k - เพลล ์และ ล ำดบัเมทริกซ์ 
PROPERTIES OF GENERRALIZED k - FIBONACCI , k - PELL SEQUENCENS 
AND MATRIX SEQUENCES   
 

อามีเน๊าะ หมินเย๊าะ   ฮมัดยี์ บือแน   ศรณัยา  เฮงสวสัดิ*์ 
Ameenoh Minyoh,   Hamdee Buenae,  Saranya Hangsawat*        

 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

Faculty of Science and Technology, SongKhla Rajabhat University. 
 

*Corresponding author, E-mail: Saranya.nu@skru.ac.th 
 

บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้ได้ศกึษาสมบัตขิองล าดบั k - ฟีโบนกัชที ัว่ไปและล าดับ k - เพลล์ ซึง่นยิามโดยความสัมพนัธ์
เวยีนเกิด  

, 1 , , 12k n k n k nR aR kR
 
   และ  

, 1 , , 12k n k n k nP aP kP      ส าหรบัจ านวนเตม็ 1n   โดยมีเง ือ่นไข
ค่าเริม่ต้น 

,0 ,12, 1k kR R   และ 
,0 ,10, 1k kP P   ตามล าดบั เมื่อ a  เป็นจ านวนจรงิท ีไ่ ม่ใช่ศูนย์  นอกจากนี้ 

ได้ศกึษาสูตรไบเนตและสมบัตขิองล าดบัรวมท ัง้ใช้ล าดบัท ัง้สองสร้างล าดบัเมทรกิซ์ k - ฟีโบนกัช ี ,k nS และล าดบั 
เมทรกิซ์ k - เพลล์ ,k nV  พร้อมท ัง้ศกึษาสมบัตขิองล าดบัเมทรกิซ์ 
 
ค ำส ำคญั: ล าดบั k - ฟีโบนกัชที ัว่ไป  ล าดบั k - เพลล์  ล าดบัเมทรกิซ์  สูตรไบเนต  
 

Abstract  
 In this paper, we introduced propreties of generalized k -  Fibonacci sequence and k -  Pell 

sequence which are defined by the recurrence relations 
, 1 , , 12k n k n k nR aR kR
 
    and 

, 1 , , 12k n k n k nP aP kP    for positive integer 1n   with initial conditions, 
,0 ,12, 1k kR R  and   

,0 ,10, 1k kP P    respectively, where a  are positive real numbers. We study the Binet’s formulas and its 
properties.  We generating k -  Fibonacci matrix  ,k nS and k -  Pell matrix ,k nV for these sequence. 
Moreover, we also provide the properties of matrix sequences.  
 
Keywords: Generalized k - Fibonacci sequence, k - Pell sequence, Matrix sequence, Binet’s formula 
 
บทน ำ 

 ล าดบัฟีโบนกัชเีป็นท ีรู้่จกักนัอย่างแพร่หลาย มกีารขยายแนวคดิของล าดบัฟีโบนกัช ี ไปยงัล าดบั 
k - ฟีโบนกัช ี {𝐹𝑘,𝑛}𝑛∈ℕ ซึง่นยิามโดยความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ , 1 , , 1k n k n k nF kF F     โดยมเีง ือ่นไขค่าเริม่ต้น 

,0 ,10, 1k kF F    และล าด ับ k - เพลล์ {𝑃𝑘,𝑛}𝑛∈ℕ นิยามโดยความสัมพันธ์เวยีนเกิด , 1 , , 12k n k n k nP P kP     
โดยเงือ่นไขค่าเริม่ต้น ,0 ,10, 1k kP P    
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มงีานวจิ ัยจ านวนมากได้ศกึษาสมบัตขิองล าดบั k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์รวมท ัง้เอกลกัษณ์ท ี่
ส าคญัของล าดบัดังกล่าว  ซึง่งานวจิยัของ Kose. H, (2010) [1] ได้ศกึษาเอกลกัษณ์ของจ านวนk - ฟีโบนกัชแีละ
หาฟงัก์ชนัก่อก าเนดิรวมท ัง้น าสูตรไบเนตไปศกึษาสมบัตขิองล าดบัดงักล่าว ในปี ค.ศ. 2012 Bolat, C. และคณะ 
[2] ได้ศ ึกษาสมบัตแิละเอกลกัษณ์ของล าดบั  k - ฟีโบนกัช ีและล าด ับ k - ลูคสัโดยใช้เมทริกซ์  ต่อมาในปี ค.ศ. 
2013 Jhala, D. และคณะ [3], Catarino, P. [4] ได้ศกึษาสมบัตขิองจ านวน k - เพลล์ และ Catarino, P. [4] ได้หา
สูตรไบเนตและสร้างฟงัก์ช ันก่อก าเนดิของจ านวน k - เพลล์ ต่อมา Catarino, P. และ Vasco, P. [5] ได้ศ ึกษา
สมบัตลิ าดบั k - เพลล์ และใช้สมบัตพิื้นฐานของล าดบั k - เพลล์มาสร้างเมทรกิซ์พร้อมหาเอกลกัษณ์ นอกจากนี้  
Catarino, P. [6]  ได้ใช้ความรู้ทางเมทรกิซ์มาสร้างสูตรไบเนตส าหรบัล าดบั k - เพลล์ และสร้างเมทรกิซ์  
k - เพลล์ลูคสัพร้อมท ัง้ศกึษาสมบัตแิละเอกลกัษณ์ของล าดบัดงักล่าว และในปี ค.ศ. 2018  Wani, A.A.  และคณะ   
[7] ได้ศกึษาล าดับฟีโบนกัชโีดยการเปลีย่นความสัมพนัธ์เวยีนเกดิและเงือ่นไขค่าเริม่ต้น   จากนัน้ใช้ความสัมพนัธ์
ของล าดบัฟีโบนกัชสีร้างล าดบัเมทรกิซ์พร้อมท ัง้หาสูตรไบเนตและศกึษาสมบัตขิองล าดบัเมทรกิซ์ท ีส่ร้างข ึ้น  ต่อมา
ในปี ค.ศ. 2019  Wani, A.A. และคณะ [8] ได้ศกึษาล าดบั k - ฟีโบนักชแีละล าดบั k - เพลล์  และน าล าด ับเหล่านี้
มาสร้างเป็นล าดบัเมทรกิซ์ 

ในการท าว ิจยัครัง้นี้ผู้วจิ ัยจึงสนใจท ี่จะศ ึกษา สมบัติของล าดบั k - ฟีโบนักช ีและล าดบั k - เพลล์ท ี่ม ี
ความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ  

, 1 , , 12k n k n k nR aR kR
 
   และ  

, 1 , , 12k n k n k nP aP kP    ส าหรบัจ านวนเตม็ 1n   
โดยมเีง ือ่นไขค่าเริม่ต้น 

,0 ,12, 1k kR R   และ 
,0 ,10, 1k kP P   ตามล าดบั   เมือ่ a  เป็นจ านวนจรงิท ีไ่ม่ใช่ศูนย์ 

และใช้ล าดบัท ัง้สองสร้างล าดบัเมทรกิซ์พร้อมท ัง้ศกึษาสมบัตขิองล าดบัข้างต้น 
 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจัย 
งานวจิยันี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาสมบัตขิองล าดบั k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์และล าดบัเมทรกิซ์  

ท ีส่ร้างจากล าดบั k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์ โดยใช้หลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์และศกึษาสูตรไบเนตของ
ล าดบั k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวจิยันี้ได้ศกึษาสมบัตขิองล าดบัท ัว่ไป ทีไ่ด้จากการเปลีย่นความสัมพนัธ์เวยีนเกดิของล าดบั 
k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์ พร้อมท ัง้ศกึษาสมบัตขิองล าดบัดงักล่าวและน าล าดบัท ีไ่ด้ไปสร้างล าดบั 
เมทรกิซ์และศกึษาสมบัตขิองล าดบัเมทรกิซ์ 
 บทนิยำม 1 ส าหรบั k ℝ+ ล าดบั k - ฟีโบนกัช ี ,k nR  นยิามโดยความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ 

                             , 1 , , 12k n k n k nR aR kR
 
  ,  1n                                  (1) 

                โดยมเีง ือ่นไขค่าเริม่ต้นดงันี้ 

                     ,0 ,12, 1k kR R         เมือ่ a  เป็นจ านวนจรงิท ีไ่ม่ใช่ศูนย์ 
 
บทนิยำม 2 ส าหรบั k ℝ+ ล าดบั k - เพลล์ ,k nP  นยิามโดยความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ 

                           , 1 , , 12k n k n k nP aP kP    ,  1n                                    (2) 
         โดยมเีง ือ่นไขค่าเริม่ต้นดงันี้  

                                         ,0 ,10, 1k kP P   
เมือ่ a เป็นจ านวนจรงิท ีไ่ม่ใช่ศูนย์ ค่าของ , 1k nR  และ , 1k nP  มคี่าดงันี้ 
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2

, 1

2

, 1

2,1,2 2 ,4 4 ,...

0,1,2 ,4 ,.....

k n

k n

R a k a ak k

P a a k





   

 
 

 
ทฤษฎีบท 1  สูตรไบเนตของ

,k nP  คอื 

                        
,

n n

k nP
 

 





                                                          (3) 

                  เมือ่ 2a a k    , 2a a k     
ซึง่เป็นผลเฉลยของสมการลกัษณะเฉพาะ 2 2 0  x ax k   
ซึง่ 

               k     , 22 a k      , 2a     
พิสจูน์ จาก สมการ 

                                        
, 1 2

n n

k nP A A    

จะได้ระบบสมการ 
                             

1 20 A A                                                          (3.1) 
                          

1 21 A A                                                       (3.2) 
ซึง่มผีลเฉลย คอื 1

1
A

 



 และ 2

1
A

 
 


  จะได้ 

                                        ,

n n

k nP
 

 





 

ทฤษฎีบท 2 ส าหรบั 0n   จะได้ 
                        

, , 1 ,2 (1 4 )k n k n k nR P a P


                                             (4) 
 

พิสจูน์  โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์  ส าหรบั 0n     
                    จะได้         

, 1 ,2 (1 4 ) 2(1) (1 4 )(0)k n k nP a P a       

                                                                2  
                                                                ,0kR  
        สมมต ิ (4)  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า i n  
                   
 จะได้                                                 , 1 ,1 ,k n k k nR R P    

                         , 2 ,1 ,2 ((1 4 ) )k k k nP a P P    
                        ,n 2 ,n 12 (1 4 )k kP a P     

ดงันัน้ทฤษฎีบทเป็นจรงิ 
ทฤษฎีบท 3  สูตรไบเนตของ ,nkR  คอื 

                         
,

1 2 2 1n n

k n

a
R


 

   


    
    

    
                                 (5)   

พิสจูน์    โดยทฤษฎีบท 2 จะได้ 
                                      , , 1 ,2 (1 4 )k n k n k nR P a P    
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            1 11
2( ) (1 4 )( )n n n na   

 

       
  

                                            1
2(2 ) 2(2 )n n n na a     

 
       

  

                                            1
( 2 2 )n n n n   

 
   


  

                                            1 2 2 1n na
 

   

    
    

    
 

ดงันัน้  สมการ (5) เป็นจรงิ 
บทนิยำม 3  ส าหรบั k ℝ+ ล าดบัเมทรกิซ์ k  - ฟีโบนกัช ี

,k nS  นยิามโดยความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ    
 

                  , , 1 , 22 ,k n k n k nS aS kS     
2n                                            (6) 

 

                โดยท ี ่    
,0

1 2
,

2 1 4
k

k
S

a

 
  

 
   

,1

2 2

1 2
k

a k k
S

k

 
 
 

  

 
บทนิยำม 4  ส าหรบั k ℝ+ล าดบัเมทรกิซ์ k  - เพลล์ ,k nV  นยิามโดยความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ 
 

                 , , 1 , 22 ,k n k n k nV aV kV  
  

2n                                            (7) 
 

                  โดยท ี ่  ,0

1 0
,

0 1
kV

 
  
 

   ,1

2
V

1 0
k

a k 
  
 

 

ทฤษฎีบท 4 ส าหรบัจ านวนเตม็ 1n   จะได้ 

                    , 1 ,

,

, , 1

k n k n

k n

k n k n

R kR
S

R kR





 
  
 

         และ                                     (8) 

 

                     , 1 ,

,

, , 1

k n k n

k n

k n k n

P kP
V

P kP





 
  
 

                                                    (9) 

 
พิสจูน์  โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์  ส าหรบั 1n     
           จากสมการ (6) จะได้ 

,1

2 2

1 2
k

a k k
S

k

 
  
 

  

   ,2 ,1

,1 ,0

k k

k k

R kR

R kR

 
  
 

  

            สมมติ ( )P n  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า i n  แล้ว 
                       จะได้              , 1 , , 12k n k n k nS aS kS     
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                                                   , 1 , , 1 1 , 1

, , 1 , 1 , 2

2
k n k n k n k n

k n k n k n k n

R kR R kR
a k

R kR R kR

   

  

   
    

   
  

                                                   1

2

, , , , 1

2

, , 1 , 1 , 2

2 2

2 2

k n k n k n k n

k n k n k n k n

aR kR akR k R

aR kR akR k R

 

  

  
  

   
  

                                          , 2 , 1

, 1

, 1 ,

k n k n

k n

k n k n

R kR
S

R kR

 





 
  
 

 

ดงันัน้ สมการ (8) เป็นจรงิ 
สมการ (9) สามารถพสูิจน์ได้ในท านองเดยีวกนั 
 
ผลกำรวิจัย 

 ในหวัข้อนี้เราจะศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างล าดบัเมทรกิซ์ k - ฟีโบนกัชแีละล าดบัเมทรกิซ์  
k - เพลล์  รวมท ัง้ใช้สูตรไบเนตของ ,k nR  และ ,k nP  ส าหรบัศกึษาสมบัตขิองล าดบั 
 
ทฤษฎีบท 5 ส าหรบั 0,m n   จะได้ 

                            
, , ,k m n k m k nV V V                                                       (10) 

                               
, ,1 , 1 , 1k n k k nS S V n                                              (11) 

พิสจูน์  โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์ จากสมการ (9)   
          ส าหรบั 0n     จะได้ 

                                          

, 1 ,

, ,0

, , 1

1 0

0 1

k m k m

k m k

k m k m

P kP
V V

P kP





   
    

  
 

                                                     
, 0k mV    

          สมมต ิ ( )P n  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า i n  แล้ว 
          จากสมการ (7)  จะได้ 
                    , ( 1) , , ( 1)2k m n k m n k m nV aV kV        

, , , , 12 k m k n k m k naV V kV V     
                                                    , , , 1(2 )k m k n k nV aV kV     
                                                    , , 1k m k nV V   
ดงันัน้สมการ (10) เป็นจรงิ 
จะพสูิจน์ สมการ (11) โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์ ส าหรบั 1n   จะได้ 

                                             
,1 ,0

2 2 1 0

1 2 0 1
k k

a k k
S V

k

   
    
   

  

                                                       
2 2

1 2

a k k

k

 
  
 

 

                                                       ,1kS  
สมมต ิ ( )P n  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า i n  แล้ว 
                                           ,1 , ,1 , 1 ,1k k n k k n kS V S V V   
                                                     ,n ,1k kS V  
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, 1 ,

,n , 1

2

1 0

k n k n

k k n

R kR a k

R kR





   
    

    
 

                                                     

,n 2 , 1

, 1 ,

k k n

k n k n

R kR

R kR

 



 
  
 

               

                                                     
,n 1kS   

ดงันัน้สมการ (11) เป็นจรงิ 
ให้ ℕ0 แทนเซตของจ านวนเตม็บวกทีร่วมศูนย์ 
ทฤษฎีบท 6 ส าหรบั nm,  ℕ0 จะได้ 

                            
, , , ,k m k n k n k mV V V V                                                   (12) 

พิสจูน์   
, , , ,k m k n k n k mV V V V  จากสมการ (10) จะได้ 

                                           
, , ,m nk m k n kV V V   

                                                      
, ,k n k mV V  

ดงันัน้ทฤษฎีบทเป็นจรงิ   
บทแทรก 1 ส าหรบั  nm,  ℕ0จะได้ 

                           
, , , ,k m k n k n k mSV S V                                                    (13) 

พิสจูน์  โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์ส าหรบั 0m     จากสมการ (8) 

                 จะได้         , 1 ,

,0 ,

, , 1

k n k n

k k n

k n k n

R kR
V S

R kR





 
  
 

  

                                                     
, ,0k n kS V  

             สมมต ิ ( )P m   เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า mi   แล้ว    
                 จะได้                

, 1 , , ,1 ,1 , 1( )(S )k m k n k m k k k nV S V V V    
                                                     

, ,1 ,1 , 1( )k m k k k nV V S V    
                                                     

, ,1 ,1 , 1( )( )k m k k k nV S V V    
                                                     

,1 , , 1 ,1( )k k m k n kS V V V   
                                                     

,1 , 1 , ,1( )( )k k n k m kS V V V   
                                                     

, , 1k n k mS V    
ดงันัน้สมการ (13) เป็นจรงิ 
บทแทรก 2 ส าหรบั   จะได้ 

                          , , , ,k m k n k n k mS S S S                                                    (14)  
พิสจูน์   โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์ส าหรบั 0m    จากสมการ (8)  จะได้ 

                               

, 1 , , 1 ,

,0 ,

, , 1 , , 1

2 2 (1 4 )

2 2 (1 4 )

k n k n k n k n

k k n

k n k n k n k n

R kR kR a kR
S S

R kR kR a kR


 

 

   
  

  
  

                                          , 1 ,

, , 1

1 2

2 1 4

k n k n

k n k n

R kR k

R kR a





   
    

  
 

                                          , ,0k n kS S  
           สมมต ิ ( )P m   เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า mi   แล้ว    
       จะได้                     , 1 , ,1 , ,k m k n k k m k nS S S V S   
                                                , , 1k n k mS S    
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ดงันัน้สมการ (14) เป็นจรงิ 
ทฤษฎีบท 7 ล าดบัเมทรกิซ์ฟีโบนกัช ี

,k nS  และล าดบัเมทรกิซ์ k เพลล์ จะได้ 
 

                          
, , , 12 , 1k n k n k nS V kV n                                         (15) 

                          
,n , 1 ,2 (1 4 ) , 0k k n k nS V a V n                                 (16) 

 
พิสจูน์  โดยหลกัการอุปนยัเชงิคณติศาสตร์  ส าหรบั  1n   จะได้ 

                                 
,1 ,0

2 1 0
2 2

1 0 0 1
k k

a k
V kV k

   
     

   
  

                                                  2 2

1 2

a k k

k

 
  
 

 

                                                  
,1kS   

          สมมต ิ ( )P n  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า ni   แล้ว   
                          จะได้           

, 1 ,1 ,k n k k nS S V    
                                                   

,1 ,0 ,( 2 )k k k nV kV V   
                                                   

, 1 ,2k n k nV kV


    
ดงันัน้สมการ (15) เป็นจรงิ 
สมการ (16) สามารถพสูิจน์ได้ในท านองเดยีวกนั 
ทฤษฎีบท 8  ส าหรบั n  ℕ0 จะได้ความสัมพนัธ์ดงัต่อไปนี้ 
 

                            
, ,0 ,k n k k nS S V                                                         (17) 

 
พิสจูน์  โดยใช้หลกัการอุปนบัเชงิคณติศาสตร์  ส าหรบั 0n   จะได้ 

,0 ,0

1 2 1 0

2 1 4 0 1
k k

k
S V

a

   
    

   
  

                                                           
,0kS  

           สมมต ิ ( )P n  เป็นจรงิ  ส าหรบัทุกค่า ni   แล้ว   

 จะได้               , 2 , 1

, 1

, 1 ,

k n k n

k n

k n k n

R kR
S

R kR

 





 
  
 

  

       , 1 ,

, , 1

2

1 0

k n k n

k n k n

R kR a k

R kR





   
    

  
  

                                                     , ,1k n kS V   
                                                     ,0 , ,1k k n kS V V   
                                                     ,0 , 1k k nS V
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ทฤษฎีบท 9 ส าหรบัเมทรกิซ์  
1R  และ 

2R  จะได้ 

  
      

, 1 2

1 2 2 1
, 0n n

k nS R R n
 

 
   

    
     

    
                                (18) 

โดยท ี ่      
1

1

k
R





 
  

 
   และ  

2
1

k
R





 
  

 
  

               1
(1 2 ) (2 1)

1 1

n n
k k 

   
  



    
     

      
  

      

1 1

1 1

1 2 2 1 1 2 2 1

1 2 2 1 1 2 2 1
( )

n n n n

n n n n

k
   

   
       

   
    

       

 

 

            
          

            
  

                                   

          

                   , 1 ,

, , 1

k n k n

k n k n

R kR

R kR





 
  
 

 

                  
,k nS   

ดงันัน้ทฤษฎีบทเป็นจรงิ 
ทฤษฎีบท 9  ส าหรบั  n  ℕ0จะได้ 

                      

                           

,1 ,0 ,1 ,0

,

k k k kn n

k n

V V V V
V

 
 

   

    
    

    
                               (19) 

                           

,1 ,0 ,1 ,0

,

k k k kn n

k n

S S S S
S

 
 

   

    
    

    
                              (20) 

พิสจูน์  จะพสูิจน์สมการ (19) จะได้ 

          ,1 ,0 ,1 ,0

,

k k k kn n

k n

V V V V
V

 
 

   

    
    

    
 

                
2 1 01

( ) ( )
1 0 0 1

   
 

    
       

     

n n n n
a k

  

                

2 ( ) ( ) ( )1

( ) ( )

n n n n n n

n n n n

a k     

     

    
  

                   
  

                           
1 1

1 1

( )1

( ) ( )( )

n n n n

n n n n

k   

      

 

 

 
  

    
  

                           

1 1

1 1

n n n n

n n n n

k

k

   

   

   

   

 

 

     
    

     

     
    

      

  

                          , 1 ,

, , 1

k n k n

k n k n

P kP

P kP





 
  
 

  

                          ,k nV   
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ดงันัน้สมการ (19) เป็นจรงิ 
สมการ (20) สามารถพสูิจน์ได้ในท านองเดยีวกนั 

อภิปรำยผลกำรวิจัย  
            งานวจิยันี้เป็นการศกึษาสมบัติของล าด ับ k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์  โดยนิยามความสัมพนัธ์
เวยีนเกดิของล าดบั k - ฟีโบนกัช ี ค ือ 

, 1 , , 12 ,k n k n k nR aR kR
 
  1n   และนิยามความสัมพันธ์เว ียนเกดิของ

ล าดบั k - เพลล์  คอื 
, 1 , , 12 ,k n k n k nP aP kP    1n   เมื่อ a  เป็นจ านวนจรงิท ีไ่ม่ใช่ศูนย์  ซึง่มลี าดบัเง ือ่นไขค่า

เริม่ต้น คอื  
,0 ,12, 1k kR R   และ 

,0 ,10, 1k kP P   และศกึษาสมบัตขิองล าดบัเมทรกิซ์k - ฟีโบนกัชแีละล าด ับ
เมทริกซ์ k - เพลล์  นยิามความสัมพันธ์เว ียนเกดิ 

, , 1 , 22k n k n k nS aS kS
 

    และ 
, , 1 , 22k n k n k nV aV kV

 
   

ส า ห รั บ จ า น ว น เ ต็ ม บ ว ก  2n    แ ล ะ จ ะ ไ ด้ สู ต ร ไ บ เ น ต ข อ ง ล า ดั บ k  -  ฟี โ บ นั ก ช ี  ค ื อ

,

1 2 2 1
 

   

   
    

    

n n

k n

a
R  และสูตรไบเนตของล าดับ k - เพลล์ คอื

,

n n

k nP
 

 





 ในการว ิจยัครัง้

ต่อไปสามารถขยายแนวคดิของสมบัตลิ าดบั k - ฟีโบนกัชแีละล าดบั k - เพลล์ โดยการเปลีย่นความสัมพนัธ์เวยีน
เกดิหรอืเง ือ่นไขค่าเริม่ต้น  

สรุปผลกำรวิจัย  
ในบทความนี้เป็นการศกึษาสมบัติของล าดบั k - ฟีโบนกัชที ัว่ไปและล าดบั k - เพลล์ ท ีม่คีวามสัมพนัธ์

เว ียนเกดิ ค ือ   
, 1 , , 12 ,k n k n k nR aR kR
 
  1n    และ  

, 1 , , 12 ,k n k n k nP aP kP   1n   ตามล าดบัและศกึษา
สมบัติของล าดบัเมทรกิซ์และได้สูตรไบเนตของล าดับ k - ฟีโบนักชแีละล าด ับ k - เพลล์ และน าล าด ับท ัง้สองไป
สร้างล าดบัเมทรกิซ์และพร้อมท ัง้ศกึษาสมบัตขิองล าดบัดงักล่าว 
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บทคดัย่อ  

งานวจิ ัยนี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการควบคุมแบคทเีรีย 
Vibrio parahaemolyticus Staphylococcus aureus Escherichia coli Bacillus subtilis และ Salmonella Typhimurium 
ทีร่ะดบัความเข้มข้นและระยะเวลาต่างๆ พบว่า การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่คีวามเข้มขน้ต า่สุดท ีส่ามารถท าลาย 
V. parahaemolyticus  S. aureus  E. coli และ B. subtilis และ S. Typhimurium ได้ท ัง้หมดภายในระยะเวลา 5 นาท ี
มคี่าเท่ากบั 100 ppm 150 ppm  500 ppm 1,000 ppm และ 1,000 ppm ตามล าดบั ส่วนการศกึษาประสิทธภิาพ
ของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีร่ะยะเวลาต่างๆ พบว่า การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ 
250 ppm ทีร่ะยะเวลา 30 วนิาทสีามารถท าลาย V. parahaemolyticus  และ S. aureus ได้ท ัง้หมด ส่วน E. coli B. subtilis 
และ S. Typhimurium ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถท าลายได้ท ัง้หมดทีค่วามเข้มข้น 2,500 ppm ภายในระยะเวลา 
30 วนิาท ี
 
ค าส าคญั: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  การควบคุม  แบคทเีรยี  
 

Abstract  
The objective of this study was to evaluate the efficacy of hydrogen peroxide in controlling bacteria 

such as Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis and Salmonella 
Typhimurium at various concentrations and periods of time. The results revealed that hydrogen peroxide 
concentrations could completely control V. parahaemolyticus, S. aureus, E. coli, B. subtilis and S. Typhimurium 
within 5  minutes at 1 0 0 , 1 5 0 , 5 0 0 , 1,000  and 1,0 0 0  ppm, respectively.  In addition, the efficiency of 
hydrogen peroxide concentrations with various periods of time showed that hydrogen peroxide at the 
concentration of 250 ppm could completely control V. parahaemolyticus and S. aureus by 30 seconds. For 
E. coli, B. subtilis and S. Typhimurium, hydrogen peroxide could completely control at concentration of 2,500 ppm 
within 30 seconds. 

 
Keyword: Hydrogen peroxide, control, bacteria 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

552 

 

บทน า  
แบคทเีรยีเป็นกลุ่มจุลนิทรยี์ท ีพ่บได้ท ัว่ไปในสิ่งแวดล้อม แบคทเีรยีบางชนดิสามารถท าให้เกดิโรคได้ เช่น 

Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม เป็นเช ื้อประจ าถิ่นของร่างกาย  [1-2] จ ัดเป็น
แบคทเีรยีฉวยโอกาสรวมทัง้เป็นแบคทเีรยีก่อโรค ท ีท่ าให้เกดิโรคตัง้แต่การตดิเช ื้อไม่รุนแรงจนถงึการตดิเช ื้อรุนแรง
มาก เช่น การติดเช ื้อทางผวิหนัง โรคปอดบวม [2] รวมถึงก่อให้เก ิดโรคอาหารเป็นพิษเนือ่ งจาก S. aureus 
สามารถสร้างไบโอฟิล์มบนเครือ่งมอือุปกรณ์ทางอาหารในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและผลติภณัฑ์อาหาร จงึเป็น
หนึง่ในสาเหตุท ี่ให้เกดิการปนเป้ือนทางอาหารได้ [1] Bacillus subtilis เป็นแบคทเีรียแกรมบวก รูปท่อน และ
สามารถสร้างสปอร์ ซึง่สปอร์ของ B. subtilis สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ ทนทานต่อการท าลายและ
อาจปนเป้ือนในกระบวนการผลติอาหารจงึเป็นสาเหตุท าให้เกดิการเน่าเสียของอาหารและก่อให้เก ิดโรคอาหาร 
เป็นพษิในมนุษย์ [3]  Escherichia coli  เป็นแบคทเีรยีแกรมลบ รูปท่อนสัน้ เป็นแบคทเีรยีประจ าถิน่ท ีส่ามารถพบได้
ในล าไส้ของมนุษย์และสัตว์เลอืดอุ่น บางสายพนัธ์ุเป็นแบคทเีรยีฉวยโอกาสและเป็นแบคทเีรยีก่อโรคเกี่ยวก ับ  
โรคทางอาหาร เช่น E. coli O157:H7 เป็นหนึ่งในสาเหตุเก ิดโรคทางอาหาร [4] Salmonella Typhimurium  
เป็นแบคทเีรยีแกรมลบ รูปท่อน เป็นแบคทเีรยีก่อโรคทางการแพทย์ท ีส่ าคญั เช่น อาหารเป็นพษิ โรคไข้ไทฟอยด์ 
(Typhoid fever) และ โรคไข้พาราไทฟอยด์ (Paratyphoid fever) เป็ นต้น [5] นอกจากนี้ ย ังมีเช ื้อ  Vibrio 
parahaemolyticus เป็นแบคทเีรยีแกรมลบ รูปท่อน เป็นสาเหตุท ีท่ าให้เกดิโรคอาหารเป็นพษิในมนุษย์ [6] 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide; H2O2) เป็นสารออกซไิดซ์ท ีน่ิยมใช้ท าลายจุลนิทรีย์ 
เนือ่ งจากมีประสิทธภิาพในการก าจัดจุลนิทรยี์ สูงจงึเป็นท ีน่ยิมในด้านทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่งด ืม่ รวมท ัง้เป็นสารตัง้ต้นในเครือ่งส าอางและสามารถน ามาบ าบัดน ้าเสียได้ และสามารถใช้ร่วมกบัสารลดแรง
ตงึผวิและกรดอินทรยี์ แต่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารท ีส่ลายตวักลายเป็นน ้าและออกซเิจนได้ง่ายเมือ่ถูกแสง
และความร้อนสูง [7] เพือ่เป็นการหาทางควบคุมแบคทเีรยีท ีอ่าจจะปนเป้ือนและก่อให้เกดิโรคแก่มนุษย์ ผู้วจิยัจงึได้
ศกึษาประสิทธภิาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในระดบัความเข้มข้นต่างๆ และศกึษาระยะเวลาท ีเ่หมาะสมต่อการ
ท าลายแบคท ีเรยีแกรมบวกและแกรมลบบางชนดิ เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาการควบคุมแบคทเีรยีท ีป่นเป้ือน
ในเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ท ีไ่ม่ทนต่อการฆ่าเช ื้อด้วยความร้อนในระบบการผลติอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

เพือ่ศกึษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้นและระยะเวลาท ีเ่หมาะสมในการ
ควบคุมแบคทีเรียบางชนิดท ีอ่าจปนเป้ือนในอุปกรณ์หรอื เครือ่ งมือในระบบการผลิตอาหารแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ  
น าเช ื้อ Escherichia coli ATCC5922 Staphylococcus aureus ATCC5933 Bacillus subtilis TISTR008 

และ Salmonella Typhimurium TISIR2519 ท ีไ่ด้รบัจากห้องปฏิบัตกิารภาควชิาจุลช ีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา จังหว ัดชลบุร ีมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Plate Count Agar (PCA) บ่มท ี่อุณหภูม ิ37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง แล้วน าเช ื้อมาเพาะในอาหาร Nutrient broth (NB) บ่มท ีอุ่ณหภูมิ 37 องศา
เซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง เพือ่ใช้ในการทดลองข ัน้ต่อไป ส่วนเช ื้อ Vibrio parahaemolyticus ท าเหมอืนกบั 
E. coli ATCC5922 S. aureus ATCC5933 B. subtilis TISTR008 และ S. Typhimurium TISTR2519 แต่เปลีย่น
อาหารท ีใ่ช้เลี้ยงจาก PCA เป็น TCBS agar และ Nutrient broth เป็น TSB + 2% NaCl 
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2. การศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆ ในการควบคุมแบคทีเรีย (ดดัแปลง
วธิกีารจาก [8])  

น าเช ื้อ S. aureus ATCC5933  E.coli ATCC5922  B. subtilis TISTR008 และ S. Typhimurium TISTR 
2519 ทีเ่พาะเลี้ยงในอาหารเหลวท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง มาปรบัให้ได้ 0.5 McFarland 
(จ านวนเช ื้อประมาณ 108 เซลล์/มลิลลิติร) ท าการเจอืจางด้วยสารละลาย Normal saline ความเข้มข้น0.85 เปอร์เซน็ต์ 
ให้ได้ความเจอืจางประมาณ 107 เซลล์/มลิลลิติร โดยใส่ในหลอด Microcentrifuge ปรมิาตรหลอดละ 90 ไมโครลติร 
แล้วเตมิสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% (Sigma-Aldrich) ทีค่วามเข้มข้น  250,000  25,000  2,500 และ 
250 ppm ปรมิาตร 10 ไมโครลิตร (ความเข้มข้นสุดท้ายภายในหลอดเป็น 25,000 2,500 250 และ 25 ppm 
ตามล าดบั) โดยมกีรรมวธิคีวบคุมเป็นชุดควบคุมท ีใ่ช้น ้ากลัน่ปราศจากเช ื้อแทนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จบัเวลา  
5 นาท ีแล้วท าการนบัแบคท ีเรยีด้วยวธิ ี drop plate บนอาหารเลี้ยงเช ื้อ PCA บ่มท ี่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง ตรวจผลการทดลองและค านวณหาเปอร์เซน็ต์การรอดชวีติแบคทเีรยีทดสอบพร้อมบันท ึก
ผลการทดลอง เพือ่ใช้ในวธิกีารทดลองข ัน้ต่อไป การทดลองท า 3 ซ ้า  

3. การศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเ จนเปอร์ออกไซด์ท่ีระยะเวลาต่างๆ ในการควบคุม
แบคทีเรีย (ดดัแปลงวธิกีารจาก [9])   

น าเช ื้อ S. aureus ATCC5933  E. coli ATCC5922  B. subtilis TISTR008 และ S. Typhimurium TISTR2519 
ท ีเ่พาะเลี้ยงในอาหารเหลวท ี่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง น ามาปรบัความหนาแน่น  
0.5 McFarland (จ านวนเช ื้อประมาณ 108 เซลล์/มลิลลิติร) เจอืจางด้วยสารละลาย Normal saline ความเข้มข้น 
0.85 เปอร์เซน็ต์ ให้ได้ท ีค่วามเจอืจางประมาณ 107 เซลล์/มลิลลิติร โดยใส่ในหลอด Microcentrifuge ปรมิาตรหลอด
ละ 360 ไมโครลติร เตมิไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 2,500 ppm ส าหรบัเช ื้อ S. aureus ATCC5933 และ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 25,000 ppm ปรมิาตร 40 ไมโครลติร ส าหรบัเช ื้อ E. coli ATCC5922  B. subtilis 
TISTR008 และ S. Typhimurium TISTR2519 (ความเข้มข้นสุดท้ายภายในหลอด 2 50 และ 2,500  ppm 
ตามล าดบั) จบัเวลา 0.5  1  2.5  5  7.5 และ 10 นาท ีน าไปท าการตรวจนบัจ านวนแบคทเีรียด้วยวธิ ีdrop plate 
บนอาหารเลี้ยงเช ื้อ PCA แล้วน าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง สังเกตโคโลนที ีเ่กดิข ึ้น
ในระยะเวลาต่างๆ (ชุดควบคุมใช้น ้ากลัน่ปราศจากเช ื้อแทนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) ท าการตรวจนบัจ านวนเช ื้อ
ด้วยวธิ ีspread plate บนอาหารเลี้ยงเช ือ้ PCA บ่มท ี ่37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18-24 ช ัว่โมง ท าการทดลอง 3 ซ ้า  

ส่วนเช ื้อ V. parahaemolyticus ท าเหมือนกับ E. coli ATCC5922  S. aureus ATCC5933  B. subtilis 
TISTR008 และ S. Typhimurium TISIR2519 แต่เปลีย่นอาหารท ีใ่ช้เลี้ยงจาก PCA เป็น TCBS agar และความเขม้ขน้
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 250 ppm  

ค านวณหาเปอร์เซน็ต์การรอดชวีติของแบคทเีรยีท ีใ่ช้ทดสอบในความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ต่างๆ จากสูตร 

 

 เปอร์เซน็ต์การรอดชวีติ (%)  =  
จ านวนเช ื้อท ีน่บัได้ในความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทดสอบ

จ านวนเช ื้อในชุดควบคุม
 ×100 
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ผลการวิจัย 
1.การศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆ ในการควบคุมแบคทีเรียท่ีใช้

ทดสอบ 
จากการศกึษาการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี่ความเข้มข้นต่างๆ ในการควบคุมแบคท ีเรีย พบว่า 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้น 25,000  2,500 และ 250 ppm สามารถท าลายเช ื้อ S. aureus และเช ื้อ  
V. parahaemolyticus ได้ท ัง้หมดภายในระยะเวลา 5 นาท ีในขณะทีไ่ฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 25 ppm 
มแีบคทเีรยีท ัง้สองชนดิสามารถรอดชวีติได้ 78.47 เปอร์เซน็ต์ และ 12.16 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั ส่วนความเข้มข้น
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่250 ppm พบว่า เช ื้อ E. coli  S. Typhimurium และ B. subtilis มกีารรอดชวี ิต 
ได้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าค ัญทางสถิต ิ (P≤0.05) คอื มีการรอดชวี ิตได้ 29.67 19.00 และ 3.78 เปอร์เซน็ต์ 
ตามล าดบั ส่วนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่25 ppm พบว่า มปีระสิทธภิาพในการท าลายแบคทเีรยี
ทดสอบได้แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิโดยท ีไ่ม่สามารถท าลาย  E. coli และ S. Typhimurium ได้เลย 
และมปีระสิทธิภาพในการท าลายเช ื้อ V. parahaemolyticus และ B. subtilis ได้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าค ัญ 
ทางสถติ ิโดยท ีม่กีารรอดชวีติเพยีง 12.16 และ 8.11 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั (ตารางท ี ่1) 

  
ตารางท่ี 1 เปอร์เซน็ต์การรอดชวีติของแบคทเีรยีหลงัจากท ีม่กีารใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้น 
25,000 2,500 250 และ 25 ppm ภายในระยะเวลา 5 นาท ี

แบคทีเรีย ปริมาณเช้ือ
เร่ิมต้น 

(CFU/mL) 

เปอร์เซน็ต์การรอดชีวิตของแบคทีเรียหลงัจากท่ีมีการใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่างๆ (ppm) 
25,000 2,500 250 25 

S. aureus ATCC5933 2.4×107 - - - a1 78.47±4.10 b1 
B. subtilis TISTR008 3.0×107 - - 3.78±0.51 d 8.11±0.18 c 
E. coli ATCC5922 3.0×107 - - 29.67±1.82 b 100.00 a 
V. parahaemolyticus 2.5×107 - - - a 12.16±2.32 c 
S. Typhimurium TISTR2519 3.0×107 - - 19.00±0.81 c 100.00 a 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบการรอดชวีติของแบคทเีรยี 
1ตวัอักษรท ีแ่ตกต่างในแต่ละคอลมัม์กนัแสดงค่าเฉลีย่ท ีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมือ่วเิคราะห์
ด้วย Duncan’s multiple range test ทีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ท ีท่างสถติ ิP≤0.05 
 

ทีม่า: ข้อ มูลโดยคณะผู้ว ิจยั ด าเนินการทดลองท ีห่้องปฏิบัต ิการจุลช ีวว ิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุร ีระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

เมือ่ท าการศกึษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่250  200  150  100 และ 50 ppm ในการ
ท าลายเช ื้อ S. aureus และ V.  parahaemolyticus พบว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี่ความเข้มข้น 250  200 และ 
150 ppm สามารถท าลาย S. aureus ได้ท ัง้หมดภายในระยะเวลา 5 นาท ีและความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ท ี ่100 และ 50 ppm เช ื้อ S. aureus สามารถรอดชวีติได้ 5.02 และ 48.00 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั ส่วนการ
ทดสอบผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้น 250  200  150 และ 100 ppm พบว่า สามารถท าลายเช ื้อ 
V. parahaemolyticus ได้ท ัง้หมด ภายในระยะเวลา 5 นาท ี และไฮโดรเจนไฮดรอกไซด์ท ี่ความเข้มข้น 50 ppm  
มเีช ื้อ V. parahaemolyticus สามารถรอดชวีติได้ 3.06 เปอร์เซน็ต์ (ตารางท ี ่2) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

555 

 

ส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่คีวามเข้มข้นระหว่าง 1,000 - 2,500 ppm สามารถท าลาย E. coli  B. subtilis 
และ S. Typhimurium ได้ท ัง้หมด ส่วนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่500 ppm พบมกีารรอดชวีติของ 
B. subtilis และ S. Typhimurium เพียง 3.06 และ 6.78 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น E. coli ท ี่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ท าลายได้ท ัง้หมด แสดงในตารางท ี ่3 

 
ตารางท่ี 2 เปอร์เซน็ต์การรอดชวีติของ Staphylococcus aureus ATCC5933 และ Vibrio parahaemolyticus ท ี่
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆ ในเวลา 5 นาท ี

แบคทีเรีย ปริมาณเช้ือ
เร่ิมต้น 

(CFU/mL)  

เปอร์เซน็ต์การรอดชีวิตของแบคทีเรียหลงัจากท่ีมีการใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่างๆ (ppm) 

250 200 150 100 50 
S. aureus ATCC5933 3.5×107 - - - 5.02±1.82 a1 48.00±3.28 a1 
V. parahaemoliticus 3.3×107 - - - - b 3.06±0.65 b 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบการรอดชวีติของแบคทเีรยี 
1ตวัอักษรท ีแ่ตกต่างในแต่ละคอลมัม์กนัแสดงค่าเฉลีย่ท ีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมือ่วเิคราะห์
ด้วย t-test ทีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ท ีท่างสถติ ิP≤0.05 
 

ทีม่า: ข้อ มูลโดยคณะผู้ว ิจยั ด าเนินการทดลองท ีห่้องปฏิบัต ิการจุลช ีวว ิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุร ีระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ตารางท่ี 3 เปอร์เซน็ต์การรอดชวีติของ Escherichia coli ATCC5922  Salmonella Typhimurium TISTR2519 
และ Bacillus subtilis TISTR008 ทีค่วามเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆ ในเวลา 5 นาท ี

แบคทีเรีย ปริมาณเช้ือ
เร่ิมต้น 

(CFU/mL) 

เปอร์เซน็ต์การรอดชีวิตของแบคทีเรียหลงัจากท่ีมีการ
ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่างๆ (ppm) 
2,500 2,000 1,500 1,000 500 

B. subtilis TISTR008 3.0×107 - - - - 3.06±0.89 a1 
E. coli ATCC5922 3.0×107 - - - - - b 
S. Typhimurium TISTR2519 3.0×107 - - - - 6.78±1.24 a 

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบการรอดชวีติของแบคทเีรยี 
1ตวัอักษรท ีแ่ตกต่างในแต่ละคอลมัม์กนัแสดงค่าเฉลีย่ท ีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมือ่วเิคราะห์
ด้วย Duncan’s multiple range test ทีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ท ีท่างสถติ ิP≤0.05 
 

ทีม่า: ข้อ มูลโดยคณะผู้ว ิจยั ด าเนินการทดลองท ีห่้องปฏิบัต ิการจุลช ีวว ิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุร ีระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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2.การศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีก  าหนดต่อระยะเวลาต่างๆ ในการ
ควบคุมแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ 

จากการศกึษาผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีก่ าหนดต่อระยะเวลาต่างๆ ในการควบคมุ
แบคทเีรยีท ีใ่ช้ทดสอบ พบว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้น 250 ppm สามารถท าลายเช ื้อ S. aureus 
และ V. parahaemolyticus ได้ท ัง้หมดในระยะเวลา 30 ว ินาท ีส่วนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ที ่2,500 ppm สามารถท าลาย  E. coli  B. subtilis และ S. Typhimurium ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 30 วนิาท ี 
แสดงในตารางท ี ่4 
 
ตารางท่ี 4 เปอร์เซน็ต์การรอดชวีติของแบคทเีรยีทดสอบทีค่วบคุมดว้ยความเข้มขน้ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
ท ีก่ าหนดในระยะเวลาต่างๆ 

แบคทีเรีย ปริมาณเช้ือ
เร่ิมต้น 

(CFU/mL) 

ความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (ppm) 

เปอร์เซน็ต์การรอดชีวิตในเวลา 
(นาที) 

0.5  1 2.5 5 7.5 10 
S. aureus ATCC5933 4.6×107 250 

250 
- - - - - - 

B. subtilis TISTR008 3.3×107 - - - - - - 
E. coli ATCC5922 3.0×107 2,500 

2,500 
2,500 

- - - - - - 
V. parahaemolyticus 3.0×107 - - - - - - 
S. Typhimurium TISTR2519 3.0×107 - - - - - - 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบการรอดชวีติของแบคทเีรยี 
 

ทีม่า: ข้อ มูลโดยคณะผู้ว ิจยั ด าเนินการทดลองท ีห่้องปฏิบัต ิการจุลช ีวว ิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุร ีระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Discussions) 

การศกึษานี้เป็นการศกึษาหาประสิทธภิาพของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่คีวามเข้มข้นต ่าสุด
ในเวลา 5 นาท ีในการควบคุมแบคทเีรยีของ พบว่า ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต ่าท ีสุ่ดสามารถท าลาย 
V. parahaemolyticus  มีค่า 100 ppm  S. aureus มีค่า 150 ppm  E. coli มีค่า 500 ppm ส่วน B. subtilis และ  
S. Typhimurium มคี่า 1,000 ppm เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายงานก่อนหน้านี้ท ีม่รีายงานว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
มปีระสิทธิภาพในการควบคุมแบคทเีรียไปในทางทศิทางเดยีวกนักับงานวจิ ัยนี้ โดยท ี่เมือ่ศกึษาระยะเวลาในการ
ควบคุมแบคท ีเรยีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่ ีความเข้มข้น 250 ppm พบว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี่ม ี
ความเข้มข้นนี้สามารถท าลาย V. parahaemolyticus  และ S. aureus ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ท ี่ระยะเวลา 30 วินาท ี 
ส่วนการท าลาย E. coli B. subtilis และ S. Typhimurium ได้ 100 เปอร์เซน็ต์จะต้องใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ท ีม่คีวามเข้มข้น 2,500 ppm ที่ระยะเวลา 30 วินาท ี แสดงให้เหน็ว่า ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
มคีวามแปรผันในการควบคุมกับชนดิของแบคท ีเรียท ี่ใช้ในการทดสอบนี้ อย่างไรก็ตาม ยงัมรีายงานวจิ ัยอื่น 
ทีไ่ด้รายงานว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่0.06 เปอร์เซน็ต์ (600 ppm) เป็นเวลา 25 นาท ีหรือ
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.08 เปอร์เซ็นต์ (800 ppm) เป็นเวลา 15 นาท ีและความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.10 เปอร์เซน็ต์ (1,000 ppm) เป็นเวลา 10 นาท ีมีผลต่อการท าลายเช ื้อ   Cronobacter 
malonaticus อย่างมนียัส าคญั [8] ดงันัน้การใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีสู่งมผีลให้ใช้ระยะเวลา
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ในการท าลายเช ื้อทดสอบน้อยลงเนือ่งจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้นสูงท าให้ระยะเวลาในการท าลาย
จุลนิทรยี์น้อยลง ส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้นต ่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการท าลายจุลนิทรยี์มากข ึ้น [10] 
 นอกจากนี้ เมือ่ศ ึกษาประสิทธภิาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในงานวจิ ัยนี้  พบว่า ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์มผีลต่อการควบคุมแบคท ีเรียแกรมบวกและแบคท ีเรียแกรมลบไม่แตกต่างกนั โดยท ีห่ลงัจากการใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่คีวามเข้มข้น 250 ppm ถงึ 2,500 ppm (ตารางท ี ่4) พบว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ทีค่วามเข้มข้นดงักล่าวสามารถท าลาย V. parahaemolyticus  S. aureus E. coli B. subtilis และ S. Typhimurium 
ได้ท ัง้หมดทีร่ะยะเวลาเดยีวกนั ซึง่แตกต่างจากรายงานวจิยัก่อนหน้านี้ท ีร่ายงานว่า การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
สามารถลดปรมิาณแบคทเีรยีแกรมบวก Listeria innocua  ได้มากกว่าเช ื้อ  Escherichia coli O157: H7 และ 
Salmonella Typhimurium ซึ่งเป็นแบคท ีเรียแกรมลบ เมือ่ ใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ
ระยะเวลาเดยีวกัน [11] อย่างไรก็ตาม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารออกซิไดซ์สูง สามารถแทรกซมึเข้าเซลล์
จุลนิทรีย์ เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีปฏิกริ ิยากบั จุลนิทรยี์โดยเข้าไปท าลายเย ือ่หุ้มเซลล์ด้วยปฏิกริยิา 
peroxidation บรเิวณลพิดิของเย ือ่หุ้มเซลล์แบคทเีรยีจนเกดิความเสียหายท าให้ความสามารถในการเข้าออกของ
สารต่างๆ ท ี่เสียไป จึงก่อเก ิดการยบัย ัง้การเจรญิของจุลินทรยี์ไปจนถึงการตายของจุลนิทรีย์  [10]  ซึ่งกลไก 
การท าลายของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่อ จุลินทรยี์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา เช่น  
เมือ่ C. malonaticus ได้รบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี่มคีวามเข้มข้นสูงสามารถท าให้เกดิ cell filamentation และ
ท าลาย cell membrane ของเช ื้อได้รบัความเสียหาย [8] 

อย่างไรกต็าม การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นท ีเ่หมาะสมต่อท าลายจุลนิทรยี์ข ึ้นอยู่ก ับ
วตัถุประสงค์ต่อการใช้งาน เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 7.8 เปอร์เซน็ต์ (78,000 ppm) สามารถย ับย ัง้เช ื้อ 
Escherichia coli O157: H7  Salmonella Typhimurium และ Listeria innocua ได้และสามารถควบคุมคุณภาพ
และย ืดอายุของมะเข ือเทศอ งุ่น ผักโขมและแคนตาลูป และยงัมคีวามปลอดภยัต่อผู้บริโภค [11] และการใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้น 5 เปอร์เซน็ต์ (50,000 ppm) สามารถลดปรมิาณ  Escherichia coli และ 
Salmonella Typhimurium ในต้นอ่อนทานตะวันได้ [10] ด ังนัน้ งานวจิ ัยนี้จงึสนบัสนุนข้อสรุปของประสิทธภิาพ
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีค่วามเข้มข้นสูงว่าสามารถท าลายแบคทเีรียได้ดกีว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ี ่
ความเข้มข้นต ่าท ีร่ะยะเวลาเดียวกัน ข้อ มูลจากงานวิจยันี้อาจน าไปประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการ
ท าลายแบคทเีรยีก่อโรคท ีป่นเป้ือนในสิ่งแวดล้อมโรงงานและอุปกรณ์เครือ่งมอืในระบบการผลติอุตสาหกรรมอาหาร
ท ีไ่ม่สามารถใช้การฆ่าเช ื้อได้ด้วยการใช้ความร้อน เช่น ท่อพลาสตกิ เพือ่ความปลอดภยัต่อผู้บรโิภคต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) 

สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท ีม่คีวามเข้มข้นต ่าสุดท ีส่ามารถท าลายเช ื้อ Vibrio parahamolyticus  
Staphylococcus aureus  Escherichia coli  Bacillus subtilis และ Salmonella Typhimurium ไดท้ ัง้หมดภายในระยะเวลา 
5 นาท ีคอื 100 150  500  1,000 และ 1,000 ppm ตามล าดบั ซึง่ท ีป่รมิาณเช ื้อเริม่ต้นประมาณ 107 เซลล์ต่อมลิลลิติร 
และท ีร่ะยะเวลา 30 วนิาท ีพบว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถท าลาย V. parahaemolyticus  และ S. aureus 
ได้ท ัง้หมดทีค่วามเข้มข้น 250 ppm ส่วน E. coli B. subtilis และ S. Typhimurium ท าลายได้ท ัง้หมดทีค่วามเข้มข้น 
2,500 ppm 
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บทคดัย่อ 

 แบคทเีรยีกรดแลคตกิหลายชนดิมศี ักยภาพในการเป็นโพรไบโอตกิ ซึ่งโพรไบโอตกิเป็นกลุ่มจุลนิทรยี์ท ี่ม ี
ประโยชน์ ช่วยรกัษาสมดุลในระบบทางเดนิอาหาร และสร้างภูมคิุ้มก ันให้แก่ร่างกาย ในงานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์
เพือ่ค ัดแยกแบคทเีรียกรดแลคตกิท ี่มคีวามสามารถทนร้อนและย่อยไขมนัได้จากอาหารหมกัและเครือ่ งในสัตว์   
แล้วทดสอบความสามารถของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ในการยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีการทนต่อกรด ทนต่อเกลอืน ้าด ี
และทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถแยกแบคทเีรียทนร้อนและย่อยไขมนัได้ท ัง้หมด 22 
ไอโซเลท เมือ่น าไปทดสอบคะตะเลส และย้อมสแีกรมพบเพยีง 12 ไอโซเลททีเ่ป็นแบคทเีรยีกรดแลคตกิคดิเป็น
ร้อยละ 54.55 เมือ่น าไปทดสอบฤทธิใ์นการย ับย ัง้เช ื้อดชันโีดยวิธ  ีagar well diffusion พบเพยีง 10 ไอโซเลท  
ทีย่บัย ัง้เช ื้อดชันไีด้ คดิเป็นร้อยละ 83.33 โดย IC2 ยบัย ัง้เฉพาะ Escherichia coli ในขณะที ่IC5 และ BD2 ยบัย ัง้
เฉพาะ Staphylococcus aureus ในการทดสอบความสามารถในการทนต่อกรดและการทนต่อเกลอืน ้าด ีพบทุก 
ไอโซเลทสามารถทนต่อกรดได้แตกต่างกนั และพบเพียง 9 ไอโซเลททีท่นต่อเกลือน ้ าด ี คดิเป็นร้อยละ 90  
การทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร พบว่า แต่ละไอโซเลทมคีวามสามารถในการทนต่อน ้าย่อย 
ในระบบทางเดนิอาหารท ัง้น ้าย่อยกระเพาะอาหารและล าไส้ได้ท ีแ่ตกต่างกนัโดยมอีัตราการรอดชวีติร้อยละ 89.81-
98.75 ซึ่งจากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าแต่ละไอโซเลทของแบคทีเรยีกรดแลคติกท ี่แยกได้ 
มคีวามสามารถในยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีทนต่อกรด ทนต่อเกลอืน ้าด ีและสามารถอยู่รอดในน ้าย่อยระบบทางเดนิอาหารได ้
ซึง่มคีวามเป็นไปได้ท ีจ่ะน าแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ไปพฒันาต่อในการผลติอาหารฟงัก์ช ัน่ต่อไป 
 
ค าส าคญั: อาหารหมกั  แบคทเีรยีกรดแลคตกิ  แบคทเีรยีกรดแลคตกิทนร้อน โพรไบโอตกิ  
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Abstract 
Many of lactic acid bacteria have the potential to be probiotics. Probiotics are beneficial 

microorganisms.  They are able to balance in the digestive system and act as immunity booster .  The 
present study aims to isolate thermo-tolerant lactic acid bacteria produce lipolytic from fermented food and 
animal offal.  According to evaluate antibacterial activity, acid tolerance, bile salt tolerance, and 
gastrointestinal tract condition tolerance. Twenty-two isolates were collected and screened by catalase test 
and gram stain. It was found that twelve isolates (54.55%) were catalase negative, which were non-spore 
forming, gram-positive bacilli and cocci. These isolated were further for their antibacterial activity by agar 
well diffusion method.  The results showed that ten isolates (83.33%)  could inhibit at least 1 strain of 
bacterial indicator, excepted IC2 which inhibited only Escherichia coli, while IC5 and BD2 could inhibited 
only Staphylococcus aureus.  In addition, the collected bacteria were tested for acid and bile salt tolerance. 
The result showed that all isolates were differently tolerate to acid.  Nine isolates (90%)  were bile salt 
tolerant.  Under gastrointestinal tract condition, these all isolates showed high survival rate ranged from 
89.81-98.75%. The current study demonstrates that all isolates are inhibit the growth of bacterial indicator, 
tolerate to acid, bile acid and survival under gastrointestinal tract condition .  Thus, these isolates are 
possibly developed for functional food production. 
 
Keywords: Fermented food, Lactic acid bacteria, Thermo-tolerant lactic acid bacteria, Probiotic 
 

บทน า 
แบคทเีรยีกรดแลคตกิ เป็นแบคทเีรยีท ีส่ามารถสร้างกรดแลคตกิ และโดยส่วนใหญ่แบคทเีรยีในกลุ่มนี้เป็น

พวกท ี่ไม่ก่อโรค พบได้ในหลายแหล่ง เช่น ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์  [1] ล าไส้ไก่ [2] ไตปลา [3]  
ชสี นมเปรี้ยว โยเกร์ิต [4] แหนม [5] กุ้งส้ม [6] เป็นต้น แบคทเีรยีในกลุ่มนี้มคีวามสามารถเจรญิได้ในสภาวะท ีไ่ม่มี
อากาศ และมคีวามสามารถในการหมกัน ้าตาลกลูโคสจงึได้เป็นกรดแลคติก [7] แบคทเีรยีกรดแลคติกจดัว่าเป็น
จุลนิทรยี์ท ีม่คีวามปลอดภยั (Generally Recognized as Safe, GRAS) โดยถูกน ามาใช้ประโยชน์กนัอย่างยาวนาน
ในกระบวนการหมกัและถนอมอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มโพรไบโอติก (Probiotic) ซึง่เป็นจุลนิทรยี์มชี ีวติท ี่เมื่อ
บรโิภคในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะช่วยส่งเสรมิสุขภาพ [8] ในปจัจุบัน มกีารน าอาหารฟงัก์ช ัน่ (functional food) มา
เป็นแนวทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพมากข ึ้น ซึง่อาหารฟงัก์ช ัน่ค ือ อาหารท ีท่ าหน้าท ีอ่ื่นให้ก ับร่างกาย 
นอกจากการให้สารอาหารท ีจ่ าเป็น ซึง่หน้าท ี่พเิศษดงักล่าว ได้แก่ การปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกนัของร่างกาย 
ส่งเสรมิและควบคุมให้ระบบการท างานของร่างกายท างานได้ เป็นปกติ [9] โดยแบคท ีเรียโพรไบโอตกิ จะมี
คุณสมบัตใินการทนกรดในกระเพาะอาหารได้ด ีทนต่อน ้าดไีด้ และมคีวามสามารถในการต้านเช ื้อ  [10-11] ซึง่จาก
คุณสมบัตเิหล่านี้แบคทเีรยีในกลุ่มโพรไบโอตกิจงึถูกน ามาใช้ประโยชน์ท ัง้ทางด้านอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ 
โดยในด้านอุตสาหกรรมมักนยิมใช้แบคท ีเร ียกลุ่มโพรไบโอติกในการย ับย ัง้การเน่าเสียของอาหาร  เช่น 
อุตสาหกรรมเครื่องดืม่ อาหารกระป๋อง [12] เนือ่งจากแบคท ีเรยีในกลุ่มนี้มคีวามสามารถในการผลติสารกันเสีย
ชวีภาพ [13-14] ทางด้านการแพทย์ มรีายงานว่า แบคทเีรยีกลุ่มโพรไบโอติกมคีวามสามารถในการลดระดับ
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คอเลสเตอรอลและมฤีทธิใ์นการต้านอนุมูลอิสระ [15] จ ึงเป็นประเดน็ท ีน่่าสนใจท ีจ่ะน าแบคทเีรยีกลุ่มโพรไบโอติก
มาพฒันาผลติภณัฑ์อาหารหมกัให้เป็นอาหารฟงัก์ช ัน่ เพือ่ใช้เป็นแนวทางเลือกท ีจ่ะช่วยในการป้องกนัการเกดิโรค
ต่างๆ ท ีน่อกจากจะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลแล้ว ยงัมผีลในการป้องกนัการเกดิโรคภูมแิพ้ โดยมรีายงาน
ว่า โพรไบโอตกิสามารถเพิ่มแกมมาอินเตอร์เฟียรอน (gamma interferon) ในผู้ป่วยท ีแ่พ้นมววั และผู้ท ีเ่ป็นภูมไิว
เกนิชนดิ 1 (hypersensitivity type 1) ท าให้โอกาสในการเกดิการแพ้ลดน้อยลง [16] ผลในการป้องกนัโรคในระบบ
ทางเดนิอาหาร มรีายงานว่าโพรไบโอตกิสามารถลดอาการของโรคท้องร่วงเฉยีบพลนัได้ [17] รวมถึงการป้องกัน
โรคมะเร็งล าไส้  โดยแบคทเีรยีกลุ่มโพรไบโอติกสามารถกระตุ้นให้เก ิดการเพิ่มจ านวนของ anti- inflammatory 
cytokines เช่น interleukin 10 (IL–10) และยบัย ัง้การท างานของ nuclear transcription factor kappa B (NF-κB) 
ซึง่ควบคุมยนีท ีเ่ก ี่ยวข้องกบัการแบ่งตวัเพิม่จ านวนของเซลล์ [18] เป็นต้น แต่ท ัง้นี้แบคทเีรยีโพรไบโอตกิท ีจ่ะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาเป็นอาหารให้อยู่ในรูปแบบเป็นฟงัก์ช ัน่นัน้ ควรมคีวามสามารถในการทนร้อน โดย
ท ีคุ่ณสมบัตต่ิาง ๆ  ของโพรไบโอตกิยงัคงอยู่ เมือ่ผ่านกระบวนการผลติและแปรรูป และหากมคีุณสมบัตใินการย่อย
ไขมนัได้จะย ิง่เพิม่คุณค่าของอาหารฟงัก์ช ัน่ได้อีกด้วย ซึ่งรายงานการศกึษาท ี่เก ีย่วข้องกับการคดัแยกแบคทเีรีย
กลุ่มโพรไบโอตกิโดยเฉพาะแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีท่ ัง้สามารถทนความร้อนและย่อยไขมนัได้ยงัมจี ากดั ท าให้
ผู้วจิยัมคีวามสนใจท ีจ่ะท าการคดัแยกแบคทเีรยีกลุ่มโพรไบโอตกิโดยเฉพาะกลุ่มแบคทเีรียกรดแลคติกท ีส่ามารถ
ทนร้อนและย่อยไขมนัได้จากอาหารหมกั และจากเครือ่งในสัตว์ เพือ่ท ีจ่ะน าไปพฒันาเป็นหวัเช ื้อในการผลติอาหาร
ฟงัก์ช ัน่ในอนาคตต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่คดัแยกแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีม่คีวามสามารถในการทนร้อนและย่อยไขมนัได้ จากอาหารหมัก
และเครือ่งในสัตว์  

2. เพือ่ทดสอบความสามารถในการยบัย ัง้เช ื้อดชันขีองแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ 
3. เพื่อทดสอบความสามารถในการทนต่อกรด ทนต่อเกลือน ้ าด ีและทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดิน

อาหารของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ 
 

วิธีการด าเนินวิจัย  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการแยกแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนและย่อยไขมนัได้ 
 สุ่มเลอืกซื้อตวัอย่างจากตลาดสด ได้แก่ ขนมจนี(KJ) ล าไส้ไก่(IC) ล าไส้ววั(IO) แหนม(NH) ไตปลา(TP)  
กุ้งส้ม(KS) และบูดู(BD) 

การคดัแยกแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนและย่อยไขมนัได้จากตวัอย่างอาหารหมกั และเครื่อง

ในสตัว์ 
1. โดยวธิคีดัแยกจากตวัอย่างอาหารโดยตรง 
ชัง่ตวัอย่างอาหารปรมิาณ 25 กรมัผสมลงในน ้าเกลอืท ีม่คีวามเข้มข้นร้อยละ 0.85 ปรมิาตร 225 มลิลลิติร 

น าไปให้ความร้อนท ีอุ่ณหภูม ิ105 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 นาท ีโดยใช้เครื่องนึง่ความดนัไอน ้า (autoclave) 
จากนัน้ดูดสารแขวนลอยตัวอย่างอาหาร ปรมิาตร 10 มิลลิลติร ใส่ ในอาหารเลี้ยงเช ื้อ เหลว de Man Rogosa 
Sharpe (MRS broth, Hi-media) ปริมาตร 100 มลิลลิิตร น าไปบ่มท ี่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 
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ชัว่โมง จากนัน้น าไป spread plate และ streak plate บนอาหารเลี้ยงเช ื้อแขง็ MRS ที่เต ิม 1% tributyrin แล้ว
น าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 72 ชัว่โมง ดูวงใสท ีเ่กดิข ึ้นรอบ ๆ โคโลน ีถ้ามกีารใช้ไขมนัจะเกิด
วงใส (clear zone) รอบ ๆ โคโลนขีองเช ื้อบนอาหารเลี้ยงเช ื้อ 

2. โดยการกระตุ้นให้เช ื้อมกีารเจรญิในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS 
 ชัง่ตวัอย่างอาหารปรมิาณ 25 กรมัผสมลงในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS ปรมิาตร 225 มลิลลิติร น าไปบ่ม
ท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง แล้วน าไปให้ความร้อนท ีอุ่ณหภูม ิ105 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
5 นาท ีโดยใช้เครือ่งนึง่ความดันไอน ้ า จากนัน้น าไป spread plate และ streak plate ลงบนอาหารเลี้ยงเช ื้อแข ็ง 
MRS ทีเ่ตมิ 1% tributyrin แล้วน าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 72 ชัว่โมง ดูวงใสท ีเ่กดิข ึ้นรอบ ๆ 
โคโลน ีถ้ามกีารใช้ไขมนัจะเกดิวงใสรอบๆ โคโลนขีองเช ื้อบนอาหารเลี้ยงเช ื้อ  

แยกเช ื้อให้บรสุิทธิ ์แล้วน าไปย้อมสีแกรม (Gram stain) และทดสอบคะตะเลส (Catalase test) เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัตเิบื้องต้น 

การทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เช้ือดชันี การทนต่อกรด การทนต่อเกลือน ้าดี และการอยู่
รอดในน ้าย่อยระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกได้จากอาหารหมกั และเครื่องในสตัว ์

1. ทดสอบฤทธิก์ารยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีโดยวธิ ีagar well diffusion  
 น าไอโซเลทบรสุิทธิท์ ีแ่ยกได้มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS บ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็น
เวลา 2 วนั ปรบัความขุ่นของแต่ละไอโซเลทด้วย NSS ให้เท่ากบั McFarland No.5  แล้วดูด 1 % สารแขวนลอย
แต่ละไอโซเลทบรสุิทธิ ์(lactic acid bacteria suspension) ใส่ในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS ปรมิาตร 10 มลิลลิติร 
บ่มท ี่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18, 24, 30 และ 48 ช ัว่โมง จากนัน้ดูดสารแขวนลอยแต่ละไอโซเลทปริมาตร 100 
ไมโครลติร ใส่ในหลอดไมโครเซน็ตรฟิิวก์  (microcentrifuge tube) แล้วน าไปป ัน่เหว ีย่งแยกเซลล์ (centrifuge) ท ี่
ความเรว็ 12,000 g เป็นเวลา 10 นาทที ีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส น าส่วนใส (supernatant) ของแต่ละไอโซเลท
มาทดสอบฤทธิใ์นการยบัย ัง้เช ื้อด ัชนี โดยการน าเช ื้อด ัชนี S. aureus และ E. coli ท ี่ปรับความขุ่นเท่าก ับ 
McFarland No.5 ป้ายลงบนอาหารเลี้ยงเช ื้อแขง็ Mueller Hinton agar (MHA, Hi-media) จากนัน้เจาะหลุมขนาด 
7 มลิลเิมตรบนอาหารเลี้ยงเช ื้อแขง็ MHA ทีป้่ายเช ื้อดชัน ีแล้วหยดส่วนใสของแต่ละไอโซเลท ปรมิาตรหลุมละ  
100 ไมโครลติร ตัง้ท ิ้งไว้ท ีอุ่ณหภูมิห้องจนน ้าเลี้ยงเช ื้อซมึเข้าสู่วุ้นจนแห้ง น าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 
ข้ามคนื ดูวงใสท ีเ่กดิข ึ้นรอบหลุม บันทกึผล 

2. ทดสอบการทนต่อกรดและเกลอืน ้าด ี
น าไอโซเลทบรสุิทธิท์ ีใ่ห้ผลในการยบัย ัง้เช ื้อดชันมีาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS จากนัน้น าไปบ่มท ี่

อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 48 ช ัว่โมง ดูด 1% สารแขวนลอยแต่ละไอโซเลทบรสุิทธิใ์ส่ในอาหารเลี้ยงเช ื้อ
เหลว MRS ปรมิาตร 10 มลิลลิติร ท ี่ปรับ pH 1-7 น าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส  เป็นเวลา 48 ช ัว่โมง 
สังเกตความขุ่นในหลอดทดลองแต่ละหลอดด้วยตา เท ียบกบัอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS ท ีป่ร ับ pH 1-7 เป็นตัว
ควบคุม บันทกึผล 

ดูด 1% สารแขวนลอยแต่ละไอโซเลทบริสุทธิใ์ส่ในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS ปรมิาตร 10 มลิลลิติร ท ี่
ผสม oxgall (Difco) ความเข้มข้น 0.1% และ 0.3% (w/v) จากนัน้น าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
48 ชัว่โมง สังเกตความขุ่นในหลอดทดลองแต่ละหลอดด้วยตา เทยีบกบัอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS ท ีผ่สม 0.1% 
และ 0.3% (w/v) oxgall เป็นตวัควบคุม บันทกึผล 
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3. ทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร 
น าไอโซเลทบรสุิทธิท์ ีใ่ห้ผลในการยบัย ัง้เช ื้อดชันมีาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช ื้อเหลว MRS บ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 

องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง น าไปป ัน่เหว ีย่งแยกเซลล์ท ีค่วามเรว็ 9,500 g เป็นเวลา 10 นาทที ีอุ่ณหภูมิ 4 
องศาเซลเซยีส เกบ็ส่วนตะกอน น าส่วนตะกอนมาล้าง 2 ครัง้ด้วย NSS จากนัน้น าตะกอนทีล้่างไปผสมในน ้าย่อย
กระเพาะอาหาร (pepsin, Sigma) น าไปบ่มท ีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 2 ช ัว่โมง แล้วน ามาหยดลงบน
อาหารเลี้ยงเช ื้อแขง็ MRS โดยวธิ ีdrop plate method แล้วน าตะกอนทีผ่สมในน ้าย่อยกระเพาะอาหารไปป ัน่เหว ีย่ง
แยกเซลล์ท ีค่วามเรว็ 9,500 g เป็นเวลา 10 นาทที ี่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส เกบ็ส่วนท ีเ่ป็นตะกอน แล้วน าส่วน
ตะกอนมาล้าง 2 ครัง้ด้วย NSS จากนัน้น าตะกอนทีล้่างไปผสมในน ้ าย่อยล าไส้ (pancreatin, Sigma)  น าไปบ่มท ี่
อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง แล้วดูดแต่ละไอโซเลทปรมิาตร 20 ไมโครลติร หยดลงบนอาหาร
เลี้ยงเช ื้อแขง็ MRS โดยวธิ ีdrop plate method และน าไปบ่มท ีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
แล้วค านวณอัตราการรอดชวีติ บันทกึผล 

ค านวณอัตราการรอดชวีติ(%) = ( B × 100 ) / A 
โดยท ี ่ A คอื log จ านวนเซลล์เริม่ต้น (CFU/ml)  
 B คอื log จ านวนเซลล์ท ีร่อดชวีติหลงัการทดสอบ (CFU/ml) 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ทุกการทดลองท าการทดลอง 3 ซ ้า แล้วน าผลการทดลองมาค านวณหาค่าเฉลีย่ (�̅�) และค่าคลาดเคลือ่น
มาตราฐาน(SE) โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เวอร์ช ัน่ 23 ในการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 

ผลการวิจัย 

 การคดัแยกแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนและย่อยไขมนัได้ 
จากการคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนและย่ อยไ ขมันไ ด้ จ ากตัวอย่างขนมจีน(KJ) ล าไส้ ไก่( IC)  

ล าไส้ววั(IO) แหนม(NH) ไตปลา(TP) กุ้งส้ม(KS) และบูดู(BD) สามารถคดัแยกแบคทเีรยีทนร้อนและย่อยไขมนัได้
ท ัง้หมด  22 ไอโซเลท และพบเพยีง 12 ไอโซเลท คดิเป็นร้อยละ 54.55 ท ีจ่ดัเป็นแบคทเีรยีกรดแลคตกิ ได้แก่ IC2, 
IC5, TP3, TP4, BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, BD6, BD7 และ BD8 เนื่องจากท ัง้ 12 ไอโซเลท ให้ผลคะตะเลส 
เป็นลบ และเมือ่น ามาย้อมสีแกรมพบ ตดิสีแกรมบวก มที ัง้รูปร่างแท่งและกลม รวมท ัง้ไม่สร้างสปอร์ 

การทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เช้ือดชันี การทนต่อกรด การทนต่อเกลือน ้าดี และการอยู่
รอดในน ้าย่อยระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกได้จากอาหารหมกั และเครื่องในสตัว ์

1. ทดสอบฤทธิก์ารยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีโดยวธิ ีagar well diffusion  
เมือ่น าไอโซเลททัง้ 12 ไอโซเลททีไ่ม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส  มาทดสอบฤทธิใ์นการย ับย ัง้เช ื้อด ัชนที ัง้  

S. aureus และ E. coli โดยวิธ ี agar well diffusion ผลการทดสอบฤทธิใ์นการย ับย ัง้เช ื้อดชันี พบเพียง 10  
ไอโซเลททีส่ามารถยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อดชันไีด้ คดิเป็นร้อยละ 83.33 ดงัแสดงในตารางท ี ่1 
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ตารางท่ี1 การยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อดชัน ี(S. aureus และ E. coli) ท ี ่30 ช ัว่โมง 

Samples 
ผลการยบัยัง้เช้ือ 

S. aureus E. coli 
IC2 - + 
IC5 + - 
TP3 + + 
TP4 + ++ 
BD1 ++ + 
BD2 + - 
BD3 + + 
BD5 ++ + 
BD6 +++ + 
BD8 +++ ++ 

+ = ยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อ (≥ 2 mm = +, ≥ 4 mm = ++, ≥ 6 mm = +++) และ - = ไม่ยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อ 
 
2. ทดสอบการทนต่อกรดและเกลอืน ้าด ี

 เมือ่น าไอโซเลททีใ่ห้ผลยบัย ัง้เช ื้อดชันีท ัง้ 10 ไอโซเลท มาทดสอบการทนต่อกรดและเกลอืน ้าด ีพบว่า  
แต่ละไอโซเลทมคีวามสามารถในการทนต่อกรดได้แตกต่างกนั โดยไอโซเลทที่สามารถทนต่อกรดได้ตัง้แต่ pH 3 
เป็นต้นไป พบ 2 ไอโซเลทได้แก่ TP3 และ BD5  คดิเป็นร้อยละ 20 ไอโซเลททีส่ามารถทนต่อกรดได้ตัง้แต่ pH 4 
พบ 9 ไอโซเลทได้แก่ IC2, TP3, TP4, BD1, BD2, BD3, BD5, BD6 และBD8 คดิเป็นร้อยละ 90 และไอโซเลทที่
สามารถทนต่อกรดได้ตัง้แต่ pH 5 เป็นต้นไป พบเพยีง 1 ไอโซเลทคอื IC5  ขณะท ีผ่ลการทดสอบการทนต่อเกลือ
น ้าด ีพบเพยีง 9 ไอโซเลททีส่ามารถทนต่อเกลอืน ้าดไีด้ท ีค่วามเข้มข้น 0.1% และ 0.3% คดิเป็นร้อยละ 90 ได้แก่ 
IC2, TP3, TP4, BD1, BD2, BD3, BD5, BD6 และBD8 ดงัแสดงในตารางท ี ่2 
ตารางท่ี2 การทดสอบการทนต่อกรดและเกลอืน ้าดที ี ่48 ชัว่โมง 

Samples 
ความสามารถในการทนกรด (pH) เปอร์เซน็ต์ความเข้มข้นของเกลือน ้าด ี

1 2 3 4 5 6 7 0.1 0.3 
IC2 - - - + + + + + + 
IC5 - - - - + + + - - 
TP3 - - + + + + + + + 
TP4 - - - + + + + + + 
BD1 - - - + + + + + + 
BD2 - - - + + + + + + 
BD3 - - - + + + + + + 
BD5 - - + + + + + + + 
BD6 - - - + + + + + + 
BD8 - - - + + + + + + 
+ = เช ื้อสามารถเจรญิ, - = เช ื้อไม่สามารถเจรญิ 
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3. ทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร 
เมือ่น าท ัง้ 10 ไอโซเลทมาทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหารท ัง้ในน ้าย่อยกระเพาะอาหาร

และล าไส้พบว่า ท ัง้ 10 ไอโซเลทมคีวามสามารถในการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหารโดยมอีัตราการรอด
ชวีติท ีแ่ตกต่างกนั ซึง่เมือ่ผ่านการบ่มท ี ่2 ชัว่โมงแล้ว ในน ้าย่อยกระเพาะอาหารพบว่า ไอโซเลท BD1 สามารถทน
ต่อน ้าย่อยในกระเพาะอาหารได้ดที ีสุ่ด มอีัตราการรอดชวีติคดิเป็นร้อยละ 99.48 รองลงมาคอื BD8, BD6 และ TP4  
และเมือ่ บ่มผ่านไป 8 ชัว่โมงในน ้าย่อยล าไส้ พบ ไอโซเลท TP4 สามารถทนต่อน ้าย่อยในล าไส้ได้ดที ีสุ่ด มอีัตรา
การรอดชวีติคดิเป็นร้อยละ 99.47 รองลงมาคอื BD3, BD8, และ BD1  ขณะท ีไ่อโซเลท IC2 เมือ่บ่มท ี ่8 ช ัว่โมง ไม่
พบอัตราการรอดชวีติ และเมือ่เทยีบอัตราการรอดชวีติท ี ่10 ช ัว่โมงตลอดระยะเวลาของการบ่มกบัท ี ่8 ช ัว่โมง พบ
อัตราการรอดชวีติของแบคทเีรยีกรดแลคตกิลดลงไม่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่ตลอดระยะเวลาของการ
บ่ม 10 ช ัว่โมง อัตราการรอดชวีติของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้โดยรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 89.81-98.75 ดัง
แสดงในภาพที ่1 
 

ภาพท่ี 1 อัตราการรอดชวีติ(%) ของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ในน ้าย่อยระบบทางเดนิอาหาร 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการคดัแยกแบคทเีรยีทนร้อนจากตัวอย่างอาหารหมกั และเครือ่งในสัตว์ สามารถคดัแยกแบคทเีรีย  
ทนร้อนได้ท ัง้หมด 22 ไอโซเลท และในการคดัแยกแบคทเีรยีทนร้อนได้มีการทดสอบความสามารถในการย่อย
ไขมนัของแบคทเีรยีทนร้อนท ีแ่ยกได้เบื้องต้น ซึง่เป็นท ีน่่าสังเกตว่าแบคทเีรยีทนร้อนท ีแ่ยกได้ สามารถย่อยไขมัน
บนอาหารเลี้ยงเช ื้อแขง็ MRS ทีผ่สม 1% tributyrin จนเกดิเป็นวงใสรอบๆ โคโลนขีองแบคทเีรยี (ไม่ได้แสดงรูป) 
โดยอาหารเลี้ยงเช ื้อ MRS ท ีใ่ช้ในการคดัแยกนี้จดัเป็น selective media ทีใ่ช้ส าหรบัการคดัแยกเช ื้อกลุ่มแบคทเีรยี
กรดแลคตกิ [19] ซึง่การท ีแ่บคทเีรยีท ีแ่ยกได้มคีวามสามารถในการทนร้อนและย่อยไขมนัได้เป็นจุดท ีน่่าสนใจ ท ีจ่ะ

IC2 IC5 TP3 TP4 BD1 BD2 BD3 BD5 BD6 BD8

2 hr. in gastric juice 97.01 98.65 98.32 99.27 99.48 98.44 96.95 98.65 99.27 99.38

8 hr. in intestinal juice 0 97.89 96.28 99.47 97.91 96.42 98.37 91.04 96.32 97.91

10 hr. of simulated digestive system 0 96.57 94.67 98.75 97.40 94.92 95.37 89.81 95.61 97.30
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น าไปประยุกต์ใช้และพฒันาต่อในการผลติอาหารฟงัก์ช ัน่ เพือ่จะน าไปใช้ในการลดระดบัไขมนัในเลอืดได้ในอนาคต 
ท ัง้นี้ต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิในแง่ของความปลอดภยัในการน ามาประยุกต์ใช้ 
 ในการคดัแยกแบคทเีรียกรดแลคติกในครัง้นี้ได้ท าการทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลส และย้อม  
สแีกรม ซึง่เป็นการทดสอบคุณสมบัตเิบื้องต้นในการเป็นแบคทเีรยีกรดแลคตกิ โดยแบคทเีรยีกรดแลคตกิจะให้ผล 
คะตะเลสเป็นลบ คอืไม่พบการสร้างเอนไซม์คะตะเลส และเมือ่ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะย้อมตดิสีแกรมบวก ท ี่ม ี
ท ัง้รูป ร่างแท่งและกลม [20] ซึง่จากแบคท ีเรยีทนร้อนและย่อยไขมันท ี่แยกได้ท ัง้ 22 ไอโซเลท พบเพียง 12  
ไอโซเลททีจ่ดัเป็นแบคทเีรยีกรดแลคตกิ โดยแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้จดัเป็นแบคทเีรยีในกลุ่ม microaerobe 
เนือ่งจากสามารถเจรญิได้ในสภาวะท ีม่ ีCO2 5% ท ัง้นี้หากจดักลุ่มแบคทเีรยีกรดแลคตกิตามประเภทของการหมัก
เพือ่ผลิตกรดแลคตกิ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่ม homofermentative และกลุ่ม heterofermentative 
ซึง่แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ัง้ 2 กลุ่มมกัพบได้ใน ชสี นมเปรี้ยว โยเกร์ิต [4] แหนม [5] กุ้งส้ม [6] ผกักาดดอง [21] 
และผลิตภัณฑ์อาหารหมักอื่นๆ รวมท ัง้ในสิ่งแวดล้อม [22] โดยสายพนัธ์ุของแบคท ีเรยีกรดแลคตกิในกลุ่ม 
homofermentative ได้แก่ Streptococcus sp., Lactococcus sp., และ Enterococcus sp. แบคทีเรียกรดแลคติก
ในกลุ่มนี้จะสามารถผลติกรดแลคติกได้ถงึร้อยละ 80 จากการหมกัน ้าตาลกลูโคสผ่านวถิ ี Emden-Meyerhof-
Pamas (EMP) ขณะทีส่ายพนัธ์ุแบคทเีรยีกรดแลคตกิในกลุ่ม heterofermentative ส่วนใหญ่ท ีพ่บคอื Lactobacillus 
sp. ซึง่สามารถผลติกรดแลคตกิได้เพียงร้อยละ 50 จากการหมกักลูโคสผ่านวถิ ีphosphoketolase [23] และจาก
การให้ผลการทดสอบคะตะเลสเป็นลบของท ัง้ 12 ไอโซเลท รวมท ัง้ลกัษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบตดิสีแกรม
บวก รูปร่างกลมและเเท่ง อีกท ัง้ไม่พบการสร้างสปอร์ จงึพสูิจน์ในเบื้องต้นได้ว่าแบคทเีรยีท ีแ่ยกได้ท ัง้ 12 ไอโซเลท
เป็นแบคท ีเรยีกรดแลคตกิ ซึง่คล้ายกบัรายงานการศึกษาของมณฑล และสุพรรษา [24] และเป็นแบคทเีรียกรด 
แลคตกิท ีไ่ม่สร้างสารพษิ ท ัง้นี้คุณสมบัตคิวามเป็นพษิของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ท ัง้ 12 ไอโซเลท จ าต้องมี
การศกึษายนืย ันเพิม่เตมิ แต่จากรายงานการศกึษาโดยส่วนใหญ่ยงัไม่พบว่าแบคทเีรยีกรดแลคตกิสามารถสร้าง
สารพษิและก่อโรคได้ [25] จากผลการทดลองดังกล่าวยงัสอดคล้องกับการศกึษาของผุสดแีละคณะ [26] ท ีร่ายงาน
ว่าสามารถแยกแบคทเีรยีจากผลติภณัฑ์เนื้อหมกัได้ท ัง้หมด 375 ไอโซเลท และเมือ่น าไปทดสอบสมบัตเิบื้องต้นใน
การเป็นแบคท ีเรยีกรดแลคตกิพบเพยีง 354 ไอโซเลททีใ่ห้ผลคะตะเลสเป็นลบ และย้อมติดสีแกรมบวก มที ัง้รูป
แท่งและกลม นอกจากนี้ย ังพบรายงานการศกึษาของสายใจและลกัขณา [27] ท ีศ่กึษาการคัดแยกแบคทเีรยีกรด
แลกตกิท ีม่ศีกัยภาพเป็นโพรไบโอตกิจากไก่เบตง สามารถคดัแยกแบคทเีรยีกรดแลคตกิได้ท ัง้หมดจ านวน 145 ไอ
โซเลท ซึง่แยกได้จากกระเพาะพกั ล าไส้เลก็ ล าไส้ใหญ่ของไก่เบตง โดยแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ตดิสีแกรม
บวกและไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส  
 ในการทดสอบการยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อดชัน ีเป็นการแสดงให้เหน็ว่า ไอโซเลททีแ่ยกได้สามารถสร้าง 
ชวีสาร ซึง่อาจเป็นกรดแลคตกิ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแบคเทอรโิอซนิ ท ีม่ ีฤทธิใ์นการยบัย ัง้การเจรญิของ
เช ื้อแบคทเีรยีกลุ่มอื่นได้ [28] จากผลการทดสอบฤทธิใ์นการยบัย ัง้เช ื้อดชันขีองแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ พบ 
10 ไอโซเลททีส่ามารถยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อด ัชน ี ซึง่ การท ีส่ารแขวนลอยของแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ี่แยกได้ 
โดยไม่ผ่านการปรบัสภาพความเป็นกรด-ด่าง (neutralization) สามารถย ับย ัง้การเจริญของเช ื้อดชันไีด้นัน้ ส่วน
ใหญ่มรีายงานว่าเป็นผลมาจากกรดแลคตกิท ีแ่บคทเีรยีสร้างข ึ้น [29-30] โดยกรดแลคตกิท ีส่ร้างได้จะสามารถแทรก
ผ่านเข้าไปภายในเซลล์ของเช ื้อดชัน ีและเมือ่ภายในเซลล์ของเช ื้อดชันมีคี่าความเป็นกรดสูงกว่านอกเซลล์ จงึส่งผล
ให้เกดิการแตกตวัเป็นไฮโดรเจนไอออนจ านวนมาก ซึ่งไฮโดรเจนไอออนที่แตกตวัจะไปรบกวนต่อกระบวนการ  
เมทาบอลิซมึอื่น ๆ ของเช ื้ อดชัน ี[31] จึงท าให้สามารถย ับย ัง้การเจรญิของเช ื้อดชันีได้ โดยมีหลายงานวจิยัก่อน
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หน้า ท ีไ่ด้ท าการคดัแยกแบคทเีรยีกรดแลคตกิจากผลติภณัฑ์อาหาร และเครือ่งในสัตว์ และทดสอบฤทธิใ์นการต้าน
เช ื้อดชัน ีเช่น ในการศกึษาของ Musikasang และคณะ [2] ได้ท าการศกึษาคุณสมบัตใินการเป็นโพรไบโอตกิของ
แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้จากระบบทางเดนิอาหารของไก่ พบว่า แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้จากล าไส้ไก่
ท ัง้ 20 ไอโซเลท สามารถย ับย ัง้การเจริญของเช ื้อ  Salmonella sp., S. aureus และ E. coli นอกจากนี้จาก
การศกึษาของ บุษกร และ มาณี [3] ซึ่งท าการคดัเลอืกแบคทเีรยีกรดแลคตกิจากอาหารปลาหมกัพื้นเมืองไทยที่
สามารถยบัย ัง้การเจรญิแบคทเีรยีก่อโรคทางเดนิอาหารบางชนดิ พบว่า แบคทเีรียกรดแลคตกิท ัง้หมด 159 ไอโซ
เลทท ีแ่ยกได้จากปลาส้ม ปลาแป้งแดง ไตปลา และ ปลาจิ้งจงั สามารถยบัย ัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรค ได้แก่ 
Bacillus cereus, S. aureus, Samonella sp., Shigella sp. และ Vibrio cholera ได้ 
 นอกจากนี้จากการทดสอบการทนต่อกรดและเกลือน ้ าด ี ย ังพบว่าแบคทีเร ียกรดแลคติกท ัง้ 10  
ไอโซเลทที่แยกได้สามารถทนต่อกรดได้ท ี่ pH แตกต่างกัน และมีเพียง 9 ไอโซเลทที่ทนต่อเกลอืน ้าดไีด้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของผุสดแีละคณะ [26] ท ีม่กีารทดสอบการรอดชวีติของแบคทเีรยีกรดแลคตกิในสภาวะค่า 
pH ต่าง ๆ จากผลติภณัฑ์เนื้อหมกั พบว่า แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้จากผลติภณัฑ์เนื้อหมกัท ัง้หมดมเีพยีง 
133 ไอโซเลท สามารถทนต่อกรดได้ตัง้แต่ pH 3-7 ซึง่การท ีแ่บคทเีรยีกรดแลคตกิสามารถทนและเจรญิได้ใน pH 
ดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า pH ดงักล่าวเป็น pH ทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี [32]  
 และเมือ่น าท ัง้ 10 ไอโซเลททีอ่อกฤทธิย์บัย ัง้เช ื้อดชันมีาทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร 
พบว่า แต่ละไอโซเลทมคีวามสามารถในการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหารได้แตกต่างกนั โดยอัตราการรอด
ชวีติโดยรวมทัง้ 10 ไอโซเลทคดิเป็นร้อยละอยู่ในช่วงระหว่าง 89.81-98.75  ซึง่ความสามารถในการทนต่อน ้าย่อย
ในระบบทางเดนิอาหารได้แตกต่างกนันัน้ อาจเนือ่งมาจากจนีสัและสปีชส์ีของแบคทเีรยีนัน้ ๆ รวมไปถงึสายพนัธ์ุ
ของแบคทเีรียท ี่แตกต่างกัน [9] จ ึงส่งผลให้แต่ละไอโซเลทมอีัตราการรอดชวี ิตท ี่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Saelim และคณ ะ[7] ท ีศ่ ึกษาคุณสมบัตขิอง L. plantarum S0/7 ทีแ่ยกจากสะตอดองเพือ่ใช้เป็น 
หวัเช ื้อในการหมกั โดยพบว่า มเีพยีง 18 ไอโซเลทจากท ัง้หมด 50 ไอโซเลท ท ีม่คีวามสามารถในการทนต่อน ้าย่อย
ในระบบทางเดนิอาหาร นอกจากนี้ยงัพบไอโซเลท E5/5, S3/14, S3/16 และ S5/5 มอีัตราการอยู่รอดเพิม่สูงข ึ้นใน
น ้าย่อยล าไส้เมือ่เทยีบกบัอัตราการอยู่รอดในกระเพาะอาหาร  
 จากการคดัแยกแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นี้ นอกจากจะได้แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ี่
สามารถยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีทนต่อกรด ทนต่อเกลอืน ้ าด ีรวมท ัง้ทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหารแล้ว ย ังพบว่า
แบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ สามารถทนร้อนและย่อยไขมนัได้อีกด้วย ซึ่งการท ีแ่บคทเีรยีกรดแลคตกิสามารถ
ทนร้อนและย่อยไขมนัถอืเป็นจุดเด่นท ีน่่าสนใจ ท ีจ่ะน าไปพฒันาเพือ่เป็นหวัเช ื้อท ีจ่ะใช้ในการผลติอาหารฟงัก์ช ัน่ใน
อนาคตต่อไป เพือ่ใช้เป็นหนึง่ในแนวทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ และพฒันาคุณภาพชวีติท ีด่ขี ึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการคดัแยกแบคทเีรยีกรดแลคตกิร้อนและและย่อยไขมนัได้จากอาหารหมกัและเครือ่งในสัตว์สามารถ
คดัแยกแบคทเีรยีทนร้อนและและย่อยไขมนัได้ท ัง้หมด 22 ไอโซเลท และพบเพยีง 12 ไอโซเลททีจ่ดัเป็นแบคทเีรยี
กรดแลคตกิซึง่แยกได้จากล าไส้ไก่ ไตปลา และบูดู จากการทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลส และผลจากการย้อม
สแีกรม เมือ่น าท ัง้ 12 ไอโซเลทมาทดสอบฤทธิก์ารยบัย ัง้เช ื้อดชัน ีพบเพียง 10 ไอโซเลททีแ่ยกได้จากล าไส้ไก่  
ไตปลา และบูดูท ีส่ามารถยบัย ัง้การเจรญิของเช ื้อ S. aureus และ E. coli ได้ เมือ่น าท ัง้ 10 ไอโซเลทมาทดสอบการ
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ทนต่อกรด พบทุกไอโซเลทสามารถทนต่อกรดท ี่ pH แตกต่างกนั และเมือ่น าไปทดสอบการทนต่อเกลอืน ้าด ีพบ
เพยีง 9 ไอโซเลททีส่ามารถทนต่อเกลอืน ้าดไีด้ ขณะท ีก่ารทดสอบการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร พบว่า
ท ัง้ 10 ไอโซเลททีแ่ยกได้จากล าไส้ไก่ ไตปลา และบูดู มคีวามสามารถในการทนต่อน ้าย่อยในระบบทางเดนิอาหาร
ได้แตกต่างกนั โดยพบอัตราการรอดของชวีติคดิเป็นร้อยละอยู่ในช่วงระหว่าง 89.81-98.75 ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไป
ได้ท ีจ่ะน าแบคทเีรยีกรดแลคตกิท ีแ่ยกได้ไปพฒันาต่อในการผลติอาหารฟงัก์ช ัน่ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึง่ได้แก่ 
ตวัแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อีกท ัง้ประเมนิจุดวกกลบัของความสัมพนัธ์ดงักล่าวภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อม  
ของคุซเนต็ส์ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถงึ 2559 ผลการศกึษาเชงิประจกัษ์พบความสัมพนัธ์
ตามแบบสมมตฐิาน Environmental Kuznets Curve การเปลีย่นแปลงตามเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์อธบิาย
ได้ว่าระดบัมลพษิจะเพิ่มสูงข ึ้นในช่วงแรกของการพฒันาท ีร่ะด ับรายได้สูงข ึ้นและจะต ่าลงในระยะเวลาต่อมา 
เมื่อระดับรายได้สูงถงึระดับหนึง่หรอื เป็นจุดวกกลับ โดยจุดวกกลบัของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
ต่อ ประชากรอ ยู่ท ี่  262,904.07 บาท นอกจากนี้ย ังพบ อีก ว่าความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างก ารปล่อ ยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กบัตวัแปรการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมคีวามสัมพนัธ์เป็นบวก 

ค าส าคัญ: สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   การลงทุนทางตรง 
จากต่างประเทศ 

Abstract 
 This study attempts to examine the relationship of macroeconomic variables including economic 
growth and foreign direct investment on carbon dioxide emission and estimate the turning point of 
relationship based on the Environmental Kuznets Curve (ECK) hypothesis by employing time series data 
during 1977 –  2016.The empirical evidence was found that, consistent with ECK hypothesis.  The EKC 
investigates that pollution will first increase and will be reduced in the subsequent period when the income 
level reaches a certain level or was a turning point. The turning point for the model was 262,904.07 baht 
and a long– running positive relationship was found between the carbon dioxide emissions and foreign 
direct investment. 

Keywords: Environmental Kuznets Curve, Carbon dioxide, Foreign Direct Investment 
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บทน า 
 การพฒันาประเทศไทยภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตติ ัง้แต่แผนพฒันาฉบับท ี ่1 เป็นต้น
มา ตลอดจนสิ้นสุดแผนพฒันาฉบับท ี ่11 มผีลให้ประเทศมีระดบัการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท ีสู่งข ึ้นตามล าดับ 
เศรษฐกจิของไทยมขีนาดท ีใ่หญ่และมคีวามเข้มแขง็ข ึ้น เป็นการสร้างผลดใีนภาพรวมให้แก่ประเทศ แต่อย่างไรก็
ตามการสร้างส่วนดยี่อมต้องแลกกบัผลเสียท ีต่ามมาต่อประเทศเช่นกนั เนือ่งจากทรพัยากรธรรมชาตทิ ีถู่กใช้ไปกบั
การพัฒนาเป็นจ านวนมากเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้พื้นท ี่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดิน
เสื่อมสภาพ ความหลากหลายทางชวีภาพถูกคุกคาม ทรพัยากรน ้าท ีไ่ม่สามารถจดัสรรได้ตามความต้องการท ีส่ร้าง
ความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ปญัหาความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตมิากข ึ้นจากการ
เข้าถงึและการจดัสรรการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตทิ ีไ่ ม่เป็นธรรม รวมท ัง้ปญัหาสิ่งแวดล้อมเพิม่สูงข ึ้นตาม
การขยายตวัของเศรษฐกจิและชุมชนเมอืงท ีส่่ งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของประชากรและต้นทุนทางเศรษฐกิจ 
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพบิัต ิทางธรรมชาติมคีวามผนัผวนและรุนแรงมากข ึ้น ซึ่ง
แผนพฒันาฉบับท ี ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตระหนกัถงึความส าคญัของปญัหาดงักล่าว จงึได้ก าหนดยุทธศาสตร์ท ี่
เก ีย่วข้องกบัการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์ท ี ่4 ว่าด้วย การเตบิโตท ี่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พฒันาท ีย่ ัง่ยนื เพือ่ปฏิรูปประเทศไทยทีมุ่่งสร้างสมดุลของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมควบคู่กบัการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมตามศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท ีย่ ัง่ยนื [1] 
 การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปญัหาวกิฤตสิิ่งแวดล้อม
ท ีท่ ัว่โลกรวมถงึประเทศไทยเผชิญอยู่ในปจัจุบัน โดยสาเหตุหลกัของปญัหาดงักล่าวเกดิจากก๊าซเรอืนกระจกท ี่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
มเีทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และกลุ่มของก๊าซฟลูออรเินต การท ี่ก๊าซเรอืนกระจกออกสู่ช ัน้บรรยากาศเป็นจ านวน
มากส่งผลให้ธรรมชาตเิกดิความไม่สมดุล เนือ่งจากก๊าซดงักล่าวมคีุณสมบัตเิกบ็ความร้อนจากแสงอาท ิตย์เอาไว้ 
เมือ่ธรรมชาตเิสียสมดุลก๊าซเหล่านี้จงึปล่อยรงัสีความร้อนกลบัมายงัโลกมากข ึ้นท าให้อุณหภูมเิฉลีย่ของพื้นผวิโลก
เพิม่ข ึ้นอย่างรวดเรว็ ผลจากภาวะโลกร้อนจงึสะท้อนสภาวะแวดล้อมท ีเ่ปลีย่นแปลงไป อาท ิระดับปรมิาณน ้าใน
มหาสมุทรสูงข ึ้น การถอยร่นของชายฝ ัง่ทะเล ภยัแล้งหรอือุทกภัยท ีม่คีวามรุนแรงข ึ้น การแปรปรวนของฤดูกาล 
การระบาดของโรคตดิต่อ เป็นต้น  ผลจากภาวะดงักล่าวสะท้อนปญัหาเป็นวงกว้างตลอดจนถงึผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกจิ และเมือ่พจิารณาจากกลุ่มก๊าซเรอืนกระจก [2] พบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซท ีเ่กดิข ึ้นจาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของมนุษย์มากท ี่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลติของโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากการ
เผาไหม้เช ื้อ เพลิงของภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าหรือการตดัไม้ท าลายป่า ดังนัน้จงึท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีศกัยภาพสูงสุดในการเกดิสภาวะเรอืนกระจกและเป็นตัวการส าคญัท ี่สุดท ี่ท าให้เก ิดการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
 ในช่วงหลายปีท ีผ่่านมาการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เข้าไปมี
บทบาทส าคญัต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทย อันเนือ่งด้วยกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบั FDI โดยเฉพาะเมื่อรฐับาลประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัตส่ิงเสรมิการลงทุน 
พ.ศ. 2501 มกีารตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนข ึ้นเพือ่พจิารณาให้บัตรส่งเสรมิแก่อุตสาหกรรมท ีร่ฐับาลเช ือ่วา่
ส าคญัต่อประเทศไทย [3] อีกท ัง้ FDI ยงัก่อให้เกดิการผลติ การจ้างงาน สร้างโอกาสให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ในประเทศผู้รบัการลงทุนอย่างประเทศไทย แต่ในขณะเดยีวกนั FDI ส่งผลต่อการใช้ทรพัยากรธรรมชาติของ
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ประเทศอย่างมาก การลงทุนบางด้านก่อให้เกดิผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม แต่ความจ าเป็นและความต้องการ FDI 
ของไทยยงัคงมอีย่างต่อเนือ่งเพราะต้องการเงนิทุนเพือ่การพฒันาประเทศ ดงันัน้จงึน าไปสู่ประเดน็ศกึษาท ีส่ าคญัท ี่
ผู้ศ ึกษาสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยท ีก่ารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะมผีลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไทยอย่างไร ซึง่ท าการทดสอบผ่านแนวคดิสมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์ (the environment Kuznets 
curve hypothesis) เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าวแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม งานวจิ ัยครัง้นี้ศกึษาความสัมพันธ์ด ังกล่าวเพือ่จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางเชงินโยบายและการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกจิควบคู่กบัการรกัษา ฟ้ืนฟู พฒันาสิ่งแวดล้อมท ีย่ ัง่ยนื  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 เพือ่ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึง่ได้แก่ ตวัแปรการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกท ัง้ประเมนิจุด
วกกลบัของความสัมพนัธ์ดงักล่าวภายใต้สมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์ 
  
 แนวคิดทางทฤษฎีสมมติฐานเส้นโค้งส่ิงแวดล้อมของคุซเน็ตส์ 
 สมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์เป็นทฤษฎีท ีถ่อืก าเนดิมาจากงานศกึษาของ Grossman and 
Krueger (1991) จากการศกึษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังข้อตกลง
การค้าเสรอี เมริกาเหนอื (NAFTA) อ้างใน [4] ทีอ่ธ ิบายถงึรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึง่สมมตฐิานดังกล่าวพยายามอธบิายถงึการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนผ่านของการพฒันาเศรษฐกจิในการยกระดบัความยากจนสู่ความมัง่ค ัง่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงในระดบัมลพษิกับระดบัรายได้ตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซ
เนต็ส์มคีวามสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจ คอื ในระยะแรกหรอืช่วงของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดย
เป็นการพฒันาโครงสร้างเศรษฐกจิท ีม่ ีภาคเกษตรกรรมท ี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท ีเ่น้นหนกัใน
ภาคอุตสาหกรรมเพือ่ท ีจ่ะเปลีย่นผ่านไปสู่โครงสร้างเศรษฐกจิท ี่พึง่พาภาคบรกิารท ี่ต้องอาศยัความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีเป็นตวัข ับเคลือ่น ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมี
แนวโน้มท ีจ่ะเสื่อมโทรมมากข ึ้น และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ในระยะท ีห่นึ่ง คอื  ผลกระทบจากขนาดการผลติ (Scale Effect) ซึ่งเมือ่มกีารขยายตัวของกจิกรรมการ
ผลติไม่เพยีงแต่จะส่งผลต่อการใช้ทรพัยากรการผลิตท ีเ่พิม่ข ึ้นแต่ยงัท าให้ปรมิาณผลผลติและการบรโิภคเพิม่ข ึ้น
จากการขยายตวัของกจิกรรมการผลิตและการบริโภค  ส่งผลต่อการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม มีผลท าให้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้อยลง หรืออีกนยัหนึง่คอื  การปล่อยมลพษิและของเสียเป็นผลพลอยได้ของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ 
 ในระยะเวลาต่อมา คอื  ผลจากโครงสร้างการผลิต (Composition Effect) เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของระบบเศรษฐกจิจากภาคชนบทมาเป็นเมอืงหรอืการเปลีย่นแปลงโครงสร้างพื้นฐานจากภาคเกษตรสู่
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่การผลติในภาคอุตสาหกรรมมกัก่อให้เกดิของเสียท ีถู่กปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก ท า
ให้ระยะนี้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมจะลดลง ขณะทีม่กีารพัฒนาเศรษฐกจิมาจนถึงระดบัหนึง่ กระบวนการการผลิต
จะพฒันาจากการเน้นภาคอุตสาหกรรมไปยงัภาคการผลติท ีเ่น้นเทคโนโลยมีากข ึ้น 
 ในระยะเวลาสุดท้าย คอื  ผลทางด้านเทคนคิ (Technique Effect) เป็นผลอันเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ี  ท าให้ประสิทธภิาพการผลติเพิม่ข ึ้น ลดการใช้ทรพัยากรในการผลติและของเสียจากกระบวนการการ
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ผลติลดลง นอกจากนี้เทคโนโลยที ี่ก้าวหน้าข ึ้นส่งผลท าให้มกีารน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ตามความสมัครใจของ
ผู้ผลติในการลดต้นทุนการผลติและอีกส่วนหนึง่เป็นผลจากนโยบายการขบัเคลือ่นของกลไกตลาดด้วยการบังคบัใช้
ของกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้องกบัผู้ท ี่มส่ีวนเกีย่วข้องกบั การท าลายสิ่งแวดล้อม โดยผลเหล่านี้มส่ีวนท าให้การปล่อย
มลพษิจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงด้วยเช่นกนั ในอีกด้านหนึง่ผลลพัธ์จากการพัฒนาเศรษฐกจิท าให้รายได้
ประชากรเพิม่สูงข ึ้นตามคุณภาพชวีติท ีด่ขี ึ้นหรอืผลจากความพงึพอใจในการบรโิภคส่งผลต่ออุปสงค์ในคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท ีม่ลีกัษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย (ภาพที ่1) 
 

 

  

 

 

 

 

 
Stage of economic development 

 
ภาพท่ี 1  แสดงเส้นโค้งของคุซเนต็ส์ 

  
 ทีม่า: Kuznets (1955) อ้างใน [5] 
 
 ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนงานวจิยัท ีผ่่านมาพบว่า ปญัหาสิ่งแวดล้อมท ีเ่ป็นตวัแทนของตวัแปรตามสามารถเลอืกใช้
ได้หลากหลาย อาท ิปญัหาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปญัหาภยัแล้ง ปญัหาอุทกภยั หรอืแม้แต่ปญัหา
ขยะมูลฝอย เป็นต้น โดยการว ิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ท าการทดสอบความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อม
ของคุซเนต็ส์จะใช้ข้อมูลท ีป่ระกอบด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลอนุกรมเวลาภาคตดัขวาง ซึง่การเลอืกใช้ข้อมูล
ท ัง้ข้อ มูลอนุกรมเวลาหรอื แม้กระท ัง่ข้อ มูลอนุกรมเวลาภาคตดัขวางข ึ้นอยู่ก ับความเหมาะสมของงานวจิ ัยท ี่
ท าการศกึษาและตัวแปรท ีใ่ช้ท าการทดสอบ ในส่วนของงานวิจยัท ีผู้่วจิยัท าการศกึษาในครัง้นี้ได้ใช้ข้อมูลท ีเ่ป็น
ข้อมูลอนุกรมเวลา โดยท ี่ต้องการศกึษาเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมภิาคอาเซียน นัน่คอืประเทศไทย 
เนือ่งจากการท าการศกึษาสมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภูมภิาคอาเซยีน
จะมขี้อจ ากดัทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกจิและช่วงเวลาของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของในแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท ี่จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
เช่นเดยีวกบั ฮ่องกง ไต้หวนั และเกาหลใีต้ อีกท ัง้สิงคโปร์ยงัมรีายได้ต่อประชากรในระดบัท ีสู่ งกว่าประเทศอื่น ๆ 
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ในภู มิภาคเดียวกัน และเมื่อพิจารณาการทดส อบส มมติฐานเส้นโค้ งสิ่ง แวด ล้อมกับการป ล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในประเทศไทย พบว่า งานวจิ ัยส่วนใหญ่ไม่มกีารประเมนิจุดวกกลบั ในขณะทีง่านวจิยัท ี่
เก ีย่วข้องกบัสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ภายในประเทศ เช่น ด้านปญัหาการตดัไม้ท าลายป่า หรอืแม้กระท ัง่ขยะมูลฝอย 
ส่วนใหญ่มกีารประเมนิจุดวกกลบั ซึง่การประเมนิจุดวกกลบัจะต้องอาศยัค่าสัมประสิทธิจ์ากการทดสอบด้วยวธิกีาร
ทางสถิต ินอกจากนัน้ยงัพบว่างานวิจยัท ีเ่ก ี่ยวข้องกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยงัขาดการทดสอบถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นท ีน่่าสังเกต
ว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศน่าจะเป็นสาเหตุส าคญัของปญัหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวจิยัครัง้นี้ประกอบด้วยหวัข้อท ีส่ าคญั ซึง่ประกอบด้วย แบบจ าลองท ีใ่ช้ในการศกึษา แหล่งท ีม่าและ
วธิกีารว ิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของแบบจ าลองท ีใ่ช้เป็นแบบจ าลองท ี่มกีารปรับเปลีย่นจากแบบจ าลองข ัน้พื้นฐาน
ของทดสอบสมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์    
  
 แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองส าหรบังานวจิยัครัง้นี้เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และปจัจยัอื่น ๆ ท ีค่าดว่ามี
อิทธพิลต่อปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากร มรูีปแบบดงันี้ 
 

CO2 t = α + β1GDPt + β2GDP2
t + β3Dent + β4FDIt + εt 

 
โดยท ี ่ CO2 t  คอื การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากร (ตนั CO2) 

 GDPt  คอื ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตต่ิอประชากร (หน่วยเงนิ) 

 GDP2
t  คอื ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตต่ิอประชากรก าลงัสอง (หน่วยเงนิ) 

 Dent  คอื ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท ี ่(คนต่อตารางกโิลเมตร) 

 FDIt  คอื มูลค่าเงนิลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (หน่วยเงนิ) 

 ε  คอื ค่าคาดเคลือ่น (error term) 

 t  คอื คาบเวลา (ปี) 
  
แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 การทดสอบสมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
ท าการศกึษาและรวบรวมข้อมูลท ีเ่ป็นอนุกรมเวลารายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 – 2559 โดยแหล่งท ีม่าของข้อมูล
ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี้  
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  1. ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Development Indicator: WDI) ได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อประชากร การบรโิภคพลงังานเฉลีย่ ต่อประชากร ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท ี่ตาราง
กโิลเมตร และมูลค่าเงนิลงทุนทางตรงตรงจากต่างประเทศ 
  2. ข้อ มูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ได้แก่ 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากร 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นข ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1. การทดสอบคุณสมบัต ิStationary ด้วยวธิ ีKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) [6] 
การทดสอบด้วยวธิ ีKPSS test เป็นการทดสอบเพือ่ระบุว่าตวัแปรท ีท่ าการศกึษามคีุณสมบัต ิStationary ในระดับ
ใด เนือ่งจากวธิดีงักล่าวเป็นสถติ ิท ีม่กีารตัง้สมมตฐิานหลกัในการทดสอบทีร่ะบุชดัเจนว่าอนุกรมเวลามคีุณสมบัติ 
Stationary ในขณะทีก่ารทดสอบอื่นๆ จะมีการตัง้สมมตฐิานหลกัว่าอนุกรมเวลามคีุณสมบัต ิUnit root ซึง่สามารถ
แสดงสมมตฐิานท ีใ่ช้ในการทดสอบคุณสมบัต ิStationary ด้วยวธิ ีKPSS test ได้ดงันี้  

   H0: Xt   มคีุณสมบัต ิStationary 

   Ha: Xt   ไม่มคีุณสมบัต ิStationary (Non-Stationary) 

  2. การทดสอบความสัมพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวด้วยวธิ ี ARDL bounds test (โดยท ัว่ไป
เรยีกว่า Bounds test) ท ีพ่ัฒนาโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) [7] เป็นการทดสอบ Cointegration หรือ
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวของแบบจ าลอง  เนือ่ งจากมีความได้เปรยีบกว่าว ิธขีอง Engle and Granger (1987) 
Johansen (1988) และ Johansen and Juselius (1990) ใน 3 ประเดน็ คอื 1) ไม่จ าเป็นต้องค านงึถงึ Integrated 
ของตวัแปรท ีใ่ช้ในการทดสอบว่าอยู่ในอันดบัเดยีวกนัหรอืไม่ 2) เหมาะสมส าหรบักรณที ีม่จี านวนตวัอย่างน้อย และ 
3) สามารถเพิม่ตวัแปรหุ่นในกระบวนการทดสอบ Cointegration ได้ หากตวัแปรในแบบจ าลองมคีวามสัมพนัธ์ใน
ระยะยาวค่าสัมประสิทธิ ์λ มีค่าแตกต่างจาก 0 ดงันัน้ สามารถประยุกต์ใช้สถติ ิ F (F-statistics) ในการทดสอบ
สมมตฐิานหลกัและสมมตฐิานทางเลอืก  หากค่าสถติ ิ F ทีค่ านวณได้สูงกว่าค่าวกิฤต Bounds (Bounds critical 
value) สมมตฐิานหลกัท ีว่่าไม่มี Cointegration จะถูกปฏิเสธแสดงว่าตวัแปรในแบบจ าลองมคีวามสัมพนัธ์ในระยะ
ยาว ซึง่การทดสอบครัง้นี้ใช้ค่าวกิฤต Bounds ทีเ่สนอโดย Narayan (2004) เนือ่งจากเป็นค่าวกิฤตท ีเ่หมาะส าหรบั
กรณที ีก่ลุ่มตวัอย่างมขีนาดเลก็ (30-80 ตวัอย่าง) 
  ส าหรบัการเลอืกค่าความล่าช้าท ีเ่หมาะสมในบทความนี้ จะใช้หลกัเกณฑ์ค่าความล่าช้าท ีท่ าให้  
Akaike Information Criterion (AIC) ต ่าท ีสุ่ด โดยท ีค่วามล่าช้าแต่ละตวัแปรไม่จ าเป็นต้องมคี่าเท่ากนั หลงัจากท ีไ่ด้
ค่าความล่าช้ากจ็ะประมาณค่าสัมประสิทธิค์วามสัมพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวของแบบจ าลอง ARDL 
  3. การค านวณหาจุดวกกลับ (turning point) [8], [9] เครือ่งหมายของค่าสัมประสิทธิ ์β เป็น
ตวัก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมกบัระดบัรายได้ ค่าสัมประสิทธิท์ ีเ่ป็นไป
ตามความสัมพนัธ์ตามเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์นัน้ ค่า β1 > 0 และ β2 < 0 และ β3 = 0 ซึ่งการค านวณ
จุดวกกลบั สามารถค านวณได้ดงันี้ τ = -β1 / 2β2 
  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

577 

 

ผลการวิจัย 
 ผลจาการทดสอบความมีเสถยีรภาพของข้อมูลโดยวิธี  KPSS 

 ตารางท ี ่1 แสดงผลจาการทดสอบความมีเสถยีรภาพของข้อมูลโดยวิธ ี KPSS พบว่า CO2 , GDP และ 
FDI มคีุณสมบัต ิStationary ณ ระดบัข้อมูล (at level) ส่วนตวัแปร ได้แก่ GDP2 และ Den มคีุณสมบัต ิStationary 
ท ีร่ะดบั I(1) ซึง่ท าให้ตวัแปรท ีใ่ช้ในการทดสอบดงักล่าวมคีุณสมบัต ิStationary ทีร่ะดบั I(0) และท ีร่ะดบั I(1) ดงันัน้
วธิกีารท ีเ่หมาะสมส าหรบัการทดสอบความสัมพนัธ์ในระยะยาวของตวัแปร คอื ARDL bounds test  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ Stationary โดยวธิ ีKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 

ตวัแปร 
KPSS-statistic : Level KPSS-statistic : 1st Difference 

Deterministic LM Stat  คุณสมบติั Deterministic LM Stat คุณสมบติั 

CO2 Intercept, trend 0.107967 Stationary Intercept 0.117439 Stationary 

GDP Intercept, trend 0.069982 Stationary Intercept 0.128240 Stationary 
GDP2 Intercept, trend 0.181543 Non-Stationary Intercept, trend 0.048625 Stationary 
Den Intercept, trend 0.206153 Non-Stationary Intercept, trend 0.041248 Stationary 
FDI Intercept, trend 0.085190 Stationary Intercept 0.175314 Stationary 

 
 หมายเหตุ : 1) ค่า Asymptotic critical value ทดสอบโดยใช้ Stationary with Intercept   
   1% level = 0.739, 5% level = 0.463 และ 10% level = 0.347 
   2) ค่า Asymptotic critical value ทดสอบโดยใช้ Stationary with Trend and Intercept   
   1% level = 0.2160, 5% level = 0.1460 และ 10% level = 0.1190 
 
 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
 
 ผลการเลือกจ  านวนความล่าช้าท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง  
 ในการค านวณหาแบบจ าลองท ี่เหมาะสม 20 แบบจ าลองจากการพิจารณาค่า Akaike Information 
Criterion: AIC ท ี่มคี่าต ่าท ี่สุด พบว่า แบบจ าลอง ARDL (2,0,2,3,0) เป็นแบบจ าลองท ี่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรับ
แบบจ าลองในการวจิยัในครัง้นี้ (ภาพที ่2) 
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ภาพท่ี 2 แสดงแบบจ าลอง ARDL ทีเ่หมาะสมโดยพจิารณา AIC ทีต่ ่าท ีสุ่ด 
 

 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ระยะยาวของตวัแปร 

 การทดสอบว่าตวัแปรมคีวามสัมพนัธ์ในระยะยาวหรอืไม่ พจิารณาจากผลการทดสอบ Bounds test ซึ่ง
พบว่า แบบจ าลองท ีใ่ช้ในการศกึษามคีวามสัมพนัธ์กนัในระยะยาว เนือ่งจากค่า F-statistic จากการทดสอบมคี่า
มากกว่าค่า critical value ของค่า upper bound ทีน่ยัส าคญัเท่ากบั 0.01 (ตารางท ี ่3) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบ Bounds test ของแบบจ าลองท ีใ่ช้ในการศกึษา 

Test statistic Critical Value Bounds 

 Value Significance I0 Bound I1 Bound 

F-statistic 7.453708 10% 2.45 3.52 
  5% 2.86 4.01 

  2.5% 3.25 4.49 
  1% 3.74 5.06 

 
 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
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 เมือ่พจิารณาผลค่าสัมประสิทธิข์องความสัมพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะยาวสามารถอธบิายได้ว่า GDP และ 

FDI มคีวามสัมพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวกบั CO2 ในทศิทางบวก กล่าวคอื หาก GDP และ FDI ปรบัตวัเพิม่ข ึ้นจะ

ส่งผล CO2 เพิม่ข ึ้นท ีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ร้อยละ 99 และร้อยละ 95 ตามล าดบั ในส่วนของ GDP2 และ Den พบว่า มี

ความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวกบั  CO2 โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ป็นไปในท ิศทางลบ กล่าวคอื  หาก  GDP2 
ปรบัตวัเพิม่ข ึ้นจะส่งผลให้ CO2 ลดลงท ีร่ะดบัความเช ือ่มัน่ร้อยละ 99 และร้อยละ 95 ตามล าดบั ส าหรบั Den ท ีเ่ป็น

ตวัแทนของปจัจยัด้านประชากรมีความสัมพันธ์ก ับ CO2 ในทศิทางตรงข้ามมสีาเหตุจากตวัแทนของคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมท ี่น ามาใช้เป็นไปในลกัษณะของคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อประชากร กล่าวคอืตัวแปรของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปในลกัษณะของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากร  ซึง่การท ีต่วัแทนของ
ประชากรเพิม่ข ึ้นในอัตราท ี่สูงกว่าอัตราการเพิม่ข ึ้นของตวัแทนคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จงึส่งผลให้ผลของท ิศทาง

ความสัมพนัธ์ของ Den ต่อ CO2 เป็นไปในทศิทางตรงกนัข้าม  (ตารางท ี ่4) 

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวของแบบจ าลองท ีใ่ช้ในการศกึษา 

Long Run Coefficients 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GDP 0.003623 0.000768 4.719617*** 0.0001 
GDP2 -2.08E-07 0.000000 -4.718891*** 0.0001 
Den -0.040120 0.018085 -2.218445** 0.0358 
FDI 3.01E-11 0.000000 2.648413** 0.0138 
c -7.137448 2.481090 -2.876738*** 0.0081 

 
 หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่ระดบั 0.05 และ *** มนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.01 
 
 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
 
 การประเมินจุดวกกลบั 
 ส าหรับการประเมนิจุดวกกลบัพบว่า จุดวกกลบัของระดบัผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลีย่ต่อ
ประชากรมคี่าเท่ากบั  262,904.07 บาท กล่าวคอื  เมือ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรมคี่าเพิม่ข ึ้นใน
ช่วงแรกจะมผีลท าให้ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ข ึ้น ผลทางด้านขนาดของความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจจงึมีผลกระทบเชงิลบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระท ัง่ระดบัปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มคี่าสูงสุดท ี่
ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรมคี่าเท่ากบั 262 ,904.07 บาท หลังจากนัน้ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรจะลดลง โดยท ีผ่ลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรมีค่าเพิ่มข ึ้นเรือ่ย ๆ 
ในช่วงหลงั 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศกึษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตเิฉลีย่ต่อประชากรมคี่าประมาณ
การมคี่าบวกและค่าสัมประสิทธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตเิฉลีย่ต่อประชากรก าลงัสองมคี่าประมาณการมี
ค่าติดลบ นอกจากนี้ย ังพบ ว่า  ก ารลงทุ นทางตรงจาก ต่างประเทศส่ งผลต่อ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไทยทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในด้านของการประเมนิจุดวกกลบัพบว่า จุดวกกลบัของ
ระดบัผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อประชากรมคี่าเท่ากบั  262,904.07 บาท นอกจากนี้จุดวกกลบัท ี่
ได้ให้ค่าท ีแ่ตกต่างจากการศกึษาท ีเ่ก ีย่วข้องกบัสิ่งแวดล้อมในด้านของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย
ในอดตี อาท ิ [12] ซึง่ให้ค่าจุดวกกลบัของระดบัผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อประชากรอยู่ท ี ่142,600.96 บาท เนือ่งจาก
ข้อมูลท ีใ่ช้ในการศกึษาใช้ปี พ.ศ. ท ีแ่ตกต่างกนัส่งผลให้จ านวนตวัอย่างไม่เท่ากนั อีกท ัง้ตวัแปรอิสระท ีเ่ลอืกมามี
น้อยกว่าการศกึษาวจิยัในครัง้นี้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึง่ได้แก่ ตวัแปรการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประเมนิจุด
วกกลบัของความสัมพนัธ์ด ังกล่าวภายใต้สมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์ด้วยวธิ ีARDL Bound Test 
แสดงให้เหน็ว่าแบบจ าลองดงักล่าวแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นกราฟรูประฆงัคว ่าท ีเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน
เส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์ โดยพจิารณาจากค่าสัมประสิทธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตเิฉลีย่ต่อประชา
กรท ีม่คี่าประมาณการมากกว่าศูนย์หรอืมคี่าบวกและค่าสัมประสิทธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตเิฉลีย่ต่อ
ประชากรก าลงัสองท ีม่คี่าประมาณการท ีม่คี่าตดิลบ  ความสัมพนัธ์ตามสมมตฐิานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเนต็ส์
แสดงให้เหน็ว่า การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในระยะยาวมผีลท าให้ประสิทธภิาพการผลิตเพิม่ข ึ้น ลดการ
ใช้ทรพัยากรในการผลิต และของเสียจากกระบวนการผลติลดลง โดยผลเหล่านี้ม ีส่วนท าให้การปล่อยมลพษิจาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิลดลง และระดับผลติภณัฑ์มวลรวมต่อประชากรมีค่าเท่ากบั 262,904.07 บาท คอื ระดับ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด นอกจากนี้ผลจากแบบจ าลองสะท้อนให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง
ของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มข ึ้นส่งกระทบผลเชงิบวกต่อการปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
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บทคดัย่อ   
 การศึกษาในครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฏัจักรธุรกจิของกลุ่มประเทศ 
CLMV  ด้วยแบบจ าลอง MS-VAR ซึง่ท าการศกึษาใน 2 สถานะ ได้แก่ สถานะเศรษฐกจิขยายตัว และสถานะ
เศรษฐกจิหดตวั โดยใช้ข้อมูลทุต ิยภูมริายไตรมาส เนือ่งจากข้อจ ากดัของข้อมูลช่วงระยะเวลาท ีท่ าการศกึษาของ 
แต่ละประเทศจึงแตกต่างกนั  โดยช่วงข้อมูลของประเทศกมัพูชา  ประเทศลาว  ประเทศเมียนมาร์ และประเทศ
เวยีดนาม  คอื ไตรมาสท ี ่2 ปี พ.ศ. 2548 ถงึไตรมาสท ี ่3 ปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 54 ไตรมาส  ไตรมาสท ี ่1 ปี
พ.ศ. 2547 ถงึไตรมาสท ี ่4 ปี  พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 59 ไตรมาส ไตรมาสท ี่ 1 ปี พ.ศ. 2534 ถงึไตรมาสท ี ่4 ปี 
พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 111  ไตรมาส  และไตรมาสท ี ่1 ปี พ.ศ. 2539 ถงึไตรมาสท ี ่4 ของปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 
87 ไตรมาส ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมทางเศรษฐกจิตลอดช่วงเวลาท ี่ท าการศึกษา ของ 
แต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตวั การเคลือ่นไหวของวฏัจกัรธุรกจิในประเทศ
ลาวและกมัพูชามคีวามคล้ายคลงึกันมากกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยงัพบว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  
มผีลชี้น าให้วฏัจกัรธุรกจิของประเทศลาวท ีอ่ยู่ในช่วงขยายตวันัน้ มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั   
ค าส าคญั: MS-VAR  CLMV  วฏัจกัรธุรกจิ 

Abstract 
 This study aims to analyze business cycles of CLMV countries using a 2 regime Markov-
Switching Vector Autoregressive Approach, namely, high growth regime and low growth regime .The 
study uses the different time periods quarterly data for estimation due to the limitation of data collection. 
The time periods for   Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam are 2005:Q2 to 2018:Q3, 2004:Q1 to 
2018:Q4, 1991:Q1 to 2018:Q4 and 1996:Q1 to 2018:Q4, respectively. According to the results, The 
CLMV countries are in the period of economic expansion . The pattern of business cycle of Laos and 
Cambodia are similar and they are different from the others. In addition, it is found that during high 
growth regime foreign direct investment has led the business cycle of Laos and foreign direct investment 
is procyclical. 
Keywords: MS-VAR, CLMV, Business Cycle 
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บทน า  
 หลายประเทศในเศรษฐกจิระดบัโลกได้เผชญิกบัประสบการณ์การเคลือ่นไหวของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมที่มชี่วงการขยายตวัและชะลอตวั เกดิข ึ้นซ ้ าๆอย่างต่อเนือ่งสลับกนัตามเวลาท ีเ่ปลีย่นแปลงไปกลายเป็น  
วฏัจักรความผนัผวนหรอืท ี่เรยีกว่าวฏัจกัรธุรกจิ ซึง่แต่ละประเทศจะมีความซบัซ้อนของตัวแปรทางเศรษฐกิจ     
มหภาคท ัง้หลายตามแนวคดิของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิคและเคนส์ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การบรโิภค 
ระดบัราคา การเปลี่ยนแปลงผลติภาพการผลิต การเสนอขายแรงงาน รวมไปถึงตวัแปรด้านการเงนิ  เป็นต้น [1]   
ท ีม่ ีระดบัความสามารถในการกระตุ้นหรือตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตทิ ี่แท้จรงิ (real GDP) 
แตกต่างกนั อันเป็นสาเหตุส าคญัท ีท่ าให้แต่ละประเทศมกีารเปลีย่นแปลงรูปวฏัจกัรท ีแ่ตกต่างกนัด้วย นอกจากนี้
ภายใต้บรบิทการเช ือ่มโยงความสัมพนัธ์ของการท าก ิจกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศในด้านการลงทุน
ทางตรง (Foreign Direct Investment) กเ็ป็นอีกหนึ่งตวัแปรท ีม่ผีลต่อกจิกรรมมวลรวมทางเศรษฐกจิของแต่ละ
ประเทศเช่นกนั 
 การขยายตวัของบริษทัข้ามชาตมิีบทบาทมากข ึ้นไปพร้อมๆกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ซึ่ง
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา หรอื  UNCTAD ชี้ให้เหน็ว่า ตลอดเวลากว่า 20 ปีท ี่
ผ่านมา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539-2561 กระแสการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมกีารขยายขอบข่ายเข้าสู่เศรษฐกิจ
ของประเทศก าลงัพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมภิาคเอเชยีท ีม่สีัดส่วนเพิม่ข ึ้นมากท ีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกับ
ภูมภิาคในแถบแอฟรกิา อเมรกิาและอื่นๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ 60 ซึง่มากว่าครึง่ของมูลค่าการ
เข้ามาลงทุนทางตรงท ัง้หมดในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา [2] ทัง้นี้จงึเป็นการเช ือ่มโยงให้เหน็ว่าในขณะทีบ่รษิทัข้าม
ชาตหิรอืนกัลงทุนจากท ัว่ทุกมุมโลกก าลงัให้ความส าคญักบัการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในแถบภูมภิาคเอเชยี
กนัมากข ึ้น กลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อย่าง CLMV กส็ามารถดงึดูดกระแสการลง
ทางตรงจากต่างประเทศได้มากข ึ้นเช่นกนั 
 การขยายตวัของปรมิาณเงนิลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีการไหลเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV เพิม่ข ึ้น
ตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จากท ีเ่คยอยู่ในระดับคงท ี่มาตลอด และมแีนวโน้มขยายตัวสูงข ึ้นอย่าง
ต่อเนือ่งมาเรือ่ยๆจนถงึปจัจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2560 มมูีลค่าเงนิลงทุนสูงสุดอยู่ท ี ่22.58 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ซึ่ง
เพิม่ข ึ้นเกอืบเท่าตวัเมือ่เทยีบกับค่าเฉลีย่กว่า 10 ปีท ีผ่่านตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 -2559 ทีอ่ยู่ในระดบั 12.19 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละปีกลุ่มประเทศ CLMV จะมีสัดส่วนการไหลเข้าของเงนิลงทุนจากต่างประเทศต่อ  GDP 
เฉลีย่สูงกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในอาเซียนท ีเ่หลอือีก 5 ประเทศ (ASEAN-5) อันได้แก่
ประเทศบรูไน อินโดนเีซีย มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ และไทย และยงัคงมแีนวโน้มเพิ่มข ึ้นเรือ่ยๆ [3]  และในช่วงเวลา
เดียวกันกับการท ี่เง ินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกจิของกลุ่ม CLMV มากข ึ้น 
ภาพรวมการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศดงักล่าวก็มกีารเติบโตท ีร่วดเร็วไม่แพ้ประเทศอื่นๆใน
อาเซยีน นอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกยงัช ี้ให้เหน็ว่ากลุ่มประเทศใน CLMV มอีัตราการเจรญิเตบิโตของ GDP 
ทีสู่งเป็นอันดบัต้นๆซึง่สูงกว่าประเทศก าลงัพัฒนาอื่นๆในภูมภิาคเดียวกนั ดงันัน้การสังเกตหรอืการศกึษาข้อมูล
ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาตทิ ี่แท้จรงิรวมไปถงึการศกึษาบทบาทการลงทุนจากต่างประเทศท ีผ่่านมาตัง้แต่ใน
อดตีถงึปจัจุบันจะเป็นตวับ่งช ี้ให้เหน็ถงึการพฒันาหรอืการเจรญิเตบิโตของตวัแปรดงักล่าวในระยะยาวได้ 
 การพยายามอธบิายความสอดคล้องในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างการเคลือ่นไหวของผลติภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาตทิ ีแ่ท้จรงิซึง่เป็นตวัสะท้อนกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศกบัตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค
โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศนัน้เป็นเป้าหมายส าคญัท ี่นกัเศรษฐศาสตร์จ านวนไม่น้อยให้ความ
สนใจในการศกึษาและวเิคราะห์รวบรวมข้อเทจ็จรงิท ีเ่ก ีย่วกบัลกัษณะของวฎัจกั รทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ 
ซึง่จะเหน็ได้งานวจิยัเชงิประจกัษ์ท ีเ่ก ีย่วข้องเก ีย่วกบัการศกึษาในรูปแบบการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
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การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศกบัวฏัจกัรธุรกจิ ดงัเช่นในของ [4] ทีเ่น้นศึกษาถงึการคาดการณ์ตวัแปรด้านการ
ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศ OECD ว่าเป็นตวัแปรท ีม่อีิทธพิลท าให้เกดิความสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัวฎัจกัรธุรกจิหรือไม่ ถดัมาเป็นงานของ [5] ได้พยายามศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศกบัการเคลือ่นไหวร่วมกนัของวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศทางตะวนัตก และงาน [6] ทีไ่ด้ศกึษา
ตวัก าหนดความสัมพันธ์ของการเกดิวฎัจกัรธุรกจิในกลุ่มประเทศ Eurozone  รวมไปถงึงานศึกษาของ [7] ได้
ร่วมกนัว ิเคราะห์การเช ือ่มโยงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค อันได้แก่ การลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) การค้า นโยบายการเงนิ รวมถงึความแตกต่างของโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม กับ
ตวัแปร real GDP ซึง่เป็นตวัช ี้วดัวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศท ีพ่ฒันาแล้วในองค์การ OECD และประเทศในกลุ่ม 
G7 นอกจากนี้กย็งัมงีานศกึษาท ีว่เิคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัของการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคตวัอื่นๆรวมไปถงึยงัให้ความส าค ัญกบัการเปลีย่นแปลงสถานะของ
ระบบเศรษฐกิจในแต่ละวฏัจักร ซึง่พบได้ในงานศกึษาของ [8] ท ีศ่กึษาการเปลีย่นแปลงเชงิพลวตัหรอืวฏัจกัรของ
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศตุรกเีมือ่ปี ค.ศ. 2012  
 แม้ว่าจะมกีารน าตวัแปรการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมาศกึษาในด้านลกัษณะการเคลือ่นไหวของวัฏ
จกัรธุรกจิและวเิคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อตัวแปรทาง
เศรษฐกจิมหภาคท ี่แสดงถงึวฏัจกัรธุรกจิในแต่ละสถานะของเศรษฐกจิมาบ้างแล้ว แต่งานศกึษาดงักล่าวยงัไม่ได้มี
การศกึษาอย่างตรงไปตรงมาในแง่มุมของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV ดงันัน้จงึถอืได้
ว่าเป็นประเดน็ช่องว่างท ี่จะน าสู่การศึกษาว่าตลอดช่วงเวลาท ี่ท าการศกึษานัน้ สถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศ CLMV มีการเคลือ่นไหวอย่างไร และวเิคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชงิการส่งผลกระทบว่า เมื่อการ
เปลีย่นแปลงในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะมผีลให้ตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคท ีแ่สดงถงึวฏัจกัรธุรกจิมี
เปลีย่นแปลงไปอย่างไรในช่วงเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ CLMV มกีารหดตวัและขยายตวั ซึง่ช่วยให้เหน็รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ในด้านทศิทางการเปลีย่นแปลงของการเคลื่อนย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศและวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาการสร้างแนวทางในการก าหนดนโยบายทางด้านช่องทางการ
ลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้านอย่าง CLMV เพื่อให้ภาคธุรกจิต่างๆ สามารถแข่งขนักนัได้ใน
ตลาดโลก 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย  
 เพือ่ศกึษาลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฏัจกัรธุรกจิและการวเิคราะห์ถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคท ีส่ะทอ้นถงึวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศ 
CLMV ในช่วงท ีเ่ศรษฐกจิมกีารหดตวัและขยายตวั 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 ผู้วจิยัท าการศึกษาโดยอาศัยข้อ มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ท ี่มลีกัษณะข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) รายไตรมาสของกลุ่มประเทศ CLMVโดยประเทศกมัพูชาใช้ข้อ มูลตัง้แต่ไตรมาสท ี่ 2 ปี พ.ศ. 2548 
ถงึไตรมาสท ี่ 3 ปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 54 ไตรมาส ส่วนประเทศลาวใช้ข้อ มูลตัง้แต่ไตรมาสท ี ่1 ของ ปีพ.ศ. 
2547 ถงึไตรมาสท ี ่4 ของปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 59 ไตรมาส  ประเทศเมยีนมาร์ใช้ข้อมูลตัง้แต่ไตรมาสท ี ่1 ของ
ปี พ.ศ. 25334 ถึงไตรมาสท ี ่4 ของปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 111 ไตรมาส  และประเทศเวยีดนามใช้ข้อมูลตัง้แต่
ไตรมาสท ี ่1 ของปี พ.ศ. 2539 ถงึไตรมาสท ี ่4 ของปี พ.ศ. 2561 รวมท ัง้สิ้น 87 ไตรมาส ซึง่เป็นข้อมูลย้อนหลัง
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ทัง้หมดของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท ีส่ าคญัท ีใ่ช้ในการศกึษา อันได้แก่ ข้อมูลมูลค่าการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และอัตราการจ้างงานมาใช้เป็นตวัแทนของข้อมูล
การจ้างงาน (N) โดยปรบัข้อมูลดงักล่าวให้อยู่ในรูปอตัราการเปลีย่นแปลงหรอืในรูปอัตราการเจรญิเตบิโต (Growth 
rate) ก่อนน าข้อมูลไปท าการศกึษา  
 
 2. แบบจ  าลองท่ีใช้ในการวิจยั 
 สร้างแบบจ าลองโดยใช้แนวคิด Markov-Switching Autoregressive (MS-AR) ท ีม่คีวามสามารถในการ
อธิบายการโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Regime-Switching) ของตัวแปรต่างๆที่น ามาศึกษามา
ประยุกต์ใช้กบัแบบจ าลอง VAR (Vector Autoregressive) ตามแนวคดิของ Krolzig (1997) กลายเป็นแบบจ าลอง 
Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) หรือ เป็ นแบบจ าลองท ี่ใช้พิจารณาการประมาณการ
แบบจ าลอง VAR ท ีอ่ยู่ภายใต้เง ือ่นไขการสลบัสับเปลีย่นสถานะ โดยพิจารณาตามกระบวนการของแบบจ าลอง 
MS-VAR ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็นแบบจ าลองในกลุ่ม MSIAH(2)-VAR ซึง่เป็นแบบจ าลองท ีใ่ช้พิจารณาเงื่อนไขการ
ปรบัเปลีย่นสถานะท ี่เฉพาะเจาะจงในส่วนพารามเิตอร์ของค่าคงท ี ่ (Intercept) ค่าพารามเิตอร์ของการถดถอยใน
ตัวเอง (Autoregressive parameter) และค่ าคลาด เคลื่อ นท ี่เป็ น Heteroskedasticity โดยก าหนดให้ มีการ
เปลีย่นแปลงท ีข่ ึ้นอยู่กบัสถานะ 2 สถานะ ได้แก่ ช่วงเศรษฐกจิขยายตวั และช่วงท ีเ่ศรษฐกจิหดตวั โดยสามารถ
ศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิได้ท ี ่[9] ซึง่แบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR ท ีใ่ช้ในการศกึษาวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศ 
CLMV สามารถแสดงในรูปสมการได้ดงันี้ 

Xt =  v(St) + Σp
 j=1 Aj (St) Xt-j + et   

        โดยท ี ่ Xt  คอื เวกเตอร์ขนาด  ของอนุกรมเวลาตวัแปร GDPGR t , NGR t และ FDIGR t 

      Aj (St)  คอื เมตรกิซ์ขนาด  ของค่าสัมประสิทธิอ์นุกรมเวลาตวัแปรภายในในอดตี (X t - j)  

                   ซึง่ข ึ้นอยู่กบัสถานะ ณ เวลาท ี ่t  

      et  คอื เวกเตอร์ขนาด  ของค่าคลาดเคลือ่น ซึง่มคี่าเฉลีย่เป็นศูนย์และมคี่าความแปรปรวนร่วม    

                          เท่ากบั Σ(St) หรอื et ~ N(0,Σ(St)) 
       St คอื ตวัแปรสถานะท ีไ่ม่ถูกสังเกต ซึง่เป็นตวับ่งช ี้ถงึสถานะท ีก่ าลงัเกดิข ึ้น ณ เวลาท ี ่t  

                ซึง่ก าหนดให้ St = 1 แทนสถานะท ี ่1 หรอืสถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงขยายตวั ณ เวลาท ี ่t          

                                      และ St = 2 แทนสถานะท ี ่2 หรอืสถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงหดตวั ณ เวลาท ี ่t   

 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การทดสอบความมเีสถยีรภาพของข้อมูล ด้วยวธิ ีKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test เพือ่ระบุ
ว่าตวัแปรอัตราการเจรญิเตบิโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท ีแ่ท้จรงิและอัตราการเจรญิเตบิโตของการ
จ้างงานรวมถงึอัตราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตทิ ีแ่ท้จรงิ มคีุณสมบัต ิStationary ทีร่ะดบัใด
ซึง่สามารถแสดงสมมตฐิานท ีใ่ช้ในการทดสอบคุณสมบัต ิStationary ด้วยวธิ ีKPSS test ได้ดงันี้ 

  H0   :   Xt  คุณสมบัต ิStationary 

                             Ha  :   Xt  ไม่มคีุณสมบัต ิStationary (Non-Stationary) 
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  3.2 การเลือกจ านวนความล่าช้าท ี่เหมาะสมของแบบจ าลอง โดยใช้ค่าสถิต ิ Bayesian Information 
Criterion (BIC) มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าตัวแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR ที่ Lag ใดให้ค่า BIC ต ่าท ี่สุด 
แสดงว่าตวัแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR ที ่Lag นัน้เป็นตวัแบบของแบบจ าลองท ีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

 3.3 วเิคราะห์แบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR ด้วยกระบวนการระบุสถานะของตัวแปรในแบบจ าลองให้มี
จ านวน 2 ส ถานะ  โดย ใช้เกณฑ์การว ิเค ราะห์ต ามงานศึกษาของ  Krolzing (2006) ท ี่ก าหนด ให้ห าก                   

Pr (St = 1 | It) = 1 หรอื Pr (St = 2 | It) = 0 แสดงว่าค่าสังเกตหรอืตวัแปรท ีส่นใจ (Xt) อยู่ในสถานะท ี ่1 หรอืจัด

อยู่ในสถานะท ี่เศรษฐกจิอยู่ในช่วงขยายตวั ณ เวลาท ี ่t หรอืถ้าหาก Pr (St = 1 | It) = 0 หรอื  Pr (St = 2 | It) = 1 
จะแสดงให้เหน็ว่าตวัแปรท ีส่นใจอยู่ในสถานะท ี ่2 หรอืจดัอยู่ในสถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงหดตวั ณ เวลาท ี ่t  โดย

ท ี ่I(St = m) = 1 ถ้า St = m  หรอื I(St = m) = 0 ถ้า เป็นสถานะอื่นๆ เมือ่ (m = 1,2,…,M) [10] 

  ผลการวิจัย  
 1.  ผลการทดสอบความมีเสถยีรภาพของข้อมูล 
 ผลจาการทดสอบความมเีสถยีรภาพของข้อ มูลโดยวิธ ี KPSS ด ังตารางท ี่ 1 พบว่าทุกตัวแปรท ี่น ามา

ทดสอบมีคุณสมบัติ Stationary ณ ระดับข้อ มูล (at level) หรืออนุกรมเวลา Xt มีคุณสมบัติ Stationary ท ี ่
integrated order zero หรอืท ีร่ะดบั I(0) เนือ่งจากค่าสถติ ิLM ท ีค่ านวณได้มคี่าต ่ากว่าค่าวกิฤตทิุกระดบันยัส าค ัญ
ทางสถติ ิจงึไม่สามารถปฏิเสธสมมตฐิานหลกัท ีว่่าอนุกรมเวลามคีุณสมบัต ิStationary ได้ ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจงึ
สามารถน าไปใช้ร่วมกบัแบบจ าลองต่อไปได้ 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบ Stationary โดยวธิ ีKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 

ตวัแปร 
KPSS-statistic : Level 

Deterministic LM Stat  คุณสมบติั 
GDPGR_C Intercept  0.156631 Stationary 

NGR_C Intercept  0.129655 Stationary 
FDIGR_C Intercept 0.117831 Stationary 
GDPGR_L Intercept 0.287283 Stationary 

NGR_L Intercept 0.109443 Stationary 
FDIGR_L Intercept 0.249955 Stationary 

GDPGR_M Intercept 0.264930 Stationary 
NGR_M Intercept 0.169612 Stationary 

FDIGR_M Intercept 0.283119 Stationary 
GDPGR_V Intercept 0.247783 Stationary 
NGR_V Intercept 0.076318 Stationary 

FDIGR_V Intercept 0.343741 Stationary 

 หมายเหตุ :  1) ค่า Asymptotic critical value ทีท่ดสอบโดยใช้ Stationary with Intercept   
                1% level = 0.739, 5% level = 0.463 และ 10% level = 0.347 
            2) ค่า Asymptotic critical value ทีท่ดสอบโดยใช้ Stationary with Trend and Intercept   
                    1% level = 0.2160, 5% level = 0.1460 และ 10% level = 0.1190 

 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
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 2.  ผลการเลือกจ  านวนความล่าช้าท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง  
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเท ียบความยาวของความล่าช้าท ีเ่หมาะสมของแบบจ าลอง โดยท าการทดสอบจาก 
Lag 0 ถงึ Lag 4 ดงัตารางท ี ่2 พบว่าจ านวนความล่าช้าท ีเ่หมาะสมของแบบจ าลองส าหรบัทุกประเทศท ีน่ าไปใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้ คอื Lag ที ่1  ซึง่ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ได้มกีารเลอืกแบบจ าลองท ีแ่สดงค่าสถติ ิBIC ท ีต่ ่าท ีสุ่ด 
ดงันัน้แบบจ าลองท ี่ใช้ในการศกึษาลกัษณะการเคลื่อนไหวของวฏัจกัรธุรกิจในแต่ละประเทศของกลุ่มประเทศ 
CLMV คอื แบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR (1) 
 
ตารางท่ี 2  ผลการเลอืกจ านวนความล่าช้าท ีเ่หมาะสมของแบบจ าลองด้วยค่าสถติ  ิBIC 

Bayesian Information Criterion : BIC 
Lag CAMBODIA LAOS MYANMAR VIETNAM 
0 8.729889 13.91205 14.87590 18.89526 
1 8.288463* 13.38845* 14.03194* 17.41054* 
2 8.461207 13.65896 14.28402 18.65346 
3 8.835446 13.58922 14.54584 17.85592 
4 9.327083 13.63338 14.80113 18.23940 

  
 หมายเหตุ : * จ านวนความล่าช้าท ีเ่หมาะสม (Optimal Lag) 
 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ

 3. ผลการศึกษาลกัษณะการเคล่ือนไหวของวฏัจกัรธรุกิจของกลุ่มประเทศ CLMV  
 จากการศกึษาลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฎัจกัรธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV โดยอาศยัแบบจ าลอง 
MSIAH(2)-VAR(1) ท ีใ่ช้พจิารณาเงือ่นไขการปรบัเปลีย่นสถานะท ีเ่ฉพาะเจาะจงในส่วนพารามเิตอร์ของค่าคงท ี ่
(Intercept) ค่าพารามิเตอร์ของการถดถอยในตัวเอง (Autoregressive parameter) และค่าคลาดเคลือ่นท ีเ่ป็น 
Heteroskedasticity ซึง่แบบจ าลองลกัษณะดงักล่าวเป็นแบบจ าลองท ีม่คีวามเหมาะสมและมโีครงสร้างท ีส่อดคล้อง
กบัวตัถุประสงค์ในการศกึษาครัง้นี้ โดยท าการศกึษาใน 2 สถานะได้แก่ สถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงขยายตวัและ
สถานะท ีเ่ศรษฐกิจอยู่ในช่วงหดตัวเพือ่พจิารณาความสัมพนัธ์ท ีเ่กดิข ึ้นระหว่างตัวแปรท ีส่นใจในแต่ละสถานะ และ
พจิารณาความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะ และการคงอยู่ในแต่ละสถานะของแต่ละช่วงเวลาท ีใ่ช้ในการศกึษา 
รวมไปถึงการพิจารณาระยะเวลาของการคงอยู่  (Duration) ของแต่ละสถานะในอนาคตต่อจากช่วงเวลาท ี่
ท าการศกึษานัน้ สามารถแสดงผลการศกึษาของแต่ละประเทศได้ดงัตารางท ี ่3 

 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของค่าคงท ี่ (Intercept) เมื่อมีต ัวแปร GDPGR  NGR และตัวแปร 
FDIGR เป็นตวัแปรตาม ดงัตารางท ี่ 3 จะเหน็ได้ว่าผลลพัธ์จากการประมาณค่าดงักล่าวในสถานะท ี่ 1 (State1) 
ของทุกประเทศในกลุ่ม CLMV นัน้มคี่าเป็นบวกและมคี่ามากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานะท ี ่2 (State 2)  นัน่ค ือ 
ท ัง้อัตราการเจริญเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการเจรญิเตบิโตของการจ้างงานและอัตราการ
เจรญิเตบิโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมคี่าเพิม่ข ึ้น ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีและมคีวามสอดคล้องกบัการ
ก าหนดสถานะท ีร่ะบุให้สถานะท ี ่1 (State 1) เป็นสถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงขยายตวัและในทางตรงกนัข้ามท ีร่ะบุ
ให้สถานะท ี ่2 (State 2) จดัอยู่ในสถานะท ีเ่ศรษฐกจิอยู่ในช่วงหดตวั  
 นอกจากนี้ผลการวเิคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR(1) จากตารางท ี่ 3 ย ังแสดงให้เหน็ถึง
ความสัมพนัธ์ท ีเ่กดิข ึ้นระหว่างตวัแปรท ีส่นใจในแต่ละสถานะ โดยผลการวเิคราะห์พบว่า อัตราการเจรญิเตบิโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตแิละอัตราการเจรญิเตบิโตของการจ้างงานในปจัจุบันของทุกประเทศในกลุ่ม CLMV 
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ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเตบิโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเวลาถดัไป ท ัง้ในช่วงท ี่
เศรษฐกิจขยายตัวและหดตัว แต่จะเห ็นได้ว่าในช่วงท ีเ่ศรษฐกิจของประเทศลาวขยายตวันัน้ เมือ่อัตราการ
เจรญิเตบิโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในไตรมาสปจัจุบันเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้ อัตรา
การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาติและอัตราการเจริญเตบิโตของการจ้างงานรวมถงึตวัมนัเองในไตร
มาสถดัไป เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั ร้อยละ 3.16  20.21 และ 0.35 ตามล าดบัท ีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 และเมือ่พจิารณาความน่าจะเป็นของการเปลีย่นสถานะจากสถานะหนึง่ไปย ังสถานะหนึ่ง (Transition 

Probabilities Matrix ) ของแต่ละช่วงเวลาท ี่ใช้ในการศึกษารวมไปถึงการพิจารณาระยะเวลาของการคงอยู่ 

(Duration) ของแต่ละสถานะในอนาคตต่อจากช่วงเวลาท ี่ท าการศึกษานัน้ (Duration) พบว่าประเทศกมัพูชา ลาว 

เมยีนมาร์ และเวยีดนาม มคีวามน่าจะเป็นของการเปลีย่นสถานะจากสถานะท ีเ่ศรษฐกจิขยายตวั(State 1)ไปย ัง

สถานะท ีเ่ศรษฐกิจหดตวั (State 2) มคี่าเท่าก ับ 0.28  0.23  0.61 และ 0.12 ตามล าดบั และความน่าจะเป็นท ีจ่ะ

ยงัคงอยู่ในสถานะเศรษฐกจิขยายตวัดงัเดมินัน้มคี่าเท่ากบั 0.88 0.98 0.39และ 0.88 ตามล าดบั ส าหรบัความน่าจะ
เป็นของการเปลีย่นสถานะจากสถานะท ี่เศรษฐกจิหดตัว ไปยงัสถานะท ีเ่ศรษฐกจิขยายตวันัน้มคี่าเท่ากบั 0.12 

0.02 0.32 และ 1.00 ตามล าดบั และความน่าจะเป็นท ีจ่ะยงัคงอยู่ในสถานะเศรษฐกจิหดตัวดงัเด ิมนัน้มคี่าเท่าก ับ 

0.72 0.77 0.68 และ 0.00 โดยแต่ละประเทศจะมรีะยะเวลาของการคงอยู่ในสถานะเศรษฐกจิขยายตวั  ต่อจาก

ช่วงเวลาท ีท่ าการศกึษาไปอีกประมาณ 9 ไตรมาส 41 ไตรมาส 2 ไตรมาส และ 8 ไตรมาส ตามล าดบั และจะคงอยู่

ในสถานะเศรษฐกจิหดตวัต่อไปอีก 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส และ 1 ไตรมาส ตามล าดบั  
 การเคลื่อนไหววฎัจกัรธุรกิจของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV  สามารถพิจารณาจากค่า Smoothed 
Probability ที่ประมาณได้จากแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR(1) โดยใช้เกณฑ์การวเิคราะห์ตามงานศึกษาของ 
Krolzing (2006) ซึง่พจิารณาความน่าจะเป็นในช่วง 0 ถงึ 1 และก าหนดให้หากความน่าจะเป็นของสถานะใดมคี่า
เข้าใกล้ 1 หรอืเท่ากบั 1 แสดงว่าค่าสังเกตหรือข้อมูล ณ ขณะนัน้ถูกจดัอยู่ในสถานะดงักล่าว นัน่คอืหากผลการ
ประมาณค่า Smoothed Probability ณ เวลาใดเวลาหนึง่ของสถานะท ี ่1 ซึง่ถูกก าหนดให้เป็นสถานะเศรษฐกิจ
ขยายตวั มคี่าเท่ากบัเข้าใกล้ 1 หรอืเท่ากบั 1 แสดงว่า ณ ช่วงเวลานัน้ระบบเศรษฐกจิอยู่ในช่วงขยายตวั แต่ในทาง
ตรงข้ามหาก ค่า Smoothed Probability ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมีค่าเท่าก ับเข้าใกล้ 0 หรือเท่าก ับ 0 แสดงว่า ณ 
ช่วงเวลานัน้ระบบเศรษฐกิจก าลงัอยู่ในช่วงหดตวั  ซึง่สามารถแสดงผลการเคลื่อนไหววฎัจกัรธุรกจิของแต่ละ
ประเทศในกลุ่ม CLMV  ณ สถานะเศรษฐกจิขยายตวัได้ดงัภาพที ่1  
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ตารางท่ี  3  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฏัจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศ CLMV โดยแบบจ าลอง MSIAH(2) - VAR(1)      

   

 
 หมายเหตุ : ***,**,* หมายถงึระดบันยัส าคญัทางสถติทิ ี ่  0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 

 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ   

 
 
 

Dependent Variable Parameter Value 
CAMBODIA LAOS MYANMAR VIETNAM 

GDPGR_C NGR_C FDIGR_C GDPGR_L NGR_L FDIGR_L GDPGR_M NGR_M FDIGR_M GDPGR_V NGR_V FDIGR_V 

State 1 

Autoregressive Variable             
GDPGR 0.32* 4.27 0.00 -0.12 55.37 0.01 0.26 -12.13 0.04 0.54** 0.46*** -15.34 
NGR 0.00 0.53*** 0.00 0.00 0.96*** 0.00 0.00*** 1.01*** 0.00 -0.06 0.12** 0.07 

FDIGR 0.13 -27.39 0.01 3.16* 20.21** 0.35** 3.31 104.86 0.11 0.00 0.00 0.30*** 

Intercepts Parameter Value 1.05*** 0.01** 6.30** 2.49* 0.00* 25.83** 1.49* 0.12* 17.51 22.31* 8.73*** 0.01* 

State 2 

Autoregressive Variable             
GDPGR -0.22 25.19 -0.01 0.15 -13.90 -0.01 -0.07 58.62 0.00 -0.94 -0.07 -52.41 
NGR 0.00 0.86*** 0.00 0.00*** 0.01 0.00 0.00 0.57*** 0.00 2.00 0.13 684.13 

FDIGR -2.14 -0.82 -0.01 -2.57 4.59 -0.47 -0.23 47.54 -0.06 0.00 0.00 2.54 
Intercepts Parameter Value 0.95 -0.01 -3.92 1.22 -0.01 11.78 -0.53 0.00 -8.95* -60.67 -51.64 -0.09 

Transition Probabilities Matrix (pij) 
 CAMBODIA LAOS MYANMAR VIETNAM 

 State1 State2 State1 State2 State1 State2 State1 State2 
State1 0.88 0.28 0.98 0.23 0.39 0.61 0.88 0.12 
State2 0.12 0.72 0.02 0.77 0.32 0.68 1.00 0.00 

Expected Duration 8.52 3.60 41.43 4.43 1.65 3.08 8.44 1.00 
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ภาพท่ี 1  วฎัจกัรธุรกจิของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV  ณ สถานะเศรษฐกจิขยายตวั (state 1) 
  (Smoothed States Probabilities in state 1) 
 ทีม่า : จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
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อภิปรายผลการวิจัย  
   เง ือ่นไขท ีส่ าคญัส าหรับการน าข้อมูลอนุกรมเวลามาใช้ในการศกึษาวเิคราะห์ นัน่คอืคุณสมบัตทิางสถิต ิ
ของอนุกรมเวลาจะต้องไม่เปลีย่นแปลงไปตามเวลาหรอืข้อ มูลอนุกรมเวลานัน้ๆจะต้องมคีวามนิง่ (Stationary) 
เนือ่งจากหากมกีารน าข้อมูลท ีม่ลีกัษณะไม่นิง่ไปใช้ในการประมาณค่าอาจจะเป็นสาเหตุส าคญัท ีท่ าให้ผลลพัธ์ท ีไ่ด้
จากการประมาณไม่มคีวามน่าเช ื่อถอื  ด ังนัน้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปญัหาดงักล่าว ผู้ว ิจยัได้ท าการทดสอบ
คุณสมบัตคิวามมีเสถียรภาพส าหรับข้อ มูลอนุกรมเวลาทุกๆตวัท ี่ใช้ในการศกึษา โดยวธิ ี KPSS ดงัตารางท ี ่1 
พบว่าทุกตวัแปรท ีน่ ามาทดสอบมีคุณสมบัต ิStationary ณ ระดบัข้อมูล ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจึงสามารถน าไปใช้
ร่วมกับแบบจ าลองต่อไปได้ นอกจากนี้ก่อนท ีจ่ะท าการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR นัน้
จ าเป็นต้องค านงึถึงการก าหนดความยาวของความล่าช้าท ี่เหมาะสมเพื่อหาตวัแบบของแบบจ าลองท ีเ่หมาะกับ
อนุกรมเวลา ด้วยการใช้ค่าสถิต ิBIC มาเป็นเกณฑ์ในการพจิารณา โดยท าการทดสอบจาก Lag 0 ถงึ Lag 4 ดัง
ตารางท ี ่2 พบว่าจ านวนความล่าช้าท ีเ่หมาะสมของแบบจ าลองส าหรบัทุกประเทศท ีน่ าไปใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื 
Lag ที ่1 ดงันัน้แบบจ าลองท ีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR (1) 
 จากผลการศกึษาลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฎัจักรธุรกจิในกลุ่มประเทศ CLMV โดยอาศยักระบวนการ
ของแบบจ าลอง MS-VAR ทีม่ลีักษณะเฉพาะเป็นแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR(1) โดยท าการศึกษาใน 2 สถานะ
ได้แก่ สถานะท ีเ่ศรษฐกจิขยายตวัหรอืสถานะท ี ่1 (State1) และสถานะท ีเ่ศรษฐกิจหดตวัหรอืสถานะท ี ่2 (State2) 
ซึง่สถานะดงักล่าวถูกก าหนดจากผลการประมาณค่าพารามเิตอร์ของค่าคงท ี ่และนอกจากนี้ยงัสามารถอภปิรายผล
การศกึษาความสัมพันธ์ท ีเ่ก ิดข ึ้นระหว่างตัวแปรท ี่สนใจในแต่ละสถานะ และความน่าจะเป็นในการเปลีย่นสถานะ
รวมไปถึงการพิจารณาระยะเวลาของการคงอยู่  (Duration) ของแต่ละสถานะในอนาคตต่อจากช่วงเวลาท ี่
ท าการศกึษาของแต่ละประเทศได้ดงัต่อไปนี้  
 ผลลพัธ์จากการพจิารณาความสัมพนัธ์ท ีเ่กดิข ึ้นระหว่างตวัแปรท ีส่นใจในแต่ละสถานะ แสดงให้เหน็ว่าการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเป็นตัวแปรหนึง่ท ีม่คีวามสัมพนัธ์กบัวฏัจักรธุรกจิของประเทศในกลุ่ม CLMV ซึง่จะ
เหน็ได้ชดัจากผลการศกึษาของประเทศลาว ท ีอ่ธบิายได้ว่าในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศลาวอยู่ในช่วงขยายตัว
นัน้ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมผีลชี้น าให้ GDP และการจ้างงานรวมถงึการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ในอนาคตเกดิการเปลีย่นแปลง อีกนยัหนึง่คอื เมือ่นกัลงทุนต่างชาตต่ิางให้ความสนใจและหนัมาลงทุนในประเทศ
ลาว ซึง่อยู่ในช่วงท ี่เศรษฐกจิก าลงัเฟ่ืองฟูกนัมากข ึ้น จะส่งผลให้ในการจ้างงานและผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ปรบัตวัดขี ึ้นตามมา ซึง่เป็นไปตามทฤษฏีและมคีวามสอดคล้องกบังานศกึษาของ [8] ท ีพ่บความสัมพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกบัการเจรญิเตบิโตในตุรก ีและงานของ [4-7] ทีส่รุปไว้ว่าการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกเ็ป็นอีกช่องทางหนึง่ท ีส่ าคญัท ีส่่งผลกระทบต่อวฏัจกัรธุรกิจ ซึง่การลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัวฏัจกัรเศรษฐกจิ แต่ส าหรบัผลการศกึษาของประเทศกมัพูชา 
เมยีนมาร์ และเว ียดนาม นัน้ไม่ปรากฏชดัเจนว่า การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมผีลท าให้ GDP และการจ้าง
งานเกดิการเปลีย่นแปลง จงึท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของท ัง้สอง
ประเทศดงักล่าวเป็นตวัช ี้น าหรอื เป็นตวัแปรตามหลงัวฏัจกัรธุรกิจท ัง้ในสถานะท ี่เศรษฐกจิขยายตวัและสถานะท ี่
เศรษฐกจิหดตวั 
 เมือ่พจิารณาผลการประมาณค่าจากตางรางท ี ่3 ร่วมกนักบัภาพท ี1 สามารถอธิบายได้ว่าภาพรวมทาง
เศรษฐกจิตลอดช่วงเวลาท ีท่ าการศกึษาของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV ส่วนใหญ่จะด ารงอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ขยายตัวมากกว่าหดตวัเนือ่ งจากผลการประมาณค่า Smoothed Probability ณ เวลาใดเวลาหนึง่ของสถานะท ี ่1 
ซึง่ถูกก าหนดให้เป็นสถานะเศรษฐกิจขยายตัวมีค่าเท่าก ับเข้าใกล้ 1 หรือเท่ากบั 1 และจากผลการวเิคราะห์
สามารถสังเกตเหน็ความคล้ายคลึงกนัระหว่างการเคลือ่นไหวของวัฏจกัรธุรกจิในประเทศลาวและกมัพูชาท ีม่ชี่วง
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เศรษฐกจิขยายตัวและการเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจหดตัวในเวลาท ี่สอดคล้องกนั มีความน่าจะเป็นในท ีจ่ะยงัคงอยู่ใน
สถานะเดิมมากว่าเปลีย่นสถานะ โดยมชี่วงเวลาของการได้ร ับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่นผลกระทบจาก
วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่เกดิข ึ้นในปี 2550 ท าให้เศรษฐกจิท ัง้ 2 ประเทศหดตัวลงและย ังคงหดตัวลงในไตรมาส
ถดัไปโดยมีช่วงเวลาของการได้รบัผลกระทบยาวนานใกล้เคยีงกนัก่อนท ีจ่ะมีการปรบัตวัเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตวัและยงัคงอยู่ในสถานะเดิมในเวลาต่อมา โดยมคีวามเป็นไปได้ว่าท ัง้ประเทศลาวและกมัพูชาอาจจะยงัคง
อยู่ในสถานะเศรษฐกิจขยายตวัต่อจากช่วงเวลาท ี่ท าการศกึษาไปได้อีกประมาณ 41 ไตรมาส และ 8 ไตรมาส 
ตามล าดบั แต่ส าหรบัภาพรวมทางเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์และเวยีดนามนัน้จะมคีวามแตกต่างออกไป และ
เมือ่เปรยีบเทยีบของวฏัจกัรธุรกจิระหว่าง 2 ประเทศดงักล่าวพบว่า เศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์และเวยีดนาม
เป็นในทศิทางตรงกนัข้ามกนั กล่าวคอื เศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์มกัจะได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิท ี่
เกดิข ึ้นก่อนเวยีดนามเสมออีกท ัง้เมยีนมาร์ยงัมชี่วงเวลาของการได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิท ีเ่กดิข ึ้นนาน
กว่า และมกีารปรบัตวัสู่ภาวะเศรษฐกิจขยายตวัภายหลงัจากผ่านพ้นวกิฤติได้ช้ากว่าเวยีดนาม และเป็นไปได้ว่า
เศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์อาจจะยงัคงอยู่ในสถานะเศรษฐกจิขยายตวัต่อจากช่วงเวลาท ีท่ าการศกึษาไปอีก
เพยีงแค่ 1 ไตรมาสก่อนท ีจ่ะมกีารปรบัตวัสู่ภาวะเศรษฐกจิหดตวั ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศเวยีดนามนัน้จะ
ยงัคงอยู่ในสถานะเศรษฐกจิขยายตวัต่อจากช่วงเวลาท ีท่ าการศกึษาไปอีกประมาณ 8 ไตรมาส 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ในการศกึษาลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฏัจกัรธุรกจิและการวเิคราะห์ถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคท ี่สะท้อนถงึว ัฏจกัรธุรกจิของกลุ่มประเทศ 
CLMV ในช่วงท ี่เศรษฐกิจมีการหดตัวและขยายตวั ซึง่เป็นว ัตถุประสงค์หลกัของการศกึษาในครัง้นี้  โดยอาศัย
กระบวนการของแบบจ าลอง MS-VAR ที่มลีกัษณะเฉพาะเป็นแบบจ าลอง MSIAH(2)-VAR(1) พบว่าในภาพรวม
ลกัษณะการเคลือ่นไหวของวฏัจกัรธุรกจิตลอดช่วงเวลาท ีท่ าการศกึษาของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV ส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตวั การเคลือ่นไหวของวฏัจักรธุรกิจในประเทศลาวและกมัพูชามคีวามคล้ายคลงึกัน
มากว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งท ัง้สองประเทศจะมชี่วงเศรษฐกิจขยายตวัและการเข้าสู่ช่วงเศรษฐกจิหดตวัในเวลาท ี่
สอดคล้องกนั แต่ส าหรบัภาพรวมทางเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์และเวยีดนามนัน้จะมคีวามแตกต่างออกไป 
และเมื่อเปรยีบเทยีบของวัฏจกัรธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศดังกล่าวพบว่า เศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาร์มกัจะ
ได้ร ับผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิท ี่เก ิดข ึ้นก่อนเวยีดนามเสมออีกท ัง้เมียนมาร์ยงัมชี่วงเวลาของการได้ร ับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิท ี่เกดิข ึ้นนานกว่าและมกีารปรบัตัวสู่ภาวะเศรษฐกจิขยายตวัภายหลงัจากผ่านพ้น
วกิฤตไิด้ช้ากว่าเวยีดนาม  
  และผลจากการศกึษาด้วยวธิขี้างต้นสามารถตอบวตัถุประสงค์ได้ว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
เป็นตวัแปรหนึง่ท ีม่คีวามสัมพนัธ์กบัวฏัจกัรธุรกจิของประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะผลการศกึษาของประเทศ
ลาว ท ีอ่ธบิายได้ว่าในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศลาวอยู่ในช่วงขยายตวันัน้ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมี
ผลชี้น าให้ GDP และการจ้างงานรวมถงึการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอนาคตเกดิการเปลีย่นแปลง นัน่ค ือ 
เมือ่นกัลงทุนต่างชาตต่ิางให้ความสนใจและหนัมาลงทุนในประเทศลาว ซึง่อยู่ในช่วงท ี่เศรษฐกจิก าลงัเฟ่ืองฟูกัน
มากข ึ้น จะส่งผลให้ในการจ้างงานและผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศปรบัตวัด ีข ึ้นตามมาในอนาคต  ทัง้นี้ผู้บรหิาร
ระดบัประเทศโดยเฉพาะผู้บรหิารของประเทศลาวควรจะออกนโยบายสนบัสนุนและส่งเสรมิการลงทุนเพิม่ข ึ้น เพื่อ
รองรบักบัภาวะเศรษฐกจิท ีก่ าลงัจะเกดิข ึ้นและผลกัดนัให้เศรษฐกจิเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ยงัเป็นผลดที ี่
อาจจะท าให้ ผู้บรหิารและนกัลงทุนจากต่างประเทศรวมถงึนักลงทุนของไทยสามารถคาดการณ์และวางแผนการ
ลงทุนในประเทศลาวได้มากย ิง่ข ึ้น   
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 งานศกึษาฉบับนี้จะส าเรจ็สมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากองค์ความรู้ ความเมตตากรุณาชี้แนะแนวทางจาก
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมถงึบุคคลผู้ซึง่เก ีย่วข้องท ีค่อยผลกัดนัสนบัสนุนและ
เป็นแรงใจให้ก ับ ผู้เข ียนมาโดยตลอด ผู้เข ียนจงึขอกล่าว ณ ท ี่นี้ เพื่อ เป็นการร าลึกถึงด้วยความขอบคุณ            
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาณ ีหาญพฒันะนุสรณ์ อาจารย์ท ีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกัท ีไ่ด้กรุณาเสียสละเวลาในการ
ให้ค าแนะน าปรกึษากระบวนการคดิ การบูรณาการองค์ความรู้ ตลอดจนข้อคดิเห ็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 
ขอบพระคุณ ผศ.ดร.วศนิ ศวิสฤษดิ ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ภารว ีมณจีกัร 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท ีค่อยสนบัสนุนช่องทางการสืบค้นข้อ มูลทางสถติแิละให้ค า
ช ี้แนะต่างๆเพือ่ประกอบการศกึษาในครัง้นี้ ท ีส่ าคญัผู้เข ียนขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวัท ีเ่ป็นแรงผลกัดัน
และเป็นก าลงัใจคอยสนบัสนุนและมอบโอกาสดีๆ ท ีท่ าให้เกดิความอุตสาหะอดทนจนท าให้งานศกึษาฉบับนี้ส าเร็จ
ลงได้ด้วยด ีสุดท้ายนี้ผู้เขยีนหวงัเป็นอย่างย ิง่ว่า งานศกึษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปต่อยอดสร้าง
องค์ความรู้ให้การศกึษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไป ซึง่คุณประโยชน์ท ีเ่กดิจากงานศกึษาฉบับนี้ ขอมอบแด่ท่านผู้
มพีระคุณทุกท่านท ีก่ล่าวมา หากมขี้อบกพร่องประการใดนบัเป็นความรบัผดิชอบของผู้เขยีนแต่เพยีงผู้เดยีว 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลส าเรจ็ของการจดัท าโครงการนโยบายของรฐับาล และปจัจยั
ด้านองค์ประกอบทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมด้านการช าระเงนิของเกษตรกรท ี่เข้าร่วมโครงการในด้านการช าระยอดเงิน
ดอกเบี้ ยสะสม ด้านการช าระเงนิต้นคงเหลอื และด้านการเปลีย่นแปลงสถานะหนี้ NPLs จากจังหวดันครสวรรค์ 
จงัหวดัสุรนิทร์ และจงัหวดัพทัลุง รวมท ัง้สิ้น 118,508 คน ท าการศกึษาโดยใช้ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Source) 
ของธนาคาร ซึง่น าข้อมูลมาวเิคราะห์ด้วยวธิกีารทางสถติ ิคอื สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) การวเิคราะห์ 
K - Means Clustering เพือ่การจดักลุ่มข้อมูลและการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic 
Regression) เพือ่ทดสอบความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมในการช าระหนี้ของเกษตรกร   

ผลการวจิยัพบว่าเกษตรกรท ีเ่ป็น NPLs ทีเ่ข้าร่วมโครงการมจี านวนร้อยละ 28.96 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท ัง้หมด เมื่อสิ้นสุดโครงการมจี านวนลดลง คดิเป็นร้อยละ 22.84 ของเกษตรท ีเ่ป็น NPLs ยอดการช าระเงนิต้น
ลดลง ร้อยละ 36.88 และยอดการช าระดอกเบี้ยสะสมเพิม่ข ึ้น ร้อยละ 42.59 จะเหน็ได้ว่า เกษตรท ีย่งัเป็นหนี้ NPLs 
ตัง้แต่ก่อนเข้าร่วม จนสิ้นสุดโครงการกย็งัท ีจ่ะไม่มกีารช าระหนี้ หรอืผดินัดการช าระหนี้อยู่เหมอืนเดมิ ส่วนปจัจัย 
ทีส่่งผลต่อการช าระเงนิ ได้แก่ ปจัจยัทางด้านพฤตกิรรมของเกษตรกร และด้านผลกระทบภายนอก ซึง่กค็ ือ  
การย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงโครงการในระหว่าง และสิ้นสุดโครงการซึง่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการช าระเงนิของเกษตรกร  การจดัการหนี้ NPLs  ผลส าเรจ็ของโครงการนโยบายรฐับาล 
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Abstract 

The research aims to study the achievement of government policy programs and factors affect 
the repayment behavior of famers participating in the programs of cumulative interest payments, principal 
remaining payments, and changing NPLs management status.  The total number of famers who were in 
debt to NPLs in Nakhon Sawan, Surin, and Phatthalung was 118,508 .  We conducted a study by using 
bank’ s secondary sources and statistical methods which we used for analyzing those sources were 
descriptive statistics, the analysis of K -  means clustering for data grouping, and multinomial logistic 
regression for testing a relationship to farmers’ repayment behavior.     

The results revealed that the farmers taking part in all programs were in debt to NPLs at 28 .96 
percent.  When the programs had been completed, farmers who were in debt to NPLs reduced 22 .84 
percent. The principal remaining payments decreased 36.88 percent and the cumulative interest payments 
increased 42.59 percent. Therefore, farmers in debt to NPLs from the beginning to the end of participation 
in the program have still not repaid their debts or defaulted on their repayments .  The factor affecting 
repayments is farmers’  behavior and the external impacts of transfer or change of programs during 
management and the program ending. 

 
Keywords:  farmers' repayment behavior, NPLs management, the achievement of government policy 
program 
 

บทน า 

 เกษตรกรท ี่มสีินเช ือ่ด้อยคุณภาพ (NPLs) เป็นจ านวนมากจะส่งผลให้สถาบันการเงนิเกดิสินเช ือ่ด้อย -
คุณภาพ (NPLs) เป็นจ านวนมากเช่นกัน และจะส่งผลถงึสภาพคล่องทางการเงนิของสถาบันการเงนิได้ เนือ่งจาก
สถาบันการเงนิจะต้องมคี่าใช้จ่ายในการส ารองหนี้ท ี่เป็นสินเช ือ่ด้อยคุณภาพ (NPLs) เตม็จ านวน นอกจากนี้                 
หากสถาบันการเงนิเลอืกใช้เครื่องมอืใน การแก้ไขป ัญหาหนี้ท ี่เป็นสินเช ื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลเสียกบัสถาบันการเงินเป็นทวีคูณด้วย ปจัจุบันสถาบันการเงินของรฐัหลายแห่งมกีารใช้
เครือ่ งมอืในการแก้ปญัหาหนี้ท ีเ่ป็นสินเช ือ่ด้อยคุณภาพ (NPLs) ตามศกัยภาพและความสามารถของเกษตรกร              
แต่ละราย แต่กรณเีกษตรกรท ี่มสีินเช ื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) มีสาเหตุจากภยัธรรมชาติรฐับาลจะมีนโยบาย             
หรอืมาตรการเข้ามาช่วยเหลอือีกทางหนึง่ซึง่จะช่วยแบ่งเบาภาระของสถาบันการเงนิได้ จงึถือได้ว่านโยบาย              
การช่วยเหลอื เกษตรกรของรัฐบาลเป็นเครื่องมือส าค ัญท ี่เข้ามาช่วยลดป ัญหาการเกิดหนี้ ด้อยคุณภาพ                      
ของเกษตรกรได้ แต่นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐท ี่ผ่านมานัน้ เป็นการบรรเทาป ัญหาได้เพียงระยะสัน้เท่านัน้                       
การประเมนิประสิทธิภาพของนโยบายท ี่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรต้องพิจารณาจากป ัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ         
ท ีเ่กดิข ึ้นหลงัสิ้นสุดโครงการว่าตรงตามเป้าหมายท ีต้่องการจะช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างแท้จรงิหรอืไม่ 

จากนโยบายหรอืมาตรการของรฐับาลท ีเ่ข้ามาช่วยเหลอือย่างสม ่าเสมอ จงึเป็นท ีม่าของการเลอืกศกึษา
พฤตกิรรมของเกษตรกรท ีเ่ข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ เงนิต้นและลดดอกเบี้ ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60    
ซึง่เป็นโครงการทางรฐับาลเพือ่เป็นการช่วยเหลอืและเบาเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท ี่ได้ร ับ
ผลกระทบจากภาวะราคาผลผลติตกต ่าปญัหาภยัแล้งขาดน ้าต้องชะลอการท านาข้าว ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
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ไม่สามารถประกอบอาชพีได้ตามปกต ิรวมถงึปจัจยัอื่นท ี่ท าให้รายได้ไม่เพยีงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของครวัเรอืน
และป ัญหาหนี้สินแก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ท ี่มหีนี้ เงนิกู้วตัถุประสงค์เพือ่การผลติข้าวกบั ธ.ก.ส. [1] โดยเลอืก
เกษตรกรท ีเ่ข้าร่วมโครงการท ีม่กีารใช้บรกิารสินเช ือ่ของสถาบันการเงนิจาก 3 จงัหวดัใน 3 ภาคของประเทศไทย 
แนวทางในการแก้ปญัหาในอันดบัแรกจะท าการแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่ม ๆ  จากนัน้ท าการหาตวัแบบในการ
เป็นเครือ่งมอืท าการวเิคราะห์ข้อมูลท ีเ่หมาะสมกบัข้อมูล แล้วท าการเลอืกตวัแบบออกมาซึง่ในการทดสอบหาตัว
แบบจะท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกร ท ัง้ก่อนระหว่างและหลงัร่วมโครงการ ท าให้ทราบได้ว่าปจัจยัใดท ี่
มผีลต่อการเปลีย่นสถานะทางการเงนิของเกษตรกร อีกท ัง้ยงัสามารถทราบตวัแบบทีด่สุีดท ีน่ ามาเป็นเครือ่งมอืท า
การวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาผลส าเรจ็ท ีเ่กดิข ึ้นจากนโยบาย โครงการพกัช าระหนี้ ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยเกษตรกร      
ผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 

2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการช าระเงนิของเกษตรกรท ีเ่ข้าร่วมโครงการในด้านการช าระยอดเงนิดอกเบี้ย -
สะสม ด้านการช าระเงนิต้นคงเหลอื และด้านการเปลีย่นแปลงสถานะหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คอื เกษตรกรท ี่เข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ต้นเง ินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

ปี 2559/60 จ านวน 500,000 คนโดยประมาณ โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชวีนัท ี ่31 มนีาคม 2559 
กลุ่มตวัอย่าง ค ือ เกษตรกรท ี่เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยเกษตรกร                     

ผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ซึง่ในการสุ่มตวัอย่างนี้ทางธนาคารเป็นผู้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยแต่ละจงัหวดัเป็นตวัแทน
ในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนอืตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง และภาคใต้ ท าการสุ่มเลอืกภาคละ 1 
จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ จงัหว ัดสุรนิทร์ และจังหวดัพทัลุง ตามล าดับ รวมท ัง้สิ้น 118,508 คน และ
งานวจิยันี้สรุปผลเฉพาะ 3 จงัหวดัเท่านัน้ ไม่มกีารอ้างอิงถงึประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
งานวจิ ัยนี้อาศยัข้อ มูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี       

ในแต่ละปี จ านวน 4 ปี คอื ณ สิ้นปีบัญชวีนัท ี ่31 มนีาคม 2559 วนัท ี ่31 มนีาคม 2560 ว ันท ี ่31 มนีาคม 2561 
และวนัท ี ่31 มนีาคม 2562 ซึง่ได้มาจากข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Source)       

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Source) ท าการแปลงข้อมูลให้เป็นตามระดบัการวดัของข้อมูล 

คอื ข้อมูลเป็นมาตรวดัแบบนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) ข้อมูลเป็นมาตรวดัอันดบั  (Ordinal Scale)  และข้อมูล

เป็นมาตรวดัแบบช่วง (Interval Scale) โดยมกีารสร้างตวัแปรดงันี้ 
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ตวัแปรตาม ได้แก่ 

   3.1 ยอดเงนิดอกเบี้ยสะสมคงเหลอื  3.2 ยอดเงนิต้นสะสมคงเหลอื 

   3.3 สถานะหนี้ NPLs ของเกษตรกร 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

   3.4 อัตราดอกเบี้ย    3.5 การเปลีย่นโครงการ 

   3.6 ความถีใ่นการช าระเงนิต้นและดอกเบี้ย 3.7 สาขาของธนาคาร 

3.8 ประเภทเกษตรกร 3S   3.9 เพศ 

   3.10 อายุ    3.11 อายุสัญญาเงนิกู้ 

   3.12 จ านวนเงนิกู้ของเกษตรกรต่อคน 3.13 วงเงนิกู้รายสัญญา 

   3.14 อัตราส่วนจ านวนเงนิกู้กบัวงเงนิกู้ของเกษตรกรต่อคน 
   3.15 จ านวนครัง้ในการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอื 

   3.16 จ านวนครัง้ในการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลอื 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

4.1 สถติ ิพรรณนา (Descriptive Statistics) [2] เป็นหลักการท ี่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูล และหาค่าสถติเิบื้องต้น เพือ่อธบิายลกัษณะของข้อมูลท ีเ่กบ็รวบรวม สรุปข้อมูลท ีท่ าการศกึษา 

4.2 สถิตอิ นุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวเิคราะห์ K - Means Clustering ในการจัดกลุ่ม-

ข้อมูล การวเิคราะห์การถอดถอยโลจสิตกิพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) เพือ่ทดสอบความสัมพนัธ์

พฤตกิรรมของเกษตรกรต่อการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลอื ยอดเงนิต้นคงเหลอื สถานะหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) 

ของเกษตรกร 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลท ีน่ ามาใช้ในการว ิเคราะห์ คอืข้อมูลของเกษตรกรท ี่เข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ต้นเง ินและ              

ลดดอกเบี้ ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี  2559/60 ของรัฐบาลจาก 3 จ ังหว ัด 3 ภูมิภาค คือ  จ ังหว ัดสุรินทร์                           

จงัหว ัดนครสวรรค์ และจังหวดัพัทลุง  โดยท ัง้ 3 จ ังหว ัดนี้มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการท ัง้สิ้ น 118,508 คน                   

เป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากจงัหวดัสุรนิทร์ 80,063 คน คดิเป็นร้อยละ 67.6 จงัหวดันครสวรรค์ 37,655 คน 

คดิเป็นร้อยละ 31.80 และจงัหวดัพทัลุง 790 คน คดิเป็นร้อยละ 0.60 สามารถทราบข้อมูลท ัว่ไปได้ ดงันี้ 

1.1 ประเภทเกษตรกร 
เกษตรกรของธนาคารท ีเ่ข้าร่วมโครงการมอียู่ 2 ประเภท คอื เกษตรกรประเภทเกษตรกรประชารฐั (S1)               

และเกษตรกรบุคคลธรรมดา (S2) โดยเกษตรกรประเภทเกษตรกรประชารฐั คอื เกษตรกรประชารฐัท ีม่รีายได้น้อย            
มจี านวน 47,150 คน คดิเป็นร้อยละ 39.79 และเกษตรกรประเภทเกษตรกรบุคคลธรรมดา มจี านวน 71,358 คน 

คดิเป็นร้อยละ 60.21 
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1.2 จ านวนเกษตรกรท ีม่หีนี้ค้างช าระ 
จากจ านวนหนี้รวมของเกษตรกรหลงัจากออกโครงการ เกษตรกรท ีห่มดหนี้ค้างช าระท ัง้หมดมจี านวน                   

24,629 คน คดิเป็นร้อยละ 20.78 ของเกษตรกรท ัง้หมด 

1.3 จ านวนเกษตรกรในแต่ละช ัน้หนี้ 
จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจาก 3 จงัหวดั รวม 118,508 คน สามารถแบ่งตามชัน้หนี้ต่าง ๆ ได้ดงันี้ 

 
ภาพท่ี 1 จ านวนเกษตรกรในแต่ละช ัน้หนี้ท ัง้ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลงัออกโครงการ 

ระยะเวลาก่อนเข้าโครงการ  
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่1 มจี านวนคน 73,725 คน คดิเป็นร้อยละ 62.21  
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่2 มจี านวนคน 10,465 คน คดิเป็นร้อยละ 8.83  
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่3 มจี านวนคน 9,390 คน คดิเป็นร้อยละ 7.92 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่4 มจี านวนคน 13,273 คน คดิเป็นร้อยละ 11.20 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่5 มจี านวนคน 11,655 คน คดิเป็นร้อยละ 9.84 
ระยะเวลาหลงัออกโครงการ 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่1 มจี านวนคน 84,137 คน คดิเป็นร้อยละ 71.00 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่2 มจี านวนคน 7,892 คน คดิเป็นร้อยละ 6.66 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่3 มจี านวนคน 7,202 คน คดิเป็นร้อยละ 6.08 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่4 มจี านวนคน 10,101 คน คดิเป็นร้อยละ 8.52 
- ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่5 มจี านวนคน 9,176 คน คดิเป็นร้อยละ 7.74 

 การนบัจ านวนเกษตรกรว่ามสีถานะหนี้เป็น NPLs หรอืไม่นัน้ สามารถหาได้จากชัน้หนี้  โดยจะแบ่งเป็น
ชัน้หนี้ช ัน้ท ี ่1 และช ัน้หนี้ข ัน้ท ี่ 2 หมายถึง เกษตรกรท ีม่ ี “สถานะหนี้ปกติ” ส่วนชัน้หนี้ข ัน้ท ี ่3 ถงึ ช ัน้หนี้ข ัน้ท ี ่5 

หมายถงึ เกษตรกร ท ีม่ ี“สถานะหนี้ NPLs” โดยแบ่งตามระยะเวลา ดงันี้ 
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ภาพท่ี 2 จ านวนเกษตรกรท ีม่สีถานะหนี้ NPLs 

ระยะเวลาก่อนเข้าโครงการมจี านวนเกษตรกรท ีม่สีถานะหนี้ NPLs 34,318 คน คดิเป็นร้อยละ 28.96  

และมสีถานะหนี้ปกต ิ84,190 คน คดิเป็นร้อยละ 71.04     

 ระยะเวลาหลงัเข้าโครงการมจี านวนเกษตรกรท ีม่ ีสถานะหนี้ NPLs 26,479 คน คดิเป็นร้อยละ 22.34  

และมสีถานะหนี้ปกต ิ92,029 คน คดิเป็นร้อยละ 77.66 

2. การจดักลุ่มโดย K-Means  
ผลการจดักลุ่มสามารถจดักลุ่มได้ 3 กลุ่ม โดยใช้วธิ ีElbow ตามล าดบัจากมากไปน้อย สรุปได้ดงันี้ [3]     
กลุ่มท ี ่1 ค ือ กลุ่มเกษตรกรท ีช่ าระดอกเบี้ ยได้บางส่วน เมือ่สิ้นสุดโครงการ จ านวนเงนิกู้ต ่า ไม่เก ิน 

500,000 บาท 
กลุ่มท ี่ 2 คอื  กลุ่มเกษตรกรท ี่ช าระดอกเบี้ ยได้บางส่วน เมื่อสิ้ นสุดโครงการ จ านวนเงินกู้ มากกว่า     

500,000 บาท 
กลุ่มท ี ่3 คอื กลุ่มเกษตรกรท ีไ่ม่สามารถช าระดอกเบี้ยได้ เมือ่สิ้นสุดโครงการ 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพกัหน้ีข้าว ประจ  าปี 2559 

ในการศึกษาการวจิยัจะใช้ตวัแบบสถติ ิMultinomial Logistic Regression ในการวเิคราะห์ปจัจยัท ีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมในการช าระเงนิดอกเบี้ ยสะสมของเกษตรกร พฤตกิรรมในการช าระยอดเงินต้นของเกษตรกร                 

และการเปลีย่นสถานะหนี้ของเกษตรกร โดยเริม่จากการคัดเลอืกตวัแปรท ีเ่หมาะสมทีสุ่ดเพือ่น าไปสร้างตวัแบบ

สถติ ิ

3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่า Person Correlation พบว่า ตวัแปรอิสระท ีน่ ามาอธบิายพฤตกิรรมในการช าระ

เงนิดอกเบี้ ยสะสมของเกษตรกร ( Y1) พฤตกิรรมในการช าระยอดเงินต้นของเกษตรกร ( Y2 ) และการเปลี่ยน-

สถานะหนี้ของเกษตรกร ( Y3 ) มคีวามสัมพันธ์ก ันในระดับท ี่ไม่เกนิ 0.5 ซึ่งหมายความว่ามคีวามสัมพันธ์ก ัน                

ในระดบัต ่า  

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25 - 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

600 
 

3.2 ผลการวเิคราะห์ Multinomial Logistic Regression  
การทดสอบค่าสัมประสิทธิโ์ดยการใช้สถิตทิดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น (Likelihood Ratio Tests) 

ในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง โดยดูจากค่า -2 Log Likelihood [4] จ านวนเกษตรกร 118,508 คน             

มรีายละเอียดดงันี้  

3.2.1 พฤตกิรรมในการช าระเงนิดอกเบี้ยสะสมของเกษตรกร ( Y1 ) ผลการพยากรณ์ได้ดงันี้  
ปจัจยัท ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการช าระเงนิดอกเบี้ ยสะสมของเกษตรกร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ย                       

ประเภทเกษตรกร 3S อายุสัญญาเงนิกู้ วงเงนิกู้รายสัญญา จ านวนครัง้ในการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอื และจ านวน

ครัง้ในการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลอื สามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการช าระดอกเบี้ยสะสมของ

เกษตรกร ( 2Nagelkerke - R ) ได้ร้อยละ 60.90 ตลอดจนมปีระสิทธภิาพในการพยากรณ์ความถูกต้องของพฤตกิรรม

การช าระดอกเบี้ ยสะสมของเกษตรกรได้ร้อยละ 88.40 และค่า -2 Log Likelihood (3537.142) ซึ่งค่าต ่ากว่า                

Null model (63396.633) แสดงว่า แบบจ าลองมคีวามเหมาะสม  

3.2.2 พฤตกิรรมในการช าระเงนิยอดเงนิต้นคงเหลอืของเกษตรกร ( Y2 ) ผลการพยากรณ์ได้ดงันี้   
ปจัจยัท ีม่ ีผลต่อพฤตกิรรมในการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืของเกษตรกร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ย

การเปลี่ยนโครงการ ความถี่ในการช าระ ประเภทเกษตรกร 3S อายุ อายุสัญญาเงนิกู้  วงเง ินกู้รายสัญญา                 
จ านวนครัง้ในการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอื และจ านวนครัง้ในการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลือสามารถอธิบาย    
ความผนัแปรของพฤตกิรรมการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืของเกษตรกร ( 2Nagelkerke - R ) ร้อยละ 69.40 ตลอดจน         
มปีระสิทธิภาพในการพยากรณ์ความถูกต้องของพฤตกิรรมการช าระยอดเงินต้นคงเหลอืของเกษตรกรได้ร้อยละ 
95.80 และค่า -2 Log Likelihood (11005.919) ซึง่ค่าต ่ากว่า Null model (69014.569) แสดงว่า แบบจ าลอง          
มคีวามเหมาะสม 

3.2.3 พฤตกิรรมการเปลีย่นสถานะหนี้ของเกษตรกร ( Y3 ) ผลการพยากรณ์ได้ดงันี้                       
ปจัจยัท ีม่ผีลต่อพฤติกรรมในการเปลีย่นสถานะหนี้ของเกษตรกร ได้แก่ การเปลีย่นโครงการ 

ความถี่ในการช าระ ประเภทเกษตรกร 3S เพศ และอายุสามารถอธบิายความผันแปรของพฤตกิรรมการเปลีย่น
สถานะหนี้ของเกษตรกร ( 2Nagelkerke - R ) ร้อยละ 30.20 ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความถูกต้อง
ของพฤตกิรรมการช าระยอดเงินต้นคงเหลอืของเกษตรกรได้ร้อยละ 96.90และค่า -2 Log Likelihood (3095.323) 
ซึง่ค่าต ่ากว่า Null model (12699.514) แสดงว่า แบบจ าลองมคีวามเหมาะสม 
 

อธิปรายผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทัว่ไปพฤติกรรมของเกษตรกร 
เกษตรกรท ีเ่ข้าร่วมโครงการมีจ านวน 118,508 คน เป็นเกษตรกรประเภทเกษตรกรประชารัฐหรือ                

ผู้มรีายได้น้อย (S1) จ านวน 47,150 คน คดิเป็นร้อยละ 39.79 เกษตรกรประเภทเกษตรกรบุคคลธรรมดา (S2) 
จ านวน 71,358 คน คดิเป็นร้อยละ 60.21 เมือ่สิ้นสุดโครงการมยีอดหนี้สะสมคงเหลอืลดลง คดิเป็นร้อยละ 18.69  
มคีนหมดหนี้ค้างช าระ 24,629 คน คดิเป็นร้อยละ 20.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการท ัง้หมดและก่อนเข้าร่วมโครงการ 
มเีกษตรท ีเ่ป็นหนี้  NPLs จ านวน 34,318 คน คดิเป็นร้อยละ 28.96 ของผู้เข้าร่วมโครงการท ัง้หมดเมื่อสิ้ นสุด
โครงการมจี านวนเกษตรท ี่เป็นหนี้ NPLs จ านวน 26,474 คน ลดลงจ านวน 7,839 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84               



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25 - 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

601 
 

และคนเปลีย่นแปลงจากสถานะหนี้ปกต ิเป็นสถานะหนี้  NPLs เมื่อสิ้นสุดโครงการมจี านวน 5 คน ท าให้มียอด
ดอกเบี้ ยสะสมคงเหลือเพิ่มมากข ึ้น ร้อยละ 42.59 และยอดเงินต้นลดลงร้อยละ 36.88 อีกท ัง้การย้ายหรือ
เปลีย่นแปลงโครงการยงัส่งผลกระทบต่อการช าระดอกเบี้ยสะสมของเกษตร ดงันี้    

กลุ่มท ี ่1 กลุ่มลูกค้าเกษตรกรท ีย่ ังคงอยู่ ในโครงการพักช าระหนี้ ต้นเง ินและลดดอกเบี้ยเกษตรกร                          
ผู้ปลูกข้าว ปี 2550/60 และไม่มกีารย้ายโครงการ ร้อยละ 18 

กลุ่มท ี ่2 กลุ่มลูกค้าเกษตรกรท ีม่ ีการย้ายหรอื เปลีย่นแปลงโครงการระหว่างอยู่ในโครงการพกัช าระหนี้  
ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2550/60 ร้อยละ 22               

กลุ่มท ี ่3 กลุ่มลูกค้าเกษตรกรท ีม่กีารย้ายหรอืเปลีย่นแปลงโครงการเมือ่จบ โครงการพกัช าระหนี้ เงนิต้น
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2550/60 ร้อยละ 59 

สามารถอธิบายได้ว่าการย้ายหรือเปลีย่นแปลงโครงการท ัง้ระหว่างหรือเมื่อสิ้ นสุดโครงการส่งผลต่อ    

การช าระดอกเบี้ยสะสมของเกษตรกร 

2. จดักลุ่มพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ียเกษตรกร
ผู้ปลกูข้าว ปี 2559/60 

2.1 การวเิคราะห์การจดักลุ่ม 
กลุ่มท ี ่1 ค ือ กลุ่มเกษตรกรท ีช่ าระดอกเบี้ ยได้บางส่วน เมือ่สิ้นสุดโครงการ จ านวนเงนิกู้ต ่า ไม่เก ิน 

500,000 บาท มจี านวน 98,139 คน คดิเป็นร้อยละ 82.81 

กลุ่มท ี่ 2 คอื  กลุ่มเกษตรกรท ี่ช าระดอกเบี้ ยได้บางส่วน เมื่อสิ้ นสุดโครงการ จ านวนเงินกู้ มากกว่า     

500,000 บาท มจี านวน 18,410 คน คดิเป็นร้อยละ 15.54 

กลุ่มท ี่ 3 คอื  กลุ่มเกษตรกรท ี่ไม่สามารถช าระดอกเบี้ ยได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีจ านวน 1,959 คน                  

คดิเป็นร้อยละ 1.65 

2.2 พฤตกิรรมของเกษตรกรท ีเ่ข้าร่วมโครงการพกัหนี้ข้าว 
จากการวเิคราะห์การจดักลุ่ม (K – Means) พบว่าพฤตกิรรมในการช าระเงนิดอกเบี้ยสะสมของเกษตรกร

ในกลุ่มท ี่ 1 มีการช าระเงินดอกเบี้ยสะสมดีข ึ้นร้อยละ 3.32 กลุ่มท ี ่2 มกีารช าระเงินดอกเบี้ ยสะสมแย่ลง                        
ร้อยละ 37.06 และกลุ่มท ี ่3 มกีารช าระเงนิดอกเบี้ยสะสมแย่ลงร้อยละ 57.65 

พฤตกิรรมในการช าระยอดเงนิต้นของเกษตรกรในกลุ่มท ี ่1 มกีารช าระยอดเงนิต้นดีข ึ้นร้อยละ 20.35  
กลุ่มท ี ่2 มกีารช าระยอดเงนิต้นดขี ึ้นร้อยละ 17.08 และกลุ่มท ี ่3 มกีารช าระยอดเงนิต้นดขี ึ้นร้อยละ 17.19 

การเปลี่ยนสถานะหนี้ของเกษตรกรในกลุ่มท ี ่1 มกีารเปลี่ยนสถานะหนี้ในทางดีข ึ้นร้อยละ 96.82         
แย่ลงร้อยละ 3.18 กลุ่มท ี่ 2 มกีารเปลี่ยนสถานะหนี้ในทางดีข ึ้นร้อยละ 94.14 แย่ลงร้อยละ 5.86 และกลุ่มท ี ่3       
มกีารเปลีย่นสถานะหนี้ในทางดขี ึ้นร้อยละ 91.58 แย่ลงร้อยละ 8.42 
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3. สมการการพยากรณ์ 

3.1 ด้านการช าระดอกเบี้ยสะสม (Y1) 

 
 
 
 

y1log  = 27.159 - 3.561(IRN ) + 0.680(S123 ) + 0.119(CIFREG_AGE ) + 0.087(CIFREG_AGE ) - 0 1 2 3y2
                  0.474(CRLMT ) - 0.447(CRLMT ) - 1.204(Count_BAL ) - 0.868(Count_BAL ) - 2 3 0 1
                 
                  0.574(Count_BAL ) - 6.570(Count_ACR ) - 4.138(Count_ACR ) - 2.278(Count_ACR )2 0 1 2

   

หมายเหตุ : y1 คอื ยอดเงนิดอกเบี้ยสะสมคงเหลอืลดลงแต่ยงัคงเหลอืเมือ่สิ้นสุดโครงการ 

    y2  คอื ไม่มกีารช าระยอดเงนิดอกเบี้ยสะสมคงเหลอืตัง้แต่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

การหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอยมลัตโินเมยีลโลจสิตกิ [4] ของพฤตกิรรมในการช าระเงนิดอกเบี้ยสะสม
ของเกษตร เกษตรกรกลุ่มท ีม่พีฤตกิรรมการช าระดอกเบี้ยมกีารเปลีย่นแปลงท ีด่ขี ึ้น ยอดเงนิดอกเบี้ยสะสมคงเหลอื

ลดลง แต่ยงัคงเหลอืยอดเงนิดอกเบี้ยสะสมเมือ่สิ้นสุดมตีวัแปรท ีเ่ก ีย่วข้องคือ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ ย 

ตัง้แต่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการพกัหนี้ข้าว ( IRN0 ) ประเภทเกษตรกรประชารฐั ( S1231 ) อายุสัญญาเงนิกู้

มากกว่ า 10 ปี  แต่ ไม่ เก ิน 20 ปี  ( CIFREG_AGE2 )  อ ายุสัญญ าเงินกู้ม ากกว่า  20 ปี  แต่ไ ม่ เก ิน 30 ปี                                         

(CIFREG_AGE3 ) ช่วงวงเงนิกู้รายสัญญามากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกนิ 40,000 บาท (CRLMT2 ) ช่วงวงเงนิกู้
รายสัญญามากกว่า 40,000 บาท  แต่ไม่เก ิน 60,000 บาท (CRLMT3 ) ช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืจ านวน 1 ครัง้                     

(Count_BAL1 ) ช าระยอดเงินต้นคงเหลือจ านวน 2 ครัง้ (Count_BAL2 ) ไม่มีการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลือ                      

(Count_ACR0 ) ช าระดอกเบี้ยคงเหลือสะสมจ านวน 1 ครัง้ (Count_ACR1) และช าระดอกเบี้ยคงเหลือสะสมจ านวน    

2 ครัง้ ( Count_ACR2 ) หมายความว่า โอกาสท ีเ่กษตรกรกลุ่มท ี่มพีฤตกิรรมการช าระดอกเบี้ยไม่มกีารเปลีย่นแปลง             

จะเพิม่ข ึ้น เมือ่ปจัจยัข้างต้นเพิม่ข ึ้น 1 หน่วย 

      3.2 ด้านการช าระยอดเงนิคงเหลอืสะสม (Y2) 

 
 
 
 

y0log = 1.822(IRN ) - 0.610(DISTFRE ) + 1.279(S123 ) - 1.012(AGE ) - 0.663(AGE ) +0 1 1 1 2y2
                  0.696(CIFREG_AGE ) + 0.728(CIFREG_AGE ) - 0.357(Count_ACR ) 2 3 1

 

 
 
 
 

y1log  = 27.995 - 1.492(IRN ) - 0.820(DISTFRE ) + 0.681(S123 ) - 0.582(AGE ) - 0.563(CIFREG_AGE ) - 0 1 1 2 1y2
                5.727(Count_BAL ) - 5.187(Count_BAL ) - 4.691(Count_BAL ) + 1.312(Count_ACR0 1 2 0) + 
 
                0.758(Count_ACR )1
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หมายเหตุ : y0 คอื ไม่มยีอดเงนิต้นคงเหลอืเมือ่สิ้นสุดโครงการ 

    y1  คอื ยอดเงนิต้นคงเหลอืลดลงแต่ยงัคงเหลอืยอดเงนิเมือ่สิ้นสุดโครงการ 
    y2  คอื ไม่มกีารช าระยอดเงนิคงเหลอืตัง้แต่เข้าโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

การหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอยมัลตโินเมยีลโลจสิตกิ [4] ของพฤตกิรรมในการช าระเงนิยอดเงนิต้น
คงเหลอืของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มท ีม่พีฤตกิรรมการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืไม่มยีอดเงนิต้นคงเหลอืเมือ่สิ้นสุด
โครงการพกัหนี้ข้าว มตีวัแปรท ีเ่ก ีย่วข้องคอื  อัตราดอกเบี้ย ท ีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย ตัง้แต่เข้าร่วม
โครงการจนสิ้นสุดโครงการพกัหนี้ข้าว ( IRN0 ) ความถี่ในการช าระรายปี (DISTFRE1 ) ประเภทเกษตรกรประชารัฐ   
( S1231 ) ช่วงอายุไม่เกนิ 30 ปี ( AGE1 ) ช่วงอายุต ัง้แต่ 31 ถงึ 60 ปี ( AGE2 ) อายุสัญญาเงนิกู้มากกว่า 10 ปี แต่ไม่
เก ิน 20 ปี  ( CIFREG_AGE2 )  อ ายุ สัญญ า เงิน กู้ ม าก กว่ า  20 ปี  แต่ ไ ม่ เก ิน  30 ปี  ( CIFREG_AGE3  )                                         
และช าระดอกเบี้ยคงเหลอืสะสมจ านวน 1 ครัง้ (Count_ACR1) หมายความว่า โอกาสท ีเ่กษตรกรกลุ่มท ีม่พีฤตกิรรม
การช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากยอดเงนิต้นคงเหลอืสะสม เมือ่ปจัจยัข้างต้นเพิม่ข ึ้น 1 หน่วย 

เกษตรกรกลุ่มท ี่ม ีพฤติกรรมการช าระย อดเงินต้นคง เหลือ  ท า ให้ย อดเงินต้นคงเหลือ ลดลง                        
แต่ยงัคงเหลอืยอดเงนิเมือ่สิ้นสุดโครงการพกัหนี้ข้าว มตีวัแปรท ีเ่ก ีย่วข้องคอื อัตราดอกเบี้ยท ีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง
อัตราดอกเบี้ย ตัง้แต่เข้าร่วมโครงการจนสิ้ นสุดโครงการพักหนี้ข้าว ( IRN0 ) ความถีใ่นการช าระรายปี ( DISTFRE1 ) 
ประเภทเกษตรกรประชารัฐ ( S1231 ) ช่วงอายุต ัง้แต่ 31 ถึง 60 ปี ( AGE2 ) อายุสัญญาเงินกู้ไม่เก ิน 10 ปี                         
(CIFREG_AGE1) ไม่มกีารช าระยอดเงินต้นคงเหลอื  ( Count_BAL0 ) ช าระยอดเงินต้นคงเหลือจ านวน 1 ครัง้                       
(Count_BAL1 ) ช าระยอดเงินต้นคงเหลือจ านวน 2 ครัง้ (Count_BAL2 ) ไม่มีการช าระดอกเบี้ยสะสมคงเหลือ                        
(Count_ACR0 ) ช าระดอกเบี้ยคงเหลอืสะสมจ านวน 1 ครัง้ (Count_ACR1) หมายความว่า โอกาสท ีเ่กษตรกรกลุ่มท ีม่ ี
พฤติกรรมการช าระยอดเงนิต้นคงเหลอืไม่มีการเปลีย่นแปลงจากยอดเงินต้นคงเหลือสะสม เมือ่ป ัจจ ัยข้างต้น
เพิม่ข ึ้น 1 หน่วย 

3.3 ด้านการเปลีย่นสถานะหนี้เกษตรกร (Y3) 

 
 
 
 

y0log  = 12.720 - 1.653(IRN ) + 1.191(ZSUBPLN ) - 0.332(DISTFRE ) - 0.194(S123 ) - 0.186(AGE ) - 0 0 1 1 2y2
                   2.477(CRLMT ) - 2.146(CRLMT ) - 1.511(CRLMT ) - 4.930(Count_BAL ) - 4.428(C1 2 3 0 ount_BAL ) - 1

                   2.606(Count_BAL ) - 4.590(Count_ACR ) - 2.499(Count_ACR ) - 1.335(Count_ACR )2 0 1 2

 

 
 
 
 

y1log  = -18.171 + 2.051(ZSUBPLN )  + 0.830(DISTFRE ) + 20.783(DEBT ) + 20.682(DEBT ) + 0 1 1 2y2
                  20.230(DEBT ) - 3.229(CRLMT ) - 2.130(Count_BAL ) - 2.015(Count_BAL ) - 1.216(Count_B3 1 0 1 AL ) - 2

                  2.957(Count_ACR ) - 1.389(Count_ACR )0 1

 

หมายเห ตุ : y0 ค ือ  สถานะหนี้ของเกษตรกรท ี่ไม่เป็น NPLs และไม่มีการเป ลี่ยนแปลงตัง้แต่                  
เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 
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     y1  คือ สถานะหนี้ของเกษตรกรท ี่เป็น NPLs และมีการเปลีย่นสถานะเป็นเกษตรกร           

ท ีไ่ม่เป็น NPLs ตัง้แต่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 
     y2  คือ ส ถานะหนี้ข อ งเกษตรกรท ี่ เป็ น NPLs และไ ม่มีก าร เปลี่ย นแป ลงตั ้งแ ต่                     

เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

 การหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอยมัลตโินเมยีลโลจสิตกิ  [4] ของพฤตกิรรมการเปลีย่นสถานะหนี้ของ
เกษตรกร เกษตรกรกลุ่มท ีม่กีารเปลีย่นสถานะหนี้ มตีวัแปรท ี่เก ีย่วข้องคอื  อัตราดอกเบี้ยท ี่ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
อัตราดอกเบี้ย ตัง้แต่เข้าร่วมโครงการจนสิ้ นสุดโครงการพกัหนี้ข้าว ( IRN0 ) การย้ายหรอืเปลีย่นโครงการท ี่ไม่มี  
การย้ายโครงการระหว่างเข้าร่วมโครงการพกัหนี้ข้าว ( ZSUBPLN0 ) ความถีใ่นการช าระรายปี (DISTFRE1 ) ประเภท
เกษตรกรประชารฐั( S1231 ) ช่วงอายุต ัง้แต่ 31 ถงึ 60 ปี ( AGE2 ) ช่วงวงเงนิกู้รายสัญญาไม่เก ิน 20,000 บาท                  
( CRLMT1 ) ช่วงวงเงินกู้รายสัญญามากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกนิ 40,000 บาท ( CRLMT2 ) ช่วงวงเงนิกู้ราย
สัญญ ามากกว่ า 40,000 บาท  แต่ไ ม่เก ิน 60,000 บ าท  ( CRLMT3 )  ไ ม่มีการช าร ะย อด เงินต้นคงเหลือ                             
(Count_BAL0 ) ช าระยอดเงินต้นคงเหลือจ านวน 1 ครัง้ (Count_BAL1 ) ช าระยอดเงินต้นคงเหลือจ านวน 2 ครัง้                  
(Count_BAL2 ) ไม่มีการช าระดอกเบี้ ยสะสมคงเหลอื ( Count_ACR0 ) ช าระดอกเบี้ยคงเหลอืสะสมจ านวน 1 ครัง้                  
(Count_ACR1) ช าระดอกเบี้ยคงเหลอืสะสมจ านวน 2 ครัง้ (Count_ACR2 ) หมายความว่า โอกาสท ีเ่กดิการเปลีย่น
สถานะหนี้ของเกษตรกร เมือ่ปจัจยัข้างต้นเพิม่ข ึ้น 1 หน่วย 

เกษตรกรกลุ่มท ีม่ ีการเปลีย่นสถานะหนี้ มปีจัจยัการย้ายหรอื เปลี่ยนโครงการท ีไ่ ม่มกีารย้ายโครงการ
ระหว่างเข้าร่วมโครงการพักหนี้ข้าว ( ZSUBPLN0 ) ความถี่ในการช าระรายปี ( DISTFRE1 ) จ านวนเงินกู้ของ
เกษตรกรไม่เกนิ 500,000 บาท (DEBT1) จ านวนเงนิกู้ของเกษตรกรมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 
บาท ( DEBT2 ) จ านวนเงินกู้ของเกษตรกรมากกว่า 1,000,000 บาท (DEBT3 ) ช่วงวงเงินกู้รายสัญญาไม่เก ิน 
20,000 บาท  แต่ไ ม่เก ิน 1,500,000 บ าท  ( CRLMT1 ) ไม่มีก ารช าร ะย อด เงินต้นคงเหลือ ( Count_BAL0 )                       
ช าร ะย อ ด เงิน ต้นคง เห ลือ จ านวน  1 ครั ้ง  ( Count_BAL1 )  ช าร ะย อ ด เงิน ต้นคง เห ลือ จ านวน  2 ครั ้ง                                     
(Count_BAL2 ) ไม่มีการช าระดอกเบี้ ยสะสมคงเหลอื ( Count_ACR0 ) ช าระดอกเบี้ยคงเหลอืสะสมจ านวน 1 ครัง้                 
(Count_ACR1) จ านวนเงินกู้ของเกษตรกรไม่เกนิ 500,000 บาท ( DEBT1) จ านวนเงินกู้ของเกษตรกรมากกว่า 
500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ( DEBT2 ) จ านวนเงินกู้ของเกษตรกรมากกว่า 1,000,000 บาท  แต่ไม่
เกนิ 1,500,000 บาท (DEBT3 ) หมายความว่า โอกาสท ี่มกีารเปลี่ยนสถานะหนี้ของเกษตรกรเมื่อปจัจยัข้างต้น
เพิม่ข ึ้น 1 หน่วย 
                                                       
สรุปผลการวิจัย 

 จากศกึษาสามารถสรุปผลวิจยันี้ได้ว่าในภาพรวมโครงการพกัช าระหนี้ต้นเง ินและลดดอกเบี้ยเกษตรกร  

ผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 เมื่อสิ้ นสุดโครงการมยีอดหนี้สะสมคงเหลือลดลง คิดเป็นร้อยละ 18.69 มีคนหมดหนี้                

ค้างช าระ 24,629 คน คดิเป็นร้อยละ 20.78 ของผู้เข้าร่วมโครงการท ัง้หมด และก่อนเข้าร่วมโครงการมลูีกหนี้  
NPLs จ านวน 34,318 คน คดิเป็นร้อยละ 28.96 ของผู้เข้าร่วมโครงการท ัง้หมดเมือ่สิ้นสุดโครงการมจี านวนลูกหนี้  

NPLs จ านวน 26,474 คน ลดลงจ านวน 7,839 คน คดิเป็นร้อยละ 22.84 และคนเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนี้ปกติ                

เป็นสถานะหนี้ NPLs เมื่อสิ้ นสุดโครงการมีจ านวน 5 คน ท าให้มียอดดอกเบี้ยสะสมคงเหลือเพิ่มมากข ึ้น                      

ร้อยละ 42.59 และมยีอดเงนิต้นคงเหลอืลดลง ร้อยละ 36.88 เนือ่งมาจากมกีารย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงโครงการ    

ท ัง้ระหว่าง และเมือ่สิ้นสุดโครงการ ซึง่เป็นปจัจยัหนึง่ท ีส่่งผลกระทบต่อโครงการพกัช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ย
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 และจากผลการจดักลุ่มพฤตกิรรมของเกษตรกรท ี่ได้สามารถใช้เป็นข้อ มูล                

ในการสนบัสนุนการพจิารณาวงเงนิกู้ของเกษตรกร และช่วยก าหนดแนวทางนโยบายการบรหิารจดัการเกษตรกร  
แต่ละกลุ่มได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าครัง้นี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนือ่ งจากได้รบัความรู้ ค าปรึกษา แนวทาง       

ในการแก้ป ัญหา และข้อคดิเหน็จาก ผศ.ดร.วกิานดา ผาพนัธ์ ซึง่เป็นท ีป่รกึษาโครงงานพิเศษ รวมถึงคณาจารย์ 

ภาควชิาสถติปิระยุกต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืทุกท่าน และคณะพี่เลี้ยงจากทาง

ธนาคารเพือ่ เกษตรและสหกรณ์ท ี่ได้อบรมและให้แนวคดิต่าง ๆ ทางคณะผู้จดัท ารู้สึกซาบซึ้ง  ในความกรุณา                 

เป็นอย่างย ิง่และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   
สุดท้ายนี้คณะผู้จดัท าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครวั ท ีค่อยสนบัสนุนเป็นก าลงัใจ

ตลอดการศกึษาด้วยดตีลอดมา 
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บทคดัย่อ 
 การว ิจยัครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์  1) เพือ่พัฒนาบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่โดยใช้กระบวนการ
เรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนิยม ส าหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 2) 
เพือ่ประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิต 3) เพื่อเปรียบเท ียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ และ 4) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนท ี่ม ี
ต่อบทเรยีนออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างงานวจิยัคอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยัได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 36 คน เครื่องมอืท ี่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ แบบประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา ด้านเทคนคิการผลติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
การวเิคราะห์ข้อมูลท ีใ่ช้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบท ี 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง การบวกทศนยิม ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 3 ตอน ได้แก่ 
1) การบวกทศนิยมท ีเ่ป็นบวกด้วยทศนยิมท ีเ่ป็นบวก 2) การบวกทศนยิมท ีเ่ป็นลบด้วยทศนยิมท ี่เป็นลบ 3) การ
บวกทศนยิมท ีเ่ป็นบวกด้วยทศนยิมท ีเ่ป็นลบ 2) ผู้เช ีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ พบว่า ด้านเนื้อหา
มคีวามเหมาะสมในระดับมากท ีสุ่ด (�̅� = 4.04, S.D. = 0.05) และด้านเทคนิคการผลติมีความเหมาะสมในระดับ
มากท ีสุ่ด (�̅� = 4.03, S.D. = 0.30) 3) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีนท ีเ่รยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิ ีร่ะดบั .05 และ 4) ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจหลังเรยีนรู้ด้วยบทเรยีน
ออนไลน์ อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด (�̅� = 4.72, S.D. = 0.48) 
 
ค าส าคญั: บทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่ การเรยีนรู้แบบผสมผสาน  เทคโนโลยคีลาวด์ 
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Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to develop m-learning with Blended learning on Addition of 
Decimals for student in Grade 7, 2) to evaluate quality of content and production techniques, 3) to compare 
pre- test and post- test scores, and 4)  to study students’  satisfaction on m- learning.  The sample in this 
research study consisted of 36 students in grade 7 of Princess Sirindhorn's College .  The purposive 
selection method was used.  The research modules included m- learning, quality of content, production 
techniques evaluation form learning achievement test and satisfaction questionnaire . Data analysis used 
in this work were mean, standard deviation (S.D), and dependent t-test. 
 The research findings were:  1)  the m- learning was comprised of three parts:  1.1)  addition of 
positive decimal numbers with positive decimal numbers, 1.2) adding a negative decimal with a negative 
decimal, and 1.3) adding a positive decimal number to a negative decimal number, 2) the experts assessed 
the m-learning and found that the topic was appropriated at a very high level ( = 4.83, S.D. = 0.05), and 
the m-learning quality of production techniques was found at a very high level ( = 4.83, S.D. = 0.30), 3) 
the post- test score was significantly higher than the pre- test score at .05 level, and 4)  students were 
satisfied after learning using the m-learning at a very high level( = 4.72, S.D. = 0.48). 
  
Keywords: M-learning, Blended Learning, Cloud Technology 
 
บทน า 
 ในปจัจุบันคณิตศาสตร์มีความส าค ัญต่อการพัฒนาความคดิของมนุษย์เป็นอย่างย ิ่ง ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ ค ิดอย่างมเีหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดว ิเคราะห์ปญัหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณติศาสตร์เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท ี่เก ีย่วข้อง 
คณติศาสตร์จงึมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชวีติ [1] นอกจากนี้คณติศาสตร์ยงัช่วยพฒันา
คนให้เป็นมนุษย์ท ีส่มบูรณ์ มีความสมดุลท ัง้ทางร่างกาย จิตใจ สตปิญัญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น ท าเป็น 
แก้ปญัหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข [2] การบวกทศนยิมเป็นหนึง่ในสาระการเรยีนรู้ส าคญั
ข ัน้พื้นฐานท ีผู้่เรยีนทุกคนจะต้องได้รบัการเรยีนรู้ เพื่อเป็นประตูในการต่อยอดจากพื้นฐานส าคญัไปสู่การ เรยีน
คณติศาสตร์ช ัน้สูง ตลอดจนวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์ต่อไป เช่น พชีคณิต ตรโีกณมติ ิเคม ีและฟิสิกส์ นอกจาก
เรือ่งของตวัเลขแล้วคณติศาสตร์เป็นวชิาท ีต้่องเรยีนรู้เก ีย่วกบักระบวนการคิด ผู้สอนจะต้องพฒันาผู้เรียนให้เก ิด
ทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา การให้เหตุผล การเช ือ่มโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์ ความคดิรเิร ิม่สร้างสรรค์ 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ และการน าเสนอ เนือ่งจากผู้เรยีนมศีกัยภาพในการเรยีนรู้ท ีต่่างกัน 
ครูจงึต้องจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
เพยีงอย่างเดยีวท าให้เกดิข้อจ ากดั เนือ่งจากผู้เรยีนแต่ละคนมศีกัยภาพทางการเรยีนรู้ท ีแ่ตกต่างกนัไป การน าการ
เรยีนการสอนแบบผสมผสานเข้ามาใช้จ ึงเป็นอีกวธิ ีท ีท่ าให้ ผู้เร ียนสามารถเรียนรู้ได้ดขี ึ้น การใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายท ัง้เป็นระบบการเรียนการสอนทีผ่สมผสานระหว่างการเรยีนแบบเผชญิหน้ากบัการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ [3] โดยน ามาร่วมกบัเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็น
เครือ่งมอืหนึง่ท ีจ่ะมส่ีวนช่วยให้การจดัการความรู้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ เนือ่งจากคุณสมบัตทิ ีย่ดืหยุ่นในการ
ใช้งาน สามารถเข้าถงึได้จากทุกอุปกรณ์ท ีส่ามารถเช ือ่มต่อระบบอินเทอร์เนต็ 
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 นอกจากกลยุทธ์การเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์จะมส่ีวนในการช่วยขบัเคลือ่นในการ
เรียนรู้ของผู้เรยีนให้ประสบความส าเร็จแล้ว ในยุคท ี่เทคโนโลย ีเข้ามามีบทบาทส าค ัญกับการศกึษานัน้ การ
ออกแบบการเรยีนการสอนด้วย M-learning จงึเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการสนบัสนุนการเรยีนการสอน โดย ค าว่า 
Mobile หมายถงึ การเคลือ่นท ี ่ค าว่า learning หมายถงึ การเรยีนรู้ เมือ่น าสองค านี้มารวมกนัจงึหมายถงึการเรยีนรู้
แบบเคลือ่นท ีไ่ด้ เป็นแนวคดิท ีส่นบัสนุนการเรยีนการสอนทีใ่ห้ท ัง้ผู้เรยีนผู้สอนตดิต่อสื่อสารกนัด้วยเสียง ภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว โดยสื่อสารกนัผ่านเทคโนโลย ีไร้สาย โมบายเลิร์นนิ่งนัน้ไม่ได้จ ากดัอุปกรณ์เพยีงแค่
โทรศพัท์มอืถอืแต่ยงัรวมไปถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร์พกพาไร้สายอื่น ๆ ด้วย [4] และผู้เรยีนสามารถเข้าถงึได้ทุก
สถานที่ โดยไม่จ าก ัดเวลา (anytime anywhere) ท าให้การเรยีนรู้มคีวามยดืหยุ่น ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง
ทรพัยากรต่าง ๆ การปฏิสัมพนัธ์เป็นไปได้ง่ายข ึ้น การประเมินผลและการติดตามการเรยีนรู้มปีระสิทธภิาพมาก
ย ิง่ข ึ้น [5] หากน าเทคโนโลยเีหล่านี้เข้ามาช่วยสอนจะส่งผลก่อให้เกดิความรวดเรว็ ความน่าเช ือ่ถอื ความปลอดภยั 
เพิม่แรงกระตุ้นให้กบัผู้เรยีน และเพิม่ประสิทธภิาพในการเรยีนการสอน 
 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ช ัน้มธัยมศกึษาปีท ี่  1 ผู้วจิยัได้สัมภาษณ์
ครูผู้สอนในรายวชิาคณิตศาสตร์พบว่า ครูผู้สอนมปี ัญหาในการจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากสิ่งเร้าท ีม่ ีผลต่อ
พฤตกิรรมในการเรยีนในปจัจุบัน เช่น เทคโนโลย ีต่าง ๆ ท ี่เข้ามามีบทบาทในชวีติประจ าว ันของผู้เรียนมากข ึ้น  
ท าให้ ผู้เรยีนนัน้ขาดความสนใจในการเรยีนการสอนในรูปแบบเดมิ ทางผู้สอนจงึมคีวามต้องการให้ ผู้วจิยัจ ัดท า
บทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่ในรายวิชาคณติศาสตร์ เรือ่ ง การบวกทศนยิม เพือ่เป็นการเปลีย่นแปลง
รูปแบบในการเรยีน เพือ่กระตุ้นและส่งเสรมิผู้เรยีนให้เกดิความสนใจ และสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองเรยีนได้ท ัง้
แบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้สอนจงึมคีวามต้องการจดัท าบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนท ี ่เพือ่ให้ผู้เรยีนได้
พฒันาทกัษะการคดิ ความสามารถในการเรยีนรู้อย่างต่อเนือ่ง น าความรู้ท ีไ่ด้รบัจากบทเรยีนไปเพิม่เตมิในรายวชิา
ท ีก่ าลงัศ ึกษาอยู่ และยงัสามารถทบทวนเนื้อหาสาระได้ตามท ี่ต้องการ และเปรยีบเท ียบพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนท ีเ่ก ิดจากการเรยีนรู้ท ีแ่ตกต่างจากรูปแบบเดมิ  เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธภิาพมากข ึ้น 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนท ี่ โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนยิม ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนิยม ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี่ 1 โรงเรยีนสิรนิธร
ราชวทิยาลยั  
 3. เพือ่ เปรยีบเท ียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ ผู้เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์บน
อุปกรณ์เคลือ่นท ี ่โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยคีลาวด์ เร ื่อง การบวกทศนยิม 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 
 4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนท ีม่ต่ีอบทเรียนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนท ี ่โดยใช้กระบวนการ
เรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ ง การบวกทศนยิม ส าหรบั นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 
โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ประชากรท ีใ่ช้ในการวจิยัค ือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลัย อ าเภอ
เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2562 จ านวน 456 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่างท ี่ใช้ในการวจิยั ค ือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิร ินธรราชวิทยาลัย 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2562 จ านวน 36 คน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 2. เคร่ืองมือการวิจยั 
  2.1 บทเรยีนออนไลน์ M-Learning เรือ่ง การบวกทศนยิม  
  2.2 แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 
  2.3 แบบประเมนิความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวตัถุประสงค์ (IOC) 
  2.4 แบบประเมนิคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนคิการผลติ 
  2.5 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
  2.6 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรยีน 
 3. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ผู้วจิยัได้พฒันาบทเรยีนออนไลน์ตามรูปแบบ ADDIE MODEL [6] โดยมขี ัน้ตอนการพฒันา ดงันี้ 
 1. Analysis ผู้ว ิจยัได้ท าการว ิเคราะห์ ศ ึกษาข้อมูลว ิจยัและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท ี่เก ี่ยวกบัวชิา
คณติศาสตร์และเนื้อหา เรือ่ง การบวกทศนยิม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1  
 2. Design ข ัน้ตอนการออกแบบ ผู้วจิยัออกแบบกจิกรรมและบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง การบวกทศนยิม 
อย่างเป็นระบบ มกีารก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัผลประเมินผล โดยการว ิเคราะห์จากค าอธบิาย
รายวชิาหรอืหน่วยการเรยีนรู้ ซึง่ยดึผลการเรยีนรู้ท ีค่าดหวงัและสาระการเรยีนรู้ท ีก่ าหนด เพือ่ให้ ผู้เรยีนบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท ีก่ าหนดไว้ [7] 
 3. Development ผู้วจิยัพฒันางานตามทีไ่ด้ออกแบบไว้ในข ัน้ต้น และน าแบบทดสอบให้ผู้เช ีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพือ่หาดชันคีวามสอดคล้องของข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) เมือ่พัฒนาเครือ่งมือ
วจิยัเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าบทเรยีนไปให้ผู้เช ีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบทางด้านเนื้อหาและเทคนคิ 
 4. Implementation  
  4.1 ผู้วจิยัช ี้แจงและแนะน าบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง การบวกทศนยิม  
  4.2 ผู้วจิยัให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เรือ่ ง การบวกทศนิยม แบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 
ข้อ โดยใช้ Google Form ทีใ่ห้บรกิารผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ 
  4.3 ผู้วจิ ัยได้น ากระบวนการสอนแบบผสมผสานมาใช้ตามรูปแบบของ Charles R. Graham [0] 
โดยมกีระบวนการสอนดงันี้ 
 4.3.1 ผู้สอนได้สอนการใช้บทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนยิม 
 4.3.2 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการศึกษาใบความรู้และแบบฝึกทกัษะโดยใช้
บทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง การบวกทศนยิม 
 4.3.3 ผู้เร ียนได้มกีารฝึกท ักษะทางคณติศาสตร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์และเป็นการเรยีน
ท ัง้แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ท ีเ่ป็นการผสมผสานสื่อกบัเทคโนโลย ีเพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ และอยาก
เรยีนรู้ในเนื้อหา เรือ่ง การบวกทศนยิม มากข ึ้น 
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 4.4 ผู้วจิยัให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เรือ่ง การบวกทศนยิม แบบ 4 ตวัเลอืก  
จ านวน 30 ข้อ โดยใช้ Google Form 
                    4.5 เมือ่ด าเนนิการทดลองครบทุกบทเรยีนแล้ว ผู้วจิยัให้ผู้เรยีนแต่ละคนท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรยีนท ีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้ Google Form ในรูปแบบ Rating Scale เรือ่ง การบวกทศนยิม 
 5. Evaluation น าบทเรยีนท ีผ่่านการทดลองใช้ และผ่านการประเมินไปใช้ก ับกลุ่มเป้าหมาย เพือ่หา
ผลสัมฤทธิแ์ละความพงึพอใจท ีน่ าไปใช้ในการวจิยัต่อไป 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติทิ ี(t-test) โดยก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ [8]   
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดบัมากท ีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั  3.50 – 4.40 หมายความว่า ระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั  2.50 – 3.40 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.50 – 2.40 หมายความว่า ระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.00 – 1.40 หมายความว่า ระดบัน้อยท ีสุ่ด 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันาบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่
 บทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่เร ือ่ง การบวกทศนยิม ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 3 เรือ่ง ค ือ  
1. การบวกทศนยิมท ีเ่ป็นบวกด้วยทศนยิมท ีเ่ป็นบวก 2. การบวกทศนยิมท ีเ่ป็นลบด้วยทศนยิมท ีเ่ป็นลบ 3. การ
บวกทศนยิมท ีเ่ป็นบวกด้วยทศนยิมท ีเ่ป็นลบ ตวัอย่างหน้าจอบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่แสดงดงัภาพที ่
1 – 3 
 

    
(ก) (ข) 

ภาพท่ี 1 ผลการพฒันาบทเรยีนส่วนตดิต่อผู้ใช้และการใช้งาน 
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 จากภาพที ่1 (ก) เป็นหน้าแรกของบทเรยีนออนไลน์ โดยจะให้ผู้เรยีนกดปุ่ม Start เพือ่เร ิม่ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน และภาพที ่1 (ข) เป็นหน้าของบทเรยีนต่าง ๆ ภายในเนื้อหา 

 

    
 

(ก) (ข) 
ภาพท่ี 2 เนื้อหาบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่

 

จากภาพที ่2 (ก) และภาพที ่2 (ข) เป็นหน้าของบทเรยีนต่าง ๆ  ภายในเนื้อหา โดยผู้เรยีนสามารถศกึษา
ได้ท ัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์  

 

    
 

(ก) (ข) 
ภาพท่ี 3 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
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จากภาพที ่3 (ก) เป็นแบบฝึกทกัษะเพื่อทบทวนความเข้าใจ ซึง่ ผู้เรยีนจะได้ท ากต่็อเมือ่ศ ึกษาใบความรู้
เสรจ็แล้ว และภาพที ่3 (ข) เป็นหน้าแบบทดสอบ ซึง่จะมที ัง้แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 

บทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ีท่ ีผู้่วจิยัพฒันาข ึ้นได้ผ่านการประเมนิคุณภาพ ด้านเนื้อหาและด้าน 

เทคนคิการผลติจากผู้เช ีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลปรากฏดงัตารางท ี ่1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่ส าหรบัผู้เช ีย่วชาญ 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

ด้านเน้ือหา 4.04 0.05 มากท ีสุ่ด 
ด้านเทคนิคการผลิต 4.03 0.30 มากท ีสุ่ด 

 
 จากตารางท ี ่1 แสดงให้เหน็ว่าในภาพรวม ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากท ีสุ่ด (�̅� = 4.04, 
S.D. = 0.05) และด้านเทคนคิการผลติมคีวามเหมาะสมในระดบัมากท ีสุ่ด (�̅� = 4.03, S.D. = 0.30) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิประสิทธภิาพจากการเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 30 93.70 
คะแนนระหว่างเรียน (E2) 30 89.81 

 
 จากตารางท ี ่2 พบว่าบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 03.00/00.01 ซึง่สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 00/00  
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

*มนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่.05 
 
 จากตารางท ี ่3 พบว่าผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน (�̅� = 26.64, S.D. = 2.84) สูงกว่าก่อน
เรยีน (�̅� = 22.11, S.D. = 3.54) อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการเรยีนรู้ด้วยบทเรยีน
ออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนท ี ่โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลย ีคลาวด์ช่วยให้ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนดขี ึ้น 
 
 
 
 

คะแนน N �̅� ∑𝑫 ∑𝑫𝟐  t 

ก่อนเรียน 30 22.11 
104 1131 10.06 

หลงัเรียน 30 26.04 
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ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนท ีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่

รายการ  �̅� S.D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. มคีวามชดัเจน ถูกต้อง สมบูรณ์  4.60 0.53 มากท ีสุ่ด 

2. การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท า
ความเข้าใจ 

 4.00 0.42 มากท ีสุ่ด 

3. ผู้เรยีนสามารถเข้าเรยีนได้ทุกท ีทุ่กเวลา  4.61 0.55 มากท ีสุ่ด 

4. มีแบบทดสอ บทั ้งก่ อนเรียนและหลัง เรียน ส ามารถ
เปรยีบเทยีบผลคะแนนได้ 

 4.06 0.35 มากท ีสุ่ด 

5. การอธบิายเนื้อหามคีวามชดัเจน เข้าใจง่าย  4.64 0.54 มากท ีสุ่ด 

6. การจัดล าด ับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัท าให้เข้าใจง่าย 

 4.05 0.44 มากท ีสุ่ด 

0. ความเหมาะสมในการตัง้ค าถาม ค าตอบของแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรยีน 

 4.02 0.57 มากท ีสุ่ด 

0. เข้าใจเนื้อหาวชิามากข ึ้น เมือ่เรยีนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์  4.60 0.48 มากท ีสุ่ด 

0. มปีระโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิม่เตมิ และให้ความรู้ในวงกว้าง  4.02 0.57 มากท ีสุ่ด 

10. สามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง  4.03 0.38 มากท ีสุ่ด 

11. การควบคุมบทเรยีนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมคีวามเข้าใจ
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

 4.60 0.48 มากท ีสุ่ด 

12. ความเหมาะสมของการเช ือ่มโยงเนื้อหาภายในบทเรยีน  4.00 0.48 มากท ีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม  4.72 0.48 มากท ีสุ่ด 

  
 จากตารางท ี ่4 พบว่า ในภาพรวมผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนออนไลน์บนอุปกรณ์เคลือ่นท ี ่อยู่ใน
ระดบัมากท ีสุ่ด (�̅� = 4.72, S.D. = 0.48)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ M-Learning ได้ด าเนนิการอย่างมแีบบแผน โดยการศกึษาและวเิคราะห์
เนื้อหา ก าหนดวตัถุประสงค์ แบบทดสอบทีน่ าว ัดผลสัมฤทธิข์อง ผู้เรยีน และได้รบัการตรวจสอบจากผู้เช ีย่วชาญ
ทางด้านเนื้อหา และทางด้านเทคนคิ พบว่าผลการประเมนิคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท ี่ดมีาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิ ัย
ของ ศริพิล  แสนบุญส่ง [9] เร ือ่ง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ห้องเรยีนกลบัด้านโดยใช้เทคโนโลยคีลาวด์  
ท ีม่ผีลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรบัครูของนักศึกษาปรญิญาตรี ท ี่กล่าวว่า ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ท ีพ่ฒันาข ึ้น ประสิทธภิาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด 
 2. ผลการศกึษาประสิทธภิาพบทเรยีนออนไลน์ M-Learning เรื่อง การบวกทศนยิม มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากบั 03.00/00.01 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 00/00 ในท ีน่ี้จะเหน็ได้ว่า ค่าแบบทดสอบ
ระหว่างเรยีน (E1) สูงกว่า ค่าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เหตุผลเนือ่งมาจากแบบฝึกทกัษะเรื่อง การบวกเลข
ทศนยิม ในรายวชิาคณติศาสตร์ ผู้เรยีนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ จึงเป็นเหตุผลท ี่
ผู้เรยีนได้คะแนนระหว่างเรยีนจากแบบฝึกทกัษะสูงกว่าคะแนนหลงัเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชวีนิ ตนินังวฒันะ [10] ได้มผีลคะแนนเปรยีบเท ียบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผู้เรยีน
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ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี่ 2 มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 12.50 และมคี่าเฉลีย่หลงัเรยีน 33.05 ดงันัน้ผู้เรยีนคะแนนเพิม่ข ึ้น
โดยเฉลีย่  21.35 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เรือ่ง อาหารและสารอาหารท าให้ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข ึ้นอย่างมนียัยส าคญัทางสถติทิ ี่
ระดบั .05 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน ก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์  
M-Learning เรือ่ ง การบวกทศนยิม เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณติศาสตร์ โดยผู้เรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ก่อนเรยีนกบั 22.11 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 26.04 จงึส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภารตัน์ รตันเหลอืง
วมิล [11] ท ีพ่บว่า ผู้เรยีนท ีเ่รยีนด้วยวธิกีารเรยีนรู้แบบผสมผสานมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข ึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิ ัยชลนุีช คนซือ่  [12] ท ี่พบว่า ผู้เรยีนท ีเ่รยีนด้วยว ิธกีารเรยีนรู้แบบผสมผสานมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูง
กว่าผู้เรยีนท ีเ่รยีนด้วยวธิกีารเรียนแบบปกต ิและสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกศณิ ีสีมา และ ไพศาล สิมาเลาเต่า 
[13] ท าการศกึษาการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน ของผู้เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิช่นกนั  
 4. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดบัมากท ี่สุด เนื่องจากผู้เรียนมีความชอบใน
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน และบทเรยีนออนไลน์ท ีพ่ฒันาข ึ้นมปีระสิทธภิาพ ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ 
Bora & Ahmed [14] ท ีก่ล่าวว่าการจัดการเรยีนรู้บนคลาวด์ช่วยเพิม่โอกาสทางการเรยีนรู้ สามารถเข้าถงึได้ง่าย 
สะดวกรวดเรว็ และประหยดัค่าใช้จ่ายสอดคล้องกบันพรตัน์ พลเสน [15] ได้พฒันาบทเรียนแบบผสมผสาน กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่งประวตัศิาสตร์กรุงศรอียุธยา ส าหรบั ผู้เรยีนช ัน้มธัยมศกึษา
ปีท ี ่2 โดยความพงึพอใจในการเรยีนบทเรยีนแบบผสมผสาน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด เนือ่งจากผู้วจิยั
ค านงึถงึการวเิคราะห์ผู้เรยีนความแตกต่างของผู้เรยีน และความเหมาะสมกบัผู้เรยีนเป็นส าคญัในการออกแบบโดย
มแีหล่งเรยีนรู้ท ีห่ลากหลาย เนื้อหาท ี่ใช้ไม่เยอะจนเกินไปท ัง้ภาพนิง่ และภาพเคลื่อนไหว ท าให้ผู้เรยีนมคีวาม
กระตอืรอืร้นในการเรยีนรู้มากกว่าเรยีนปกตใินห้องเรยีน 
  
สรุปผลการวิจัย                                     
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ M-Learning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคโนโลย ีคลาวด์ เร ือ่ ง การบวกทศนิยม ส าหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท ี ่1 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลัย 
บทเรยีนออนไลน์ M-Learning ทีพ่ฒันาข ึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน 1) หน้าแรก 2) หน้าแบบทดสอบ 3) หน้าบทเรยีน  
4) หน้าแบบฝึกหดั ซึง่ผ่านการประเมนิทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนคิจากผู้เช ีย่วชาญ 3 ท่าน 
 2. ประสิทธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ M-Learning โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
เทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนยิม ส าหรบัผู้เรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 มคี่าเท่ากบั 03.00/00.01 แสดงว่า
บทเรยีนออนไลน์ท ีพ่ฒันาข ึ้นมปีระสิทธภิาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 00/00  
 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างเรยีนหลงัเรียนจะสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าค ัญ
ทางสถติทิ ี ่.05 
 4. ความพึงพอใจของผู้เรยีนท ีม่ ีต่อบทเรียนออนไลน์ M-Learning โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง การบวกทศนยิม ส าหรบัผู้เรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่1 มคี่าเฉลีย่ความพงึ
พอใจเท่ากบั 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 
 การวจิ ัยนี้ม ีวตัถุประสงค์เพือ่  1) พฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลย ีคลาวด์ เร ื่อง สมบัติของ 
เลขยกก าลงั เพื่อสนับสนุนเทคนคิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) หาประสิทธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ร่วมกับ
เทคโนโลยคีลาวด์ เร ื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง เพือ่สนับสนุนเทคนคิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) เปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีน โดยใช้บทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ 
เร ือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั เพือ่สนบัสนุนเทคนคิการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 ท ีม่ ีต่อบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ในรายวชิา
คณติศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 32 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือท ีใ่ช้ในการวจิ ัยได้แก่ บทเรยีนออนไลน์ เรือ่ ง 
สมบัตขิองเลขยกก าลงั แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน สถติ ิ
ท ีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติ ิT-Test Dependent  
 ผลการวจิ ัยพบว่า 1) บทเรยีนออนไลน์ เรือ่ ง สมบัตขิองเลขยกก าลัง ประกอบด้วย 5 ส่วน หน้าเข้าสู่
บทเรียน หน้าเมนูหลัก หน้าบทเรยีน และแบบทดสอบ 2) ประสิทธภิาพของบทเรียนออนไลน์ท ีพ่ัฒนาข ึ้นมคี่า
เท่าก ับ 91.17/90.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท ี่ก าหนดไว้คอื   80/80 3) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรียนท ี่เร ียน 
ด้วยบทเรยีนออนไลน์มคีะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่.01 4) ความพงึพอใจของ
นกัเรยีนท ีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด (𝑥̅ =4.66, S.D.=0.58) 

 
ค าส าคญั: บทเรยีนออนไลน์  การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  เทคโนโลยคีลาวด์ 
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Abstract 
 The purposes of this research are to: 1) development of Online Computer Instruction using Cloud 
technology on the properties of logarithm to support self-learning technique, 2) determine the effectiveness 
of Online Computer Instruction using Cloud technology on the properties of logarithm to support self -
learning technique, 3) compare learning achievement result before and after studying of Online Computer 
Instruction with Cloud technology on the properties of logarithm to support self-learning, and 4) study the 
satisfaction of the 8th grade students on the online computer instruction on properties of logarithm.  This 
research was conducted by 32 students who are in 8th grade at Princess Sirindhorn's College in Nakhon 
Pathom Province. This study was accomplished using purposive sampling modules which were the Online 
Computer Instruction on the properties of logarithm, achievement of learning and student satisfactory 
questionnaire. The statistic tests used were mean, standard deviation, and T -Test Dependent. 
 This research show that the 1) Online Computer Instruction consisted of five parts: page to lesson, 
main menu, lesson page and post- study test, 2)  the efficiency of the Online Computer Instruction was 
found to be 91.17/  90.52, which was higher than the standard value set of 80/80, 3)  the academic 
achievement of students learned from Online Computer Instruction was higher than the pre-study test with 
the statistical significance of .01, and 4) The students' satisfaction to the Online Computer Instruction was 
found to be at the highest level (𝑥̅  =4.66, S.D.=0.58). 
  
Keywords: Online Computer Instruction, Self-Directed learning, Cloud Technology 
 
บทน า 
 ปจัจุบันเป็นยุคท ีโ่ลกมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็อันสืบเนือ่งมาจากการใช้เทคโนโลยเีพือ่เช ือ่มโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมภิาคของโลกเข้าด้วยกนั กระแสการปรบัเปลีย่นทางสังคมท ีเ่กดิข ึ้นในศตวรรษที ่21 ส่งผล
ต่อวถิกีารด ารงชพีของสังคมอย่างท ัว่ถงึ ครูจงึต้องมีความตืน่ตวัและเตรยีมพร้อมในการจดัการเรยีนรู้เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้นกัเรยีนมทีกัษะส าหรบัการออกไปด ารงชวีติในโลกในศตวรรษที ่21 ท ีเ่ปลีย่นไปจากศตวรรษที ่20 
และ 19 โดยท ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท ี่ส าค ัญท ี่สุด ค ือ  ท ักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลีย่นแปลงการจดัการเรยีนรู้เพือ่ให้เดก็ในศตวรรษที ่21 นี้ มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึง่เป็นผล
จากการปฏิรูปเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมด้านต่าง ๆ [1] 
 คณติศาสตร์มบีทบาทส าคญัย ิง่ต่อการพฒันาความคดิมนุษย์ ท าให้มนุษย์มคีวามคดิสร้างสรรค์ คดิอย่าง
มเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์ปญัหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตดัสินใจ แก้ปญัหาและน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณติศาสตร์ยงัเป็น
เครือ่งมอืในการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศาสตร์อื่น ๆ คณติศาสตร์จงึมปีระโยชน์ต่อการด าเนิน
ชวีติ ช่วยพัฒนาชีวติให้ดขี ึ้นและสามารถอยู่ร่วมกบั ผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข [2] การศกึษาไทยในยุคเทคโนโลย ี
สารสนเทศมวีวิฒันาการอย่างก้าวกระโดดเป็นการเปลีย่นในเรือ่งสื่อท ีใ่ช้ประกอบการเรยีนการสอน ดงัเช่นการน า
หนงัสือ ต ารา เอกสารมาท าให้อยู่ในรูปดิจติอล มกีารใช้ e-Book และ e-Document ในช่วงแรกต่อมาเมือ่มกีารใช้
งานอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ แทปเลต สมาร์ทโฟนกนั อย่างแพร่หลาย การใช้งานเริม่ง่ายข ึ้น เสมอืนเป็นปจัจยัท ี ่5 
กว่าได้ ในวงการศกึษาจงึได้มแีนวคดิจดัการเรยีนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน ให้สามารถขยาย
วงกว้าง น่าสนใจ สะดวกต่อการเรยีน สนบัสนุนการเรยีนรู้ในลักษณะทีผู้่เรยีนเป็นศูนย์กลาง ( learning-centered) 
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และการเรยีนในลกัษณะตลอดชวีติ (life-long learning) โดยใช้สื่อเทคโนโลยที ีท่นัสมยัในรูปแบบทีเ่รารู้จกักนัในชือ่
ว่า อีเลร์ินนิ่ง (e-Learning) [3] การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) กระบวนการเรียนรู้ท ี่ผู้เรยีนรเิริ่ม
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมเีป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรพัยากรของ
การเรียนรู้ เลอืกวธิ ีการเรียนรู้ จนถงึการประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนนิการด้วย
ตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลอืกบัผู้อื่นหรอืไม่กไ็ด้ การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลกัษณะทีส่ าค ัญต่อการด าเนนิชวีติท ี่
มปีระสิทธภิาพ ซึง่มคีวามจ าเป็นอย่างย ิง่ส าหรบัการศกึษาในปจัจุบันท ีจ่ะต้องมส่ีงเสรมิให้บุคคลมคีุณลกัษณะของ
การช ี้น าตนเองในการเรียนรู้เพือ่ให้บุคคลมปีระสบการณ์ และมศีกัยภาพในการแสวงหาความรู้เพือ่เป็นพื้นฐานใน
การศกึษาตลอดชวีติต่อไป [4] คลาวด์คอมพวิติ้ง (Cloud Computing) หมายถงึ การประมวลผลคอมพวิเตอร์บนก
ลุ่มเมฆที่เช ือ่มต่อกนัด้วยอินเทอร์เน็ต โดยใช้ทรพัยากรเสมอืนร่วมกนั เป็นการบรกิารตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานท ีม่คีวามยดืหยุ่นและรวดเรว็ ผู้ใช้สามารถเพิม่หรอืลดปรมิาณการใช้งานและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ สามารถ
เข้าถงึได้จากอุปกรณ์ท ีแ่ตกต่างกนัได้ทุกท ี่ทุกเวลา โดยมผู้ีให้บริการบ ารุงรักษาระบบตลอดเวลา ดงันัน้คลาวด์
คอมพวิติ้งจงึเป็นระบบทีส่ถาบันการศกึษาควรน ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ ซึง่ประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการ
ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนตามปรมิาณการใช้งานจรงิ [5] 
 จากการจดักจิกรรมการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี่ 2 ผู้ว ิจยัได้
สัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า การสอนมปี ัญหาในการจดัการเรียนการสอน เนือ่ งจากสิ่งเร้าท ีม่ ีผลต่อพฤตกิรรม 
การเรยีนในปจัจุบัน เทคโนโลยเีข้ามาบทบาทในชวีติ ท าให้ผู้เรยีนขาดความสนใจในการเรยีนการสอนรูปแบบเดิม 
ทางผู้สอนจงึมคีวามต้องการให้ผู้วจิยัจดัท าบทเรยีนออนไลน์ในรายวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลัง 
เพือ่ปรบัเปลีย่นรูปแบบการเรยีนการสอนแบบเดมิ มคีวามน่าสนใจ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และสามารถ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง เนือ่งจากผู้เรยีนมคีวามสามารถท ี่แตกต่างกัน ผู้ว ิจยัจ ึงจดัท าบทเรยีนออนไลน์ให้สามารถน า
ความรู้ได้รบัจากบทเรยีนไปพัฒนาตนเอง และเปรยีบเทยีบพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรยีนท ีเ่กดิจากการเรียนรู้ท ี่
แตกต่างจากรูปแบบเดมิ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธภิาพมากข ึ้น 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลย ีคลาวด์ เร ือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลัง เพื่อสนับสนุน
เทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 

2. เพื่อหาประสิทธภิาพบทเรยีนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั เพื่อ
สนบัสนุนเทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้บทเรยีนออนไลน์
ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั เพือ่สนบัสนุนเทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 ท ีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัติ
ของเลขยกก าลงั ในรายวชิาคณติศาสตร์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรท ีใ่ชใ้นการว ิจยัครัง้นี้ ค ือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท ี่ 2 โรงเรียนสิรนิธรราชวทิยาลัย 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนท ี ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 452 คน 
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 1.2 กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรียนสิรนิธรราชวทิยาลัย 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จังหว ัดนครปฐม ภาคเรยีนท ี่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 32 คน ได้จากการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 2.1 บทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั  
2.3 แบบฝึกทกัษะระหว่างเรยีน เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 
2.4 แบบประเมนิความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวตัถุประสงค์ (IOC) 

 2.5 แบบประเมนิส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเนื้อหา 
 2.6 แบบประเมนิส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเทคนคิ 
 2.7 แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีน เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั 
  
3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

สถติทิ ี่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติทิ ี ( t-test) 
โดยน าผลท ีไ่ด้เทยีบกบัเกณฑ์การประเมนิ [6] ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51-5.00 หมายความว่า ระดบัมากท ีสุ่ด  
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51-4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51-3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51-2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00-1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยท ีสุ่ด 
 4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
  ผู้วจิยัเลอืกพฒันาตาม ADDIE Model เป็นข ัน้ตอนการด าเนนิงานในการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ โดย
ประกอบด้วย 5 ข ัน้ตอนดงันี้ [7] 
  4.1 ขัน้วิเคราะห์ (Analysis)  

        4.1.1 วเิคราะห์ปญัหา และก าหนดเป้าหมาย โดยท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และการสังเกต
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 ในรายวชิาคณติศาสตร์ พบว่า ในการจดัการเรยีนการสอนทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรยีน ผู้เรยีนขาดความสนใจในการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบเดมิ ซึง่ในปจัจุบันได้มี
การใช้เทคโนโลยอีย่างแพร่หลาย และเข้ามามบีทบาทในการใช้ชวีติเป็นอย่างมาก จงึส่งผลให้เกดิปญัหาดงักล่าว 
  4.1.2 วเิคราะห์หลกัสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกก าลงั ใน
รายวชิาคณติศาสตร์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 
  4.2 การออกแบบ (Design) 
  น าเนื้อหาท ี่ได้วเิคราะห์และคดัเลอืกมาออกแบบบทเรยีนออนไลน์ โดยท าการออกแบบผังงาน 
และจัดท าแผนโครงเรื่อง ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้โปรแกรม Google Form และ
กจิกรรมแบบฝึกท ักษะผ่านโปรแกรม Quizizz รวมไปถงึการออกแบบแผนการเรียนรู้ โดยน าส่วนต่าง ๆ ท ี่
วเิคราะห์และออกแบบไปให้ผู้เช ีย่วชาญประเมนิ จ านวน 3 ท่าน 
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4.3 การพฒันา (Development) 
 ผู้วจิยัพฒันาบทเรยีนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Site สร้างบทเรยีนออนไลน์ ใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop CC 2019 ร่วมกบั Adobe Illustrator CC 2019 ในการสร้างช ิ้นงานกราฟิก สร้างแบบทดสอบ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนผ่าน Google Form และใช้โปรแกรม Quizizz ในการสร้างแบบฝึกทกัษะเพือ่ทบทวนความรู้ 
  4.4 การน าไปใช้ (Implementation) 
 4.4.1 คัดเลอืกเนื้อหาท ีส่อดคล้องตามวตัถุประสงค์ท ีต่ ัง้ไว้ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างบทเรยีน
ออนไลน์ แบบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน 
 4.4.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ 
30 คะแนน โดยการเลอืกใช้ข้อสอบจะยดึตามวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ท ีไ่ด้ก าหนดไว้ 
 4.4.3 การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนของบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลัง 
โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอน โดยผู้วจิยัได้วเิคราะห์ข ัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้
ด้วยตนเองข ึ้นมาร่วมกบักจิกรรมการใช้บทเรยีนออนไลน์ ดงันี้ 
  4.4.3.1 ผู้วจิยัท าการช ี้แจงการเรยีนการสอนในรูปแบบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
  4.4.3.2 ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนบนบทเรยีนออนไลน์ ผ่าน Google Form 
  4.4.3.3 ผู้เรยีนเรยีนรู้ใบความรู้ด้วยตนเอง หากผู้เรยีนเกดิข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้วจิยัได้ 
โดยผู้วจิยัจะท าหน้าท ีเ่ป็นผู้ช ี้แนะและให้ค าแนะน า เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ท ีไ่ด้ศกึษาจากบทเรยีนออนไลน์ 
  4.4.3.4 ผู้เรยีนท าแบบฝึกทกัษะ เพื่อทบทวนและสรุปความความรู้ท ีไ่ด้ศกึษาจากโปรแกรม 
Quizizz 
  4.4.3.5 ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพือ่วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากเรยีนรู้ด้วย
บทเรยีนออนไลน์ ผ่าน Google Form ร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
  4.4.3.6 ผู้เรยีนประเมนิแบบสอบถามความพงึพอใจของบทเรยีนออนไลน์ 

 4.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 4.5.1 ประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนท ีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั 
 4.5.2 วเิคราะห์ข้อมูล และสรุปผลท ีไ่ด้จากการทดลอง 
   

ผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการจัดการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง สมบัติ
ของเลขยกก าลงั เพือ่สนบัสนุนเทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธร
ราชวิทยาลัย ซึ่งผู้วจิ ัยได้ด าเนินการศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัวธิ ีด าเนนิการว ิจยัและได้น าเสนอเป็นหวัข้อ
ตามล าดบั ดงันี้ 
 1. ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์ 

 ผู้วจิยัได้ด าเนนิการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ตามข ัน้ตอนการวจิยัโดยน า
ข้อมูลจากการศกึษา และวเิคราะห์มาจดัท าบทเรยีนออนไลน์ แสดงดงัภาพที ่1-2 
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(ก) (ข)  
ภาพท่ี 1 ผลการพฒันาบทเรยีนส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ 

 
 จากภาพที ่1 (ก) หน้าเข้าสู่บทเรยีนออนไลน์ ประกอบด้วย รายวชิา ระดบัช ัน้ และปุ่มเพือ่คลกิเข้าสู่
แบบทดสอบก่อนเรยีน และภาพที ่1 (ข) เมนูหลกั ประกอบด้วย บทเรยีน 4 เรือ่ง เพือ่ให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนได้ตาม
ต้องการ  
 

    
(ก)                (ข)    (ค) 

ภาพท่ี 2 ผลการพฒันาบทเรยีนส่วนกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

 จากภาพที่ 2 (ก) ตัวอย่างใบความรู้ ประกอบด้วย ภาพกราฟิก ตัวอักษร เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ
มากย ิง่ข ึ้นซึง่มปีุ่ ม back home และ next เพือ่สะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรยีน ภาพที ่2 (ข) ตวัอย่าง
แบบฝึกทกัษะในโปรแกรม Quizizz ผู้เรยีนท าแบบฝึกทกัษะเพือ่ทบทวนความรู้และสามารถรู้คะแนนได้ทนัท ีและ
ภาพที ่2 (ค) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มแีถบเมนูท าแบบทดสอบเพือ่ท ีจ่ะเช ือ่มต่อไปยงัข้อสอบทีส่ร้าง  
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ไว้ในบทเรยีนออนไลน์ ซึง่ท าผ่าน Google Form หากผู้เรยีนต้องการกลบัไปเมนูหลกัให้ท าการคลกิท ีปุ่่ม home 
บทเรียนออนไลน์ท ี่ผู้วจิ ัยพัฒนาข ึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคจาก

ผู้เช ีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยปรากฏดงัตารางท ี ่1 และตารางท ี ่2 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความเหมาะสม 
ด้านเนื้อหา 4.87 0.17 มากท ีสุ่ด 

 
 จากตารางท ี ่1 สรุปได้ว่าผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ด้านเนื้อหาจากผู้เช ีย่วชาญจ านวน 3 
ท่าน โดยผลรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด ซึ่งมคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.17 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเทคนคิ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความเหมาะสม 

1. ด้านตวัอักษร (TEXT) 5.00 0.00 มากท ีสุ่ด 
2. ด้านภาพนิง่ (IMAGE) 4.93 0.26 มากท ีสุ่ด 
3. ด้านปฏิสัมพนัธ์ (INTERACTIVE) 5.00 0.00 มากท ีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.97 0.18 มากท ีสุ่ด 
  
 จากตารางท ี่ 2 สรุปได้ว่าผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ด้านเทคนคิจากผู้เช ีย่วชาญจ านวน 3 
ท่าน โดยผลรวมทัง้หมดของทุกด้าน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท ี่สุด ซึง่มคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.97 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.18 
 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

 จากผลการทดลองหาประสิทธภิาพจากการเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ท ีไ่ด้น าไปทดลองใช้กบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 ผลปรากฏดงัตารางท ี ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิประสิทธภิาพจากการเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ ร้อยละของคะแนนเฉ่ีย 
คะแนนระหว่างเรยีน (E1) 40 91.17 
คะแนนสอบหลงัเรยีน (E2) 30 90.52 

 
 จากตารางท ี ่3 สรุปได้ว่าบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั รายวชิาคณติศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 มปีระสิทธภิาพเท่ากบั 91.17/90.52 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 80/80 
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ ผล
ปรากฏดงัตารางท ี ่4  
 
ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  

คะแนน N �̅� ∑𝑫 ∑𝑫𝟐  t 

ก่อนเรยีน 32 21.81 
171 1075 *13.26 

หลงัเรยีน 32 27.16 
*มนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่.01 
  
 จากตารางท ี่ 4 ส รุปได้ว่าผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลังเรยีนการใช้บทเรยีน
ออนไลน์ ได้ค่า t เท่ากบั 13.26 โดยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 
 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 จากการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัการใช้บทเรยีนออนไลน์ท ีป่ระยุกต์ใช้ในการเรยีนการ
สอนรายวชิาคณติศาสตร์ ผลปรากฏดงัตารางท ี ่5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ด้านความพงึพอใจเกีย่วกบับทเรยีนออนไลน์ 4.62 0.62 มากท ีสุ่ด 
2. ด้านความพงึพอใจด้านเนื้อหาของวชิา 4.64 0.55 มากท ีสุ่ด 
3. ด้านการประเมนิผลการเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ 4.68 0.53 มากท ีสุ่ด 
4. ด้านปฏิสัมพนัธ์ 4.69 0.59 มากท ีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.66 0.58 มากท ีสุ่ด 
 
 จากตารางท ี่ 5 ส รุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรยีนท ีม่ ีต่อบทเรียนออนไลน์ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่าก ับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ความพงึพอใจระดบัมาก
ท ีสุ่ด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพฒันาบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ื่อง สมบัตขิองเลขยกก าลงั เพื่อสนับสนุน
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิร ินธรราชวทิยาลยั ผู้ว ิจยัท าการ
วเิคราะห์ปญัหา และก าหนดเป้าหมาย โดยท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอน เก ีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรียนในรายวชิา
คณติศาสตร์ เมือ่ ผู้วจิ ัยทราบถงึป ัญหาผู้วจิยัได้ท าการว ิเคราะห์หลกัสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรยีนรู้ ใน
รายวชิาคณติศาสตร์ จงึจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้และออกแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์ 
ร่วมกบัการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ในการออกแบบบทเรยีนออนไลน์ ผู้วจิยัท าการออกแบบผงังาน 
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และจดัท าแผนโครงเรือ่ ง ภายในบทเรยีนออนไลน์ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่บทเรยีน หน้าเมนูหลกั หน้าบทเรยีน 
และแบบทดสอบ ซึง่ผ่านการประเมนิจากผู้เช ี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในด้านเนื้อหาและด้านเทคนคิดงัต่อไปนี้ ผล
การประเมินบทเรยีนส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท ีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.17 และผลการประเมนิบทเรยีน
ส าหรบัผู้เช ีย่วชาญทางด้านเทคนคิจ านวน 3 ท่าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย 
(𝑥̅ ) เท่ากบั 4.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.18 เนือ่งจากได้พฒันาข ึ้นตามกระบวนการ ADDIE 
MODEL ซึง่มีการพฒันาอย่างมรีะบบ การน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์มกีารจดัเรียงล าดบัเนื้อหาอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้ท ีต่ ัง้ไว้ บทเรยีนออนไลน์ท ีพ่ฒันาข ึ้นมคีวามน่าสนใจ ดงึดูดความ
สนใจผู้เรยีน เสรมิสร้างทกัษะทางคณติศาสตร์ เพือ่เป็นการทบทวนความรู้หลงัเรยีนบทเรยีนออนไลน์ 
 2. ผลการศึกษาประสิทธภิาพบทเรียนออนไลน์ เรือ่ ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั มีประสิทธภิาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 91.17/90.52 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 80/80 ในท ีน่ี้จะเหน็ได้ว่า ค่าแบบทดสอบระหว่าง
เรยีน (E1) สูงกว่า ค่าแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) เหตุผลเนือ่งมาจากแบบฝึกทกัษะเรือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลงั ใน
รายวชิาคณติศาสตร์ ผู้เร ียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากบทเรยีนออนไลน์ จงึเป็นเหตุผลท ีผู้่เรยีนได้
คะแนนระหว่างเรยีนจากแบบฝึกทกัษะสูงกว่าคะแนนหลงัเรยีน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั ชนาธปิ เกรยีงไกรภภา 
และว ินัย เพง็ภ ิญโญ [8] ได้ท าการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเวบ็ ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้                 
ด้วยตนเอง ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี่ 6 โรงเรยีนสิร ินธรราชวทิยาลัย 
พบว่ามปีระสิทธภิาพเท่ากบั 87.24/81.33 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง สมบัตขิองเลขยกก าลัง 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์มคี่ามากกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีน เนือ่ งจากผู้เรยีน
ศกึษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลย ีคลาวด์เพือ่สนบัสนุนเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ดงึดูดความสนใจของผู้เรยีน และเสรมิสร้างทกัษะทางคณติศาสตร์ โดยผู้เรียนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนกบั 21.81 
และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 27.16 จงึส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั รจนา ลปีระโคน, ไพศาล วรค า และอพนัตร ีพูล
พุธา [9] ผลการจดักจิกรรมเปลีย่นแปลงไปแตกต่างจากไม่จดักจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 หรือ
หลงัจดักจิกรรมนกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 และผลการวจิยัของ นรศิรา แจ่มศร ีและไพศาล สิมาเลาเต่า [10] ซึง่ได้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิช่นกนั 
 4. ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีน หลงัการเรยีนรู้ด้วยบทเรยีนออนไลน์ พบว่า นักเรียนมี
ความพงึพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท ีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่าก ับ 0.58 ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยั  ศริ ินทพิย์ จ าปา และนคนิทร พฒันชยั [11] งานวจิยัเรือ่ง การ
พฒันาบทเรยีนมัลตมิีเดยี เรือ่ ง การสร้างเว ็บเพจเบื้ องต้นด้วย Google Site กล่าวว่า ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรยีนท ีม่ต่ีอบทเรยีนมลัตมิเีดยี ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด และสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ นรศิรา แจ่มศร ีและไพศาล สิมาเลาเต่า [10] ผลของการเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนด้วยบทเรยีน
คอมพวิเตอร์โดยใช้เทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจมากท ีสุ่ด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เร ือ่ง สมบัตขิองเลขยกก าลัง เพือ่สนบัสนุน
เทคนคิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 โรงเรยีนสิรนิธรราชวทิยาลยั บทเรยีนออนไลน์
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ทีพ่ฒันาข ึ้นประกอบด้วย 5 ส่วน หน้าเข้าสู่บทเรยีน หน้าเมนูหลกั หน้าบทเรยีน และแบบทดสอบ ซึ่งผ่านการ
ประเมนิทางด้านเนื้อหาและด้านเทคนคิจากผู้เช ีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท ีป่ระยุกต์ใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท ี ่2 มคี่าเท่ากบั 91.17/90.52 แสดงว่าบทเรยีนออนไลน์ท ี่พฒันาข ึ้นมปีระสิทธภิาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้คอื 80/80 
 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี ่2 ท ีเ่รยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ เรือ่ง สมบัติ
ของเลขยกก าลงั หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 
 4. ความพงึพอใจของนักเรียนท ี่มต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง สมบัตขิองเลขยยกก าลัง เพือ่สนบัสนุน
เทคนคิการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวชิาคณติศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่2 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด 
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บทคดัย่อ 
ผู้ป่วยท ีไ่ด้รบัการผ่าตดัปอดจะมกีารขยายตวัของทรวงอกสองข้างไม่สมมาตรกนั การวดัการขยายตวัของ

ทรวงอกแบบครึ่งรอบทรวงอกจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการตรวจประเมินผู้ป่วยกลุ่มนี้ การศึกษานี้เป็น
การศึกษาเบื้องต้น โดยมวี ัตถุประสงค์เพื่อหาความเช ื่อถอืภายในของผู้ว ัดในการวดัการขยายตัวของทรวงอก 
แบบครึง่รอบทรวงอก โดยท าการศกึษาในอาสาสมคัรท ีม่สุีขภาพดจี านวน 10 คน ประกอบด้วยเพศชาย 4 คน และ
เพศหญิง 6 คน อายุเฉลีย่ 30.0+1.6 ปี ว ัดการขยายตวัของทรวงอกส่วนบนและส่วนล่างในแต่ละข้างของทรวงอก
โดยใช้สายวดั ต าแหน่งของการวดัการขยายตวัของทรวงอกส่วนบนด้านหน้าอยู่ท ีร่ะดบัช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครง 
ซีท่ ี ่3 ของแนวกึง่กลางของกระดูกไหปลาร้าและลากผ่านมาบริเวณกึง่กลางของกระดูกหน้าอก และด้านหลงัอยู่ท ี่
แนวของกระดูกสันหลงัส่วนอกชิ้นท ี ่5 ส าหรบัต าแหน่งของการวดัการขยายตวัของทรวงอกส่วนล่างด้านหน้าอยู่ท ี่
ลิ้นป่ี และด้านหลงัอยู่ท ีแ่นวของกระดูกสันหลงัส่วนอกชิ้นท ี ่10 ผลการศกึษาพบว่าความน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดั
ในการวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึง่รอบทรวงอกของส่วนบนและส่วนล่างท ัง้ด้านซ้ายและด้านขวามคีวาม
น่าเช ือ่ถอือยู่ในระดบัดมีาก (ICC = 0.92 ของทรวงอกส่วนบนด้านซ้าย ICC = 0.98 ของทรวงอกส่วนบนด้านขวา 
และ ICC = 0.93 ของทรวงอกส่วนล่างด้านซ้าย ICC = 0.91 ของทรวงอกล่างด้านขวา) การศกึษาครัง้นี้สรุปได้ว่า
การวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึง่รอบทรวงอกมคีวามน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดัสูงและสามารถน าวธิกีารวดันี้
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
ค าส าคญั: ความน่าเช ือ่ถอื  การขยายตวัของทรวงอก  ครึง่รอบทรวงอก 
 

Abstract 
Asymmetrical chest movement are commonly found in lung resection patients. The hemi-thorax 

chest expansion may appropriate for assessing in these patients. The objective of this preliminary study is 
to investigate intra-rater reliability of the hemi-thorax chest expansion measurement in healthy subjects. 
Ten healthy subjects (6 female, 4 male), mean age 30.0+1.6 years were participated. The hemi-thorax 
chest expansion measurement of upper and lower chest using cloth tape was performed. The anterior 
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anatomical mark was at the 3rd intercostal space from the clavicular line and pass to the mid sternum and 
the posterior anatomical mark was at the level of the 5th thoracic spinous process for the upper chest 
expansion. For the lower chest expansion, the anterior anatomical mark was at the xiphoid process and 
the posterior anatomical mark was at the level of the 10th thoracic spinous process. The results of this 
study showed that the intraclass correlation coefficients for intra-rater reliability of the hemi-thorax chest 
expansion for the left and right sides of the upper and lower chest expansion provided the excellent 
reliability (ICC = 0.92 for the left upper chest, ICC = 0.98 for the right upper chest, ICC = 0.93 for the left 
lower chest and ICC = 0.91 for the right lower chest). In conclusion, the intra-rater reliability of hemi-thorax 
chest expansion measurement was excellent and could be used to measure this method for further study. 
 
Keyword: Reliability, Chest expansion, Hemi-thorax 

 
บทน า 

ผู้ป่วยท ีไ่ ด้รบัการผ่าตดัปอดจะมกีารเคลือ่นไหวของทรวงอกสองข้างไม่สมมาตรกนั การตรวจประเมิน
การวดัการขยายตวัของทรวงอกแต่ละด้านน่าจะมคีวามเหมาะสมในการตรวจประเมินผู้ป่วยกลุ่มนี้ จากการศกึษา
ก่อนหน้ามกีารใช้เครือ่ง structured light plethysmography วดัการขยายตวัของทรวงอกซกีซ้ายและซกีขวาพบว่า
มกีารขยายตวัไม่เท่าก ัน โดยข้างท ีไ่ด้รบัการผ่าตดัมกีารขยายตวัน้อยกว่าข้างท ีไ่ม่ได้รบัการผ่าตดั [1] แต่เครือ่ ง
ดงักล่าวมขี้อจ ากดัในการน าไปใช้ในทางคลนิกิ เนือ่งจาก ต้องใช้ผู้เช ีย่วชาญทางด้านเทคโนโลยแีละเป็นเครือ่งมอืท ี่
มรีาคาสูง  

การใช้สายวัดเป็นวธิกีารตรวจประเมินการขยายตัวของทรวงอกท ีไ่ด้รบัความนยิมและแพร่หลายในทาง
คลนิกิเนือ่งจากเป็นวธิ ีท ีส่ะดวก ตดิตามผลการรกัษาได้ง่าย และมคีวามน่าเช ือ่ถอืสูง [2, 3] วธิกีารวดัการขยายตัว
ของทรวงอกทีใ่ช้กนัอยู่จะเป็นการวดัแบบเส้นรอบวงรอบทรวงอก โดยก าหนดต าแหน่งอ้างอิงของการวดัทรวงอก
ส่วนบน ได้แก่ ด้านหน้าอยู่ท ี่บรเิวณช่องระหว่างกระดูกซี่โครงซีท่ ี ่3 ของแนวกึง่กลางของกระดูกไหปลาร้าและ
ด้านหลงัอยู่ท ีแ่นวกระดูกสันหลงัส่วนอกชิ้นท ี ่5 ในส่วนของต าแหน่งอ้างอิงของการวดัการขยายตวัของทรวงอก
ส่วนล่าง ได้แก่ ด้านหน้าอยู่ท ี่บรเิวณลิ้นป่ีและด้านหลงัอยู่ท ี่บรเิวณแนวของกระดูกสันหลงัส่วนอกชิ้นท ี ่10 [2, 3] 
โดยการศกึษาของ Bockenhauer, S.E. และคณะ (2007) ท าการวดัการขยายตวัของทรวงอกในกลุ่มตวัอย่างท ี่ม ี
สุขภาพด ีได้ค่าความน่าเช ือ่ถ ือภายในของผู้วดัของทรวงอกส่วนบน ICC เท่าก ับ 0.86 และของทรวงอกส่วนล่าง 
ICC เท่ากบั 0.81 [2] และการศกึษาของ Debouche, S. และคณะ (2016) ได้ศกึษาการขยายตวัของทรวงอกในคน
หนุ่มสาว พบว่ามคี่าความน่าเช ื่อถือภายในของผู้ว ัดของทรวงอกส่วนบน ICC เท่ากบั 0.95 และของทรวงอก
ส่วนล่าง ICC เท่ากบั 0.94 [3] อย่างไรกด็กีารศึกษาท ัง้สองการศึกษาท ีผ่่านมานัน้เป็นการว ัดการขยายตัวของ
ทรวงอกแบบเส้นรอบวงรอบทรวงอก ยงัไม่เคยมกีารศกึษาใดท าการวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึง่รอบ
ทรวงอกโดยใช้สายวดั 

การวดัแบบเส้นรอบวงรอบทรวงอกจะประเมนิได้ดใีนผู้ท ีม่ ีการขยายตัวของทรวงอกท ัง้ 2 ข้างเท่าก ัน 
ส าหรบัการผ่าตดัปอดข้างใดข้างหนึง่ท าให้ทรวงอกข้างนัน้ขยายตวัได้น้อยกว่าข้างท ีไ่ม่ได้รบัการผ่าตดั [1] การวดั
แบบเส้นรอบวงรอบทรวงอกจงึไม่ได้แสดงถงึการขยายตวัท ีล่ดลงของข้างท ีไ่ด้รบัการผ่าตดัได้ชดัเจน การวดัแบบ
ครึง่รอบทรวงอกจงึจะท าให้สามารถบ่งบอกการขยายตัวของทรวงอกทีล่ดลงในแต่ละข้างได้ อีกท ัง้ยงัสามารถ
ตดิตามผลการรักษาหลงัการผ่าตัดได้ถูกต้องกบัส่วนท ี่ม ีปญัหาได้ด ีกว่า และมีประโยชน์ในการประเมิน
ผลการรกัษาได้อีกด้วย แต่ในการวดัแบบครึง่รอบทรวงอกยงัไม่มกีารก าหนดวธิกีารวดัและไม่เคยมงีานวจิยัใดท า
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มาก่อน การศกึษาครัง้นี้จงึเป็นงานแรกท ี่ได้ก าหนดต าแหน่งและวธิกีารวดัแบบครึ่งรอบทรวงอกและท าการหาค่า
ความน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดั เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในการน าวธิกีารวดันี้ไปใช้ในการตรวจประเมนิผู้ป่วยท ีไ่ด้รบั
การผ่าตดัปอดต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจัย 

เพือ่หาค่าความเช ือ่ถอืภายในของผู้วดัในการวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึ่งรอบทรวงอกใน
อาสาสมคัรสุขภาพด ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษานี้เป็นส่วนหนึง่ในการศกึษาเรือ่ ง ผลของการฝึกการเคลือ่นไหวทรวงอกต่อการขยายตวัของ
ทรวงอกและอาการปวดแผลในผู้ป่วยหลงัผ่าตดักลบีปอด ซึง่ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมเพื่อ
การวจิยัสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขท ี ่038/2562 

การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional) ผู้เข้าร่วมงานวจิยัเป็นอาสาสมคัร
สุขภาพดจี านวน 10 คน ไม่มโีรคทางด้านระบบทางเดนิหายใจและหวัใจ ไม่มภีาวะข้อไหล่ตดิ และไม่เคยมปีระว ัต ิ
การผ่าตดัท ี่บรเิวณทรวงอกมาก่อน อาสาสมคัรทุกคนได้รบัทราบวตัถุประสงค์และรายละเอียดของงานวจิยั และ
ยนิดเีข้าร่วมการวจิยัโดยการลงนามในแบบยนิยอมเข้าร่วมงานวจิยั จากนัน้อาสาสมคัรท ัง้หมดจะได้รบัการบันท ึก
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น ้าหนกั และดชันมีวลกาย อาสาสมคัรอยู่ในท่านัง่หลงัตรง มองตรงไป
ทางด้านหน้า แขนทัง้สองข้างแนบชดิกบัล าตวั เท้าท ัง้สองข้างวางราบกบัพื้น จากนัน้ผู้ประเมนิคนที่ 1 จะท าการ
หาต าแน่งอ้างอิงและท าเครือ่งหมายไว้จ านวน 2 ต าแหน่งของทรวงอกส่วนบน ได้แก่ ด้านหน้าบรเิวณช่องระหว่าง
กระดูกซีโ่ครงซีท่ ี ่3 ของแนวกึง่กลางของกระดูกไหปลาร้าและลากผ่านมาบรเิวณกึง่กลางของกระดูกหน้าอกท า
สัญลกัษณ์ไว้ท ีต่ าแหน่งนัน้ และ ด้านหลังบรเิวณแนวของกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นท ี ่5 ท าสัญลักษณ์ไว้  ในส่วน
ของต าแหน่งอ้างอิงของการวดัการขยายตวัของทรวงอกส่วนล่าง ได้แก่ ด้านหน้าท าสัญลกัษณ์ไว้ท ีล่ ิ้นป่ี และ
ด้านหลงัท าสัญลกัษณ์ไว้ท ีแ่นวของกระดูกสันหลงัส่วนอกชิ้นท ี ่10 (ดงัแสดงในภาพที่ 1) ส าหรบัผู้ประเมนิคนที ่2 
จะท าการยดึตรงึสายวดัตามต าแหน่งอ้างอิงของทรวงอกทางด้านหน้าโดยไม่มกีารเคลือ่นของสายวดัดังกล่าวใน
ขณะทีอ่าสาสมคัรหายใจ ผู้ประเมนิคนที ่1 ท าการดงึสายรัดให้แนบเนื้อและกระชบักบัพื้นท ี่รอบทรวงอกของ
อาสาสมคัรมากท ีสุ่ดแล้วจงึย ึดตรงึสายวดัตามต าแหน่งอ้างอิงของทรวงอกทางด้านหลัง (ดงัแสดงในภาพที ่2)  
จากนัน้ผู้ประเมนิคนที ่1 เป็นผู้สัง่ให้อาสาสมคัรหายใจออกเตม็ท ี ่ผู้ประเมนิคนที ่1 เคลือ่นสายวดัไปตามการยุบตวั
ของทรวงอกค้างไว้ 2 วนิาท ีบันทกึค่าท ีไ่ด้เป็นเซนตเิมตร แล้วให้อาสาสมคัรหายใจเข้าเตม็ท ี ่ผู้ประเมินคนที่ 1 
คลายสายวดัให้เคลือ่นไปตามการขยายตวัของทรวงอก ค้างไว้ 2 วนิาท ีบันทกึค่าท ีไ่ด้ หลงัจากนัน้ให้อาสาสมคัร
หายใจออกปกต ิอาสาสมคัรจะท าการหายใจเข้า-ออกเตม็ท ีเ่ป็นจ านวนทัง้หมดข้างละ 3 ครัง้ท ัง้ทรวงอกส่วนบน
และส่วนล่าง น าค่าผลต่างท ีไ่ด้ท ีม่ากท ีสุ่ดของการหายใจเข้าและหายใจออกเตม็ท ีไ่ปวเิคราะห์ข้อมูลหาความเช ือ่ถอื
ภายในของผู้วดั โดยการวดัครัง้ท ี ่1 และครัง้ท ี ่2 ห่างกนัเป็นระยะเวลา 1 วนั  

การทดสอบความน่าเช ื่อถือภายในของผู้วดั ( Intra-rater reliability) ใช้สถิต ิ Intraclass correlation 
coefficient: ICC (3,1) โดยใช้โปรแกรม SPSS ก าหนดค่า ICC <0.5 เป็นความน่าเช ือ่ถอืในระดบัน้อย ICC เท่ากบั 
0.5 ถงึ <0.75 เป็นความน่าเช ือ่ในระดบัปานกลาง ICC เท่ากบั 0.75 ถงึ <0.9 เป็นความน่าเช ือ่ถ ือในระดับด ีและ 
ICC >0.9 เป็นความน่าเช ือ่ถอืในระดบัดมีาก [4] และก าหนดระดบัส าคญัทางสถติทิ ี ่p <0.05 
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ภาพท่ี 1 ต าแหน่งอ้างอิงของการวดัการขยายตวัของทรวงอกส่วนบนและส่วนล่างท ัง้ทางด้านหน้าและด้านหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 วธิวีดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึง่รอบทรวงอกของทรวงอกส่วนบน (ก) และทรวงอกส่วนล่าง (ข) 
 

ต าแหน่งอ้างอิงทรวงอก
ส่วนบนทางด้านหน้า 

ต าแหน่งอ้างอิงทรวงอก
ส่วนล่างทางด้านหน้า 

ต าแหน่งอ้างอิงทรวงอก
ส่วนบนทางด้านหลงั 

ต าแหน่งอ้างอิงทรวงอก
ส่วนล่างทางด้านหลงั 

ก ก 

ข ข 
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ผลการวิจัย 
 อาสาสมคัรจ านวนทัง้สิ้น 10 คน ประกอบด้วยเพศหญิงจ านวน 6 คนและเพศชายจ านวน 4 คน อายุเฉลีย่ 
30.0+1.6 ปี และดชันมีวลกายเฉลีย่ 23.9+4.1 กโิลกรมั/ตารางเมตร ดงัแสดงในตารางท ี ่1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมคัร 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพศ ชาย/หญิง (คน) 4/6 
อายุ (ปี) 30.0+1.6 
น ้าหนกั (กโิลกรมั) 64.2+14.9 
ส่วนสูง (เซนตเิมตร) 163.5+9.1 

ดชันมีวลกาย (กโิลกรมั/ตารางเมตร) 23.9+4.1 

 
 ผลการศกึษาพบว่าความน่าเช ื่อถือภายในของผู้ว ัดมคีวามน่าเช ื่อถืออยู่ในระดบัดมีาก ในการวดัการ
ขยายตวัของทรวงอกส่วนบนและส่วนล่างท ัง้ 2 ข้าง ค่า ICC ของการขยายตัวของทรวงอกทางด้านซ้ายและขวา
ของทรวงอกส่วนบนเท่าก ับ 0.92 และ 0.98 ตามล าดบั ส่วนค่า ICC ของการขยายตวัของทรวงอกทางด้านซ้าย
และขวาของทรวงอกส่วนล่างเท่ากบั 0.93 และ 0.91 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท ี ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดัการขยายตวัของทรวงอกส่วนบนและส่วนล่าง 

การขยายตวัของ
ทรวงอก 

ครัง้ท ี ่1 
(เซนตเิมตร) 
ค่าเฉลีย่+ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ครัง้ท ี ่2  
(เซนตเิมตร) 
ค่าเฉลีย่+ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ICC (3,1) 
(ช่วงความเช ือ่ถอื 95%) 

p-value 

ส่วนบนทางด้านซ้าย 1.3+0.3 1.2+0.3 0.92 (0.71-0.98) <0.001 
ส่วนบนทางด้านขวา 1.2+0.3 1.2+0.3 0.98 (0.73-0.98) <0.001 
ส่วนล่างทางด้านซ้าย 1.4+0.4 1.3+0.4 0.93 (0.75-0.98) <0.001 
ส่วนล่างทางด้านขวา 1.3+0.4 1.3+0.4 0.91 (0.67-0.98) <0.001 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความเช ือ่ถอืภายในของผู้วดัในการวดัการขยายตวัของทรวงอกโดย
ใช้สายวดัแบบครึง่รอบทรวงอกในอาสาสมคัรท ีม่สุีขภาพด ีจากการศกึษาพบว่าการวดัการขยายตวัของทรวงอกทัง้ 
2 ขา้งในส่วนของทรวงอกส่วนบนและส่วนล่างมคีวามเช ือ่ถอือยู่ในระดบัดมีาก การศกึษาท ีผ่่านมาเป็นการวดัเส้น
รอบวงรอบทรวงอกในอาสาสมคัรท ี่มสุีขภาพดซีึง่ได้ค่าความเช ือ่ถือภายในของผู้วดัอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี-ดมีาก 
(ICC เท่าก ับ 0.81-0.96) [2, 3, 5] จงึท าให้การวดัการขยายตวัของทรวงอกด้วยสายวัดได้ร ับการยอมรบัและ
น ามาใช้ในการตรวจประเมนิการขยายตวัของทรวงอกในผู้ป่วย จากการศกึษาครัง้นี้พบว่าการวดัแบบครึ่งรอบ
ทรวงอกกใ็ห้ความน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดัท ีสู่งเช่นกนั ผู้วจิยัจงึมคีวามมัน่ใจในการน าวธิกีารวดัการขยายตวัของ
ทรวงอกด้วยสายวดัแบบครึง่รอบทรวงอกนี้ไปใช้ในการตรวจประเมนิผู้ป่วยผ่าตดัปอดต่อไป  
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 ส าหรบัผลรวมของการขยายตัวแบบครึง่รอบทรวงอกทัง้ 2 ข้างในส่วนบนมีค่าประมาณ 2.4-2.5 
เซนตเิมตร และส่วนล่างมคี่าประมาณ 2.6-2.7 เซนตเิมตร ซึง่ส่วนบนได้ค่าใกล้เคยีงกบัการศกึษาของปรียาภรณ์ 
สองศรและคณะ (2014) ท ีศ่กึษาการขยายตวัของทรวงอกแบบเส้นรอบวงโดยใช้สายวดัในคนไทยช่วงอายุ 20-39 
ปี ท ัง้เพศหญิงและเพศชายพบว่ามีค่าระหว่าง 2.03 ถึง 2.97 เซนตเิมตร [6] และการศึกษาของเสาวนีย์ เหลอืง
อร่ามและคณะ (2012) ท ีศ่ ึกษาในคนไทยเพศชายอายุระหว่าง 18-23 ปี  พบว่ามคี่าการขยายตวัของทรวงอก
ส่วนบนเท่าก ับ 2.88 เซนติเมตร [7] ส่วนการขยายตวัของทรวงอกส่วนล่างในการศึกษาครัง้นี้ม ีค่าน้อยกว่า
การศกึษาท ีผ่่านมาท ี่พบว่าการขยายตัวของทรวงอกส่วนล่างนี้มคี่าตัง้แต่ 3.64 ถงึ 5.13 เซนตเิมตร ท ัง้นี้อาจ
เนือ่งมาจากการศกึษาครัง้นี้มกีลุ่มตวัอย่างมจี านวนน้อย การศึกษาท ี่ผ่านมาใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน [7] 
และ 400 คน [6] รวมท ัง้การศกึษาของเสาวนยี์ เหลอืงอ ร่ามและคณะ (2012) ได้ศกึษาเฉพาะในกลุ่มเพศชายจงึท า
ให้ค่าการขยายตัวของทรวงอกมคี่ามากกว่าการศกึษาในครัง้นี้ เนื่องจากเพศชายมีความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ
หายใจและมวลกล้ามเนื้อรอบทรวงอกมากกว่าในเพศหญิง ส่งผลให้มกีารขยายตวัของทรวงอกมากกว่าเพศหญิง 
[6] 
 ในการศกึษาครัง้นี้ใช้ผู้ประเมนิท ัง้หมด 2 คน โดยผู้ประเมนิคนหนึง่ท าการยดึตรึงสายวดัด้านหนึง่ให้อยู่
กบัท ี ่ท าให้ผู้ประเมนิอีกคนหนึง่สามารถควบคุมการเคลือ่นของสายวัดได้อย่างแม่นย า ส่งผลให้ค่าการว ัดการ
ขยายตวัของทรวงอกมีความน่าเช ือ่ถ ือและลดความคลาดเคลือ่นในการวดั ความผดิพลาดของข้อมูลจงึเกดิน้อย
ท ีสุ่ด อย่างไรกต็ามการน าไปใช้ทางคลนิกิอาจเกดิข้อจ ากดัทางด้านบุคลากร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวดัการขยายตวัของทรวงอกแบบครึง่รอบทรวงอกในการศกึษาครัง้นี้มคีวามน่าเช ือ่ถอืภายในของผู้วดั
อยู่ในเกณฑ์ระดบัดมีากท ัง้ทรวงอกส่วนบนและส่วนล่างท ัง้ 2 ข้าง ดงันัน้จงึมคีวามมัน่ใจในการน าไปใช้ในงานวจิ ัย
เก ีย่วกบัการประเมนิการเปลีย่นแปลงของการขยายตวัของทรวงอกในการศกึษาครัง้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบตัวแปรในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเมือ่มี
การเปลีย่นแปลงท ีไ่ม่ได้คาดการณ์ (Shock) ของตวัแปรทางการเงนิท ีเ่ป็นสาเหตุท าให้วกิฤตเศรษฐกจิทางการเงิน 
โดยการศกึษาครัง้นี้ได้ใช้วธิ ีStructural Vector Autoregressive (SVAR) ในการประมาณ โดยอาศยัความสัมพนัธ์
ของตวัแปรท ี่มาจากแบบจ าลอง DSGE ทีใ่ช้ในงานศกึษาของ Rossana Merola (2013) ซึง่ข้อมูลท ี่ใช้เป็นข้อมูล
แบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2544 ไตรมาสท ี่ 1 ถงึปี พ.ศ. 2560 ไตรมาสท ี ่4 รวมท ัง้หมด 68  
ไตรมาส โดยมีตวัแปรท ี่ใช้ในการอธบิายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยประกอบด้วยท ัง้หมด 6 ตัวแปร  
ซึง่ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2. การบรโิภคมวลรวมภายในประเทศ 3. การลงทุน
ภายในประเทศ 4. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 5. อัตราเงนิเฟ้อ 6. ค่าจ้างแรงงาน และในการศกึษานี้ได้ใช้ตวัแปรทาง
การเงนิ คอื ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ย ืม (EFP) ท ีม่แีนวคดิตามแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงนิท ีม่าจากงาน
ของ Bernanke, Gertler และ Gilchrist (1998) ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรท ัง้ 6 ตวัแปรในระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยเมือ่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงท ีไ่ม่ได้คาดคดิของตวัแปรส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกูย้มื
ในระยะแรกจะมกีารลดลง แต่เมือ่ ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งตวัแปรในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทัง้ 6 ตัวแปร 
จะเริม่ปรบัตวัเพิม่ข ึ้น แสดงว่าระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารหดตวัแค่ในช่วงระยะเวลาสัน้ 
 
ค าส าคญั: วกิฤตทางการเงนิ  ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื  แบบจ าลองSVAR  

 

Abstract 
 The objective of this paper studies is to analyse the effect of Thai economic variables when ‘shock’ 
from financial variables, causing financial crisis, occurs. This study applies Structural Vector Autoregressive 
(SVAR), based in relationship of variables in Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE model) by 
Rossana Merola (2013) to estimate, which apply time series data’ since 1st quarter of 2001 to 4th quarter 
of 2018 (totally 64 quarters). There are six variables explaining Thai economy including 1.Gross Domestic 
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Product 2.Consumption 3.Investment 4.Interest rate 5.Inflation 6.Wage, Additionally, this study applies the 
financial variable, External finance premium (EFP) from financial accelerator model by Bernanke, Gertler 
and Gilchrist (1998) .The study finds that six Thai economic variables have been affected by shock from 
external finance premium, falling during the outset of changing, then rising later. As a result, Thai economy 
has solely contracted in the short term. 
 
Keywords: Financial crisis, External finance premium, SVAR model 

 
บทน า 

ในปี 2008 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบกบัวกิฤตทางการเงินท ีเ่ร ียกว่า วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ ซึง่มี
สาเหตุมาจาก 1.การเปิดเสรภีาคการเงนิอย่างมากมาย ซึง่ในปี 1999 ภาคการเงนิในสหรฐัอเมรกิามอีิสรเสรใีนการ
ประกอบการและมีความเป็นธนาคารแบบครอบจกัรวาล (Universal Banking) ค ือสามารถประกอบธุรกรรม
ทางการเงนิหลายๆอย่างไขว้กนัไปมาได้ เช่น สถาบันการเงนิใดสถาบันหนึง่อาจท าหน้าท ีเ่ป็นธนาคารพาณชิย์และ
ท าหน้าท ี่เป็นธนาคารเพื่อการลงทุน ผลจากการเปิดเสรีทางการเงนินี้ได้ท าให้เก ิดการขยายตัวของฟองสบู่  
ในสหรฐัอเมรกิา 2.การด าเนนินโยบายเศรษฐกจิมหภาคแบบผ่อนคลาย คอื รฐับาลในสมยันัน้ได้ประกาศ ปรบัลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง จาก 6.5% ในปี 2000 มาเป็น 1% ในปี 2003 [1] ท าให้อัตราดอกเบี้ยท ี่
แท้จรงิติดลบและนอกจากนี้รฐับาลได้ด าเนนินโยบายการคลังท ีผ่่อนคลายอย่างมาก โดยการขาดดุลงบประมาณ 
มมูีลค่าสูงกว่า 400,000-500,000 ล้านดอลลาร์ [1] ท าให้ปรมิาณเงินดอลลาร์ไหลออกมาในวงจรเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้ค่าเง ินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมากและการท ีด่อกเบี้ยนโยบายลดลงมากท าให้ผู้กู้เงนิจาก
ธนาคารกลาง คอืธนาคารพาณชิย์มต้ีนทุนดอกเบี้ยท ีต่ ่ามาก ท าให้สถาบันการเงนิกู้เงนิมากข ึ้น พอเงินท ีกู่้มามาก
ข ึ้นสภาบันการเงนิเหล่านัน้จงึหาวธิกีารปล่อยกู้ และเงนิเหล่านัน้จงึไหลเข้าสู่ตลาดกู้เพือ่ท ีอ่ยู่อาศยัในประเทศสหรฐั
เอง เนือ่งจากการท ีเ่งนิปล่อยกู้มจี านวนมากจนมกีารปล่อยกู้ให้กบัผู้กู้ด้อยคุณภาพ (Subprime mortgage market) 
การเพิม่ข ึ้นของผู้กู้กลุ่มนี้เพิม่ข ึ้นอย่างรวดเรว็ก่อให้เกดิความสี่ยงสูงในการเกดิหนี้เสีย และในปี 2004 ราคาบ้านใน
สหรฐัพุ่งสูงข ึ้นเกอืบ 200% ของราคาเดมิ [1] กลายเป็นสภาวะฟองสบู่ ย ิง่เมือ่ดอกเบี้ยต ่า สภาพคล่องย ิง่มาก คนก็
จะสามารถเข้ามาขอกู้เงนิเพือ่ไปซื้อบ้านได้มากข ึ้น เมือ่ เศรษฐกจิมาถงึจุดหนึง่ท ีจ่นกระท ัง่ฟองสบู่แตก ราคาตลาด
ของบ้านลดลงต ่ามากจงึท าให้ผู้กู้ไม่เหน็ประโยชน์ของการผ่อนหนี้ต่อต่างพากนัเลกิผ่อนหนี้ จนเกดิเงนิกู้ท ีไ่ม่ช าระ
หนี้คนืโดยเฉพาะในกลุ่มผู้กู้ประเภท Subprime และได้ส่งผลให้สถาบันการเงนิท ีป่ล่อยกู้เร ิม่มปีญัหา จนในปี 2008 
บรษิทัเงนิทุนเริม่ปิดกจิการเป็นจ านวนมากรวมทัง้บรษิทั Lehman’s ซึง่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่มกีารปล่อย
เงนิกู้ให้ธุรกจิท าให้ธุรก ิจท ีไ่ม่ได้รบัเงนิกู้ไม่มเีงนิมาท าการผลติ มกีารหยุดการใช้จ่ายเพือ่สะสมเงนิสดไว้ในการออ
มมากข ึ้น ส่งผลท าให้เศรษฐกจิภาคการผลติหยุดชะงกั ธุรกจิท ีข่าดทุนกต้็องลดการผลติหรอืปิดตัวลง คนงานว่าง
มากเพิม่ข ึ้นกลายเป็นภาวะเศรษฐกจิหดตวัในสหรฐัและนอกจากนี้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก ราคาสินทรพัย์ของ
บรรดากองทุนบ าเหนจ็บ านาญ (Pension Funds) ท ัว่โลกโดยเฉพาะในสหรฐั ท ีเ่คยสูงถงึ 200%-300% กลบัลดลง
ไปกว่า 20%ในช่วงวกิฤต เพราะกองทุนเหล่านี้มกัจะไปลงทุนในตลาดหุ้นซึง่ในสหรัฐกองทุนสามารถลงทุนใน
ตลาดหุ้นได้สูงถงึ 60% ดงันัน้เมือ่เกดิวกิฤตสินทรพัย์ของกองทุนจงึมรีาคาลดลงอย่างมาก 
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 หลงัจากการเกดิวกิฤตทางการเงนิในปี 2008 นัน้ได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศ ซึง่เป็นท ีแ่สดงเห ็น
ได้ช ัดเจนว่าป ัจจัยทางด้านการเงินมีผลกระทบต่อเศรษฐกจิจรงิมากกว่าท ี่นกัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดัง่เดมิเคย
คาดการณ์ไว้ท าให้นกัเศรษฐศาสตร์หนัมาให้ความสนใจกบับทบาทของภาคการเงนิมากข ึ้น โดยเฉพาะบทบาทของ
สินเช ื่อ  (Credit channel) หรือพฤตกิรรมการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน ซึง่เป็นตัวก าหนดอุปทานสินเช ื่อ  
ในระบบเศรษฐกจิโดยในงานของ Bernanke and Gertler (1995) ได้พฒันาเป็นแบบจ าลองเพือ่อธบิายบทบาทของ
สินเช ือ่โดยได้ผ่าน 2 ช่องทาง ซึง่จะแบ่งได้เป็น คอื 1.ช่องทางงบดุลของภาคธุรกจิและครวัเรอืน (Balance sheet 
channel) และ 2.ช่องทางการปล่อยสินเช ื่อ (Bank lending channel) โดยท ัง้ 2 ช่องทางจะอ้างอิงถึงความไม่
สมบูรณ์ของการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร (Imperfect information) ระหว่างผู้กู้ยมืและผู้ท ีใ่ห้กู้ยมืซึ่งจะท าให้เก ิดต้นทุน
ของการระดมทุนจากภายนอกหรอืท ีเ่รยีกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (External finance premium: EFP
) [2] เช่น การกู้ยมืจากสถาบันทางการเงนิ โดยปกตแิล้วการระดมทุนในตลาดทุนจะสูงกว่าต้นทุนของการใช้เงนิทุน
หมุนเวยีนภายในบริษทั ซึง่ในส่วนค่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืนี้จะอยู่ในระดบัต ่าส าหรบับรษิัทหรือ
ธนาคารท ีม่สีถานะทางการเงนิท ีแ่ขง็แกร่งแต่จะมคี่าท ีสู่งส าหรบับรษิทัหรอืธนาคารท ีม่สีถานะทางการเงนิท ีอ่่อนแอ
หรอืมขี้อจ ากดัทางการเงนิ (Financial constraint) ดงันัน้ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืจงึเป็นตวัแปรท ีส่ าคญั
ท ีใ่ช้ในการตัดสินใจในการขยายการลงทุนของบริษทัหรอืธนาคาร โดยเฉพาะบรษิทัหรือธนาคารท ีม่ ีข้อจ ากดัทาง
การเงนิ ท ัง้นี้นโยบายการเงนิหรอือัตราดอกเบี้ยยงัสามารถส่งผลกระทบต่อตวัแปรส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการ
กู้ยมืนี้ได้และส่งผลให้เกดิการกระตุ้นหรอืการชะลอตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยผ่านกลุ่มบรษิทัหรอืธนาคารท ี่
มคีวามอ่อนไหวต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืเป็นหลกัและก่อให้เกดิข้อจ ากดัทางการเงนิท ี่มส่ีวนขยาย
ผลกระทบไปในระบบเศรษฐกจิ [3] ซึง่ความแตกต่างระหว่างช่องทางงบดุลของภาคธุรกจิและครวัเรอืนกบัช่องทาง
การปล่อยสินเช ือ่อยู่ตรงท ีก่ลไกในการส่งผ่านจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยงัส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ย ืม 
โดยส าหรบัในช่องทางงบดุลของภาคธุรกจิและครวัเรอืน เมือ่อัตราดอกเบี้ยท ีสู่งข ึ้นจะท าให้สถานะทางการเงนิหรอื
มูลค่าทรพัย์สินสุทธส่ิวนของเจ้าของกจิการ (net worth) ของบรษิทัแย่ลงเนือ่งจากการท ีต้่องจ่ายอัตราดอกเบี้ยท ี่
สูงข ึ้นส าหรับหนี้สินท ีม่ ีอยู่หรือการท ีส่ินทรพัย์ท ีส่ามารถใช้เป็นหลกัประกันเงินกู้มมูีลค่าลดลงจากอัตราส่วนลด 
(discount rate) ท ีสู่งข ึ้น จงึท าให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ย ืมเพิม่ข ึ้นและความสามารถในการกู้ยมืจาก
แหล่งเงนิทุนภายนอกลดลงไปด้วย จะน าไปสู่การชะลอตัวลงของการบรโิภคและการลงทุนภายในระบบเศรษฐกิจ 
ส าหรบัช่องทางการปล่อยสินเช ือ่ ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ในการระดมทุนของธนาคารเพือ่น าไปปล่อย
กูย้มืต่อจะข ึ้นอยู่กบัภาวะการเงนิโดยรวมและสถานะทางการเงินของแต่ละธนาคาร โดยเมือ่ธนาคารกลางปรบัข ึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ภาวะท ีเ่ก ิดข ึ้นนี้จะกระทบต่อต้นทุนการระดมทุนของธนาคารพาณชิย์ท ี่ท าให้ มูลค่า
ทรพัย์สินสุทธ ิ(net worth) ลดลง และรวมถงึจากมุมมองของนกัลงทุนท ีม่องเหน็ว่ามคีวามเสี่ยงเพิ่มสูงข ึ้น (risk 
perception) จะส่งผลท าให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืสูงข ึ้นจงึท าให้ธนาคารพาณชิย์จ าเป็นต้องลดปรมิาณ
การปล่อยสินเช ือ่ ลงเนือ่ งมาจากการท ีม่ ีต้นทุนการระดมทุนท ีสู่งข ึ้น ซึง่จะส่งผลต่อเนือ่งท าให้การบรโิภคและการ
ลงทุนในระบบเศรษฐกิจลดลง [3] โดยหลักส าคญัของทฤษฎีมูลค่าทรพัย์สินสุทธนิี้  คอื การเปลี่ยนแปลงปรมิาณ
สินเช ือ่จะแตกต่างกนัข ึ้นอยู่ก ับสถานะทางการเงนิของในแต่ละธนาคาร จากการศกึษาท ีผ่่านมาพบว่า ธนาคารท ี่ม ี
ขนาดเลก็จะมีสัดส่วนทุนต ่าหรอืมีสภาพคล่องทางการเงนิต ่าจะมขี้อจ าก ัดทางการเงินมากกว่าธนาคารท ี่มขีนาด
ใหญ่และจ าเป็นต้องลดการปล่อยสินเช ือ่ลงมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่ท ีม่สีภาพคล่องทางการเงนิสูง จงึจะน าไปสู่
การลดลงของกจิกรรมโดยรวมของระบบเศรษฐกจิ [3] 
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 ซึง่การเกดิว ิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาท ี่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของเศรษฐกิจ
สหรฐัอเมรกิาเป็นอย่างมากและมคีวามคล้ายกบัวกิฤตทางการเงนิของประเทศไทยในปี 1997 ดงันัน้ในงานวจิยัช ิ้น
นี้จงึต้องการศกึษาตวัแปรท ีเ่ป็นสาเหตุท ีท่ าให้เกดิวกิฤตในสหรฐันัน้ถ้าเกดิข ึ้นในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย
ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อตวัแปรทางมหภาคของไทยอย่างไร 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

 วเิคราะห์ผลกระทบตวัแปรในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงท ีไ่ม่ได้คาดการณ์ 
(Shock) ของตวัแปรทางการเงนิท ีเ่ป็นสาเหตุของการท าให้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศกึษาในครัง้นี้ใช้ข้อมูลทุตยิภูมแิบบอนุกรมเวลารายไตรมาสของช่วงเวลาท ีใ่ช้ศกึษาตัง้แต่ไตรมาสท ี1่ 
ของปี พ.ศ.2544 ถงึไตรมาสท ี4่ ของปี พ.ศ. 2560 รวมท ัง้หมด 68 ไตรมาส จากวตัถุประสงค์ของการวจิยัสามารถ
น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองเพื่อการประมาณค่าหรอืการวเิคราะห์ข้อมูลในเช ิงปรมิาณด้วยว ิธกีารทางสถติ ิและ
เศรษฐมติ ิโดยมตีวัแปรท ีต้่องใช้ในแบบจ าลองท ัง้หมด 7 ตวัแปร ท ีส่ามารถสะท้อนถงึแต่ละภาคในระบบเศรษฐกจิ 
ได้แก่ .ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประ เทศ  (GDP) 2. การบริโภคมวลรวม (CONSUMP) 3. การลงทุ น
ภายในประเทศ (INVEST) 4.อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INTERESTRATE) 5. อัตราเงนิเฟ้อ  (CPI) 6.ค่าจ้างแรงงาน
(WAGE) 7.ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) โดยการหาความสัมพนัธ์ตามการศกึษาในงานวจิยัในครัง้นี้
จะใช้ว ิธ ีStructural Vector Autoregression (SVAR) ท ีพ่ฒันามาจากแบบจ าลอง VAR ซึ่งถูกคดิค้นข ึ้นเป็นครัง้
แรกโดย Sims (1980) เนือ่งจากแบบจ าลอง VAR มขี้อ เสียมาจากท ีผ่ลจากการก าหนดตวัแบบของแบบจ าลอง
ไม่ได้อ้างอิงจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่การประมาณการพารามเิตอร์ในแบบจ าลอง VAR จ าเป็นต้องก าหนด
เงือ่นไขให้กบัพารามเิตอร์ของระบบสมการตัง้ต้นเพือ่ท าให้แบบจ าลองมคีุณสมบัตทิ ีป่ระมาณการได้เพยีงค่าเดยีว 
ผลจากการก าหนดเงื่อนไขในพารามเิตอร์จะส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนนอกเหนอืการคาดหมายของตัว
แปรใดตัวแปรหนึ่ง (Pure Shock) และส่วนนอกเหนือการคาดหมายรวม (Total Shock) แตกต่างกันไปตาม
เงื่อนไขท ีร่ะบุ  แต่การก าหนดเงือ่นไขของ  VAR จะไม่สามารถอธิบายความเป็นเหตุผลโดยอาศยัทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ ดงันัน้จ ึงเกดิทางเลอืกในการก าหนดเงือ่นไขเกีย่วก ับพารามเิตอร์ในระบบสมการตัง้ต้นของ
แบบจ าลองท ีเ่ป็นเหตุเป็นผลจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยเรยีกแบบจ าลองนี้ว่า  SVAR [4] ซึง่น ามาศกึษา
วเิคราะห์และประเมนิผลกระทบเชงิพลวตัทิ ีเ่กดิจากผลการเปลีย่นแปลงท ีน่อกเหนอืการคาดหมาย  (Shock) ด้วย
การใช้ปฏิกริยิาการตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) เพือ่ค านวณทศิทางความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืโดยในแบบจ าลองก าหนดให้เป็นปจัจยัภายนอก (exogenous variable) 
กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยภายหลงัจากการมกีารเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัในช่วงเวลาต่างๆ เพือ่แสดง
ว่าตวัแปรในระบบจะมกีารตอบสนองต่อ Shock อย่างไร  
 จากแนวคดิและทฤษฎีจะสามารถแสดงถงึล าดบัของการเปลีย่นแปลงท ีเ่หนอืการคาดหมายจากตวัแปรใน
สมการโครงสร้างท ีส่่งผลกระทบกบัตวัแปรท ีส่ะท้อนระบบเศรษฐกจิ ในแบบจ าลอง SVAR ก าหนด Xt คอื vector 
ของตวัแปร ซึง่ก าหนดมาดงัสมการท ี ่(1) 
 Xt = [ GDP, CONSUMP, INVEST, INTERESTRATE, INFLATION, WAGE, EFP] (1) 
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และเขยีนรูปแบบจ าลอง ในรูปแบบสมการหลายตวัแปร (Multivariate) ได้ดงัสมการท ี ่(2) 
     AXt = C(L)Xt + But    (2) 

 โดยท ี ่A คือ matrix ขนาด 7x7 ทีแ่สดงค่าสัมประสิทธิท์ ีแ่สดงการตอบสนองของตวัแปรภายในต่อการ
เปลีย่นแปลงนอกความคาดหมาย C(L) คอื matrix polynomial ในเวลาก่อนหน้าช่วงเวลาท ี ่t อยู่ 1 ช่วงเวลา และ 
ut คอื structural shock 
 การก าหนดรูปแบบข้างต้นจะมคีวามสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร ณ จุดเวลาเดยีวกันส่งผลให้การประมาณ
ค่าพารามเิตอร์ในระบบสมการตัง้ต้นมคีุณสมบัตขิองตวัประมาณการท ีเ่อนเอียง ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องปรบัสมการตัง้
ต้นของแบบจ าลองให้อยู่ในรูปสมการลดรูป (reduced form) โดยการ ปรับสมการท ี ่(2) ด้วยการคูณด้วย A-1 ท ัง้
สองข้างจะได้ 
       A-1 AXt = A-1 C(L)Xt + A-1 But     (3) 
และก าหนด Shock หรอื ตวันอกเหนอืความคาดหมาย คอื εt = A-1 But ซึง่อยู่ท ีพ่จน์สุดท้ายเสมอ ดงัสมการท ี ่(4) 

    Xt = A-1 C(L)Xt + εt     (4) 
จาก 
     εt = A-1But     (5) 
น ามาเขยีนในรูป matrix ได้ดงัสมการท ี ่(6) เนือ่งจากแบบจ าลอง SVAR สนใจศกึษาเพยีง shock เท่านัน้ 
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 การก  าหนดความสมัพนัธ์ต่อกนัเป็นศูนย์ (Zero restriction) 
 จากนัน้จะต้องก าหนดจ านวนของตวัแปรแต่ละตวั ให้มีความสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นศูนย์ (Zero restriction) 
ท ัง้หมด 21 ตัว ซึ่งมาจากการค านวณ (n2-n)/2 โดยท ี ่n เป็นจ านวนตวัแปรท ี่ใช้ในแบบจ าลอง ค ือ n = 7 การ
ก าหนดดงักล่าวจะเป็นเงือ่นไขท ีจ่ าเป็นท ีท่ าให้การทดสอบได้ค าตอบเพยีง 1 ค าตอบ การก าหนดเงือ่นไขดงักล่าว
จะสามารถก าหนดเงือ่นไขได้ดงันี้ 
 
 การก  าหนดเงื่อนไขในแบบจ าลอง SVAR 

 การก าหนดเงือ่นไขจะใช้แบบจ าลองของ Rossana Merola (2013) [5] ท ีไ่ด้แนวคดิจากแบบจ าลองตวัเร่ง
ทางการเงนิของ Bernanke,GertlerและGilchrist (1998) [6] เนือ่งจากแบบจ าลองดงักล่าวได้อธบิายความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในระบบเศรษฐกจิกบัส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) นอกจากนี้ยงัใช้แบบจ าลองเศรษฐกิจ
มหาภาคของไทยจากงานของ บัณฑติ ชยัวชิญชาต ิ(2007) [7] กบัทฤษฎีตวัเร่งของการลงทุน [8] และทฤษฎีเง ิน
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เฟ้อ [9] เพือ่ก าหนดเงือ่นไขท ีจ่ะท าการทดสอบเพือ่ได้รบัค าตอบเพยีง 1 ค าตอบเท่านัน้ จากแนวคดิท ัง้หมดจะ
สามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท ัง้หมดทีท่ าการศกึษาได้ดงันี้ 
 
 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากการเปล่ียนแปลง

ของ Shock  
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้ดงันี้ 
    yt= [ yt ,ct ,it ,rt ,EFPt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  (1)εy + b12 εc  +b13 εi +b14 εr + (0) επ + (0) εw + b17 εEFP = uy  

  
 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของการบริโภค (CONSUMP) จากการเปล่ียนแปลงของ Shock 
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของการบรโิภค ได้ดงันี้ 
    ct= [ yt  ,ct ,rt ,πt ,wt ,EFPt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  b21 εy + (1)εc +(0) εi +b24 εr + b25επ + b26εw + b27 εEFP = uc 

  
 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของการลงทุน (INVEST) จากการเปล่ียนแปลงของ Shock  
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของการลงทุน ได้ดงันี้ 
    it= [ yt ,ct ,it ,πt  ,rt ,EFPt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  b31εy + b32εc+(1)εi +b34εr + b35επ + (0) εw + b37 εEFP = ui  

 

 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INTERESTRATE) จากการเปล่ียนแปลง

ของ Shock  
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้ดงันี้ 
    rt= [ yt ,rt ,πt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  b41εy + (0)εc+(0)εi +(1)εr + b45επ + (0) εw + (0)εEFP = ur  

 

 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ (CPI) จากการเปล่ียนแปลงของ Shock  

 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของอัตราเงนิเฟ้อ ได้ดงันี้ 
    πt= [ yt ,πt ,wt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  b51εy + (0)εc +(0)εi +(0)εr + (1) επ +b56 εw + (0)εEFP = uπ  
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 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของค่าจ้าง (WAGE) จากการเปล่ียนแปลงของ Shock  
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของค่าแรง ได้ดงันี้ 
    wt= [ Ct ,it ,πt ,wt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  (0)εy + b62 εc +b63 εi +(0)εr + b65επ + (1) εw + (0)εEFP = uw 
 สมการท่ีอธิบายผลกระทบของส่วนชดเชยความเส่ียงจากการกู้ยืม (EFP) จากการเปล่ียนแปลง
ของ Shock  
 ซึง่จากแนวคดิทฤษฎีจะสามารถก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ได้
ดงันี้ 
    EFPt= [ EFPt ] 
น ามาเขยีนได้เป็นสมการ 
  (0)εy + (0)εc +(0)εi +(0)εr + (0)επ + (0) εw + (1)εEFP = uEFP   

การก าหนดเงือ่นไขในแบบจ าลอง SVAR ข้างต้นน ามาเขยีนในรูปแบบ matrix ดงัสมการท ี ่(7) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการเลือกความล่าช้า (Lag) ท่ีเหมาะสม 
 การวเิคราะห์ด้วยว ิธ ีStructural Vector Autoregression (SVAR) ต้องมกีารเลอืกความยาวของตวัแปร
ล่าช้า (Lag) ท ีเ่หมาะสม ค่าความยาวของตวัแปรล่าช้าท ีเ่หมาะสมของแบบจ าลอง SVAR นี้คอื Lag 6 เพราะไม่ท า
เกดิปญัหาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) แสดงค่าดงัตารางท ี1่  
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) โดยแบบจ าลอง 
              SVAR(6) 

Lags 1 2 3 4 5 6 7 
LM-Stat 52.06118 56.36753 47.54959 67.36972 67.49538 44.38687 28.11543 
Prob 0.3557 0.2187 0.5320 0.0418** 0.0409** 0.6604 0.9928 

       

       

หมายเหตุ:  Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 
  ***,**,* หมายถงึระดบันยัส าคญัทางสถติทิ ี ่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 
 ทีม่า: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
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 ผลวิถขีองเวลาของอนุกรมเวลาในแบบจ าลอง SVAR (Characteristic Roots) 
 ผลการว ิเคราะห์วถิ ีของเวลา (Characteristic Roots) ของตวัแปรท ัง้ 7 ตวัแปรในแบบจ าลอง SVAR 
พบว่ามคี่าไม่เกนิ 1 หมายความว่าตวัแปรท ัง้ 7 ตวัแปรจะมคีุณสมบัตคิวามมเีสถยีรภาพ (stability) ซึง่แบบจ าลอง
ท ีใ่ช้ในการศกึษามคีวามเหมาะสม แสดงดงัภาพที1่ 

 
ภาพท่ี 1 ผลวถิขีองเวลาของอนุกรมเวลาในแบบจ าลอง SVAR(6) 

 

 ทีม่า: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
 
 ผลการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) 

 การทดสอบปฏิกริยิาการตอบสนองความแปรปรวน มวีตัถุประสงค์เพือ่ พจิารณาเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง
ท ีไ่ม่ได้คาดการณ์ (shock) ในตวัแปรจะส่งผลกระทบต่อตวัแปรอื่นในแบบจ าลองในทศิทางใด โดยในการศกึษาครัง้
นี้จะพจิารณาถึงผลกระทบจาก shock ของ ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ย ืม (EFP) ท ีม่ผีลต่อตวัแปรมหภาค
ของระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไรในระยะเวลา 10 ช่วงเวลา สามารถแสดงค่า
สัมประสิทธิผ์ลการตอบสนองได้ดงัตารางท ี ่2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการตอบสนองท ีม่ผีลมาจาก Shock ของ ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) 

       

       
 Period GDP CONSUMP INVEST INTERESTRATE CPI WAGE 

       
       

 1 -0.148360 -0.025601 -0.080088 -0.091407  0.120694  0.010705 

 2 -6.74E+09 -1.57E+10  2.10E+10 -271419.6 -1243696  1.98E+08 

 3 -3.26E+10 -3.54E+09  1.41E+09 -555119.8 -583368.4 -7.23E+08 

 4 -2.51E+11 -1.36E+10 -4.42E+10 -629635.3  312299.2 -2.76E+08 

 5 -4.94E+10  3.54E+10  3.25E+10 -787437.4  1036668 -1.90E+08 

 6  2.54E+11 -1.19E+10 -4.78E+10  86293.76 -919792.7 -8.58E+08 
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 7 -1.99E+11 -2.44E+10 -3.47E+10 -590984.7 -5671679 -9.07E+08 

 8 -2.24E+11  5.35E+09  1.33E+10 -2852446 -3866273 -9.62E+08 

 9 -1.08E+11 -2.92E+10  2.99E+10 -2520201 -930040.3 -5.65E+08 

 10  2.87E+11  5.13E+10 -7.86E+09 -780945.1 -1024930  2.72E+08 
       

       
       

 ทีม่า: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ  

 เมือ่น าค่าสัมประสิทธิผ์ลการตอบสนองจากตารางท ี ่2 มาวาดกราฟจะสามารถแสดงภาพการตอบสนอง
ของตวัแปรทางเศรษฐกจิท ีม่าจาก shock ของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) ได้ดงัภาพที ่2 

 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลการตอบสนองความแปรปรวนของตวัแปรทางเศรษฐกจิท ีม่าจากshockของส่วนชดเชย 

       ความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) 
 ทีม่า: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถติ ิ
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการตอบสนองความแปรปรวนพบว่าผลการตอบสนองของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและผล
การตอบสนองของการบรโิภคภายในประเทศท ีม่ผีลมาจากShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) มี
ทศิทางท ีม่คีวามสัมพนัธ์กนั คอืในช่วงเวลาท ี ่1-4 จะมคี่าเป็นลบ ในช่วงเวลาท ี ่5-6 จะมคี่าเพิม่ข ึ้นและในช่วงเวลา
ท ี ่10 จะมคี่าการตอบสนองต่อShockเป็นค่าบวกสูงสุด ดงันัน้ผลของShockทีม่าจากส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการ
กู้ยมืจะตอบสนองต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศกบัการบรโิภคภายในประเทศท ีค่ล้ายกนัแสดงให้เหน็วา่เมือ่
เกดิShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ในช่วงแรกจะท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมและการบริโภคลดลง
หลงัจากนัน้การบริโภคจะเพิม่ข ึ้นจงึท าให้ผลติภณัฑ์มวลรวมเพิ่มข ึ้นในเวลาต่อมา ในส่วนผลการตอบสนองของ
อัตราดอกเบี้ยในประเทศและผลตอบสนองของอัตราเงนิเฟ้อภายในประเทศท ีม่ผีลจากShockของส่วนชดเชยความ
เสี่ยงจากการกู้ยมืจะค่าเป็นลบในช่วงแรกและจะเพิ่มข ึ้นในช่วงเวลาท ี4่-6 และจะกลบัมาลดลงต ่าสุดในช่วงเวลาท ี่ 
7-8 หลงัจากนัน้จะเพิม่ข ึ้นอย่างรวดเรว็ ด ังนัน้ผลของShockทีม่าจากส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืจะ
ตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศและผลตอบสนองของอัตราเงนิเฟ้อภายในประเทศในลักษณะท ี่คล้ายกัน 
แสดงให้เห ็นว่าเมือ่เก ิดShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ในช่วงเวลาแรกท าให้อัตราเงนิเฟ้อเพิม่ข ึ้น
และท าให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง หลงัจากนัน้อัตราเง ินเฟ้อลดลงและอัตราดอกเบี้ยในประเทศยงัคงลดลง 
ในช่วงเวลาท ี ่4-5 อัตราเงนิเฟ้อเพิม่ข ึ้นท าให้ช่วงเวลาถดัมาอัตราดอกเบี้ยได้ปรบัเพิม่ข ึ้นตามอัตราเงนิเฟ้อและเมือ่
อัตราเฟ้อกลบัลดลงอัตราดอกเบี้ยกป็รบัลดลงตามเช่นกนั ส่วนผลการตอบสนองของการลงทุนภายในประเทศ ท ีม่ ี
ผลจากShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ในช่วงแรกจะมคี่าเป็นลบซึง่จะเพิม่ข ึ้นและลดลงตรงกนัข้าม
กบัอัตราดอกเบี้ยในประเทศ คอื ในช่วงเวลาท ี ่6 ทีอ่ัตราดอกเบี้ยมผีลการตอบสนองเพิม่ข ึ้นสูงสุดแต่การลงทนุกลบั
มผีลการตอบสนองลดลงต ่าสุด และในช่วงเวลาท ี ่8 ทีอ่ัตราดอกเบี้ยมคี่าการตอบสนองต่อShockทีต่ ่าสุดส่วนการ
ลงทุนมผีลการตอบสนองท ีเ่พิม่ข ึ้น ส่วนผลการตอบสนองของค่าจ้างแรงงานในประเทศทีม่ผีลจากShockของส่วน
ชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื ในช่วงแรกจะเพิม่ข ึ้นและหลงัจากนัน้ค่าจะลดลงอยู่ในช่วงลบตลอดจนเพิม่เป็นบวก
ในช่วงเวลาท ี ่10 
 เมือ่มองในภาพรวมการตอบสนองต่อShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืต่อตวัแปรท ัง้ 6 ทีใ่ช้
เป็นตวัแทนของระบบเศรษฐกจิจะเหน็ว่าเมือ่เกดิShockของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืข ึ้น ในช่วงแรกท า
ให้ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ การบรโิภค การลงทุนและอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง แต่คา่อัตราเงนิเฟ้อ
กบัค่าจ้างแรงงานเพิม่ข ึ้นแสดงว่า เมือ่เกดิShockข ึ้นในระบบเศรษฐกจิท าให้ได้รบัผลกระทบโดยการบรโิภคลดลง 
การลงทุนลดลงส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมลดลงและอัตราดอกเบี้ยต้องลดลงตาม แต่อัตราเงนิเฟ้อยงัคงเพิม่ข ึ้น
และค่าจ้างแรงงานกย็งัเพิม่ข ึ้นแสดงให้เหน็ว่าค่าจ้างแรงงานของประเทศยงัคงมกีารปรบัตวัท ีช่้ากว่าตวัแปรอื่นหรอื
ท ีเ่รยีกว่า ค่าจ้างมคีวามหนดืและหลงัจากนัน้การลงทุนเพิม่ข ึ้น อาจจะเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยท ีล่ดลงส่วนตวัแปร
อื่นๆยงัคงลดลงรวมถงึอัตราเงนิเฟ้อกลบัลดลงและค่าจ้างจะปรบัตวัลดลงในช่วงเวลาต่อมา และเมือ่ผ่านช่วงเวลาท ี่ 
8 ตวัแปรท ัง้หมดกลบัค่อยๆเพิม่ข ึ้นอย่างต่อเนื่อง  แสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบัผลต่อการ
เปลีย่นแปลงตวัทางการเงนิจะมกีารหดตวัแค่ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆและสุดท้ายจะปรบัตวัเพิม่ข ึ้นในท ีสุ่ด 
  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

645 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การว ิจยัในครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบในระบบเศรษฐกจิประเทศไทยเมือ่ เก ิดการ
เปลีย่นแปลงท ีไ่ม่ได้คาดการณ์ (shock) ของตวัแปรทางการเงนิท ีท่ าให้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ ซึง่ตวัแปรทางการเงิน
ท ีใ่ช้ในการวเิคราะห์คอื ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมื (EFP) จากการศกึษาครัง้นี้ท าให้เห ็นว่าบทบาทภาค
การเงนิส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิกจิของไทย เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืจะท า
ให้ในช่วงระยะเวลาแรกเศรษฐกจิมกีารหดตวั ตวัแปรผลติภณัฑ์มวลรวม การบรโิภค การลงทุน อัตราดอกเบี้ย และ
ค่าจ้างแรงงานลดลง แต่เมือ่ ผ่านไปสักระยะช่วงเวลาหนึง่ระบบเศรษฐกจิจะ เริม่ฟ้ืนตวั ตวัแปรท ัง้หมดจะเพิม่ข ึ้น 
แสดงว่าระบบเศรษฐกจิของไทยได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงปจัจยัทางเงนิแค่ในระยะสัน้ 
 จากการศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบตวัแปรในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยเมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงท ี่
ไม่ได้คาดการณ์ (Shock) ของตวัแปรทางการเงนิในครัง้นี้มปีระโยชน์ต่อภาคสถาบันทางการเงนิในการคาดการณ์
และเตรียมการจดัการเพื่อรองรบัก ับปญัหาท ีจ่ะเกดิข ึ้นจากส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการกู้ยมืได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานศกึษาชิ้นนี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ผู้วจิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูงของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑติ ช ัยว ิชญชาติ อาจารย์ท ีป่ร ึกษาวิทยานพินธ์หลักท ีไ่ด้กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าปรกึษา  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานศกึษา ตลอดจนข้อคดิเหน็อันเป็นความรู้ต่อการศกึษาและขอขอบพระคุณคณาจารย์
ในภาควชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ท ีไ่ด้สัง่สมความรู้ให้แก่ผู้วจิ ัยอย่างเตม็ท ีใ่นตลอด
ระยะเวลาท ีท่ าการศกึษาอยู่  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สมภพ มานะรงัสรรค์.  (2553).  จาก The Great Depression สู่วกิฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์.  กรุงเทพฯ:   
       เอดสิันเพรส โปรดกัส์ จ ากดั. 
[2] Ben S. Bernanke, Mark Gertler.  (1995, June).  Inside the Black Box: The Credit Channel of  
       Monetary Policy Transmission.  NBER Working Paper.  (5146).  สืบค้นเมือ่ 24 มนีาคม 2562 จาก  
       https://www.nber.org/papers/w5146 
[3] ณชา อนนัต์โชตกิุล.  (2559, มถุินายน ).  สินเช ือ่ภาคธนาคาร กบัการส่งผ่านนโยบายการเงนิ.  สืบค้นเมือ่  
       21 เมษายน 2562, จาก https://www.pier.or.th/?abridged=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8% 
       99%E0B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8% 
       B2%E0%B8%84%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8% 
       A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2 
[4] บัณฑติ ชยัวชิญชาต.ิ  (2558).  แบบจ าลองเศรษฐมติ ินอกเหนอืจากแบบจ าลองถดถอย.  กรุงเทพฯ:     
       มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
[5] Rossana Merola.  (2013, December).  The role of financial frictions during the crisis: an estimated  
       DSGE model.  National Bank of Belgium Working Paper.  (249).  สืบค้นเมือ่ 12 มนีาคม 2562 จาก  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

646 
 

       https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp249en.pdf 
[6] Ben Bernanke, Mark Gertler, Simon Gilchrist.  (1998, March).  The Financial Accelerator in a  
       Quantitative Business Cycle Framework.  NBER Working Paper.  (6455).  สืบค้นเมือ่ 24 มนีาคม  
       2562 จาก https://www.nber.org/papers/w6455 
[7] บัณฑติ ชยัวชิญชาต.ิ  (2550).  โครงสร้างและการประมาณการแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาคของไทย. 
       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
[8] Campbell R. MaCoonell.  (2548).  เศรษฐศาสตร์ แรงงานร่วมสมยั.  กรุงเทพฯ:  ส านกัพมิพ์ท้อป. 
[9] ชลยัพร อมรวฒันา.  (2541).  เศรษฐศาสตร์มหภาค.  กรุงเทพฯ:  โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

647 

 

SWURES13-078 การออกแบบและพัฒนากล่องอเนกประสงคบ์นโตะ๊ท างานจากอตัลกัษณ์
วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แนวคิดแทนแกรม 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MULTI-PURPOSE BOX ON THE DESK FROM  
THE IDENTITY OF THE COLLAGE OF CREATIVE INDUSTRY, SINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY, BY USING THE CONCEPT OF TANGRAM  
 

สิรกรณ์ ภูมาศ1*   อรญั วานชิกร2  รวเิทพ มุสิกะปาน3  กรกลด ค าสุข4 

Sirakorn Poomat1* , Aran Wanichakorn2 , Ravitep Musikapan3 , Koraklod Kumsook4 
 

1-4 วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

1-4 Collage of Creative Industry, Srinakharinwirot University 

 
*Corresponding author, E-mail: sirakorn0106@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การออกแบบและพฒันากล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างานจากอัตลกัษณ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใช้แนวคดิแทนแกรม มวีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื 1. เพือ่ศกึษาอัตลกัษณ์ของ
วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2. เพือ่ศ ึกษาแนวคดิแทนแกรม และเรขาคณติในด้านคณติศาสตร์และศิลปะ  
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์กล่องอเนกประสงค์ส าหรบัเครือ่งเขยีนบนโต๊ะท างาน จากอัตลกัษณ์ของ
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรว ิโรฒ โดยมีประชากรในการว ิจยั คอื  ชุดกล่อง
อเนกประสงค์บนโต๊ะท างาน จ านวน 7 ช ิ้น จากแนวคดิแทนแกรม โดยมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 1. ศกึษาข้อมูล
องค์กร โดยการสัมภาษณ์คณะผู้บรหิารวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอบถามอัตลกัษณ์ พนัธกจิ และค่านยิม
หลกัของวทิยาลัย เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบ 2. ศกึษาแนวคดิแทนแกรม และแนวคดิเรขาคณิตในด้าน
คณติศาสตร์และศลิปะ 3. ศกึษาแนวคดิการใช้งาน อุปกรณ์ และพื้นท ีบ่นโต๊ะท างาน 4. วเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูมแิละ
ทุตยิภูม ิเพือ่ก าหนดแนวทางการออกแบบ 5. สังเคราะห์และออกแบบรูปแบบผลติภัณฑ์ ตามการวเิคราะห์ข้อมูล
ปฐมภูมแิละข้อมูลทุตยิภูม ิ6. สร้างแบบจ าลองเพือ่ทดลองแนวคดิแทนแกรมร่วมกบัประโยชน์ใช้สอยผลติภณัฑ์     
7. พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์จากต้นแบบ และสรุปแบบผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่ากล่องอเนกประสงค์ 
ทีม่ปีระโยชน์ใช้สอยตอบสนองต่อการใช้งานจรงิบนโต๊ะท างาน คอื สามารถเกบ็อุปกรณ์ได้หลากหลาย และมขีนาด
เหมาะสมกบัพื้นท ีใ่ช้สอยบนโต๊ะท างาน กล่องอเนกประสงค์แต่ละช ิ้นท ีน่ ามาประกอบกนัตามรูปแบบแทนแกรม 
จงึมรูีปทรงและความสูงแตกต่างกนัตามประโยชน์ใช้สอย แต่กย็งัคงรูปแบบความเรยีบง่าย สีของผลติภณัฑ์เป็น 
สีขาวและสีส้ม โดยสีขาวสื่อถงึความเรยีบง่าย ความสะอาด สามารถเข้ากบัการตกแต่งห้องได้หลากหลายรูปแบบ 
ส่วนสีส้มซึง่เป็นสีประจ าวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สื่อถงึความทนัสมยั พลงั ความกระตอืรอื ร้น ความมี
เสน่ห์ และความมัน่ใจ เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ 

ค าส าคญั: แทนแกรม  กล่องอเนกประสงค์  อัตลกัษณ์ 
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Abstract 

The objectives of design and development of a multi-purpose box on the desk from the Identity 
of the College of Creative Industry, Srinakharinwirot University by using the concept of tangram were as 
follows 1.  to study the Identity of the College of Creative Industry 2.  to examine concept of tangram and 
geometry in mathematics and art and 3. to design and develop multi-purpose box products for stationary 
from the identity of the College of Creative Industry, Srinakharinwirot University.  The population scope of 
research was the set of the multi-purpose box with 7 pieces from the concept of Tangram. The methodology 
of research were as follows 1. examine data of organization by interviewing the executives of the College 
of Creative Industry, Inquire about the identity, mission, and core values of the college in order to guide 
the way of design 2. study concept of tangram and geometric concept in mathematics and art 3. study the 
concept of equipment usage and workspace space 4. analyze primary and secondary data to determine 
the design guidelines 5.  synthesis and design of product forms according to the analysis of primary and 
secondary data 6. create a model to test concept of tangram that are used with the purpose of use of the 
product. and 7. develop product models from prototypes and summarize the product model. The findings 
indicated that the multi-purpose box must be useful based on the actual use on the desk that is able to 
store many devices and the variety of equipment.  Furthermore, it must be created as a suitable size for 
the use on the desk. Therefore, each multi-purpose box that is assembled according to the tangram model 
has different shapes and heights based on the purpose of use.  However, they were designed in the way 
of plainness with white color that represented as simplicity, cleanliness and was able to match with a 
variety of room decorations.  The orange color which is the color of the College of Creative Industry 
conveyed to modernity, energy, enthusiasm, charm and confidence that was suitable for the new 
generation. 

Keywords: Tangram, Multi-purpose box, Identity 
 

บทน า 

 วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มพีนัธกจิในการผลติบัณฑติให้เป็นก าลงั
หลกัของประเทศท ีม่ทีกัษะความเป็นผู้ประกอบการใหม่และพฒันาสินค้านวตักรรม สร้างคุณค่านวตักรรมงานวจิ ัย
และงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน น าไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยงัต้องการขบัเคลือ่นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้วยผลติภณัฑ์นวตักรรมและงานวจิยัอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้บรหิารถึงแนวคดิการออกแบบของ
วทิยาลยั ได้ความว่า การออกแบบผลติภณัฑ์ภายใต้แนวคดิของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควรประกอบดว้ย
ค่านยิมหลักอย่างน้อย 1 ข้อจาก 5 ข้อ ค ือ Charisma, Adaptability, Network, Determination และ Opportunity 
จงึจะถอืว่าใช้กระบวนการของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน [1]  
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เพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์ของท ีร่ะลกึจากอัตลกัษณ์ว ิทยาลยัอุตสาหกรรม ผู้วจิ ัยจงึเลอืกศกึษาแนวคิด
เรขาคณติ ซึง่เป็นแขนงหนึง่ของคณติศาสตร์ท ีเ่ก ีย่วกบัรูปร่าง และขนาดของสิ่งของ เป็นวชิาว่าด้วยความสัมพนัธ์
ระหว่างเส้น มุม การวดัพื้นท ี ่และปริมาตร โดยส่วนท ีก่ล่าวถงึรูปบนพื้นราบ เช่น รูปสามเหลีย่ม รูปสี่เหลีย่มผนืผ้า 
รูปจตุัรสั และวงกลม เรยีกว่า เรขาคณติระนาบ และส่วนท ีก่ล่าวถงึรูปทรง เช่น ลูกบาศก์ ทรงกลม กรวยกลม และ
กรวยเหลีย่ม (พรีะมดิ) เรยีกว่า เรขาคณติสามมติ ิมปีระโยชน์ในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบสร้างอาคาร การ
สร้างถนน สะพาน และเข ือ่นกัน้น ้า การค านวณในวชิาดาราศาสตร์ การเดนิเรอื การส ารวจ และการรงัวดัท ีด่นิ [2]  
ซึง่นอกจากแขนงวิชาคณติศาสตร์แล้ว เรขาคณติยงัมส่ีวนส าคญัในแขนงศิลปะตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบัน ศลิปินช ื่อ
ดงัหลายท่านใช้รูปทรงเรขาคณติในการสร้างผลงาน ส่วนใหญ่เป็นงานท ีเ่น้นการจดัองค์ประกอบ ( composition) 
สัดส่วนให้มีความสมมาตรหรือไม่มกี ็ตาม เช่นเดยีวกบั พีท มองเดรียน (Piet Mondrian) หลงัจากท ีเ่ขาได้ชม
ผลงานศลิปะลทัธคิ ิวบิสม์ (Cubism) ของ ปาโปล ปิกสัโซ (Pablo Picasso) และ จอร์จ บราก (Georges Braque) 
ทีม่าแสดงในอัมสเตอร์ดัมเป็นครัง้แรกในปี 1911 เขากห็นัมาทดลองท างานในสไตล์ควิบิสม์ท ีโ่ดดเด่นด้วยการใช้
รูปทรงเรขาคณติและพื้นท ีร่ะนาบเช ื่อมต่อกัน รูปแบบการท างานศลิปะนามธรรมด้วยการใช้เส้นแนวตัง้และ
แนวนอน และรูปทรงเรขาคณติง่าย ๆ อย่างสี่ เหลีย่มจตุัรัส สี่เหลีย่มผนืผ้า และแม่สีพื้นฐานไม่กีส่ี เช่น เหลอืง น ้ า
เงนิ แดง หรือ เทา ด า และเส้นตดัสีด าบนพื้นสีขาว ซึ่งแนวทางนี้ได้รบัอิทธพิลจากแนวคดิของลัทธคิวิบิสม์ แต่ละ
ท ิ้งรูปทรงและเรือ่งราวออกไป และสร้างงานข ึ้นจากจนิตนาการความคิดฝนัของตัวศลิปินเองโดยไม่อ้างอิงจาก
ธรรมชาติ มุ่งเน้นในการน าเสนอความงามของความสัมพนัธ์ของเส้นสาย สีสัน และองค์ประกอบของภาพแทน 
รูปแบบนี้ถูกเรยีกว่า Neoplasticism หรอื “ลทัธศิลิปะรูปทรงแนวใหม่” [3] งานในลกัษณะนี้สามารถน าไปประยุกต์
กบังานอื่น ๆ ได้ง่าย เนื่องจากมคีวามเรยีบง่ายสามารถมองแล้วเข้าใจได้ทนัท ีและยงัเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท างานสร้างสรรค์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานแฟชัน่ สถาปตัยกรรม และงานออกแบบผลติภณัฑ์ หรอืแม้กระท ัง่ 
Zaha Hadid กม็แีรงบันดาลใจจากศลิปะนามธรรมในการท างานสถาปตัยกรรม 

 จะเหน็ได้ว่าเรขาคณตินัน้มีความส าคญัในหลายด้านท ัง้ศลิปะและคณติศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นความรู้
พื้นฐานท ีทุ่กคนได้เร ียนรู้เป็นล าด ับแรก ๆ เพือ่น าไปต่อยอดความรู้ในด้านต่าง ๆ แต่นอกจากจะเป็นพื้นฐาน
ทางด้านคณติศาสตร์และศลิปะแล้ว เรขาคณติยงัสามารถช่วยพัฒนาทกัษะได้อีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์ท ี่ช่วยพฒันา
ทกัษะในรูปเรขาคณตินัน้เร ียกว่า แทนแกรม (Tangram) โดยมลีักษณะเป็นแผ่นตวัต่อปริศนารูป เรขาคณติ มี  
7 ช ิ้น สามารถสร้างข ึ้นได้โดยเข ียนเส้นต่าง ๆ ลงบนรูปสี่เหลีย่มจตุัรสั จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลก็ 2 ช ิ้น รูป
สามเหลีย่มขนาดกลาง 1 ช ิ้น รูปสามเหลีย่มมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ช ิ้น รูปสี่เหลีย่มจตุัรสั 1 ช ิ้น และรูปสี่เหลีย่มด้าน
ขนานอีก 1 ช ิ้น ซึง่รูปสามเหลีย่มขนาดกลาง รูปสี่ เหลีย่มจตุัรสั  และรูปสี่เหลีย่มด้านขนาน ล้วนแล้วแต่มพีื้นท ีเ่ป็น
สองเท่าของรูปสามเหลีย่มมุมฉากเลก็ สามเหลีย่มมุมฉากขนาดใหญ่ แต่ละช ิ้นมพีื้นท ีเ่ป็น 4 เท่าของสามเหลีย่มมุม
ฉากเลก็ 1 ช ิ้น และมุมท ี่เกดิข ึ้นในชิ้นส่วนท ัง้ 7 ช ิ้น มอียู่ เพยีง 3 แบบ คือ มุมฉาก มุม 45 องศา และ มุม 135 
องศา แต่ละช ิ้นส่วนสามารถน ามาประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ เมื่อไม่ได้เล่นจะถูกเกบ็ไว้ในลกัษณะของรูปสี่เหลีย่ม
จตุัรัส แทนแกรมมต้ีนก าเนิดจากราชวงศ์ซ่ง ของประเทศจนี เมือ่ 100 ปีก่อนปริศนานี้มชี ือ่ เสียงควบคู่มากับ
ลูกบาศก์รูบิกซึง่เป็นท ีน่ิยมในขณะนัน้ เนื่องจากปรศินาเหล่านี้ได้ส ร้างความบันเทงิ เครือ่งมอืการศกึษา หรือ
ทฤษฎีใหม่ทางคณติศาสตร์ อีกท ัง้ยงัได้พฒันาทกัษะด้านการจ ารูปร่าง การแก้ปญัหา และการออกแบบ นอกจากนี้
ยงัมหีลกัฐานว่าแทนแกรมเป็นสิ่งท ีท่ าให้เกดิทฤษฎีพทีาโกรสัในรูปแบบของอารยธรรมตะวนัออกอีกด้วย [4] กตกิา
มาตรฐานสากลในการต่อแทนแกรมคอืการเลือ่น หมุน และพลกิช ิ้นส่วนท ัง้ 7 ช ิ้นนัน้ให้เป็นภาพต่าง ๆ โดยอาจจะ
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เป็น คน สัตว์ หรอืสิ่งของ การต่อภาพแทนแกรมแบบมาตรฐาน จะต้องไม่มชี ิ้นส่วนใดเสรมิข ึ้นมา หรอืขาดไปจาก 
7 ช ิ้นส่วนมาตรฐานจงึจะสมบูรณ์ นอกจากแทนแกรมจะช่วยฝึกความคดิสร้างสรรค์จากการต่อช ิ้นส่วนเป็นรูปต่าง 
ๆ ได้ไม่จ ากดัตามจนิตนาการแล้ว ผู้เล่นยงัได้รบัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ช่วยฝึกการใช้สมาธ ิอีกท ัง้ยงัช่วยฝึก
การใช้ความจ า ดงันัน้แทนแกรมจงึถอืได้ว่าเป็นสิ่งท ีร่วมศาสตร์ท ัง้สองด้านคอืคณติศาสตร์และศลิปะเข้าด้วยกัน 
เช่นเดยีวกบัวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ท ีเ่ป็นศาสตร์วชิาท ีร่วมท ัง้ศาสตร์และ
ศลิป์ ซึง่มุ่งเน้นสร้างบัณฑติท ีส่ร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมสร้างคุณค่า เป็นผู้น าในการสร้างก าลงัหลกัในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และพัฒนาผลติภัณฑ์มูลค่าสูงด้านอัญมณีและเครือ่งประดบั ด้านแฟชัน่ ด้านของตกแต่งบ้าน จึงเป็น
ท ีม่าของผลงานการออกแบบและพฒันากล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างานจากอัตลกัษณ์วทิยาลยัอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ โดยใช้แนวคิดแทนแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลีย่นการวาง
เป็นรูปต่าง ๆ ตามต้องการ เพือ่สร้างความเพลิดเพลนิ ผ่อนคลายความเครยีดระหว่างท างาน และยงัสามารถ
จดัสรรพื้นท ีไ่ด้เองตามความเหมาะสม ด้วยรูปทรงเรขาคณติของแทนแกรมทีดู่ทนัสมยัและเรยีบง่ายท าให้สามารถ
เข้ากบัการตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบ ตามค่านยิมหลกั Adaptability คอื สามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบได้ และ 
Charisma คอื ดึงดูดใจส าหรบัผู้ท ีช่อบความเรียบง่ายและทนัสมยั โดยก าหนดขอบเขตการออกแบบชุดกล่อง
อเนกประสงค์ส าหรับใส่อุปกรณ์บนโต๊ะท างานโดยใช้รูปแบบแทนแกรม 1 ชุด ขนาดโดยรวม กว้างและยาว  
15 เซนติเมตร ประกอบด้วยกล่องท ี่ม ีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกนัท ัง้หมด 7 ช ิ้น ซึ่งมปีระโยชน์ใช้สอย
หลากหลายเพือ่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงบนโต๊ะท างาน โดยผลงานชิ้นนี้สามารถเขยีนกรอบแนวคดิการวจิ ัย  
ได้ดงันี้ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาอัตลกัษณ์ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 2. เพือ่ศกึษาแนวคดิแทนแกรม และเรขาคณติในด้านคณติศาสตร์และศลิปะ 
 3. เพื่อออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์กล่องอเนกประสงค์ส าหรับเครื่องเขยีนบนโต๊ะท างาน จากอัต
ลกัษณ์ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วจิยัก าหนดข ัน้ตอนการด าเนนิการวจิยัเป็น 7 ข ัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ศกึษาข้อมูลองค์กร โดยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารว ิทยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอบถามอัต
ลกัษณ์ พนัธกจิ และค่านยิมหลกัของวทิยาลยั เพือ่ เป็นแนวทางในการออกแบบ 
 2. ศกึษาแนวคดิแทนแกรม และแนวคดิเรขาคณติในด้านคณติศาสตร์และศลิปะ 
 3. ศกึษาแนวคดิการใช้งาน อุปกรณ์ และพื้นท ีบ่นโต๊ะท างาน 
 4. วเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิเพือ่ก าหนดแนวทางการออกแบบ 

5. สังเคราะห์และออกแบบรูปแบบผลติภณัฑ์ ตามการวเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูมแิละข้อมูลทุตยิภูม ิ 
6. สร้างแบบจ าลองเพือ่ทดลองแนวคดิแทนแกรมร่วมกบัประโยชน์ใช้สอยผลติภณัฑ์ 

 7. พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์จากต้นแบบ และสรุปแบบผลติภณัฑ์ 

ผลการวิจัย 
 จากวธิกีารด าเนนิการวจิยัข้างต้น ผู้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได้ดงันี้ 
 1. การสมัภาษณ์คณะผู้บริหารวิทยาลยัอุตสาหกรรม 
 จากการสัมภาษณ์คณะผู้บรหิารวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว ิโรฒ ถงึอัต
ลกัษณ์ พนัธกจิ และค่านยิมหลกัของวทิยาลยั ได้ความว่า วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นศาสตร์วชิาท ีร่วมท ัง้
ศาสตร์และศลิป์ มพีนัธกจิในการผลติบัณฑิตให้เป็นก าลังหลกัของประเทศท ีม่ทีกัษะความเป็นผู้ประกอบการใหม่
และพฒันาสินค้านวตักรรม สร้างคุณค่านวตักรรมงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน น าไปสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยงัต้องการขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยผลติภณัฑ์นวตักรรมและงานวจิยัอีก
ด้วย วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีวสิัยทศัน์ท ีจ่ะเป็นผู้น าในการพฒันาบุคลากรและผลติภัณฑ์มูลค่าสูงใน
อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดบั แฟชัน่ และของตกแต่งบ้านสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดบัสากล และจาก
การสัมภาษณ์ผู้บรหิารถงึค่านยิมหลกั (Core Values) ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึง่เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ได้ความว่า ค่านยิมหลกัของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ม ี5 ประการ คอื Charisma, Adaptability, 
Network, Determination และ Opportunity คณะผู้บรหิารยงักล่าวอีกว่า การออกแบบผลติภัณฑ์ภายใต้แนวคิด
ของวทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควรประกอบด้วยค่านยิมหลักอย่างน้อย 1 ข้อจาก 5 ข้อ จงึจะถือว่าใช้
กระบวนการของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
 2. การศึกษาแนวคิดแทนแกรม 
 แทนแกรม (Tangram) คอืแผ่นตวัต่อปรศินาม ี7 ช ิ้น ซึง่สามารถน ามาประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยเมือ่
ขณะไม่ได้เล่นจะถูกเกบ็ไว้ในลักษณะของรูปสี่เหลีย่มจตุัรสั แทนแกรมเป็นชิ้นส่วนรูปเรขาคณติสองมติทิ ีส่ามารถ
สร้างข ึ้นได้โดยเขยีนเส้นต่าง ๆ ลงบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุร ัส  ประกอบด้วยรูปสามเหลีย่มมุมฉากเล็ก 2 ช ิ้น รูป
สามเหลีย่มขนาดกลาง 1 ช ิ้น รูปสามเหลีย่มมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ช ิ้น รูปสี่เหลีย่มจตุัรสั 1 ช ิ้น และรูปสี่เหลีย่มด้าน
ขนานอีก 1 ช ิ้น ซึง่รูปสามเหลีย่มขนาดกลาง รูปสี่ เหลีย่มจตุัรัส และรูปสี่เหลีย่มด้านขนาน ล้วนแล้วแต่มพีื้นท ีเ่ป็น
สองเท่าของรูปสามเหลีย่มมุมฉากเลก็ สามเหลีย่มมุมฉากขนาดใหญ่ แต่ละช ิ้นมพีื้นท ีเ่ป็น 4 เท่าของสามเหลีย่มมุม
ฉากเลก็ 1 ช ิ้น และมุมท ี่เกดิข ึ้นในชิ้นส่วนท ัง้ 7 ช ิ้น มีอยู่เพยีง 3 แบบ คอื  มุมฉาก มุม 45 องศา และ มุม 135 
องศา โดยกตกิามาตรฐานสากลในการต่อแทนแกรมคอืการเลือ่น หมุน และพลกิช ิ้นส่วนท ัง้ 7 ให้เป็นภาพต่าง ๆ 
โดยอาจจะเป็น คน สัตว์ หรอืสิ่งของ การต่อภาพแทนแกรมแบบมาตรฐาน จะต้องไม่มชี ิ้นส่วนใดเสรมิข ึ้นมา หรือ
ขาดไปจาก 7 ช ิ้นส่วนมาตรฐานจงึจะสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของปริศนาแทนแกรมแตกต่างกับเกมส์ต่อจิ๊กซอว์ 
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(Jigsaw Puzzle) เนือ่งจากเกมส์ต่อจิก๊ซอว์เป็นการน าช ิ้นส่วนมาต่อกนัได้ด้วยวธิกีารต่อเพยีงหนึง่เดยีวเพือ่ท าให้
เกดิรูปภาพข ึ้นมา ในขณะทีแ่ทนแกรมคอืการน าช ิ้นส่วนเรขาคณติท ัง้ 7 ช ิ้นส่วนดงักล่าวมาประกอบกนัเป็นรูปภาพ
ตามจนิตนาการ [4] ดงันัน้นอกจากแทนแกรมจะช่วยฝึกความคดิสร้างสรรค์จากการต่อช ิ้นส่วนเป็นรูปต่าง ๆ ได้ไม่
จ ากดัตามจินตนาการแล้ว ผู้เล่นยงัได้รบัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ช่วยฝึกการใช้สมาธ ิ และยงัช่วยฝึกการใช้
ความจ าอีกด้วย  

จากการศกึษาแนวคดิแทนแกรม ผู้วจิยัพบผลงานทีอ่อกแบบโดยใช้แนวคดิแทนแกรมอย่างหลากหลาย 
ท ัง้ประตมิากรรม เครือ่งเรอืน และเครือ่งครวั เช่นเดยีวกบัผลงาน Concrete Tangram Puzzle and City Sculpture 
ซึง่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวไต้หวนั Sean Yu และ Yiting Cheng จากแบรนด์ 22 Design ผลงานชิ้นนี้ใช้
แนวคดิแทนแกรมในการสร้างภูมทิศัน์ท ีผู้่ใช้งานสามารถจัดวางได้เอง โดยใช้ช ิ้นส่วนของแทนแกรมทัง้ 7 ช ิ้น แทน
ภูมทิศัน์แบบต่าง ๆ ท ัง้ธรรมชาต ิคลงัสินค้า พพิธิภ ัณฑ์ อาคารส านกังาน บ้าน โรงงาน และอพาร์ทเม้น เมือ่น า
ช ิ้นส่วนท ัง้ 7 มาจดัเรยีงตามกตกิามาตรฐานสากลของการต่อ แทนแกรม จะได้รูปแบบเมอืงจ าลองท ีแ่ตกต่างกัน
ตามการจดัวาง โดยผลงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงเรขาคณติในการออกแบบทัง้หมด เพือ่ความเรยีบง่ายและทนัสมยั อีกท ัง้
ยงัใช้วสัดุคอนกรตีเพือ่ให้ได้น ้าหนกัผลงานทีเ่หมาะสม นอกจากนี้คอนกรตียงัช่วยเน้นย ้าถงึภาพลักษณ์เมอืงและ
อุตสาหกรรมอีกด้วย 

 

ภาพท่ี 2 ผลงาน Concrete Tangram Puzzle and City Sculpture  
โดย Sean Yu และ Yiting Cheng จากแบรนด์ 22 Design ประเทศไต้หวนั 

3. การศึกษาการใช้งาน อุปกรณ์ และพื้นท่ีบนโต๊ะท างาน 

 ในปจัจุบันบรษิทัผลติเครือ่งเขยีนส่วนมากมกัจะท าเครือ่งเขยีนให้หลากหลายและมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกัน
เพื่อส ร้างความแปลกใหม่ให้ก ับสินค้า ในยุคท ี่มสีิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาแทนทีเ่ครื่องเข ียน เช่นการพมิพ์ด้วย
คอมพวิเตอร์ แต่อย่างไรกต็ามเครือ่งเขยีนยงัมปีระโยชน์ต่อคนในวยัเรยีนและวยัท างานอยู่ เสมอ เนือ่งจากนกัวจิ ัย
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จากมหาวิทยาลยั Princeton และ UCLA ของสหรัฐอเมรกิาได้ค้นพบว่า การจดโน้ตในสมุดจะท าให้ดจดจ าและ
เข้าใจข้อมูลได้ดกีว่าการจดในคอมพวิเตอร์ โดยอุปกรณ์ท ีส่ าคญัท ีค่นส่วนมากมกัจะเลอืกใช้ ได้แก่  ปากกาลูกลื่น 
เป็นอุปกรณ์ท ีใ่ช้ส าหรบัการเขยีน การจดบันทกึ และการเข ียนรายงาน ดนิสอ เป็นอุปกรณ์ท ีใ่ช้ในการเขยีนหรือ
วาดรูป ท ัง้ดนิสอกดและดนิสอไม้ จุดเด่นของดนิสอมลีกัษณะปลายแหลม เพือ่สะดวกต่อการขดีเขยีนลายเส้นต่าง 
ๆ อุปกรณ์ลบค าผดิ เช่นยางลบและน ้ ายาลบค าผดิ เป็นอุปกรณ์เครือ่งเขยีนท ีใ่ช้ส าหรับลบรอยดนิสอและปากกา 
โดยใช้ลบรอยขดีเขยีนท ีไ่ม่ต้องการให้สะอาด ไม้บรรทดั ใช้ส าหรบัการวดัขนาด รวมไปถงึการตเีส้น นอกจากนี้ยงั
มอุีปกรณ์บนโต๊ะท างานอีกหลายชิ้น เช่น กระดาษโน้ต ลวดหนบีกระดาษ และกรรไกร  
 โต๊ะเป็นเครื่องเรอืนพื้นฐานในท ีท่ างาน กจิกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา ล้วนแล้วต้องใช้โต๊ะ 
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโต๊ะมบีทบาทในชวีติประจ าวนัของพนักงานทุกคนเป็นอย่างมาก แต่เนือ่งจากภารกจิท ีแ่ตกต่าง
กนัย่อมท าให้เกดิลักษณะและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ระยะกว้างและยาวของโต๊ะหรือพื้นผิวท างานใน
แนวราบนัน้มหีลายขนาด ซึง่สามารถสรุปสาเหตุปจัจยัหลกัความกว้างของพื้นท ีท่ างาน สามารถแบ่งได้ 2  ลกัษณะ 
ได้แก่ พื้นท ีก่ารท างานในลกัษณะปกต ิหมายถงึ พื้นท ีท่ ีผู้่ใช้หรอืผู้ปฏิบัต ิงานสามารถกวาดมอืและมรีศัมีเท่าก ับ
แขนท่อนล่างท ัง้แขนซ้ายและขวากวาดมอืในลกัษณะรูปครึง่วงกลมโดยทีจุ่ดหมุนอยู่ท ีข่้อศอกท ีแ่นบล าตวัท ัง้สอง
ข้าง ครึง่วงกลมที่ได้จะเป็นลักษณะ 2 วงท ีเ่กยกนั ระยะท ี่วดัคร่าว ๆ  จะเท่ากบัระยะจากปลายนิ้วจนถงึข้อศอก 
เป็นพื้นท ีผู้่ใช้หรอืผู้ปฏิบัตงิานสามารถหยบิจบัและท างานได้ด ีและสะดวกท ี่สุด พื้นท ีด่งักล่าวจะเป็นโต๊ะขนาดเล็ก
ท ีเ่หมาะสมกบัการท างานหรอืกจิกรรมโดยท ัว่ไป เช่น งานพมิพ์ หรืองานเขยีนหนังสือ  ส าหรับขนาดของโต๊ะ  
ทีเ่หมาะสม ควรใช้ความกว้างประมาณ 40-45 เซนตเิมตร ความยาวประมาณ 90-100 เซนตเิมตร ส่วนพื้นท ี ่
การท างานสูงสุด หมายถงึ บรเิวณพื้นท ีท่ างานท ีผู้่ใช้หรือผู้ปฏิบัตงิานสามารถเหยยีดแขนทัง้สองข้างกวาดเป็นรูป
ครึง่วงกลมสองวงซ้อนทบักนั โดยมหีวัไหล่เป็นจุดหมุน ระยะท ีว่ดัคร่าว ๆ จะเท่ากบัระยะจากปลายนิ้วถงึหวัไหล่
ในขณะทีแ่ขนเหย ียดตรง ส าหรับขนาดของโต๊ะท ีเ่หมาะสม ควรใช้ความกว้างประมาณ 60 -75 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 150-160 เซนตเิมตร [5]  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อก  าหนดแนวทางการออกแบบ 

จากการศกึษาข้อมูลปฐมภูมแิละข้อมูลทุต ิยภูม ิผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่า การออกแบบผลติภณัฑ์ภายใต้
แนวคิดของว ิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควรประกอบด้วยค่านิยมหลกัอย่างน้อย 1 ข้อจาก 5 ข้อ ค ือ 
Charisma, Adaptability, Network, Determination และ Opportunity จ ึงจะถือว่าใช้กระบวนการของว ิทยาลัย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการออกแบบ ผู้วจิยัจงึเลอืกใช้แนวคดิแทนแกรมซึง่ถอืได้ว่าเป็นสิ่งท ีร่วมศาสตร์ท ัง้สอง
ด้านคอืคณติศาสตร์และศลิปะเข้าด้วยกนั เช่นเดยีวกบัว ิทยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท ีเ่ป็นศาสตร์วชิาท ีร่วมท ัง้
ศาสตร์และศิลป์  แทนแกรมสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบ ตามค่านยิมหลกั Adaptability โดยต่อเป็นภาพต่าง ๆ  
ได้อย่างหลากหลาย ท ัง้ คน สัตว์ และสิ่งของ ด้วยการเลื่อน หมุน และพลกิช ิ้นส่วนท ัง้ 7  ตามจนิตนาการ 
นอกจากนี้แทนแกรมยงัเป็นรูปเรขาคณติซึง่ดูทนัสมยัอยู่เสมอ เมือ่น ามารวมกบักล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างาน 
จงึตอบโจทย์ค่านยิมหลกั Charisma คอืดงึดูดใจผู้ใช้งานท ีช่อบความเรยีบง่าย ดูด ีและทนัสมยั โดยการออกแบบ
กล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างาน ต้องค านึงถงึการใช้งานเป็นหลกั การท างานจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์จ านวนมาก 
บนโต๊ะท างานจึงมอุีปกรณ์ท ีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองการใช้งาน การออกแบบกล่องส าหรบัเก ็บอุปกรณ์บนโต๊ะ
ท างานจงึควรครอบคลุมการเกบ็อุปกรณ์ให้ได้มากท ีสุ่ด รวมถงึสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ บนโต๊ะท างาน เช่น โทรศพัท์ และ
นามบัตร อีกท ัง้ยงัควรค านงึถงึการการใช้งานจรงิ เพือ่ให้สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยงัควรค านงึถงึขนาดของ
โต๊ะท างานด้วย เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการใช้งานบนโต๊ะท างานท ีม่พีื้นท ีจ่ ากดั หากกล่องใส่ของมขีนาดใหญ่
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เกนิไป จะท าให้มพีื้นท ีใ่ช้สอยบนโต๊ะท างานน้อยลง แต่หากเลก็เกนิไปกจ็ะท าให้ไม่สามารถเกบ็อุปกรณ์ได้ครบตาม
การใช้งาน 

5. การสงัเคราะห์และออกแบบรปูแบบผลิตภณัฑ์ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
จากการวเิคราะห์ข้อ มูลปฐมภูมแิละทุตยิภูมิ ผู้ว ิจยัจงึก าหนดแนวทางการออกแบบตามค่านิยมหลัก 

Adaptability และ Charisma โดยเลอืกใช้รูปแบบแทนแกรมเป็นพื้นฐานการออกแบบกล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะ
ท างาน ซึง่ต้องมปีระโยชน์ใช้สอยตอบสนองต่อการใช้งานจรงิบนโต๊ะท างาน คอื สามารถเกบ็อุปกรณ์ได้มากและ
หลากหลาย ท ัง้ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ ไม้บรรทดั กระดาษโน้ต ลวดหนบีกระดาษ กรรไกร นามบัตร 
และโทรศพัท์ อีกท ัง้ยงัต้องมขีนาดเหมาะสมกบัพื้นท ีช่้สอยบนโต๊ะท างานอีกด้วย ดงันัน้กล่องอเนกประสงค์แต่ละ
ช ิ้นท ีน่ ามาประกอบกนัตามรูปแบบแทนแกรมจะต้องมรูีปทรงและความสูงแตกต่างกนัตามประโยชน์ใช้สอย แต่กย็งั
ต้องเรยีบง่าย จงึเลอืกใช้รูปทรงเรขาคณติท ัง้หมดเพือ่ ให้เข้าก ับรูปแบบแทนแกรม  โดยสามารถเขยีนแบบร่าง 
ได้ดงันี้ 

 

ภาพท่ี 3 แบบร่างผลติภณัฑ์ 

6. การสร้างแบบจ าลองเพื่อทดลองแนวคิดแทนแกรมร่วมกบัประโยชน์ใช้สอยผลิตภณัฑ์  

จากการออกแบบรูปแบบผลติภณัฑ์ตามแบบร่างข้างต้น สามารถสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์ (White Model) 
โดยใช้กระดาษอาร์ตแป้งได้ดงันี้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

655 

 

 

ภาพท่ี 4 แบบจ าลองผลติภณัฑ์กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษอาร์ตแป้ง 

 

ภาพท่ี 5 การทดลองเรยีงแบบจ าลองผลติภณัฑ์เป็นรูปต่าง ๆ 

7. การพฒันารปูแบบผลิตภณัฑ์จากต้นแบบ และสรปุแบบผลิตภณัฑ์ 
จากการทดลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ จะเห ็นได้ว่าต้นแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบได้ 

ตามแนวคดิแทนแกรม และยงัสามารถใช้งานได้สะดวกตามประโยชน์ใช้สอยท ีต้่องการอีกด้วย แต่เนือ่งจากกล่อง
อเนกประสงค์มขีนาดกระท ัดรดัตามพื้นท ีใ่ช้สอยบนโต๊ะท างาน ผนงักล่องจงึไม่ควรหนาเกนิไปเพือ่ให้สามารถ 
ใส่อุปกรณ์ได้มากข ึ้น และควรมขีนาดตรงตามมาตรฐานเพือ่ให้สามารถต่อกนัได้พอด ีด ังนัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกการข ึ้น
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รูปด้วยพลาสตกิซึ่งสามารถก าหนดขนาดได้อย่างแม่นย า มนี ้าหนกัเบา แขง็แรงทนทาน และยงัเคลือ่นย้ายได้
สะดวก เหมาะกบัการปรบัเปลีย่นรูปแบบ นอกจากนี้ผู้วจิยัยงัเลอืกสีของผลติภณัฑ์เป็นสีขาวและสีส้ม โดยสีขาวสือ่
ถงึความเรยีบง่าย ความสงบสุข ความสะอาด และยงัเข้ากบัการตกแต่งห้องได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนสีส้มซึง่เป็น
สีประจ าวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สื่อถึงความทนัสมัย พลัง ความกระตือรอืร้น ความมชีวี ิตชวีา ความมี
เสน่ห์ และความมัน่ใจ เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ซึง่ไม่ยดึติดกบัสิ่งเดมิ  ซึ่งมคีวามกว้าง 15 เซนตเิมตร และความยาว  
15 เซนตเิมตร โดยสามารถสรุปแบบผลติภณัฑ์ได้ดงันี้ 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพแบบจ าลองผลติภณัฑ์ 
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ภาพท่ี 7 ตวัอย่างการเรยีงกล่องอเนกประสงค์เป็นรูปต่าง ๆ 

 ชุดกล่องอเนกประสงค์ส าหรบัใส่อุปกรณ์บนโต๊ะท างานโดยใช้รูปแบบแทรแกรม ขนาด 15x15 เซนตเิมตร 
ประกอบด้วยกล่องท ีม่รูีปแบบการใช้งานแตกต่างกนัท ัง้หมด 7 ช ิ้น ได้แก่ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรูปแบบและการใช้งานผลติภณัฑ์ 

ล าดบัท่ี รปูแบบ การใช้งาน 

1 

 

วางโทรศพัท์ 

2 

 

เสียบปากกาและดนิสอ 

3 

 

เสียบนามบัตรและกระดาษโน้ต 
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4 

 

เกบ็อุปกรณ์ช ิ้นเลก็ เช่น ยางลบ หนงัยาง 
และลวดหนบีกระดาษ 

5 

 

เกบ็กระดาษโน้ตและอุปกรณ์อื่น ๆ  

6 

 

เกบ็ของมคี่า เช่น เศษเหรยีญ ตุ้มหู หรอื
สร้อย 

7 
 
 
 
 
 
  

ใส่อุปกรณ์ลกัษณะยาว เช่น ไม้บรรทดั และ
กรรไกร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มพีนัธกจิในการผลติบัณฑติให้เป็นก าลงั
หลกัของประเทศท ีม่ทีกัษะความเป็นผู้ประกอบการใหม่และพฒันาสินค้านวตักรรม สร้างคุณค่านวตักรรมงานวจิ ัย
และงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน น าไปสู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต้องการข ับเคลือ่นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้วยผลติภัณฑ์นวัตกรรมและงานวิจ ัย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคดิค่านยิมหลัก  
(Core Values) 5 ประการ ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย Charisma, Adaptability, Network, 
Determination และ Opportunity นอกจากนี้วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยงัมุ่งเน้นการออกแบบทีผ่สมผสาน
ระหว่างศาสตร์และศลิป์ ซึง่แนวคดิแทนแกรมถอืได้ว่าเป็นองค์ความรู้ท ีร่วมศาสตร์ท ัง้สองด้านคอืคณติศาสตร์และ
ศลิปะเข้าด้วยกนั โดยแทนแกรมสามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์จากการต่อช ิ้นส่วนเป็นรูปต่าง ๆ ได้ไม่จ าก ัด
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ตามจนิตนาการ ช่วยฝึกสมาธ ิช่วยพฒันาความจ า และสร้างความสนุกสนานเพลดิเพลนิ แม้แทนแกรมจะถูก
ค้นพบตัง้แต่สมยัราชวงศ์ซ่ง ประเทศจนี และมีประว ัตมิาอย่างยาวนานทัง้ในอารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก  
แต่แทนแกรมกย็งัคงทนัสมยัด้วยรูปทรงเรขาคณติท ีเ่ป็นพื้นฐานการเรยีนรู้ด้านคณติศาสตร์ และยงัมส่ีวนส าคญัใน
แขนงวชิาศลิปะตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบัน ซึง่งานในลกัษณะนี้สามารถน าไปประยุกต์กบังานอื่น ๆ ได้ง่าย เนือ่งจาก
มคีวามเรยีบง่าย สามารถมองแล้วเข้าใจได้ทนัท ีและย ังเป็นแรงบันดาลใจในการท างานสร้างสรรค์ในหลายด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นงานแฟชัน่ สถาปตัยกรรม และงานออกแบบผลติภณัฑ์ 

ผู้ว ิจยัจงึออกแบบและพฒันากล่องอเนกประสงค์บนโต๊ะท างานโดยเลือกใช้แนวคดิ Charisma และ 
Adaptability จากค่านยิมหลกั 5 ประการ ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการเข้ากบัแนวคดิแทนแกรม 
เพือ่ให้กล่องอเนกประสงค์สามารถปรบัเปลีย่นรูปร่างได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบการใช้งานให้
ครอบคลุมประโยชน์ใช้สอย และตอบสนองต่อการใช้งานจรงิบนโต๊ะท างาน คอื สามารถเกบ็อุปกรณ์ได้หลากหลาย 
อีกท ัง้ย ังมขีนาดเหมาะสมกับพื้นท ีช่้สอยบนโต๊ะท างาน กล่องอเนกประสงค์แต่ละช ิ้นท ี่น ามาประกอบกนัตาม
รูปแบบแทนแกรมจงึมรูีปแบบและความสูงแตกต่างกนัตามประโยชน์ใช้สอย แต่ยงัคงความเรยีบง่าย ผู้วจิยัเลอืกใช้
รูปทรงเรขาคณติในการออกแบบชิ้นส่วนกล่องอเนกประสงค์เพือ่ให้เข้ากบั รูปแบบแทนแกรม และย ังปรบัเปลีย่น
รูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพือ่ให้สามารถจดัการพื้นท ีบ่นโต๊ะท างานได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้วจิ ัย
ยงัเลอืกสีของผลิตภณัฑ์เป็นสีขาวและสีส้ม โดยสีขาวสื่อถงึความเรยีบง่าย ความสงบสุข ความสะอาด สารมารถ
เข้ากบัการตกแต่งห้องได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนสีส้มซึง่เป็นสีประจ าวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สื่อถงึความ
ทนัสมยั พลงั ความกระตอืรือร้น ความมชีวีติช ีวา ความมเีสน่ห์ และความมัน่ใจ เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ยดึติด
กบัสิ่งเดมิ โดยงานวจิยัช ิ้นนี้บูรณาการอัตลกัษณ์องค์กรกบัแนวคดิแทนแกรม สอดคล้องกบังานวจิยัการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ์ท ี่ระลกึองค์กรจากภูมิปญัญาท้องถิน่ โดยเช ือ่มโยงชนบทกบัเมอืงด้วยการน าวตัถุดบิท ีไ่ ด้ 
จากภูมิปญัญาท้องถิน่ในเขตภาคกลาง มาท าการศึกษาและออกแบบพฒันารูปแบบให้เข้ากบัวถิ ีชวีติของสังคม
เมอืง ซึง่บูรณาการอัตลกัษณ์องค์กรกบัวสัดุและภูมปิญัญาท้องถิน่ [6] และยงัออกแบบรูปทรงของผลงานโดยใช้
แนวคดิการปรบัเปลีย่นรูปแบบของแทนแกรม สอดคล้องกบังานออกแบบชัน้วางหนงัสือ  แบรนด์ Lago ของนัก
ออกแบบชาวอิตาล ีDaniele Lago ทีอ่อกแบบโดยใช้แนวคดิแทนแกรม เพือ่ให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบรูปแบบ
ของชัน้วางหนังสือได้ด้วยตนเอง [7] แต่เมื่อติดตัง้แล้วจะไม่สามารถปรบัเปลีย่นได้ ต่างจากงานวิจยัช ิ้นนี้  ซึ่ง
สามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบได้หลายครัง้ตามต้องการและยงัมปีระโยชน์ใช้สอยหลากหลายอีกด้วย 

 

ภาพท่ี 8 ผลงาน Tangram Shelving จากแบรนด์ Lago โดยนกัออกแบบชาวอิตาล ีDaniele Lago  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดลองสร้างต้นแบบ และสรุปแบบผลติภณัฑ์กล่องอเนกประสงค์ส าหรบัใส่อุปกรณ์บนโต๊ะท างาน
โดยใช้รูปแบบแทนแกรม หากมโีอกาสต่อยอดรูปแบบผลติภณัฑ์ ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 
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 1. อาจเพิม่ประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ  เพือ่การตกแต่ง เช่นกระถางต้นไม้ หรอืแจกนั เพือ่เพิม่ความแปลกใหม่
บนโต๊ะท างาน 
 2. ควรพฒันากล่องอเนกประสงค์ให้มขีนาดท ีห่ลากหลายมากข ึ้น ตามความเหมาะสมของขนาดโต๊ะ
ท างาน รวมถงึจดัเป็นชุดเลก็ 3-4 ช ิ้น หรอืขายแยกชิ้น เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้ใช้งาน 

3. ควรทดลองผลิตต้นแบบด้วยว ัสดุท ี่แตกต่ างกัน เช่ น พลาสติก เซรามิก คอนกรีต และไม้   
เพือ่เปรยีบเทยีบวสัดุท ีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการผลติช ิ้นงานจรงิต่อไป 

4. ควรทดลองแนวทางการเช ื่อมต่อกล่องแต่ละช ิ้น เช่นการใช้แม่เหลก็หรือการใช้ข้อต่อ ในการยดึกล่อง
แต่ละช ิ้นให้ตดิกนั เพือ่ความเป็นระเบียบและไม่สูญหาย 

5.อาจประยุกต์ใช้แนวคแิทนแกรมในการออกแบบสาขาอื่นต่อไป เช่น สถาปตัยกรรม และแฟชัน่ 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเช ิงพรรณนามีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการอ่อนล้า กบัคุณภาพชวีติของ
วยัรุ่นโรคเอสแอลอี กลุ่มตวัอย่างคอืวยัรุ่นโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ปี ท ีม่ารับการรกัษาท ีห่้องตรวจผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ และโรงพยาบาลขอนแก่น จ านวน 102 คน ใช้แนวคดิทฤษฎีอาการไม่พงึประสงค์เป็น
กรอบแนวคิดการว ิจยั (Theory of Unpleasant Symptoms) เกบ็ขอมูลโดยใช้แบบสอบถามอาการอ่อนล้าและ
แบบสอบถามคุณภาพชวี ิต วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิเช ิงพรรณนา และสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวจิยัพบว่า อาการอ่อนล้ามคีวามสัมพันธ์ทางลบกบัคุณภาพชวี ิตโดยรวมของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี (r = -.59, 
p <.01) และรายด้านท ัง้ 8 ด้าน ด้านสุขภาพทัว่ไป ( r = -.37, p < .01) ด้านกิจวตัรประจ าวนั (r = -.36, p < .01)
ด้านครอบครัว (r = -.37, p < .01) ด้านการรักษาโรค (r = -.42, p < .01) ด้านอารมณ์ (r = - .57, p < .01) ด้าน
สังคม ( r = -.49, p < .01) ด้านโรงเรยีน (r = -.49, p < .01) และด้านการเงนิ (r = -.30, p <  .01) พยาบาลควรมี
การจดัการลดอาการอ่อนล้าเพือ่เพิม่คุณภาพชวีติให้ดขี ึ้น 
 
ค าส าคญั: อาการอ่อนล้า  คุณภาพชวีติ  วยัรุ่นโรคเอสแอลอี 
 

Abstract 
The descriptive research aimed to study the correlations between fatigue and quality of life in adolescents 
with SLE. The sample consisted of 102 adolescents with SLE, aged 10 -19 years old, who were follow - 
up at the outpatient department in Srinagarind hospital and KhonKaen hospital. The theory of unpleasant 
symptoms is concept framework.Data were collected with fatigue questionnaire and quality of life 
questionnaire.  Data were analyzed by using descriptive statistics and correlational coefficients.  Results 
showed the fatigue has significant negative correlation in the quality of life in adolescents with SLE ( r - . 
59, p <.01) and 8 domain: physical health (r = -.37, p < .01), daily activities (r = -.36, p < .01), family (r = 
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-.37, p < .01), treatment (r = -.42, p < .01), emotional health (r = - .57, p < .01), social ( r = -.49, p < .01), 
schooling (r = -.49, p < .01), and finance (r = -.30, p <  .01). Nurse should manage to decrease fatigue for 
increase quality of life.  
 
Keywords: fatigue, adolescents, systemic lupus erythematosus (SLE)  
 
บทน า 

โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus; SLE) เป็นโรคเรื้อรงัท ีเ่ก ิดจากการแพ้ภูมส่ิงผลให้ภูมิ

ต้านทานท าลายตวัเอง (autoantibody) สามารถท าให้เกดิพยาธสิภาพในทุกระบบทัว่ร่างกาย มแีนวโน้มการเกิด

โรคเพิม่สูงข ึ้นในเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี [1,2] โดยพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีท ัง้หมดเป็นผู้ป่วยท ีอ่ยู่
ในช่วงวยัรุ่น [3] ซึง่พบได้สูงกว่าในเดก็วยั อื่น 5-10 เท่า นบัเป็นอุบัตกิารณ์ท ีสู่งข ึ้น สอดคล้องกบัการศกึษาของ 

Chiewthanakul, Sawanyawisuth, Foocharoen & Tiamkao [4] ท ีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์พบว่าร้อยละ 20 เป็น

ผู้ป่วยโรคเอสแอลอีท ีอ่ยู่ในช่วงวยัรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึง่สูงกว่าในเดก็วยัอื่นๆ โรคเอสแอลอีในเดก็และวยัรุ่น

มคีวามรุนแรงมากกว่าในว ัยผู้ใหญ่และมกัพบความพิการในอวัยวะหลายระบบ  เนื่องจากเป็นว ัยท ี่ก าลังมีการ

เจรญิเตบิโต และอวยัวะยงัท างานได้ไม่สมบูรณ์เมื่อเทยีบกบัวยัผู้ใหญ่  [5-6] อาการน าท ีพ่บบ่อย ได้แก่ ระบบ

ผวิหนงั ระบบข้อ ระบบเลอืด ระบบไต และระบบประสาทส่วนกลาง อาการแสดงท ัว่ไปผู้ป่วยจะมาด้วยอาการไข้ 
เหนือ่ย อ่อนเพลยี และปวดตามข้อ อาการท ี่มคีวามรุนแรงและเกดิข ึ้นพร้อมกนัในอวยัวะหลายระบบ เป็นสาเหตุ

ท าให้เกดิความพกิารและการเสียชวีติท ีส่ าคญัในเดก็และวยัรุ่น [5,7]  

    อาการอ่อนล้า ( fatigue) เป็นอาการท ีพ่บบ่อยถงึร้อยละ 50 – 90  [8-9] ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี มสีาเหตุ
มาจากการอักเสบของเนื้อ เย ือ่ และอวยัวะในร่างกาย เช่น ข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ ภาวะไตวาย ท าให้รู้สึก
เหนื่อย อ่อนเพลียจากความเจ็บปวดภายในร่างกาย การนอนหลบัไม่เพยีงพอ หรอื เก ี่ยวข้องกบัอารมณ์และ
ความรู้สึกสิ้นหวงัหมดแรงจากการเจ็บป่วย [10-11] นอกจากนี้อาการอ่อนล้ายงัสัมพนัธ์กบัระดับความรุนแรงของ
อวยัวะส าค ัญๆ ท ี่ถูกท าลาย เช่น หวัใจ ไต ปอด ท าให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนือ่ยง่าย หายใจล าบาก [12] การเกิด
อาการอ่อนล้าส่งผลกระทบต่อวยัรุ่นโรคเอสแอลอีท ัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสังคม ท าให้ความสามารถใน
การท ากจิวตัรประจ าว ันลดลงต้องพึง่พาผู้อื่น รูสึกคุณค่าในตัวเองลดลง ขาดแรงบันดาลใจในการท าก ิจกรรม 
แยกตวัจากสังคมอาจส่งผลให้คุณภาพชวีติขาดสมดุลได้ [13] 

คุณภาพชวีติ (quality of life) เป็นลกัษณะการด ารงชวีติของบุคคลตามวยั และระยะพฒันาการ หรอืภาวะ
เจบ็ป่วย ประกอบด้วยด้านร่างกาย จติใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความหมายแตกต่างกนัตามความคดิและ
การศกึษา  คุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี หมายถึง วยัรุ่นโรคเอสแอลอีสามารถรบัรู้เก ีย่วกบัสภาพร่างกาย
จากการเจบ็ป่วย ยอมรบัปรบัตวัหรอืเผชญิปญัหาจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงัได้อย่างเหมาะสม รวมท ัง้สามารถ
จดัการอาการไม่พงึประสงค์ท ีเ่กดิข ึ้นจากการเจบ็ป่วยโดยการรกัษาการท าหน้าท ีด่้านร่างกาย จติใจ และสังคมไว้
ได้ สามารถวดัได้จากการท าหน้าท ี ่8 ด้าน [14] ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพทัว่ไป 2) ด้านกิจวตัรประจ าวนั 3) ด้าน
ครอบครวั 4) ด้านการรกัษา 5. ด้านอารมณ์  6. ด้านสังคม 7. ด้านโรงเรยีน และ 8) ด้านการเงนิ เลนซ์และคณะ 
[15] กล่าวว่าคุณภาพชวีติเป็นผลลพัธ์ท ีเ่กดิจากการท ีว่ยัรุ่นโรคเอสแอลอีสามารถจดัการอาการท ีเ่กดิข ึ้นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ดงันัน้เมื่อวยัรุ่นโรคเอสแอลอีมอีาการอ่อนล้าและไม่สามารถจัดการอาการอ่อนล้าให้ดขี ึ้นได้ย่อม
ส่งผลให้คุณภาพชวีติลดลง 
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จากการศกึษาปรากฏการณ์ท ีค่ลนิกิไตเทยีมโรงพยาบาลศรนีครนิทร์และหอผู้ป่วยเดก็ 2 ง โรงพยาบาล
ศรนีครนิทร์พบว่าวยั รุ่นโรคเอสแอลอีมีอาการเหนือ่ยง่าย บวมตามร่างกายและซดี จากภาวะไตวายระยะสุดท้าย 
ต้องท ากจิกรรมบนเตยีงและมผู้ีปกครองคอยช่วยเหลอืกิจกรรม ท าให้ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต้องพึง่พาผู้อื่นรู้สึก
คุณค่าในตนเองลดลง จะเหน็ได้ว่าอาการอ่อนล้าเป็นอาการท ีพ่บได้บ่อยและมคีวามรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชวีติในวยัรุ่นโรคเอสแอลอีท ัง้ด้านร่างกายและจติใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่พบการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชวีติใน
วยัรุ่นโรคเอสแอลอีโดยใช้ทฤษฎีอาการไม่พงึประสงค์มาก่อน ท าให้องค์ความรู้เก ีย่วกบัอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพ
ชวีติในวยัรุ่นโรคเอสแอลอียงัไม่มคีวามชัดเจน ผู้วจิ ัยจงึสนใจท ี่จะศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากับ
คุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี เพือ่เป็นข้อมูลสุขภาพทีส่ าคญัส าหรบัการออกแบบการจดับรกิารพยาบาล 
หรอืกจิกรรมเพือ่ลดอาการอ่อนล้า และส่งเสรมิคุณภาพชวีติวยัรุ่นโรคเอสแอลอีในระยะยาวต่อไป   
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจัย   
 เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่าง อาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอ ี

กรอบแนวคิดการวิจยั 
ทฤษฎีอาการไม่พงึประสงค์ของเลนซ์และคณะ [15] เป็นทฤษฎีทางการพยาบาลระดบักลาง (middle 

rang nursing  theory) ได้อธบิายถงึปจัจยัท ีม่ ีอิทธพิลต่ออาการ (influencing factors) ประกอบด้วย ปจัจยัด้าน
สรรีวทิยา (physiologic factors) ด้านจติใจ (psychological factors) และด้านสถานการณ์ (situational factors) ซึ่ง
ปจัจ ัยท ัง้ 3 ด้านนี้ม ีความสัมพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และมีอิทธพิลต่อการเกดิอาการ  สามารถประเมินได้ 4 มติ ิ ค ือ 
ความรุนแรง (intensity) เวลา (timing) ความทุกข์ทรมาน (distress) และคุณภาพของอาการ (quality) ผลท ีต่ามมา
จากการเกิดอาการจะส่งผลต่อความสามารถในการท าหน้าท ี่และกิจกรรมต่างๆ ในชวี ิตประจ าว ัน ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   

1. ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยตรวจสอบคุณสมบัตติามเกณฑ์คดัเข้าของกลุ่มตวัอย่างจากนัน้
ขอความร่วมมอืจากพยาบาล และเจ้าหน้าท ีห่้องตรวจผู้ป่วยนอกในการตดิต่อกลุ่มตวัอย่าง และสอบถามความ
สมคัรใจในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรโครงการวจิยั  
 2. ผู้วจิยัเข้าพบกลุ่มตวัอย่างเพือ่แนะน าตวั ช ี้แจงวตัถุประสงค์ พร้อมท ัง้อธบิายวธิตีอบแบบสอบถามการ
วจิยั ผู้ป่วยท ีย่นิยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในการศกึษาครัง้นี้จะได้เซน็ใบยนิยอมไว้เป็นหลกัฐาน หากอายุต ่ากว่า 
18 ปี จะต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้ปกครองโดยชอบธรรม ใช้เวลาท าแบบสอบถามประมาณ 30 – 45 นาท ีเมือ่
อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิ ัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและกล่าวขอบคุณ
อาสาสมคัร 

การพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
โครงการว ิจยัได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(HE621101) และกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น (KEMOU62014) ท าการวจิยัโดยย ึด
หลกัตามจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ทุกประการ 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นแบบพรรณนาเช ิงหาความสัมพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากับคุณภาพชวีติวยัรุ่นโรคเอ
สแอลอี ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross-sectional  descriptive study) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

664 
 

เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 102 คน โดยใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบัตใินวยัรุ่น 
โรคเอสแอลอีท ีม่ารบัการรกัษาท ีห่้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรนีครนิทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คอื ผู้ป่วยท ีไ่ด้ร ับการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคเอสแอลอีท ัง้เพศชายและเพศหญิงท ีม่อีายุต ัง้แต่ 10 – 

19 ปี ท ี่มารับการตรวจท ี่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรนีครนิทร์จ านวน 128 คน  และโรงพยาบาลขอนแก่น 
จ านวน 105 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คอื วยั รุ่นโรคเอสแอลอีท ีม่ารบัการตรวจท ีแ่ผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครนิทร์ และ
โรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถงึ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 102 คน 

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 102 คน ค านวณได้จากสูตร [16] 

  3
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โดยท่ี    
n           =  ขนาดตวัอย่าง 
α และ β     =    α  error และ β error  
 r     =    correlation coefficient 0.33 [17] 
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 จากสูตรค านวณกลุ่มตวัอย่างได้ 92.42  คน และ ผู้วจิยัได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 10 % เพือ่ป้องกนัการ
สูญหายของข้อมูลและกลุ่มตวัอย่างจากเกณฑ์คดัออก ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท ีศ่กึษาในครัง้นี้มจี านวน 102 
คน  

เกณฑ์การคดัเลอืกเข้า (inclusion criteria)  
   1. กลุ่มตวัอย่างคอืวยัรุ่นโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ปีท ีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์แผนปจัจุบัน
ว่าเป็นโรคเอสแอลอี มาแล้วอย่างน้อย 6 เดอืน [18]  

2. ผู้ป่วยสามารถอ่าน เขยีน และฟงัภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ  
  3. ผู้ป่วยสมคัรใจในการเข้าร่วมการศกึษา และผู้ดูแลเตม็ใจให้ ผู้ป่วยเข้าร่วมการศกึษา  

เกณฑ์การไม่คดัเข้ามาศกึษา (exclusion criteria)  
   1. อาการของโรคอยู่ในระยะวกิฤต ิ 

เกณฑ์การถอนตวัออกจากการศกึษา (withdrawal criteria) 
1. อาการของโรคก าเรบิในขณะทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยั  
2. ผู้ป่วยหรอืผู้ดูแลขอถอนตวัออกจากการวจิยั 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
 1) แบบประเมินอาการอ่อนล้าท ีผู้่ว ิจยัน าแบบประเมนิ Fatigue Severity Scale (FSS) [19] มาปรบัใช้
ตามทฤษฎีอาการไม่พงึประสงค์ของเลนซ์และคณะ [15] เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัวยัรุ่นโรคเอสแอลอี มจี านวน 
16 ข้อ  แบ่งเป็น 2 ส่วน คอืส่วนท ี ่1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท ีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบก าหนด
ตวัเลข (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 9 ข้อ เป็นการวดัในมติขิองความรุนแรง (Intensity) คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0 
– 36 คะแนน การแปลผลโดยการน าคะแนนรวมทีไ่ด้มาแบ่งระดบัอาการอ่อนล้าจากโรคเอสแอลอี  โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่าของลเิคร์ิท (Likert) แบ่งระดบัอาการอ่อนล้าออกเป็น 4 ระดบัคอื 0 คะแนน ไม่มอีาการอ่อนล้า 1 – 
12 คะแนน มีอาการอ่อนล้าเลก็น้อย 13 – 24 คะแนน มีอาการอ่อนล้าปานกลาง และ 25 – 36 คะแนน มีอาการ
อ่อนล้ามาก ส่วนท ี ่2 เป็นค าถามให้เลอืกตอบเกีย่วกบัการประเมนิอาการอ่อนล้าตามการรบัรู้ของวยัรุ่นโรคเอสแอล
อี ครอบคลุมมติเิวลา (Timing) คุณภาพของอาการ (Quality) ความทุกข์ทรมาน (Distress) และการจดัการอาการ
อ่อนล้า 

2) แบบประเมนิคุณภาพชวีติจ านวน 66 ข้อ พฒันามาจากแบบสอบถามคุณภาพชวีติเดก็รุ่นท ี ่4 
(PedsQLTM 4.0) โดยอนรุิธ ภทัรากาญจน์ [14] โดยวดัคุณภาพชวี ิตวยัรุ่นโรคเอสแอลอี 8 ด้าน เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คะแนนอยู่ในช่วง 0 – 264 คะแนน ลกัษณะข้อค าถามเป็นด้านลบทัง้หมด
เครือ่ งมอืนี้ยงัไม่มีค่าคะแนนทีเ่ป็นจุดตดัของระดบัคุณภาพชวี ิต ด ังนัน้จงึแปลผลโดยใช้  x̅-1SD และ x̅+ 1SD 
เพือ่แบ่งคุณภาพชวีติออกเป็น 3 ระดบั คอื คุณภาพชวีติด ีคอื ผู้ท ีม่คีะแนนของแบบวดัคุณภาพชวี ิตเดก็โรคเอ
สแอลอีมากกว่าคะแนนเฉลีย่ของแบบวัดบวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน QOL > (x ̅+ 1 SD) คุณภาพชีวติอยู่ใน
ระดบัปานกลางคะแนนทียู่่ระหว่าง (x ̅  1 SD) และคุณภาพชวีติอยู่ในระดบัไม่ด ีค ือ ผู้ท ี่มคีะแนนของแบบวัด
คุณภาพชวีติเดก็โรคเอสแอลอีน้อยกว่าคะแนนเฉลีย่ของแบบวดัลบกบัส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน QOL < (x̅ – 1 SD)
ซึง่เคยมนี ามาใช้ในการศกึษาของทรงศริ ิคล้ายคลงึ [20] ในวยัรุ่นโรคเอสแอลอีอายุ 10 – 18 ปี เรือ่งคุณภาพชวี ิต
ของวยัรุ่นท ีป่่วยเป็นโรคเอสแอลอีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั   
การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาของเครือ่งมอืโดยผู้เช ีย่วชาญด้านการดูแลวยัรุ่นโรคเอสแอลอี จ านวน 

4 คนได้แก่กุมารแพทย์โรคไต 2 คน อาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก 1 คน และพยาบาลวชิาชพีช านาญการหอ
ผู้ป่วยเดก็ 1 คน ได้ค่า content  validity index (CVI) ด ังนี้ แบบประเมินอาการอ่อนล้าเท่ากบั 0.93 และแบบ
ประเมินคุณภาพชวีติของวยั รุ่นโรคเอสแอลอี เท่ากบั 0.97 จากนัน้ได้น าเครือ่ งมอืวจิ ัยไปทดลองใช้ในวยั รุ่นโรค     
เอสแอลอีท ีม่ลีกัษณะคล้ายกนักับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค านวณค่าความเช ื่อมัน่ของเครือ่ งมอื ( reliability) 
ด้วยสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค ได้ผลดงันี้ แบบประเมนิอาการอ่อนล้าได้เท่ากบั 0.90 และแบบประเมิน
คุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีได้เท่ากบั 0.95   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไปโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์

ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชวี ิตของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี โดยใช้สถติ ิPearson product 
moment correlation ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถติ ิ ได้แก่ ข้อมูลของท ัง้ 2 ตวัแปรมรีะดับการว ัด
แบบต่อเนือ่ง (interval scale) ข ึ้นไปทดสอบการแจกแจงปกติด้วยสถติ ิKolmogorov – Smirnov Test  พบว่าตัว
แปรมกีารแจกแจงปกต ิ
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี  

ผลการว ิจยัพบว่าวยัรุ่นโรคเอสแอลอีมีอายุเฉลีย่ 14.85 ปี (SD = 2.41) ช่วงอายุ 14 – 16 ปี มากท ีสุ่ด
ร้อยละ 46.10 (45 คน) ซึง่อยู่ในช่วงว ัยรุ่นตอนกลาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 83.30 (85 คน) สัดส่วนเพศ
ชายต่อเพศหญิงเท่ากบั 1:5 มจี านวนพีน้่องสองคนมากท ีสุ่ดร้อยละ 56.90 (58 คน) ทุกคนนบัถอืศาสนาพุทธ ก าลงั
ศกึษาอยู่มากท ีสุ่ดร้อยละ 83.50 (87 คน) ศกึษาอยู่ในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมากท ีสุ่ดร้อยละ 43.68 (38 คน) 
และไม่ได้ศกึษาต่อ ร้อยละ 14.70 (15 คน) การศกึษาสูงสุดท ีไ่ด้รบัคอืช ัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมากท ีสุ่ดคอืร้อยละ 
46.66 (7 คน) ระยะเวลาการเจบ็ป่วยอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี มากท ีสุ่ดร้อยละ 72.50 (74 คน) ระยะเวลาการเจบ็ป่วย
เฉลีย่ 3.76 ปี (SD = 2.48) ปี รกัษาด้วยการรบัประทานยามากกว่า 3 – 4 ชนิดมากท ีสุ่ดร้อยละ 48.03 (49 คน) 
ยาท ีว่ยัรุ่นโรคเอสแอลอีรบัประทานคอืยาเพรดนโิซโลนมากท ีสุ่ดร้อยละ 95.09 ( 97 คน) ได้รบัผลข้างเคยีงจากยาท ี่
รบัประทานร้อยละ 62.70 (64 คน) พบอาการข้างเคยีงท ีพ่บคอือาการคลืน่ไส้  แผลในปากมากท ีสุ่ดร้อยละ 31.25 
(20 คน) ตัง้แต่เริ่มเจ ็บป่วยผู้ท ี่ให้การดูแลอย่างใกล้ชดิค ือ บิดาร่วมกับมารดามากท ีสุ่ดร้อยละ 58.80 (60 คน) 
ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายมากท ี่สุดร้อยละ 53.90 (55 คน) สถานภาพสมรสของบิดามารดาคือ
สถานภาพคู่มากท ี่สุดร้อยละ 61.80 (63 คน) สัมพนัธภาพในครอบครวัเอาใจใส่ซึง่กนัและกนัดมีากท ีสุ่ดร้อยละ 
98.04 (100 คน) รายได้ของครอบครวัอยู่ในช่วง 10,000 - 20,000 บาท ต่อเดอืนมากท ีสุ่ดร้อยละ 46.10 (47 คน) 
ความเพยีงพอของรายได้พอใช้แต่ไม่เหลอืเกบ็มากท ีสุ่ดร้อยละ 50.00 (51 คน) 
 สวนท่ี 2 อาการอ่อนล้าในวยัรุ่นโรคเอสแอลอี 
 ในช่วง 1 สัปดาห์ท ีผ่่านมาอาการอ่อนล้าในวยัรุ่นโรคเอสแอลอีมกีารน าเสนอเป็น 4 มติ ิ คอื ความรุนแรง 
(intensity) เวลา (timing) ความทุกข์ทรมาน (distress) คุณภาพของอาการ (quality) และการจดัการอาการอ่อนล้า
ในช่วง 1 เดอืนท ีผ่่านมามรีายละเอียดดงันี้ 
  1. ความรุนแรง (intensity) ของอาการอ่อนล้าในวยัรุ่นโรคเอสแอลอีมคีะแนนเฉลีย่ = 11.87 (SD 
= 6.87) ระดบัของอาการอ่อนล้า คอื อ่อนล้าเลก็น้อยมากท ีสุ่ดร้อยละ 49.10 (50 คน) รายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ท ี ่1 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีจ าแนกตามระดบัของอาการอ่อนล้า (n=102)  

ระดบัของอาการอ่อนล้า จ านวน ร้อยละ 
ไม่มอีาการอ่อนล้า 4 3.90 
อ่อนล้าเลก็น้อย 50 49.10 
อ่อนล้าปานกลาง 44 43.10 
อ่อนล้ามาก 4 3.90 
( x̄ = 11.87, SD = 6.87, ค่าต ่าสุด = 0, ค่าสูงสุด = 29) 
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2. เวลา (timing) ในการเกดิอาการอ่อนล้า เป็นนาทมีากท ีสุ่ดร้อยละ 45.10 (46 คน) ใน 1 เดอืน
ท ีผ่่านมาเกดิอาการอ่อนล้า 1 วนัต่อสัปดาห์มากท ีสุ่ดร้อยละ 40.20 (41 คน)  

3. ความทุกข์ทรมาน (distress) ของอาการอ่อนล้าพบว่าผลกระทบที่เก ิดจากอาการอ่อนล้า
กระทบด้านร่างกายมากท ีสุ่ดร้อยละ 44.10 (45 คน)  

4. คุณภาพของอาการ (quality) พบว่าเมือ่เกดิอาการอ่อนล้าจะมลีกัษะเหนือ่ยง่ายมากท ีสุ่ดร้อย
ละ 66.70 (68 คน)  

5. การจดัการอาการอ่อนล้า พบว่าวยัรุ่นโรคเอสแอลอี มวีธิกีารจดัการอาการอ่อนล้า 1-2 วธิมีาก
ท ีสุ่ดร้อยละ 62.74 (64 คน) และวธิที ีไ่ด้ผลดที ีสุ่ดคอืการนอนพกัร้อยละ 69.60 (71 คน)  
 

ส่วนท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้า กบัคุณภาพชีวิตของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี 
อาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติโดยรวมของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีอย่างมนียัส าคญัทาง

สถติ ิ ( r = -.59, p< .01) เมื่อวเิคราะห์รายด้านพบว่าอาการเครยีดมคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติด้าน
สุขภาพทัว่ไป ( r = -.37, p< .01) ด้านกจิวตัรประจ าวนั ( r = -.36, p< .01) ด้านครอบครวั ( r = -.37, p< .01) ด้าน
การรักษา ( r = -.42, p< .01) ด้านอารมณ์ ( r = -.57, p< .01) ด้านสังคม ( r = -.49, p< .01) ด้านโรงเรยีน (r = -
.49, p< .01) และด้านการเงนิ (r = -.30, p< .01) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิรายละเอียดดงัแสดงในตารางท ี ่2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชีวิตของว ัยรุ่นโรคเอสแอลอี 
 (n = 102)   
ตวัแปรท ีศ่กึษา X  SD Min Max r p-value 

1. อาการอ่อนล้า 17.08 3.98 0 29 -.59** 0.00 
2. คุณภาพชวีติโดยรวม 211.85 33.51 0 264   
 **correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
 
  ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชีวิตของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี   
  (n = 102) 

ตวัแปรท่ีศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.อาการอ่อนล้า 
2.คุณภาพชีวิตโดยรวม 
3. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทัว่ไป 
4. คุณภาพชีวิตด้านกิจวตัรประจ าวนั 
5. คุณภาพชีวิตด้านครอบครวั 
6. คุณภาพชีวิตด้านการรกัษา 
7. คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ 
8. คุณภาพชีวิตด้านสงัคม 
9. คุณภาพชีวิตด้านโรงเรียน 
10. คุณภาพชีวิตด้านการเงิน 

1.00 
-.59** 
-.37** 
-.36** 
-.37** 
-.42** 
-.57** 
-.49** 
-.49** 
-.30* 

 
 

1.00 
.68** 
.58** 
.42** 
.59** 
.50** 
.44** 
.10 

 
 
 

1.00 
.49** 
.27* 
.42** 
.36** 
.21 
.00 

 
 
 
 

1.00 
.51** 
.47** 
.61** 
.62** 
.43** 

 
 
 
 
 

1.00 
.69** 
.41** 
.48** 
.40** 

 
 
 
 
 
 

1.00 
.54** 
.53** 
.28* 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 
.73** 
.50** 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
.53** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
**correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed), *correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed)  
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การอภิปรายผลม ี2 ส่วนคือ 
1. ลกัษณะอาการอ่อนล้า 

 อาการอ่อนล้าในวยัรุ่นโรคเอสแอลอีส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรง (intensity) ของอาการอ่อนล้าคอือ่อนล้า
เลก็น้อย อาจเป็นไปได้ว่าวยัรุ่นโรคเอสแอลอีท ีม่ารบับรกิารตรวจรักษาส่วนใหญ่อาการของโรคอยู่ในระยะสงบ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เก ีย่วกบัการรบัประทานยาตามแพทย์สั ง่ การมาพบแพทย์และหลกีเลีย่งป ัจจัย
กระตุ้นของโรคได้อย่างเหมาะสม [21-22 จงึท าให้มอีาการอ่อนล้าในระดบัเลก็น้อย มรีะยะเวลา (timing) ในการเกดิ
อาการอ่อนล้าในช่วงสัน้ๆ พบมากทีสุ่ดเป็นนาท ี ใน 1 เดอืนท ีผ่่านมาเกิดอาการอ่อนล้าเพยีง 1 วนัต่อสัปดาห์ 
อาการอ่อนล้าท ีเ่กดิข ึ้นมกีระทบ (distress) ต่อด้านร่างกายท าให้เหนือ่ยง่าย (Quality) แต่ย ังสามารถท ากจิกรรม
ต่างๆ ได้เองรวมท ัง้สามารถจดัการอาการอ่อนล้าได้ด้วยตนเองโดยการการนอนพกัผ่อน 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างอาการอ่อนล้ากบัคุณภาพชีวิต 
 การศกึษาในครัง้นี้ผลการศกึษาสนบัสนุนสมมตฐิานเรือ่งความอ่อนล้ากบัคุณภาพชวีติวยัรุ่นโรคเอสแอลอ ี
พบว่าอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติโดยรวม (r = -.59, p < .01) และคุณภาพชวีติท ัง้ 8 มติ ิ 
ได้แก่  
 ผลการวจิยัพบว่าคุณภาพชวีติด้านสุขภาพทัว่ไป พบว่าอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพ
ชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีด้านสุขภาพทัว่ไป (r = -.37, p < .01) วยัรุ่นโรคเอสแอลอีมอีาการอ่อนล้าเลก็น้อยมาก
ท ีสุ่ดร้อยละ 49.10 (50 คน) รองลงมาคอื มอีาการอ่อนล้าปานกลางร้อยละ 43.10 (44 คน) เมือ่เกดิอาการอ่อนล้า
จะมลีกัษณะเหนือ่ยง่ายมากท ี่สุดร้อยละ 66.70 (68 คน) และมผีลกระทบต่อด้านร่างกายมากท ีสุ่ดร้อยละ 44.10 
(45 คน) ธรรมชาตขิองโรคเอสแอลอี อาการอ่อนล้าเป็นอาการท ีพ่บได้บ่อยเนือ่งจากพยาธสิภาพของโรคท าให้เกดิ
การอักเสบของเนื้อเย ือ่ท ัว่ร่างกาย จากการศกึษาท ีผ่่านมา [8, 23] พบผู้ป่วยโรคเอสแอลอี มอีาการอ่อนล้าร้อยถึง
ละ 70 หากมอีาการก าเรบิรุนแรงของโรคและมอีาการแสดงพร้อมกนัหลายระบบย่อมส่งผลให้เก ิดอาการอ่อนล้า
เพิม่มากข ึ้น เนือ่งจากกลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ส่วนใหญ่มอีาการของโรคอยู่ในระยะสงบจงึท าให้มวียัรุ่น
โรคเอสแอลอีอาการอ่อนล้าเลก็น้อย  อย่างไรกต็ามอาการอ่อนล้าท ีเ่กดิข ึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท าหน้าท ี ่และขาดแรงบันดาลใจในการท ากจิกรรมต่างๆ [24-26] สอดคล้องกบัการศกึษาของสิรกิาญจน์  หาญ
รบและคณะ [27] ท ีพ่บว่าอาการอ่อนเพลยี/อ่อนแรงมคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี 
อธิบายได้ว่าหากเกดิอาการอ่อนข ึ้น และไม่ได้ร ับการจดัการอาการอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าหน้าท ีซ่ึง่สะท้อนถงึคุณภาพชวีติท ีด่ ีเมือ่มอีาการอ่อนล้ามากข ึ้นจงึท าให้คุณภาพชวีติวยัรุ่น
โรคเอสแอลอีลดลง  
 ผลการวจิยัพบว่าความอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติด้านกจิวตัรประจ าวนัของวยัรุ่นโรค     
เอสแอลอี (r = -.36, p < .01) เนือ่งจากเมือ่เกดิอาการอ่อนล้าท าให้มลีกัษณะเหนือ่ยง่าย ไม่มเีรีย่วแรง  สอดคล้อง
กบัการศกึษาของสิร ิกาญจน์ หาญรบและคณะ [27] พบว่าภาวะอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัการท ากจิกรรม
ทางกาย (r = -.49, p < .05) ส่งผลกระทบต่อด้านร่างกายท าให้ความทนในการท ากจิวตัรประจ าวนัของวยัรุ่นโรคเอ
สแอลอีลดลง   

ผลการวจิยัพบว่าอาการอ่อนล้ามีความสัมพนัธ์ทางลบกับคุณภาพชวี ิตด้านครอบครวัของว ัยรุ่นโรคเอ
สแอลอี (r = -.37, p < .01) ธรรมชาตขิองโรคเอสแอลอีท าให้เกดิการอักเสบของเนื้อเย ือ่และอวยัวะภายในร่างกาย 
เนือ่งจากเป็นโรคเรื้อรงัท ี่ต้องใช้ระยะเวลารกัษานาน อาการของโรคสามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาจากปจัจัย
กระตุ้นท ัง้ภายในและภายนอกร่างกาย [28-30] ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเอสแอลอีเก ิดอาการอ่อนล้า ไม่มเีรี่ยวแรง 
บางครัง้มอีาการอ่อนล้าอย่างไม่ทราบสาเหตุและไม่มอีาการเจบ็ป่วยแสดงออกทางกายให้เหน็อย่างชดัเจน [31-33] 
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ท าให้ผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยรู้สึกอย่างไร หรอืมอีาการมากน้อยเพยีงใดและรู้สึกกงัวลเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วย
ของบุตรหลาน ส่งผลต่อการด าเนนิชวีติในประจ าวนั สัมพนัธภาพ และบทบาทหน้าท ีภ่ายในครอบครวั  
 ผลการวจิยัพบว่าอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพันธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวติด้านการรกัษาโรคของวยั รุ่นโรค         
เอสแอลอี (r = -.42, p < .01) วัยรุ่นโรคเอสแอลอีมีอาการอ่อนล้าเล็กน้อยมากทีสุ่ดร้อยละ 49.10 (50 คน) 
ธรรมชาตขิองโรคเอสแอลอีมกีารท าลายของเนื้อเย ือ่ท าให้เกดิการอักเสบของอวยัวะและเนื้อเย ือ่ท ัว่ร่างกาย หากมี
อาการแสดงหลายระบบร่วมกนักย็ ิ่งจะส่งผลให้เก ิดอาการอ่อนล้าเพิม่มากข ึ้น [23] การก าเรบิของโรคและการใช้ส
เตยีรอยด์อย่างต่อเนือ่งท าให้มโีอกาสเกดิ organ damage เพิม่มากข ึ้น [31-33] นอกจากนี้แล้วยงัพบว่าวยัรุ่นโรค
เอสแอลอีมอีาการข้างเคยีงจากยาท ีผู้่ป่วยได้รบัร้อยละ 62.70 (64) ซึง่อาจท าให้เกดิอาการอ่อนล้าตามมาได้ 
 ผลการวจิ ัยพบว่าอาการอ่อนล้ามีความสัมพันธ์ทางลบกบัคุณภาพชีว ิตด้านอารมณ์ของว ัยรุ่นโรคเอสแอลอี  
(r = - .57, p < .01) วยั รุ่นโรคเอสแอลอีมอีาการอ่อนล้าเลก็น้อยมากท ีสุ่ดร้อยละ 49.10 (50 คน) รองลงมาคอืมี
อาการอ่อนล้าปานกลางร้อยละ 43.10 (44 คน) อาการอ่อนล้ามผีลกระทบต่อด้านอารมณ์และจติใจมากท ีสุ่ดร้อยละ 
20.60 (21 คน) เนือ่งจากธรรมชาตขิองวยัรุ่นเป็นวยัท ีม่อีารมณ์แปรปรวนง่ายเมือ่เจบ็ป่วยด้วยโรคเอสแอลอีท าให้
ต้องเผชญิกบัความกดดนัในชวีติหลายด้าน ท าให้รู้สึกเครยีด กดดนัและทุกข์ใจ อาจแสดงอารมณ์หงุดหงดิ ก้าวร้าว 
มพีฤติกรรมต่อต้าน ไม่เช ือ่ฟงั ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ อาจท าให้มพีฤตกิรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น 
ไม่ให้ความร่วมมอืในการรกัษา ไม่ดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นต้น [5 , 21, 34] ส่งผลต่อการก าเรบิของโรคและท า
ให้ประสิทธภิาพของการรกัษาลดลง 
 ผลการว ิจยัพบว่าอาการอ่อนล้ามีความสัมพนัธ์ทางลบกับคุณภาพชวี ิตด้านสังคม ( r = -.49, p < .01) 
พฒันาการในวัยรุ่นเป็นวยัท ีม่ ีการเปลีย่นแปลงและมพีฒันาการการปรบัตวัเพือ่ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ [35] 
การเจบ็ป่วยด้วยโรคเอสแอลอีมขี้อจ ากดัในการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เนือ่งจากรู้สึกเหนือ่ยง่าย ความทนในการท า
กจิกรรมลดลง ไม่สามารถท ากจิกรรมต่างๆ ได้เหมอืนกับวยัรุ่นปกต ิท าให้รู้สึกแตกต่าง ขาดความมัน่ใจ รู้สึกว่า
คุณค่าในตนเองลดลง [36] อารมณ์แปรปรวนง่าย ท าให้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจลดลง รวมท ัง้
สัมพนัธภาพกบัครอบครัวและสังคมลดลงด้วย [37] ด ังนัน้เมือ่ เกดิอาการอ่อนล้าวยั รุ่นโรคเอสแอลอีจงึเลอืกท ีจ่ะ
นอนพกัมากท ีสุ่ดร้อยละ 69.60 แทนการท ากจิกรรมท ีต้่องออกแรงหรอืเคลื่อนไหวร่างกาย แต่กม็กีารศกึษาพบว่า
การมีกจิกรรมทางสังคมหลายกจิกรรมสามารถช่วยลดอาการอ่อนล้าในวยั รุ่นโรคเอสแอลอีได้ เช่น การเล่นเกม 
การท าสมาธ ิการฝึกโยคะ [38]  

ผลการว ิจยัพบว่าอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติด้านโรงเรยีน (r = -.49, p < .01) 
วยัรุ่นโรคเอสแอลอีมีอาการอ่อนล้าเลก็น้อยมากท ีสุ่ดร้อยละ 49.10 (50 คน) อาจเนือ่งมาจากอาการของโรคส่วน
ใหญ่อยู่ในระยะสงบสามารถไปโรงเรยีนได้ตามปกต ิแต่กพ็บว่ามวียัรุ่นโรคเอสแอลอีบางคนไม่สามารถไปโรงเรยีน
ได้และต้องออกนอกระบบการศกึษาร้อยละ 14.70 (15 คน) อาจเนือ่งมาจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเอสแอลอีในวยัรุ่น
มอีาการแสดงรุนแรงมากกว่าว ัยผู้ใหญ่ [39-40] ส่งผลให้วยั รุ่นโรคเอสแอลอีเกดิอาการอ่อนล้าไม่สามารถท า
กจิกรรมหรอืไปเรยีนหนงัสือได้ ถงึแม้ว่าอาการของโรคจะอยู่ในระยะสงบแต่วยัรุ่นโรคเอสแอลกย็งัรู้สึกอ่อนล้าอาจ
ส่งผลท าให้ไม่มสีมาธใินการเรยีน ไม่สามารถจดจ าในสิ่งท ีค่รูสอนในชัน้เรยีนได้ 

ผลการวจิยัพบว่าอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติด้านการเงนิ ( r = -.30, p <  .01) 
เนือ่งจากอาการอ่อนล้าบางครัง้เป็นลกัษณะของการก าเรบิของโรคเอสแอลอี เนือ่งจากเกดิการอักเสบของเนื้อเย ื่อ 
และอวยัวะภายในร่างกาย [23] ต้องเดินทางมาพบแพทย์ก่อนนดัท าให้ครอบครวัมภีาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข ึ้น 
ถงึแม้ว่ากลุ่มตวัอย่างท ีศ่ ึกษาในครัง้นี้จะมอีาการของโรคอยู่ในระยะสงบแต่กต้็องได้รบัการตรวจเพือ่ตดิตามการ
รกัษาอย่างสม ่าเสมอท าให้ต้องเดนิทางมาโรงพยาบาลบ่อยครัง้ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ด้านการพยาบาลอาการอ่อนล้ามคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชวีติของว ัยรุ่นโรคเอสแอลอี ท าให้

ความสามารถในการท ากจิกรรมลดลง พยาบาลควรดูแลให้ได้รบัการจดัการอาการอย่างเหมาะสมเพือ่ลดอาการ
อ่อนล้าส่งเสรมิคุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีให้ดขี ึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาอาการอ่อนล้าของวยัรุ่นโรคเอสแอลอีในระยะต่างๆ ของอาการเจบ็ป่วย เพือ่ให้ทราบ
ลกัษณะและวถิขีองอาการอ่อนล้าได้ชดัเจน 
 2. ควรมกีารศกึษาอาการไม่พงึประสงค์อื่นๆ ท ีม่ผีลกระทบกบัคุณภาพชวีติของวยัรุ่นโรคเอสแอลอี  
 3. ควรมกีารศึกษาคุณภาพชวีติของวยั รุ่นโรคเอสแอลอีอย่างต่อเนือ่ ง  ท ัง้ในระยะโรคสงบ ระยะโรค
เฉยีบพลนั ระยะว ิกฤต ิและระยะสุดท้ายของชวีติ เนือ่ งจากแต่ละระยะของโรคมผีลกระทบกบัคุณภาพชีวติของ
วยัรุ่นโรคเอสแอลอีแตกต่างกนั   
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บทคดัย่อ 

การว ิจยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา คุณภาพชวีติและผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท ี่ม ี
ปญัหาการพนนัในจงัหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างท ี่ศกึษาเป็นผู้สูงอายุท ีม่ ีอายุ 60 ปีข ึ้นไป จ านวน 400 คน 
คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครือ่ งมอืท ีใ่ช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลส่วน
บุคคล จ านวน 10 ข้อ การประเมนิปญัหาการพนนั PGSI จ านวน 9 ข้อ การประเมนิคุณภาพชวีติ จ านวน 26 ข้อ 
และการสัมภาษณ์เช ิงลกึ ว ิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์เชงิเนื้อหา 

ผลการว ิจยั พบว่า ผลการศกึษาพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุท ี่เล่นการพนนั 305 คน ต่อ 95 คน ผู้ไม่เล่นการ

พนนัมสีัดส่วน 76:24 ในกลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ่าสุดในการเล่น คอื 60 ปี สูงสุด คอื 87 ปี 

เริม่เล่นครัง้แรก เมือ่อายุ 13 ปี ผู้สูงอายุยอมรบัว่าตนเองเล่นพนนั  และมคีวามเสี่ยงสูง 36 ราย คดิเป็นร้อยละ 9.0 

ประเภทการพนันท ีน่ยิมเล่น 3 ล าดบัแรก ได้แก่ สลากกนิแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดนิ และไพ่ เหตุจูงใจในการเล่น ค ือ 

หวงัรวยทางลดั อยากได้เงนิแก้ปญัหาหนี้สิน และเพื่อความเพลดิเพลนิ สนุกสนานและตื่นเต้น คุณภาพชวี ิต
ผู้สูงอายุกลุ่มท ีเ่ล่นการพนันอยู่ในระดับต ่าส าหรบัคุณภาพชวี ิตกลุ่มไม่เล่นการพนนัอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนัน คอื ความเครยีด มีปญัหากลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย 

ท้องอืด และนอนไม่ค่อยหลบั ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: คุณภาพชวีติ  ผู้สูงอายุ  ปญัหาการพนนั 
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Abstract 

The study aims to study gambling  problem situation ,qual ity of life, and health  status among 
elderly people in Nakorn Nayok Province .The sample group are elderly people at the age of 60 or more 
and sample size was determined 400 people by purposive sampling. The study employed 15 personal 
data, 9 assessments of gambling problem and 26 quality of life questionnaire, in-depth interview as a 
research tool and had analyzed by descriptive statistics, mean, standard deviation and content analysis. 

The study revealed that 305 out of total number of target group liked gambling and other 95 did 
not. It was accounted for 76:24 The lowest range of age playing gambling was 60 and highest was 87, 
The 36 elderly people accepted they had a high risk to gambling addiction; It was accounted for 9.0 
percentage. Government Lottery was the most popular game among old people follow by illegal lottery and 
playing card. The motives for playing gambling involved gold digger, wanted more income to solving debt 
problems and for relaxation, enjoyable, increase an excitement. The eldery people playing gambling group 
were low level quality of life but not playing gambling group were moderate level quality of life. Health 
impact of elderly gambling problem was stress and anxiety, dyspepsia and sleeping problem. 

Keywords: Quality of life, Elderly, Problem of gambling  

 

บทน า 

องค์การสหประชาชาตไิด้ประเมินสถานการณ์ว่าประชากรโลกในปี ค.ศ. 2016 จะมีประชากร 7,433 ล้านคน  
มสีัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข ึ้นไปประมาณ 929 ล้านคน หรอืร้อยละ 12.5 ของประชากรท ัง้หมด ส าหรบัประเทศ
ไทยมกีารคาดประมาณว่า ในปีพ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “ สังคมสูงอายุระดบัสุดยอด” โดยมปีระชากรอายุ 
60 ปีข ึ้นไปสัดส่วนสูงถงึร้อยละ 28 ของประชากรท ัง้หมด [1] การเพิม่ของประชากรวัยสูงอายุ ส่งผลกระทบถึง
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทีเ่พิม่ข ึ้น ในขณะทีผู้่สูงอายุมรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการยงัชพี มกีารออมน้อยและรายได้หลัก 
มาจากการอุปการะของบุตรหลาน [2] และการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยท าให้อัตราการพึง่พงิของ
ประชากรวยัแรงงานท ี่ต้องแบกรบัภาระการดูแลผู้สูงอายุสูงข ึ้นโดยคาดการณ์ว่าในปี 2583 ประชากรวยัแรงงาน 
1.7 คนแบกภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน เกดิความเหลือ่มล ้ าด้านรายได้และโอกาสการเข้าถงึบริการภาครฐัของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวเหน็ได้จาก
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับท ี่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มนีโยบายด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุเป็นประเด็นเร่งด่วนท ี่ต้องพัฒนา แต่เนือ่ งจากมกีารเปลีย่นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองเกอืบตลอดเวลา ท าให้การบรกิารย ังไม่ท ัว่ถงึ ซ ้าซ้อนและล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จรงิ นอกจากนี้ปญัหาท ีเ่กดิจากตวัผู้สูงอายุเองท ีม่พีฤตกิรรมเสี่ยง เช่น การดืม่สุรา สูบบุหรี ่และ
การเล่นการพนนั เป็นประจ าจนกลายเป็นปญัหาในสังคมกเ็ป็นส่วนหนึง่ท ีส่่ งผลต่อคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ จาก
การส ารวจสถานการณ์ พฤตกิรรมและผลกระทบการพนนัในประชากรไทยอายุ 15 ปีข ึ้นไปของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2558 ประชาชนไทยอายุต ัง้แต่ 15 ปีข ึ้นไป [3] พบว่าเคยเล่นการพนนัร้อยละ 73.8 หลงัจากชนะพนนัต้องการ
กลบัมาเล่นการพนันอีกร้อยละ 21 ยมืเงนิผู้อื่นมาเป็นทุนเล่นการพนนัร้อยละ14 เล่นการพนนัจนเสียการท างาน/
เสียการเรียนร้อยละ 13.7 เล่นการพนันเพื่อต้องการเงนิมาแก้ป ัญหาหนี้สินและป ัญหาทางการเงนิร้อยละ11.2 
แสดงให้เหน็ว่าปญัหาจากการเล่นการพนนัสามารถส่งผลกระทบทางลบได้หลายมติ ิและจะกลายเป็นปญัหาส าคญั
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เมือ่ผู้เล่นพนันเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งควรเป็นบุคคลท ีค่วรเป็นแบบอย่างท ี่ดใีนการด าเนนิชวี ิต และมคีวามสุขในระยะ
ปลายของชีวติ การท ีผู้่สูงอายุมปีญัหาการพนนัจงึเป็นประเดน็ท ี่ต้องให้ความสนใจในการป้องกนัและแก้ปญัหา 
เพราะการท ีผู้่สูงอายุมปีญัหาการพนนั อาจเนือ่งจากมมูีลเหตุจูงใจหลายประการ ได้แก่ ผู้สูงอายุมเีวลาว่างมากข ึ้น 
มคีวามเหงาและต้องการมปีฏิสัมพนัธ์ในสังคม และมรีายได้หรอืเงนิสะสม ผู้สูงอายุสามารถเล่นการพนนัในรูปแบบ
ต่างๆ หลายรูปแบบ และจากการส ารวจปี พ.ศ.2560 [4] พบว่า ประชาชนไทยอายุต ัง้แต่ 15 ปีข ึ้นไป ประมาณ 3 
ใน 4 มปีระสบการณ์เคยเล่นการพนนั และในรอบ 12 เดอืนท ีผ่่านมาร้อยละ 54.6 หรอืประมาณ 28 ล้านคนยงัคง
เล่นพนนัอยู่  ซึง่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท ีม่จี านวนค่อนข้างสูงและมแีนวโน้มเพิม่สูงข ึ้นในรอบสองปี โดยในปีพ.ศ. 2558 
พบว่ามผู้ีสูงอายุเล่นพนนั 3.38 ล้านคน และในปีพ.ศ. 2560 ส ารวจในหน่วยเดียวกนั พบว่าผู้สูงวยัเล่นการพนัน
เพิม่ข ึ้นเป็น 4.098 ล้านคน หรอื เพิ่มข ึ้นประมาณร้อยละ 20.9 [5] จุดเริ่มต้นในการเล่นการพนันของกลุ่มสูงว ัย 
พบว่า ร้อยละ 70 เริม่เล่นการพนันครัง้แรกในช่วงอายุไม่เกนิ 30 ปี โดยเริ่มต้นจากการพนันหวยใต้ด ิน ไพ่ และ
สลากกนิแบ่งรฐับาล ด้านผลกระทบจากการเล่นการพนนั พบว่า ผู้สูงวยัเกอืบเจ็ดแสนคนยอมรบัว่าตนเองตดิการ
พนนั และจ านวนใกล้เค ียงกนั ไม่แน่ใจว่าตนเองตดิพนนัหรือไม่ ขณะเดยีวกันนกัพนนัสูงวยัเก ือบ 1.5 แสนคนมี
หนี้สินจากการเล่นพนนั เฉลีย่ ต่อหวั 1 หมืน่บาท นอกจากนี้นกัพนนัสูงวยัระบุผลกระทบเชงิลบจากการเล่นการ
พนนัท ีส่ าคญัคอื ปญัหาความเครยีดร้อยละ 40 ขาดเงนิใช้จ่ายในชวีติประจ าวนัร้อยละ 41.2 และมปีากเสียงทะเลาะ
กบัคนในครอบครวัร้อยละ 29.4  

จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าการเล่นการพนนัในกลุ่มผู้สูงวยัขยายตวัอย่างรวดเรว็ในขณะที่
ผู้สูงอายุจดัว่าเป็นบุคคลท ี่เป็นเสาหลกัของครอบครัว เป็นทรพัย์สินทางป ัญญา [6] ท าหน้าท ีท่างสังคมในการ
ถ่ายทอดภูมปิญัญา วฒันธรรม องค์ความรู้ต่างๆ รวมท ัง้เป็นท ีพ่ึง่ทางใจให้แก่บุตรหลานเพือ่การด ารงชวีติอย่าง
สมดุลในช่วงของการเปลีย่นผ่านของรุ่นสู่รุ่น มกีารปลูกฝงั ค่านิยมอันดงีาม การขดัเกลาทางด้านศลีธรรม และ
ความเคารพกตญัญูต่อบรรพบุ รุษ แต่เมือ่ ผู้สูงอายุมปี ัญหาตดิการพนนั คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุย่อมเป็นไป
ในทางลบ ซึง่การตดิการพนนัก่อให้เก ิดความบกพร่องในชวีติ ท ัง้ทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม หรอือาชพีอย่าง
รุนแรง มผีลกระทบต่อครอบครวัท ัง้ในแง่ความสัมพนัธ์และการเงนิ ปญัหาการพนนัเป็นตวัการท าลายความสงบสุข
ภายในครอบครวั บัน่ทอนสมรรถภาพในการประกอบอาชพี เป็นสาเหตุของการประกอบอาชญากรรม และการตดิ
การพนนัในปจัจุบันจดัว่าเป็นโรคทางสมองชนดิหนึง่ โดยองค์การอนามยัโลก [7] ก าหนดให้พฤตกิรรมตดิการพนัน
เป็นโรคทางจติเวช กลุ่มเดยีวกับโรคจากการใช้สารเสพติด อาการของโรคตดิพนนั คอื แม้ผู้เล่นพนันจะมีความ
ทุกข์จากการเล่นพนนักไ็ม่สามารถหยุดเล่นการพนนั จนกระท ัง่กลายเป็นปญัหาและส่งผลกระทบต่อท ัง้ตนเองและ
ผู้อื่น 

 
 จงัหวดันครนายกเป็นจงัหวดัท ีเ่ข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปจัจุบันมผู้ีสูงอายุร้อยละ 17.46  นโยบายระดับ
จงัหวดั ได้มมีาตรการในการรองรบัสังคมผู้สูงอายุท ัง้ด้านการให้สวสัดกิารและการพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุโดย
มกีารศึกษาวิจยัเก ีย่วข้องกับผู้สูงอายุในหลายด้ าน เช่น ด้านภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเตรยีมตัว
เกษียณอายุ การมชีมรมผู้สูงอายุ และโรงเรยีนผู้สูงอายุเพือ่ให้เก ิดการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชวีติท ีด่ ีโดย
มุ่งเน้นศกึษาในเรือ่ งเก ี่ยวกบัโรคทางกาย เป็นการรักษา การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแต่การศกึษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาตดิพนนั จนเกดิผลกระทบต่อตนเอง ครอบครวั และสังคม ยงัมน้ีอย ท าให้การ
ป้องกนัป ัญหาอันเกดิจากผู้สูงอายุได้เข้าไปเกีย่วข้องกบัการพนนัไม่ครอบคลุม องค์ความรู้ต่อผลกระทบของ
ผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาตดิการพนนัค่อนข้างจ ากดั เช่น การติดการพนนัเป็นความผดิปกตทิางสมองท ีส่ามารถคดักรอง
ผู้ท ีม่คีวามผดิปรกตนิี้ได้โดยง่ายจากแบบคดักรองต่างๆ การตดิการพนนัเป็นความผดิปรกตทิ ีร่กัษาได้โดยการใช้
พฤตกิรรมบ าบัดร่วมกบัการให้ยา ผู้ตดิการพนนัจ าเป็นต้องได้รบัก าลงัใจจากครอบครวัและผู้ใกล้ชดิ เป็นต้น ผู้วจิยั
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จงึสนใจท ีจ่ะศกึษาถงึคุณภาพชวี ิตของผู้สูงอายุท ี่มปีญัหาตดิการพนนั และผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทัง้ในระดับ
บุคคลและ ระดบัชุมชน เพือ่ลดผลกระทบจากปญัหาการพนนั หาแนวทางป้องกนั แก้ไข ช่วยเหลอืและเยยีวยาให้
ผู้สูงอายุในสังคมไทยมคีุณภาพชวีติท ีด่สีืบไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

เพือ่ศกึษาคุณภาพชวีติและภาวะสุขภาพผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนัในจงัหวดันครนายก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรือ่ง คุณภาพชวีติและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนัในจงัหวดันครนายก มี
ระเบียบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ระหว่างการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยใช้แบบประเมนิ
คุณภาพชวีติและการว ิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative) โดยการสัมภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) ผู้สูงอายุและ
วเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ ซึง่ก าหนดวธิกีารด าเนนิการวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1) ประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คอื ผู้ท ีม่อีายุ 60 ปีข ึ้นไปท ัง้ชายและหญิงในพื้นท ีจ่งัหวดันครนายก 

ปีพ.ศ.2562 มผู้ีสูงอายุ จ านวน 49,767 คน 
2) กลุ่มตวัอย่าง คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 

381 คนและเพือ่ให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ไม่ขาดหายคณะผู้วจิยัจงึเกบ็ข้อมูล จ านวน 400 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพ คดัเลอื กกลุ่มตวัอย่างจากผู้สูงอายุท ีเ่ล่น
การพนนัเป็นผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key –informant) โดยการสัมภาษณ์เชงิลกึ ด้านผลกระทบต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
ท ีม่ปีญัหาการพนนั  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  การว ิจ ัยเช ิงปริมาณใช้เครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื  ส่วนท ี ่1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วก ับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ

การศกึษา อาชพี ลักษณะครวัเรอืน รายได้ แหล่งท ีม่าของรายได้ ภาระหนี้สิน พฤตกิรรมเล่นการพนนั ประเภท
การพนนั เหตุจูงใจในการเล่นการพนนั โรคประจ าตวั พฤตกิรรมเสี่ยงด้านสุขภาพและ ส่วนท ี ่2 เป็นแบบประเมิน

ปญัหาการพนนั (PGSI) 9 ข้อ เป็นลกัษณะแบบประเมนิ 4 ระดบั คอื ไม่เคย บางครัง้ บ่อยครัง้ ประจ า การแปลผล 

ถ้าตอบบ่อยครัง้/ประจ า 8 ข้อข ึ้นไป คอื เสี่ยงสูง ถ้าตอบบ่อยครัง้/ประจ า 3-7 ข้อ คอื เสี่ยงปานกลาง และถ้าตอบ

บ่อยครัง้/ประจ าน้อยกว่า 3 ข้อ คอืเสี่ยงน้อย ส่วนท ี ่3 เป็นแบบสอบถามคุณภาพชวีติขององค์การอนามยัโลกชุด

ย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) มขี้อค าถาม 2 ชนดิ คอื แบบภาวะวสิัย และอัตวสิัย มอีงค์ประกอบ
คุณภาพชวีติ 4 ด้าน คอื  ด้านร่างกาย (ข้อ 2,3,4,10,11,12,24) ด้านจติใจ (ข้อ5,6,7,8,9,23)ด้านความสัมพนัธ์ทาง

สังคม (ข้อ13,14,25)และด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ15,16,17,18,19,20, 21,22) มขี้อค าถามทางบวก 23 ข้อ และข้อ

ค าถามทางลบ 3 ข้อคอืข้อ  2 9 11 การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  คอื ไม่เลย เลก็น้อย 

ปานกลาง มาก มากท ีสุ่ด โดยแบ่งคุณภาพชวีติเป็น 3 ระดบั คอื คุณภาพชวีติท ีไ่ม่ด ี(26-60 คะแนน) คุณภาพชวีติ

ระดบัปานกลาง ( 61-95 คะแนน) และคุณภาพชวีติท ีด่ ี(96-130 คะแนน)  
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ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สงูอาย ุพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 252 คน ร้อยละ 55.8 อายุอยู่ในช่วง 60-

69 ปี ร้อยละ 43.25 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.6  นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 74.7 มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ร้อยละ 57.9 อาชพีค้าขาย ร้อยละ 57.6 ลักษณะครวัเรอืนเป็นแบบครวัเรอืนขยาย(สามรุ่น) ร้อยละ 39.4  รายได้ 
3001-5000 บาท ร้อยละ 45.8  แหล่งท ี่มาของรายได้จากการค้าขายและจากบุตรหลานเป็นจ านวนใกล้เค ียงกัน 
ร้อยละ 36.5 และ 36.9 ตามล าดบั มภีาระหนี้สินกบัธนาคาร ธกส.ร้อยละ 32.7 มผู้ีสูงอายุไม่เล่นการพนนัจ านวน 
95 คน ร้อยละ 23.8 ผู้สูงอายุเล่นพนนัจ านวน 305 คน ร้อยละ 76.3  การพนนัท ีผู้่สูงอายุนยิมเล่นคอื สลากกนิแบ่ง
รฐับาล หวยใต้ด ินและไพ่ ตามล าดบั เหตุจูงใจในการเล่นการพนนั คอื  ชอบเสี่ยง อยากรวยทางลดั และ มีโรค
ประจ าตวัคอื โรคความดนัโลหติสูง โรคเบาหวานและโรคหวัใจและหลอดเลอืด ม ีพฤตกิรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ คือ 
สูบบุหรี ่จ านวน 112 ราย ร้อยละ 28 ด ืม่เครือ่งด ืม่แอลกอฮอล์จ านวน 175  ราย ร้อยละ  43.8  

2.ระดบัคุณภาพชีวิต 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการเล่นพนนัและไม่เล่นพนนั (n=400) 

ล าดบั คุณภาพชวีติ  ค่าต ่าสุด- 
ค่าสูงสุด 

เล่นการพนนั (n=252) ไม่เล่นการพนนั (n=148) 
  X  S.D. X  S.D. 

1 ด้านร่างกาย 7-15 15.8 .57 17.8 .77 
2 ด้านจติใจ 6-30 13.5 .49 28.8 .72 
3 ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม 3-15 8.2 .61 12.5 .65 
4 ด้านสิ่งแวดล้อม 6-40 17.7 .48 33.9 .59 
 โดยรวม 26-130 55.2 .54 93.0 .68 

 

จากตารางท ี่ 1 พบว่ากลุ่มเล่นการพนันมี ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีว ิตโดยรวมอยู่ในระดับต ่า ( X  = 
55.2,S.D.=.54) เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่าคุณภาพชวี ิตด้านร่างกายอยู่ในระดบัต ่า ( X = 15.8 ,S.D.= .49) 
คุณภาพชวีติด้านจติใจอยู่ในระดับต ่า ( X = 13.5 ,S.D.= .49) คุณภาพชีวติด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 8.2 ,S.D.= .61) คุณภาพชีวติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต ่า ( X = 17.7 ,S.D.= .43)  
ส่วนกลุ่มไม่เล่นการพนนัมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชวี ิตอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 93.0 ,S.D.= .57)เมือ่พจิารณาราย
ด้าน พบว่าคุณภาพชวีติด้านร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 1.8 ,S.D.= .77) คุณภาพชวี ิตด้านจติใจอยู่ใน
ระดบัด(ี X = 28.8 ,S.D.= .72) คุณภาพชีวติด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมอยู่ในระดบัด ี( X = 12.5 ,S.D.= .65) 
คุณภาพชวีติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัด ี( X = 33.9 ,S.D.= .59) 
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3. สถานการณ์ปัญหาการพนันในผู้สงูอาย ุ

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละกลุ่มผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนั (n=400) 

พฤตกิรรมเล่นพนนัของผู้สูงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เล่นการพนนั 95 23.8 

กลุ่มไม่มปีญัหาตดิการพนนั  175 43.7 

กลุ่มมคีวามเสี่ยงต่อปญัหาตดิการพนนั  94 23.5 

กลุ่มมแีนวโน้มตดิการพนนั  36   9.0 

ผลการศกึษาพบว่าผู้สูงอายุท ีเ่ล่นการพนนัอยู่ในระดบัเสี่ยงสูงจ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 ผู้สูงอายุ

ท ีเ่ล่นพนนัอยู่ในระดบัเสี่ยงปานกลางจ านวน 94 คนคดิเป็นร้อยละ 23.8 ผู้สูงอายุท ีเ่ล่นการพนนัอยู่ในระดบัเสี่ยงต ่า 

จ านวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 43.7 และผู้สูงอายุท ีไ่ม่เล่นพนนั จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 23.8 

4. ภาวะสขุภาพ 
ด้านสขุภาพจิต  ผู้สูงอายุท ี่มปี ัญหาการพนันยอมรบัว่า ตนจะมคีวามหมกมุ่นต่อการเล่นพนัน และ

พยายามหาช่องทางในการได้ทุนมาเพือ่น าไปเล่นการพนนัหรอืการอยากชนะพนนั หลงัเสียพนนัมกัจะรู้สึกเครยีด 
วติกกงัวลเรือ่งการใช้หนี้และมาเล่นแก้มอืต่อ บางครัง้หงุดหงดิง่ายโดยไม่มเีหตุผล รู้สึกชวีติไม่มคีวามสุขและหาก
แก้ปญัหาเรือ่งหนี้สินไม่ได้เมือ่ถูกทวงหนี้มากๆ จะมอีาการซมึเศร้า และมคีวามคดิอยากฆ่าตวัตายเพือ่หนปีญัหา 

ด้านสขุภาพกาย ผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนั มกัขาดความเอาใจใส่ในสุขภาพของตน แม้ว่าการเข้าถึง
บริการสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคป ัญหากต็ามพบว่ามักไม่ไปตรวจตามแพทย์นดั การลืมรับประทานยาหรือ
รบัประทานยาไม่ตรงเวลาท าให้การรกัษาโรคเรื้อรังมักไม่ค่อยได้ผล และมกีลุ่มอาการท ีค่าดว่าอาจเกิดมาจาก
ปญัหาการพนัน เช่น นอนไม่ค่อยหลบั ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อยเกอืบทุกรายนอกจากนี้ยงัพบว่ามพีฤตกิรรม
เสี่ยง คอื การสูบบุหรีแ่ละการดืม่เครือ่งด ืม่แอลกอฮอล์ร่วมด้วย 

ด้านกิจว ัตรประจ  าว ัน พบว่าผู้สูงอายุท ีม่ปี ัญหาการพนันส่วนใหญ่ ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ตนเองโดย
กจิวตัรประจ าวนั เช่น การรบัประทานอาหารตรงเวลา การนอนหลับพกัผ่อนเป็นเวลาอย่างเพยีงพอ ส่วนใหญ่
ช่วยเหลอืตวัเองได้ ไม่ต้องพึง่พาอุปกรณ์ในการช่วยเคลือ่นไหว สามารถเดนิทางไปไหนมาไหนได้ด้วนตนเอง  

ด้านการใช้เวลา พบว่าผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนัส่วนใหญ่มักขาดการออกก าลงักายและมพีฤตกิรรม
เนอืยนิง่ จงึท าให้มภีาวะอ้วนลงพุง การใช้เวลาว่างเพือ่ผ่อนคลายความเครยีดมน้ีอย ส่วนใหญ่ใช้เวลาเกอืบท ัง้หมด
หมกมุ่นกบัการพนนัโดยเฉพาะการเล่นไพ่หรอืการเล่นพนันบอลแตกต่างจากผู้สูงอายุท ีไ่ม่เล่นการพนนัท ีใ่ช้เวลาว่า
ในการเข้าวดั ปฏิบัตธิรรม หรอืท่องเท ีย่วไปกบับุตรหลานหรอืชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 

ด้านการรู้คิด พบว่าผู้สูงอายุท ี่มปีญัหาการพนันจะมีสมาธใินการท างานลดลง ไม่ค่อยสนใจเหตุการณ์
และขาดการสื่อสารท ีด่กีบับุคคลอื่นในสังคม การยบัย ัง้ช ัง่ใจลดลง มกีารตดัสินใจผดิพลาดบ่อยครัง้ รวมถงึการขาด
ความรบัผดิชอบในหน้าท ีท่ าให้เกดิการขาดงาน ขาดรายได้อยู่บ่อยๆ 

ด้านการปรบัตวั  พบว่าผู้สูงอายุท ี่มปีญัหาการพนนัมปีฏิสัมพันธ์ในครอบครวัไม่ดเีท่าท ีค่วร มกัมกีาร
ทะเลาะเบาะแว้งในเรือ่งของหนี้สิน การโกหก การไม่เช ือ่ใจรวมไปถงึการให้เกยีรตแิละการเคารพยกย่องในสังคม 
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ด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม พบว่าผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนัรู้สึกถงึความไม่ปลอดภยั การไม่
มัน่คงในชวีติและทรพัย์สินและบ้านเรอืนท ีอ่ยู่อาศยัไม่มคีุณภาพ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาปญัหาการพนนัของผู้สูงอายุในจงัหวดันครนายกพบว่าเพศหญิงเล่นการพนนัมากกว่าเพศ
ชาย อาชพีส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุ คอื อาชพีค้าขาย สะท้อนให้เหน็ว่าผู้สูงอายุยงัมกีารท างานเพือ่เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครวั เมื่อพจิารณาถงึรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของผู้สูงอายุอยู่ในช่วง 3,001-5000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ท ี่
ค่อนข้างต ่าอาจเป็นมูลเหตุจูงใจในการหาช่องทางแก้ไขปญัหาด้วยการเสี่ยงโชคมากข ึ้น แหล่งรายได้หลกัส่วนใหญ่
ท ีผู้่สูงอายุน ามาเป็นทุนในการเล่นการพนนัส่วนใหญ่มาจากรายได้ท ีเ่กดิจากค่าแรงของตนเองแสดงให้เหน็ว่าแม้จะ
มรีายได้ไม่ค่อยเพยีงพอแต่ผู้สูงอายุยงัแบ่งเงนิจากรายได้นัน้มาเพือ่เล่นการพนนัท ัง้นี้อาจเป็นช่องทางท ีจ่ะได้เง ิน
มาใช้จ่ายง่ายข ึ้น แม้ว่าแหล่งรายได้หลกัของผู้สูงอายุส่วนหนึง่จะมาจากเงนิบ านาญทีร่ฐับาลช่วยให้คุณภาพชวี ิต
ผู้สูงอายุท ีม่บี านาญรองรบัดกีว่าในทุกด้าน แต่ถ้าผู้สูงอายุน าไปใช้เล่นการพนนั จะท าให้รฐัสูญเสียท ัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและวฒันธรรม เพราะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปญัหาและผลกระทบจากการพนนัอีกด้วย  

ระดบัคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในจังหวดันครนายกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับผล
การศกึษาของโกศล  สอดส่อง [8] ทีพ่บว่าคุณภาพชวีติโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดบัปานกลาง แต่แตกต่างจาก
การศกึษาของศศกิาญจน์  สกุลปญัญาวัฒน์ [9] ทีพ่บว่าคุณภาพชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมือ่พิจารณาคุณภาพ
ชวีติด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดบัไม่ด ีท ัง้นี้เนือ่ งมาจากธรรมชาตขิองผู้สูงอายุย่อมมีร่างกายเสื่อมถอยลงตาม
อายุอยู่แล้วและป ัญหาการพนนัอาจเป็นปจัจยัเสรมิให้มีปญัหาสุขภาพมากข ึ้น โดยมีข้อ มูลโรคประจ าตวัของ
ผู้สูงอายุในกลุ่มท ีเ่ล่นการพนันมกัจะมีอาการท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย สูงกว่ากลุ่มท ีไ่ ม่เล่นการพนนั และการ
เจบ็ปวดตามร่างกาย รวมถงึคุณภาพการนอนหลบัของกลุ่มผู้สูงอายุท ีเ่ล่นการพนัน ต ่ากว่ากลุ่มผู้สูงอ ายุท ีไ่ม่เล่น
การพนนั เพราะป ัญหาการพนันอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยไม่ได้แสดงอาการออกมาเป็นโรคท ีช่ ัดเจน 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ ของ Desai et al.[10] ทีพ่บว่าผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาติดการพนนัมกัมีปญัหาสุขภาพอื่น
เข้ามาเก ีย่วข้อง เช่น ป ัญหาด้านจติใจ ปญัหาความไม่สุขสบายกาย เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Southwell et.al 
[11] ทีพ่บว่าผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาตดิการพนนัมกัมโีรคหวัใจ โรคเรื้อรงัอื่นๆแทรกอยู่ และเมือ่ได้รบัการบ าบัดรกัษามี
อาการดีข ึ้น โรคต่างๆเหล่านี้มกัจะมีอาการดขี ึ้นตามไปด้วย และจาการศึกษาของ Mason & Arnold [12] ใน
ประเทศนวิซแีลนด์ท ีพ่บว่าโรคติดการพนนัมีปจัจยัเสี่ยงสัมพนัธ์ก ับพฤตกิรรมเสี่ยงและสถานะสุขภาพอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ 

คุณภาพชวี ิตด้านจติใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัการศกึษาของณฏัฐา ณ ราช [13] ที่
พบว่าผู้สูงอายุท ีม่ ีความสุข พอใจในการด ารงชวี ิตและมีค วามภูมิใจในการท าอะไรได้ด้วยตนเองได้เสมอ 
เช่นเดยีวกนัการศกึษาของ Helen Miller  [14] ทีพ่บว่าผู้สูงอายุมคีวามเปลีย่นแปลงทางด้านจติใจไปตามวยัอยู่แล้ว 
โดยมกีารแสดงออกทางอารมณ์ลกัษณะของความท้อแท้ ใจน้อย ข ี้หงุดหงดิ โกรธง่ายและเกดิความวติกกงัวลเรือ่ง
ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัมรีะดบัคุณภาพ
ชวีติด้านจติใจอยู่ในระดบัไม่ด ีส่วนกลุ่มท ีไ่ม่เล่นการพนนัอยู่ในระดบัปานกลาง ท ัง้นี้อาจเนือ่งมาจากกลุ่มท ีเ่ล่นการ
พนนัมเีรื่องความเครยีด วติกกังวล จนนอนไม่หลบั หรอืมคีวามรู้สึกไม่ด ีเช่นรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวงั วติก
กงัวล ส่วนคุณภาพชีวติกลุ่มผู้สูงอายุท ีไ่ ม่เล่นพนนัในข้อเดียวกนัอยู่ในระดบัดี และข้อค้นพบจากงานวจิ ัยนี้กลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัจะมีความรู้สึกพงึพอใจในชวีติ การมสีมาธใินการท างาน ความรู้สึกพงึพอใ จในตนเอง
และรู้สึกว่าชวีติมคีวามหมาย อยู่ในระดบัไม่ด ีส่วนกลุ่มผู้สูงอายุท ีไ่ม่เล่นการพนนัอยู่ในระดบัด ีเป็นข้อสรุปประการ
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หนึง่ว่าปญัหาท ีเ่กดิจากการเล่นการพนนัจนมผีลกระทบต่อสุขภาพจติของผู้เล่นการพนนัท ีไ่ม่ควรละเลยและปล่อย
ท ิ้งไว้จนกระท ัง่กลายเป็นโรคท ีท่ าลายท ัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติได้ 

คุณภาพชวีติด้านสัมพนัธภาพทางสังคมโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับด ีท ัง้นี้เนื่องจากสังคมชนบท มกีาร
ช่วยเหลอืเก ื้อกูล มกีารแบ่งปนัและส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมคีวามสัมพนัธ์แบบเครอืญาตแิละได้อาศยัช่วยเหลอืกนัยาม
เจบ็ไข้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Denham [15] ทีพ่บว่าเพือ่นบ้านเป็นผู้มบีทบาททางสังคมแก่ผู้สูงอายุในการ
ให้ความช่วยเหลือได้มากและเมื่อเปรียบเท ียบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวี ิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุท ีเ่ล่นการพนนัและกลุ่มท ีไ่ม่เล่นการพนันพบว่า คุณภาพชวีติกลุ่มผู้สูงอายุท ี่เล่นการพนนัอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนคุณภาพชวีติกลุ่มผู้สูงอายุท ี่ไม่เล่นการพนนัอยู่ในระดบัด ีอาจเนือ่งมาจากกลุ่มผู้สูงอายุท ี่
เล่นการพนันรู้สึกว่าตนได้รบัเกยีรต ิเคารพ ยกย่องจากครอบครวัน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุท ีไ่ ม่เล่นการพนนั ซึง่เป็น
ปญัหาท ีผู้่สูงอายุกลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัควรได้รบัการสะท้อนข้อมูลให้เหน็ถงึผลทางลบของปญัหาการพนนัต่อตนเอง 

คุณภาพชวีติผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัการศกึษาของมนญัชยา 
หาเคน [16] ทีพ่บว่าคุณภาพชวีติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบัการศกึษาของเจษฏา นกน้อย
และวรรณภรณ์ ปริพนัธ์ [17] ท ีพ่บว่าคุณภาพชวีติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางรวมถึงการศึกษาของ 
กฤษณ์  วงศ์เกดิ [18] ทีพ่บว่าคุณภาพชวีติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ Gabriel & Bowling 
[19] กล่าวว่าการมเีพื่อนบ้านท ีด่ ีการมเีพือ่นท ีด่ ีความรู้สึกปลอดภยัเป็นป ัจจัยท ีส่่ งผลต่อความสุขในผู้สูงอายุ 
อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างคุณภาพชวีติกลุ่มผู้สูงอายุท ีเ่ล่นการพนนัและคุณภาพชวี ิต
กลุ่มท ีไ่ม่เล่นการพนนั พบว่าคุณภาพชวีติกลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัมรีะดบัต ่ากว่ากลุ่มผู้สูงอายุท ีไ่ม่เล่นการพนัน ซึง่ใน
กลุ่มท ีเ่ล่นการพนนัพบข้อมูลว่า มบ่ีอยครัง้ท ีเ่ล่นการพนนัต้องหย ิบยมืผู้อื่นหรอืขายสิ่งของต่างๆ เพือ่ให้ได้เงนิมา
เล่นพนันถงึร้อยละ 63 อาจเป็นเหตุผลให้ผู้สูงอายุเกดิความเครยีด ความวิตกกงัวล ขาดความสุขจนกระท ัง่เป็น
ปญัหาต่อสุขภาพกายและจติใจได้ 

จากการประเมนิปญัหาการพนนัของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมนิ PGSI กลุ่มท ี่ต้องเฝ้าระวงัพฤตกิรรม
การเล่นพนนัคอืกลุ่มท ีม่คีวามเสี่ยงสูงว่าจะมปีญัหาตดิการพนนั จ านวน 36 ราย เพราะอาจก่อให้เกดิป ัญหาหรือ
ผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมได้ และผู้สูงอายุประเมนิว่าตนเองมแีนวโน้มมปีญัหาการพนนัแต่ไม่ได้รุนแรงถงึข ัน้
ต้องได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคตดิการพนัน ซึง่เมือ่พิจารณาทัง้คุณภาพชวีติและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท ี่ม ี
ปญัหาการพนันพบว่ามีความเกีย่วเนือ่ งกนัในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างย ิ่งด้านสุขภาพจติและสุขภาพกายซึ่งไม่
สามารถแยกออกมาได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวจิยันี้สรุปได้ว่าผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาการพนนัมรีะดบัคุณภาพชวีติไม่ดแีละส่งผลกระทบถงึภาวะ
สุขภาพโดยรวม ท ัง้นี้แนวทางในการแก้ไขท ีส่ าคญัประการหนึง่ ค ือ การใช้กลไกครอบครวัในการสร้างภูมคิุ้มก ัน
ไม่ให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างไปในทางท ี่ก่อปญัหาให้กบัตนเองและครอบครวั โดยการให้เกยีรต ิเคารพ ยกย่องและ
มอบความส าคญัในการถ่ายทอดบอกสอนภูมปิญัญา เป็นแบบอย่างในการด ารงตนและเป็นท ีพ่ึง่ทางใจให้กบับุตร
หลาน อันจะเป็นหนทางท าให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแขง็ และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติให้ก ับผู้สูงอายุได้
อย่างมปีระสิทธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

 ผู้ป่วยเอชไอวเีผชญิกบัปญัหาสุขภาพระหว่างการเดนิทางโดยเฉพาะอย่างย ิ่งความเสี่ยงเรือ่งการตดิเช ื้อ 
หนึง่ในปจัจยัท ีช่่วงลดภาวะเสี่ยงดงักล่าว นัน่ค ือความร่วมมอืท ีด่ ีในการกนิยาต้านไวรสั  งานวจิยันี้มจุีดประสงค์ 
เพือ่ศกึษาความร่วมมอืและปจัจัยท ีส่่งผลต่อความร่วมมือในการกนิยาต้านไวรัสรวมถึงศกึษาป ัญหาด้านสุขภาพ 
ในกลุ่มนกัท่องเท ีย่วไทยท ีต่ดิเช ื้อเอชไอว  ี
 งานวิจยันี้ เป็นการศึกษาย้อนหลงัในกลุ่มนกัท่องเท ีย่วไทยท ี่ตดิเช ื้อเอชไอวที ีเ่ข้ารบัการรกัษา ณ คลนิิก  
เอชไอวโีรงพยาบาลศริริาชและโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ระหว่างเดอืนสิงหาคมถงึตุลาคม พุทธศกัราช 2562 
โดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ป่วยเอชไอว ีโดยเป็นนกัท่องเท ีย่วในประเทศ 139 คน และระหว่างประเทศ 35 คน 
 งานวจิยัพบว่านกัท่องเท ีย่วเอชไอวที ีเ่ดนิทางภายในประเทศและต่างประเทศมคีวามร่วมมอืท ีด่ใีนการกนิยา
ต้านไวรัส 95.7% และ 88.6% ตามล าดบั ปจัจ ัยท ีม่ผีลต่อความร่วมมอืในการกนิยาคอืการเปิดเผยภาวะเอชไอว ี
แก่ครอบครวั [OR 4.843, 95% CI (1.204-19.475)] และการกินยาอื่นนอกจากยาต้านฯระหว่างเด ินทาง [OR 
3.824, 95% CI (1.046-13.971)] โดยเหตุผลท ีท่ าให้ผู้ป่วยไม่ร่วมมอืท ีด่ใีนการกนิยาคอืลมืกนิยา, ยุ่งจนไม่ได้ก ิน
ยา, กงัวลเรือ่งภาวะแทรกซ้อนจากยาและเกดิความยุ่งยากในการกินยาระหว่างเด ินทาง นอกจากนี้นกัท่องเท ีย่ว 
ทัง้สองกลุ่มยงัเผชญิกบัปญัหาสุขภาพระหว่างเดนิทาง 12.6% โดยเป็นปญัหาด้านระบบผวิหนงัมากท ีสุ่ด  
 การศกึษาปจัจยัท ีม่ ีผลต่อความร่วมมอืในการกินยาจงึเป็นสิ่งส าค ัญในการช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการ
กนิยาต้านฯและการรกัษา นอกจากนี้ผลการศกึษายงัมปีระโยชน์ในการให้ค าปรกึษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนเดนิทาง 
 

ค าส าคญั: เอชไอว ี ความร่วมมอื  ยาต้านไวรสั  ท่องเท ีย่ว 
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Abstract 
 HIV- infected patients undergo travel- related health problems especially increased susceptibility of 
infection. One of the factors that minimize the risk is adherence to antiretroviral therapy (ART). This study 
aims to know adherence to ART, factors influencing adherence to ART and to identify health problems 
among HIV-infected Thai travelers. 
 A retrospective study was performed.  HIV- infected travelers attended HIV clinic at Siriraj hospital 
and Hospital for Tropical Diseases from August to October 2019. Questionnaires were administered to 139 
domestics travelers and 35 international travelers.  
 95.7% and 88.6% of the domestics and international travelers respectively were good adherence to 
ART. Factors affecting adherence were HIV disclosure to family [OR 4.843, 95% CI (1.204-19.475)] and 
taking other medication while travelling [OR 3.824, 95% CI (1.046-13.971)]. 12.6% of subjects encountered 
travel related health problem during travel. The reported reasons for nonadherence included forgetfulness, 
being busy, concerned about adverse effect or difficult taking ART while travelling . Dermatological disease 
was the main health problem in both groups.  
 Identification factors influencing adherence helps us promote effectiveness of ART to HIV- infected 
patients. The benefit from this study will provide information for pretravel counselling. 
 
Keywords: HIV, Adherence, ART, Travel 

  
Introduction  
 The increasing number of travelers has led to a rise in the proportion of immunocompromised 
travelers such as those receiving immunosuppressive medications, recipients of transplanted organs or 
stem cells, persons with active cancer or even HIV- infected patient that the researcher paid attention to 
[1]. In 2017, recent data from the joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) reported that there 
were 36.9 HIV-infected people worldwide. In Thailand, there were 440,000 HIV-infected patients, or 1.1% 
of the Thai population aged 15-49 years.  Moreover, estimated 15,000 people die each year from AIDS, 
which has decreased by 39% since 2010 [2]. The reason that the number of deaths decreases every year 
is the effectiveness of antiretroviral drugs.  Since October 2014, Thailand has adopted the criteria for 
initiating antiretroviral therapy to all HIV-positive people regardless of any CD4 count [3]. As a result, HIV 
patients have a better quality of life and longer life [4] and those patients travel internationally around 40-
60% [5-6]. Many researches have focused on travel advices among HIV- infected travelers. Even though 
infectious diseases can cause death in travelers only 2% [7] , the risk of infection increases among HIV-
infected travelers who did not receive antiretroviral therapy compared to the general population  [8]. 
 According to recent research data, those were the study in Western countries. The research data 
of the population in Asian are quite limited especially in HIV-infected Thai travelers. Risk of infection has 
been reported to be higher among HIV-infected travelers than general population in the pre-HAART era, 
but assessments of risk for patients receiving HAART are lacking [9] .  Moreover, one of factors causing 
health problems among HIV- infected travelers is not adherent to ART.  Therefore, to promote adherence 
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to ART, this research primarily aims to identify adherence and its affecting factors to ART among HIV-
infected travelers and to identify health problems in HIV-infected Thai travelers visiting HIV clinic at Siriraj 
hospital and Hospital for Tropical Diseases in Bangkok, Thailand. The benefit from this study may provide 
more information for pre- travel consultation, at the same time, to identify factors determined adherence 
ART among HIV-infected travelers. 
 

Objectives 
Primary objective 
- To determine adherence to antiretroviral therapy among HIV-infected Thai travelers 
- To identify factors influencing adherence to antiretroviral therapy among HIV-infected Thai 

travelers 
Secondary objectives 
- To identify health problems during travel among HIV-infected Thai travelers 
- To monitor HIV status by using CD4 and viral load before and after travel 

 
Methods 

Eligibility 
This retrospective cross- sectional  study was conducted in two HIV clinic in Bangkok, Thailand 

between August and December 2019.  HIV- infected Thai travelers who visit HIV clinic at either Siriraj 
hospital or Hospital for tropical diseases were invited to participate in this study. Inclusion criteria were as 
follows:  aged 18 years or older, HIV- infected travelers defined as HIV patients who already known their 
HIV status and currently receive antiretroviral therapy, history of recent traveling within 3 months and willing 
to participate in this study and sign the informed consent.  

Definition of travel 
Recent traveling defined as domestic or international traveling within the past 3 months . If there 

are more than one episode of travel within 3 months, we will choose the longest duration of stay or 
international travel. 

- Domestic travel defined as travel across province and stay overnight more than one night. 
- Travel aboard defined as international travelling and stay overnight more than one night. 
Study design and questionnaires 
HIV- infected Thai patients who visit HIV clinic as a routine follow up at either Siriraj hospital or 

Hospital for tropical diseases were invited to participate in this study. On the enrollment day, the participants 
were asked to complete the self-administered questionnaires about demographic data, travel itinerary, pre-
travel preparation, factors influencing adherence to antiretroviral therapy, risk exposure while travelling, 
health problem during and after travel.  Meanwhile, Immunovirological data such as CD4 count and HIV 
viral load were retrieved from the medical records of the patients.  Questionnaires were divided into 
domestic and international travel and were only available in Thai .  
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Adherence measure 
The participants were categorized into 2 groups as followed. Adherence classified as patients had 

taken 100% of prescribed doses with possible irregular timing of intake (within 2 h) .  Nonadherence 
classified as patients had taken almost totally, partially or not at all prescribed doses, skip a dose,  modify 
the prescribed doses by themselves. Moreover, Pictogram-enhanced Visual Analog Scale (VAS)  will be 
modified and used to categorize adherence to ART . 
 Statistical analysis  
 Data were analyzed using SPSS software version 18.0. Continuous data were presented as mean 
± SD or median with interquartile range (IQR). Categorical data were presented as number and percentage. 
The univariate logistic regression analysis will be used for predictor of factors affecting adherence to 
antiretroviral therapy. Factors that p-value is less than 0.05 are statistical different. 
 Ethics statement  
 This research study was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Tropical Medicine and 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University (reference number: TMEC 19-903, MOU). Written 
informed consent was obtained from all participants prior to study enrolment. 
 
Results 
 From August to October 2019, the total of 506 HIV- infected patient were approached at both HIV 
clinic.  Among those, 178 HIV- infected Thai travelers were identified and met inclusion criteria.  Four 
participants were excluded because of CD4 count below 200 cells/µL.  The final number of participants 
who were enrolled in this study was 174; a total of 139 participants or 79.89% were domestic travelers 
and 35 of them or 20.11% were international travelers. Mean age of HIV-infected Thai domestic travelers 
was 45 years and 40 years for international travelers. 57% and 69% of participants were male in domestics 
and international travelers respectively. A Baseline characteristic of participants was  summarized in Table 1.  
 Travel characteristics and destination 
 Tourism was the main purpose of travel in domestic and international group in which travel with 
family was the more common travel style than travel alone in domestic travelers (48% , n=  66 and 24% , 
n= 33 respectively) and travel with friends was the main travel style in international travelers (31%, n= 11). 
Bangkok province was the most destination of choice followed by Chiang Mai and Chonburi province 
whereas Asia was the most popular destination in HIV- infected Thai travelers followed by Europe and 
North America.  
 Overall median duration of travel in domestics group was 9 days. International travelers stayed 
longer which median duration was 17 days (p<0.001).  
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Table 1 Baseline characteristics of 174 HIV-infected Thai travelers visiting HIV clinic. 
Characteristics Domestics (N=139) International (N=35) P-value 
 Age (years)  
       Mean (SD) 

(N=139) 
44.07 (11.66) 

(N=35) 
39.97 (10) 

0.058 
 

Sex 
       Male 
       Female 

(N=139) 
79 (57%) 
60 (43%) 

(N=35) 
24 (69%) 
11 (31%) 

0.207 

Gender 
       Heterosexual 
       MSM 
       Transgender men 
       Transgender woman 

(N=139) 
104 (75%) 
34 (24%) 
1 (1%) 

0 

(N=35) 
15 (43%) 
19 (54%) 

0  
1 (3%) 

0.001 

Marital Status 
       Single 
       Married 
       Divorced 
       Widowed 

(N=139) 
71 (51%) 
56 (40%) 
7 (5%) 
5 (4%) 

(N=35) 
28 (80%) 
5 (14%) 
1 (3%) 
1 (3%) 

0.02 

Partner (N) 
       None 
       1 
       ≥ 1 

(N=137) 
57 (41%) 
74 (53%) 
6 (5%) 

(N=34) 
15 (43%) 
15 (43%) 
4 (11%) 

0.213 

Comorbidity (%) 
        None   
        Yes 

(N=139) 
81 (58%) 
58 (42%) 

(N=35) 
23 (66%) 
12 (34%) 

0.422 

Total pills per day (N) 
 Median (IQR) 

(N=137) 
4 (2-6) 

(N=33) 
4.5 (1.5-5) 

0.717 

Time since HIV diagnosis (year) 
 Median (IQR) 

(N=138) 
8 (5 – 15) 

(N=34) 
7 (4 – 10) 

0.206 

Time since ART initiation (year) 
 Median (IQR) 

(N=138) 
7 (4 – 12) 

(N=34) 
6 (4 – 10) 

0.373 

CD4 count (cells/µL) 
 Mean (SD) 

(N=139) 
573 (239) 

(N=35) 
616 (196) 

0.324 

HIV VL (%) 
       Viral suppressed  
       Not viral suppressed 

(N=128) 
126 (91%) 

2 (1%) 

(N=35) 
35 (100%) 

0 

0.457 
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 Most tourists in both groups travel frequently; greater than three times a year. More than 70% in 
both group of travelers have never received pretravel counselling. Up to 80% in both group of travelers 
have never taken any medication apart from ART while traveling (77%, n= 66 in domestics and 80%, n= 
28 in international travelers). Supportive medications (ex. analgesics, muscle relaxants, cough reliever, 
etc.) were the most taking medication in domestics and international travel (94%, n= 30 and 86%, n= 6 
respectively). Travel characteristics were shown in Table 2.  
  
Table 2 Travel characteristics among HIV-infected Thai travelers.  

Characteristics Domestics (N=139) International (N=35) P-value 
Domestics destination  

Central part 
Northeastern part 
Southern part 
Eastern part 
Northern part 
Western part 

International destination   
Asia 
Europe 
North America 

(146 Travel times) 
40 (27%) 
31 (21%) 
22 (15%) 
22 (15%) 
20 (14%) 
11 (8%) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(37 Travel times) 

22 (59%) 
12 (33%) 
3 (8%) 

 

Duration (days)  
Median IQR 

(N=139 
8.4 (2 – 7) 

(N=35) 
16.35 (5 – 15) 

 
<0.001 

Type of travel (%) 
Travel alone 
Travel with family 

     Travel with friends 
     Travel with colleagues 

(N=139) 
33 (24%) 
66 (48%) 
20 (14%) 
19 (14%) 

(N=35) 
10 (29%) 
6 (17%) 
11(31%) 
8 (23%) 

0.006 

Purpose of travel (%) 
Tourism 
Business 
VFRs 
Education 
Pilgrims 
Others 

(N=139) 
54 (39%) 
33 (24%) 
38 (27%) 
3 (2%) 
3 (2%) 
8 (6%) 

(N=35) 
22 (63%) 
8 (23%) 
2 (6%) 
1 (3%) 
2 (6%) 

0 

0.026 

Frequency of travel (%) 
1 time 

     2 times 
    ≥ 3 times 

(N=136) 
28 (20%) 
24 (17%) 
84 (60%) 

(N=35) 
7 (20%) 
5 (14%) 
23 (66%) 

0.878 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

690 
 

Pretravel counseling (%) 
No 
Yes 

(N=137) 
107 (77%) 
30 (22%) 

(N=35) 
26 (74%) 
9 (26%) 

0.630 

Medication while travelling (%) 
No 
Yes  
 

(N=139) 
107 (77%) 
32 (23%) 

(N=35) 
28 (80%) 
7 (20%) 

0.702 

 
 Adherence to ART 
 Of the 139 domestic and 35 international travelers who took ART, 95 .7% ( Domestic n= 133) and 
88.6% (  International n=  31)  of them were good adherence.  Among six domestic travelers who were 
categorized into nonadherence, five of them sometimes miss dose and 1 participant was mostly missed 
dose. Mean PAS nonadherence score in this group was 7.83/10. In most domestic travelers skip the ART 
medication if they did not take it on time (67%, n= 4).  
 While, all of four international travelers who categorized into nonadherence; sometimes miss the 
doses (11.4%, n= 4) . Mean PAS nonadherence score in this group was 8.75/10. Of three international 
travelers in nonadherence group take ART immediately after missing the doses (75%, n= 3). Moreover, 
the moment when domestics travelers took medication irregularly was the first three days of travel (60% , 
n= 3) whereas international travelers missed the doses while aboard (50%, n= 2).  
 According to univariate analysis of factors influencing adherence to ART, we found the association 
between adherence and HIV disclosure to family [OR 4.843, 95% CI (1.204-19.475)] and medication taken 
together with ART while travelling [OR 3.824, 95% CI (1.046-13.971)] (Table 3). Overall major reasons for 
nonadherence in domestic travelers were forgetfulness, followed by fear of adverse effect. Whereas, major 
reasons for missing ART in international travelers were busy, followed by fear of adverse effect, 
forgetfulness and difficulty taking ART. The reasons for nonadherence were summarized in Table 4 . 
 
Table 3 Univariate analysis of factors influencing adherence to ART 

Variables Adherence Nonadherence OR (95%CI) P-value 
Destination (N) % 

Domestics 
International 

 
133 (95.7) 
31 (88.6) 

 
6 (4.3) 
4 (11.4) 

 
1 

2.862 (0.761-10.752) 

 
0.120 

Age (N) % 
≤ 35 years 
> 35 years 

 
41 (91) 
123 (95) 

 
3 (9) 
7 (5) 

 
1.286 (0.318-5.203) 

1 

 
0.725 
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Sex (N) % 
       Female 
       Male 

 
68 (95) 
96 (93) 

 
3 (5) 
7 (7) 

 
1 

1.653 (0.413-6.621) 

 
0.478 

Gender (N) % 
     Heterosexual 

Homosexual 

 
122 (95) 
42 (91) 

 
6 (5) 
4 (9) 

 
1 

1.937 (0.521-7.197) 

 
0.324 

Marital Status (N) % 
       Single 
       Married 
       Divorced 
       Widowed 

 
93 (94) 
58 (95) 
7 (88) 
6 (100) 

 
6 (6) 
3 (5) 
1 (12) 

0 

 
1 

0.802 (0.193-3.331) 
2.214 (0.233-21.052)  

 
 

0.761 
0.489 

Partner (N) % 
       None 
       1 
       > 1 

 
67 (93) 
85 (95) 
9 (90) 

 
5 (7) 
4 (5) 
1 (10) 

 
1 

0.631 (0.163-2.440) 
1.489 (0.156-14.225) 

 
 

0.504 
0.730 

Comorbidity (N) % 
        None 
         Yes 

 
99 (95) 
65 (93) 

 
5 (5) 
5 (7) 

 
1 

1.523 (0.424-5.470) 

 
0.519 

Total pills per day  (N) % 
1-3 tablets 
> 3 tablets 

 
21 (87) 
30 (96) 

 
3 (13) 
1 (4) 

 
4.286 (0.417-44.086) 

1 

 
0.221 

Time since HIV diagnosis (N) % 
≤ 7 years 
> 7 years 

 
77 (91) 
85 (96) 

 
7 (9) 
3 (4) 

 
2.576 (0.643-10.312) 

1 

 
0.181 

Time since ART initiation (N) % 
≤ 2 years 
> 2 years 

 
27 (93) 
135 (94) 

 
2 (7) 
8 (6) 

 
1.250 (0.251-6.214) 

1 

 
0.785 

HIV disclosure baseline (N) % 
No 
Yes 

HIV disclosure to family (N) % 
No  
Yes 

HIV disclosure to friends (N) % 
No 
Yes 

 
79 (97) 
84 (91) 

 
110 (97) 
53 (88) 

 
112 (94) 
51 (94) 

 
2 (3) 
8 (9) 

 
3 (3) 
7 (12) 

 
7 (6) 
3 (6) 

 
1 

3.762 (0.775-18.257) 
 
1 

4.843 (1.204-19.475) 
 

1.062 (0.264-4.276) 
1 

 
0.100 

 
 

0.026 
 
 

0.932 
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HIV disclosure while travel (N) % 
No 
Yes 

HIV disclosure to family (N) % 
No  
Yes 

HIV disclosure to friends (N) % 
No 
Yes 

 
148 (94) 
15 (93) 

 
154 (94) 
9 (90) 

 
156 (94) 
7 (87) 

 
9 (6) 
1 (7) 

 
9 (6) 
1 (10) 

 
9 (6) 
1 (13) 

 
0.912 (0.108-7.700) 

1 
 

0.526 (0.606-4.618) 
1 

 
0.404 (0.045-3.646) 

1 

 
0.933 

 
 

0.562 
 

 
0.419 

CD4 count (cells/µL) (N) % 
200-499 
≥ 500 

 
66 (91) 
98 (96) 

 
6 (9) 
4 (4) 

 
2.227 (0.605-8.198) 

1 

 
0.228 

ART (N) % 
       Single tablet regimen 
       Spilt tablet regimen 

 
76 (95) 
88 (93) 

 
4 (5) 
6 (7) 

 
0.772 (0.210-2.838) 

1 

 
0.697 

Duration of stay (days) (N) % 
1-7  
8-14 
≥ 15 

 
128 (95) 
14 (93) 
20 (87) 

 
6 (5) 
1 (7) 
3 (13) 

 
1 

1.524 (0.171-13.585) 
3.200 (0.740-13.832) 

 
 

0.706 
0.119 

Type of travel (N) % 
Travel alone 
Travel with family 

     Travel with friends 
     Travel with colleagues 

 
39 (90) 
69 (96) 
30 (96) 
25 (92) 

 
4 (10) 
3 (4) 
1 (4) 
2 (8) 

 
1.282 (0.218-7.527) 
0.543 (0,086-3.445) 
0.417 (0.036-4.869) 

1 

 
0.783 
0.518 
0.485 

Purpose of travel (N) % 
Tourism 
Business 
VFRs 
Others 

 
71 (94) 
38 (90) 
39 (97) 
16 (94) 

 
4 (6) 
4 (10) 
1 (3) 
1 (6) 

 
1 

1.868 (0.442-7.892) 
0.455 (0.049-4.215) 
1.109 (0.116-10.604) 

 
 

0.395 
0.488 
0.928 

Frequency of travel (N) % 
1 time 

     2 times 
    ≥ 3 times 

 
33 (94) 
27 (93) 
101 (94) 

 
2 (6) 
2 (7) 
6 (6) 

 
1 

1.222 (0.161-9.259) 
0.980 (0.189-5.093) 

 
 

0.846 
0.981 

Pretravel counseling (N) % 
No 
Yes 
 

 
124 (93) 
38 (97) 

 
9 (7) 
1 (3) 

 
2.758 (0.339-22.471) 

1 

 
0.343 
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Medication while travelling (N) % 
No 
Yes  

 
130 (96) 
34 (87) 

 
5 (4) 
5 (13) 

 
1 

3.824 (1.046-13.971) 

 
 

0.043 

 
Table 4 Comparison of the reasons reported nonadherence to ART 

Reason for nonadherence      Domestic (N=7) International (N=5) 

Forgetfulness 
Fear of adverse effect 
Difficult taking ART 
Being busy   

6 (86%) 
1 (14%) 

0 
0 

1 (20%) 
1 (20%) 
1 (20%) 
2 (40%) 

 Travel related health problem 
 According to Table 5, of all health problem reported, dermatologist disease was reported frequently 
in domestic travelers (25%, n= 34/105) and international travelers (14%, n= 5/30) respectively including 
unspecific rash, insect bite and urticaria.   
 
Table 5 Specific travel-related health problem among HIV-infected Thai travelers. 

Characteristics Domestics (N=139) International (N=35) P-value 

Health problem during travel 
Dermatological disease 

No 
Yes 

Respiratory disease 
No 
Yes 

Neurological disease 
No 
Yes 

Gastrointestinal disease 
No 
Yes 

Febrile illness 
No  
Yes 

Genitourinary tract disease 
No 
Yes 

 
(N=139) 

105 (75%) 
34 (25%) 
(N=139) 

109 (78%) 
30 (22%) 
(N=139) 

116 (83%) 
23 (17%) 
(N=139) 

126 (91%) 
13 (9%) 
(N=139) 

132 (95%) 
7 (5%) 
(N=139) 

135 (97%) 
4  (3%) 

 
(N=35) 

30 (86%) 
5 (14%) 
(N=35) 

32 (91%) 
3 (9%) 
(N=35) 

31 (89%) 
4 (11%) 
(N=35) 

32 (91%) 
3 (9%) 
(N=35) 

30 (89%) 
5 (11%) 
(N=35) 

35 (100%) 
0 

 
0.197 
 
 
0.079 
 
 
0.455 
 
 
0.886 
 
 
0.054 
 
 
0.310 
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Discussions 
 As far as we know, this is the first retrospective cross- sectional study that focused on factors 
influencing adherence to ART among HIV- infected Thai travelers who travel inside and outside country. 
According to the results, 95.7% and 88.6% of the domestics and international travelers respectively were 
good adherence to ART.  In accordance with previous studies, adherence to ART in international group 
were 89-90% [10-11] but were higher than other studies [12-13].  
 Our study observed that international travel might affect adherence to ART, but the result was not 
significant owing to small sample size.  The most relevant factor influencing adherence to ART were the 
disclosure of HIV status to family and taking other medication apart from ART while travelling .  HIV 
disclosure to family in baseline was more likely to increase adherence to ART than undisclosed HIV status 
like the study in France [13]. We assumed that familial stigmatization was closely related to nonadherence . 
Moreover, we could not find association between adherence to ART and occupation, education  or time 
since ART initiation which strongly related with adherence in previous study [13].  
 We reported 12.6% of travel related health problem during travel which dermatological disease was 
the main health problem in both domestics and international travelers. On the other hand, many previous 
studies reported that gastrointestinal tract disease, particularly acute diarrhea was the most common cause 
of illness among travelers [14-16] .  All these studies were conducted in western travelers.  Surprisingly, 
among 35 international travelers had never had health problem during travel. 
 Our preliminary study had some limitations.  First, the information may have been subject to recall 
bias because of retrospective study. We tried to minimize bias by using the most recent travel within three 
months.  Second, this study was a preliminary report.  Therefore, we have a small sample size when 
compare to the other studies.  
 
Conclusions 
 In our preliminary report, the degree of adherence to ART among HIV-infected Thai travelers was 
clearly associated with HIV status disclosure and taking medication apart from ART while travelling .  No 
sociodemographic data was related to adherence to ART . The reported reasons for nonadherence included 
forgetfulness, being busy, concerned about adverse effect or difficult taking ART while travelling . Reasons 
for nonadherence to ART should be addressed to every HIV- infected patient, because it is very common 
reasons and it will be useful to improve the effectiveness of ART. 
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บทคดัย่อ 

จุดประสงค์ของการวจิยัคอื  เพื่อศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระ 
ในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรับ รู้
ความสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวี ิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรช ัน่วายได้ 
และศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อ ย่างมวีจิารณญาณจากแรงจูงใจท ัง้ 3 ด้าน 
ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย โดยกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้คอืกลุ่มคนเจเนอเรช ัน่วายมอีายุระหว่าง 25 – 36 ปี ท ีม่บีัญช ี
รายชือ่การใช้งานในเครอืข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) จ านวน 400 คน  ภายหลังจากการท าแบบสอบถาม  
5 ตอน ท าการว ิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และวิเคราะห์ คว ามสามารถในการท านาย  (Multiple Regression Analysis) แบบ  stepwise โดย
ผลการวจิ ัย พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 แรงจูงใจภายในด้านความต้อง
ความสัมพนัธ์กบั ผู้อื่นและแรงจูงใจภายในด้านการรบั รู้ความสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์ทางลบ กับ
พฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .01 และแรงจูงใจท ัง้ 3 ด้านสามารถ
ร่วมท านายพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ (β = .28 ) โดยแรงจูงใจภายในด้านความเป็นอิสระ
ในการแสดงพฤตกิรรมมคีวามสามารถในการท านายร่วมสูงท ีสุ่ด ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย โดยมนียัส าค ัญทางสถติ ิท ี่
ระดบั .01 

 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์  ทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง  เจเนอเรช ัน่วาย  การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
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Abstract 
 The purpose of the research was to study the correlation between internal motivation in being 
independent in expressing opinions, having relationships with others and perceiving the ability and interest 
and critical social media usage behavior in Generation-Y and to study the ability to critically predict online 
social network behavior based on internal motivation in al l 3 areas of Gen Y. The sample group in this 
research consisted of 4 00  Generation-Y people aged between 25  - 36  years who were Facebook users 
responded to 5-part questionnaire. Determination of Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and 
Stepwise Multiple Regression Analysis were applied. The research found that between internal motivation in 
being independent in expressing opinions is positively correlated to critical social media usage behavior at 
the statistical significance of .01. Internal motivation in having relationships with others and perceiving the 
ability and interest is negatively correlated to critical social media usage behavior at the statistical 

significance of .01. Internal motivation in all 3 areas can predict critical social media usage behavior (β = .28 
) and  in internal motivation in being independent in expressing opinions is the highest to predict in Gen Y at 
the statistical significance of .01. 
 
Keywords: Internet usage behavior, Self-determination theory, Generation-Y, Critical Thinking 

 
บทน า  
 เครอืข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบของเวบ็ไซต์และแอปพลเิคช ัน่ (application) ในการตดิต่อสื่อสารหรอืท า
กจิกรรมทางสังคมผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็  โดยผู้ใช้แบ่งป ันเรือ่ งราว ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว ข่าวสาร
กจิกรรมต่างๆ ไปยงัผู้ท ีอ่ยู่ร่วมเครอืข่ายของตนเองให้รบัรู้ความเคลือ่นไหวต่างๆ จากการส ารวจของ We Are Social 
และ Hootsuit พบว่า ผู้ท ีใ่ช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ในปี 2560 สูงกว่า 51 ล้านคนในประเทศไทย  ทัง้นี้ประเภทของ
เครอืข่ายสังคมออนไลน์หรอืชมุชนทางออนไลน์ท ีค่นไทยนยิมใชม้าก 3 อันดบัแรกมสีัดส่วนใกล้เคยีงกนัได้แก่ อันดบั 1  
YouTube (ร้อยละ 97.1)  อันดับ 2 Facebook (ร้อยละ96.6) และอันดบั  3 Line (ร้อยละ 95.8) โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ได้รบัความนิยมจากคนทุกช่วงวยั โดยพบว่ากลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย หรือบุคคลท ีเ่กดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 
ถงึ 2537 มกีารใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์มากท ีสุ่ด โดยเฉลีย่อยู่ท ี ่3 ช ัว่โมง 42 นาทต่ีอวนั จนถูกเรยีกอีกช ือ่ว่า “เน็ต
เจเนอเรช ัน่” คอืเป็นผู้ท ีม่กีารเตบิโตและเข้าใจถงึพลงัของอินเทอร์เนต็จนอาจท าให้คนกลุ่มเจเนอเรช ัน่วายเสพตดิสงัคม
ออนไลน์โดยไม่รู้ตวั  [1] ทัง้นี้จากบทความวิชาของ [2] กล่าวถงึปญัหาท ีเ่กดิข ึ้นในการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 1) ระดบับุคคล โดยเริม่จากการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์เพือ่สร้างประโยชน์แก่ตนเอง  โดย
หลอกลวงหรอืท าร้ายผู้ใช้งานท่านอื่นร่วมสังคมออนไลน์เดยีวกนั แม้ว่าจะเกดิความรู้เท่าไม่ถงึการณ์ของผู้ใช้กต็าม แต่
การกระท าท ี่เกดิข ึ้น ท ัง้ในรูปแบบของข้อความท ีผู้่ใช้เขยีนลงไปในพื้นท ีอ่อนไลน์ท ีม่คีวามเป็นสาธารณะ ก่อให้เก ิด
ความทุกข์ความบาดหมางจนน าไปสู่ความขดัแย้ง  จากการส ารวจของ Consumer Internet  Barometer  ของบรษิัท 
TNS ซึง่เป็นองค์กรระดบัโลกท ีเ่ช ีย่วชาญด้านการท าวจิยัตลาดและส านกังานคอนเฟอเรนซ์บอร์ด (The Conference 
Board)  บ่งช ี้ว่าสิ่งท ีท่ าให้สมาชกิของเครอืข่ายทางสังคมออนไลน์เก ิดความขดัแย้งก ันคอื  การขาดมารยาทและขาด
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จรยิธรรมในการใช้งาน นอกจากนัน้ ย ังพบการละเมดิสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ในสังคมออนไลน์ท ัง้ในลักษณะการ
เขยีนข้อความโดยขาดการพจิารณาข้อเทจ็จรงิ การน าเสนอรูปภาพของผู้อื่นโดยไม่รบัอนุญาต รวมถงึการตดัต่อภาพ
ของผู้อื่นซึ่งก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งถอื เป็นประเด็นส าคญัทางจรยิธรรมในการใช้เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ และเป็นข้อวพิากษ์วจิารณ์ในสังคม ถดัมาคอื  ระดับองค์กร ในสื่อมวลชนบางกรณีมกีารน าเสนอข่าวหรือ
ข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลท ีไ่ม่ได้รบัความน่าเช ือ่ถอืและมกีารน าเสนอโดยไม่ค านงึถงึมารยาทและจรรยาบรรณ มี
การแสดงความคดิเหน็ท ีโ่อนเอียง หรอืการน าเสนอโดยมุ่งเน้นโจมตใีห้องค์กรอื่นเสียหาย  

ทัง้นี้การท ี่บุคคลจะตระหนักถึงผลดีและผลเสียของการเลอืกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และท าพฤติกรรมท ี่
เหมาะสมกล้็วนมาจากการท ีบุ่คคลใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวี ิจารณญาณ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีปญัญา 
และการใช้อินเทอร์เนต็อย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ [3] ออกมาสนบัสนุนการใช้สื่อของ
กลุ่มคนเจเนอเรช ัน่วายว่ามรีะดบัในการรบัรู้ประโยชน์รบัรู้ความง่ายในการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ในระดบัมาก ซึ่ง
สะท้อนให้เห ็นว่าคนกลุ่มนี้ม ีการเจรญิเติบโตมากับพร้อมกบัเทคโนโลย ี ดงันัน้จงึมีความเข้าใจรู้จ ักประโยชน์จาก
เทคโนโลยตีลอดจนมคีวามเคยชนิกบัใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะอย่างย ิง่เครอืข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกบั [4] ทีไ่ด้
กล่าวว่า กลุ่มเจเนอเรช ัน่วายมลีกัษณะส าคญัประการหนึง่คอืมคีวามคุ้นเคยกบัการใช้เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์อย่าง
ช านาญ มกีารใช้ชวีติบนพื้นท ีไ่ซเบอร์  

โดยลกัษณะเด่นของบุคคลในวยันี้มคีวามเป็นอิสระต่อสังคมมากกว่าวยัก่อนๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
ครอบครวัและสังคม แต่เป็นท ีน่่าสังเกตว่างานวจิยัเก ีย่วกบัการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณทีผ่่านมา 
เน้นการศึกษาและอธบิายเกีย่วปจัจยัท ีอ่ยู่ภายนอกตวับุคคลมากกว่าปจัจ ัยภายในตวับุคคล และพบได้ว่าป ัจจยัส่วน
ใหญ่ท ีก่ล่าวถงึมกัจะเป็นในประเดน็เก ีย่วสังคมและการรบัรู้ประโยชน์การใช้อาทเิช่น อิทธพิลจากกลุ่มเพือ่น [5-6], [7-8] 
อิทธพลจากครอบครวั [5-6], [8], [3] โดยมผีลการศกึษาออกมาเป็นไปในทศิทางเดียวกนัว่า ปจัจยัในเชงิแวดล้อมด้าน
สังคมและครอบครวัส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้เครอืข่าย จะเหน็ได้ว่ายงัขาดงานวจิยัท ีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความเป็นอิสระ
ต่อสังคมและการรับผิดชอบในตนเองซึ่งลักษณะดังกล่าวเก ิดข ึ้นจากป ัจจัยภายในบุคคล ผู้วจิยัจ ึงต้องการศกึษา
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจและป ัจจยัภายในของกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย ถงึแม้ว่า
จ านวนผู้ใช้เครอืข่ายทางสังคมออนไลน์จะแสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลและพลงัของสื่อ แต่แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์หรอืให้
โทษนัน้ผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะใช้อย่างเหมาะสมหรอืไม่เหมาะสมโดยจะสะท้อนให้เหน็ผ่านมารยาทและจรยิธรรม
ของผู้แสดงความคดิเหน็หรอืข้อความอยา่งมสีตคิดิใคร่ครวญใหร้อบคอบทีส่ าคญัคอืควรมกีารกลัน่กรองหรอืตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน หรอือาจกล่าวว่าผู้ใช้ควรจะมวีจิารณญาณหรอืการควบคมุตนเอง (Self-Control) ก่อนใช้เครอืข่ายทางสงัคม
ออนไลน์ [2]  

จากท ี่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วจิารณญาณในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วายเนือ่งจากเป็นกลุ่มคนทีม่กีารใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์สูงท ีสุ่ดและมแีนวโน้มสูงข ึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง และจะศกึษาผ่านทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination theory) เป็นทฤษฎีท ีก่ล่าวว่า มนุษย์
มกัจะกระท าสิ่งต่างๆจะเกิดข ึ้นจากแรงกระตุ้นหรอืแรงจูงใจท ีอ่ยูภายใน โดยมอีงค์ประกอบหลักในความต้องการ
พื้นฐานอยู่ 3 ประการด้วยกนั คอื ความต้องการอิสระในการแสดงออก ความต้องการมคีวามสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ และความ
ต้องการเป็นบุคคลท ีม่คีวามสามารถ [9] ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัคนกลุ่มคนเจเนชัน่วายจะมลีกัษณะมคีวามเป็นตวัของ
ตวัเอง มบุีคลกิภาพกล้าคดิ กล้าท ากล้าแสดงออก ยอมรบัการเปลีย่นแปลง ให้ความส าคญัและมคีวามเช ีย่วชาญในการ
ใช้เทคโนโลยจีนกลายเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ และมกัจะเลอืกกระท าสิ่งต่างๆ ท ีม่าจากการปจัจัยภายในมากกว่าปจัจ ัย
ภายนอก ท ัง้นี้การท ีผู้่วจิยัศกึษาในประเดน็ดงักล่าวกเ็พือ่ท ีจ่ะมุ่งเน้นให้เหน็ถงึพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์
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อย่างมวีจิารณญาณเนือ่งจากเป็นสิ่งท ีส่ าคญัเพราะข้อมูลข่าวสารในเครอืข่ายสังคมออนไลน์มอียู่อย่างมากมาย  ดงันัน้
การเลอืกรบั เผยแพร่และแสดงความเหน็จงึควรผ่านกระบวนการคดิพจิารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยผลการศกึษา
ท ีไ่ด้จะท าให้ผู้ท ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนได้ตระหนกัถงึความส าคญัและน าไปใช้เป็นแนวทางเพือ่สร้าง
รูปแบบการพฒันาพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณเพือ่กลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย (Generation 
Y) ท ีเ่หมาะสมต่อไป  
 
วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ศ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ กับ
พฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรช ัน่วายได้ 

2.เพือ่ศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณจากแรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์ก ับผู้อื่น 
และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย 
 
วิธิด าเนินการวิจัย 

พฤตกิรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวี ิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย   มขี ัน้ตอนในการ
ด าเนนิงานต่อไปนี้  

สมมติฐานในการวิจยั  
1. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤตกิรรมมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ

ใช้เครอืข่ายออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
2. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่นความมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤตกิรรมการ

ใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
3. แรงจูงใจภายในด้านรบั รู้ความสามารถและความสนใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมกา รใช้

เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
4. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤตกิรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการ

ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและแรงจูงใจภายในด้านรบั รู้ความสามารถและความสนใจสามารถท านายพฤตกิรรมการใช้
เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณได้ 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยักลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้คอืกลุ่มคนเจเนอเรช ัน่วาย  ทีม่เีกดิในปีพ.ศ .2526 - 
2537หรอืมอีายุระหว่าง 25 – 36 ปี  ในปีพ.ศ .2562 ท ี่มบีัญช ีรายชือ่การใช้งานในเครอืข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค 
(Facebook) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ทัง้นี้ใช้วธิกี าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากรท ีแ่น่นอนค านวณจากสูตรการค านวณของ Cocharn [10] ในการสุ่มตวัอย่าง 

.50 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง  483 คน แต่ท ัง้นี้เพือ่ป้องกนัการสูญหายหรอืความไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอย่างผู้วจิยัจงึ จะเกบ็แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน  355 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือท ี่ใช้ในการวจิ ัยครัง้นี้  ประกอบด้วยแบบวัดพฤตกิรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

วจิารณญาณ และปจัจยัท ีเ่ก ีย่วข้อง ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ตอน โดยตอนที ่1 เป็นข้อมูลท ัว่ไป ท ีส่อบถาม อายุ เพศ เวลาท ี่
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ต่อวนั และในตอนที่ 2 ถงึตอนที ่5 เป็นลกัษณะของมาตราส่วนประเมนค่า (Rating 
Scale) 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิท ีสุ่ด ไปจนถงึ ไม่จรงิเลย โดยมวีธิกีารให้คะแนน ส าหรบัข้อค าถามทางบวกการให้คะแนนมี
เกณฑ์ดงันี้ คอื จรงิท ีสุ่ดให้ 6 คะแนน จรงิให้ 5 คะแนน ค่อนข้างจรงิให้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จรงิให้ 3 คะแนน  ไม่จริง
ให้ 2 คะแนน และไม่จรงิเลยให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลกัษณะตรงกนัข้าม และมกีารตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่งมอืโดยความตรงเชงิเนื้อหากบัผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มคี่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กบัว ัถตุประสงค์ท ีต้่องการว ัด (IOC) มคี่าระหว่าง .50 - 1.00 และความเท ีย่งตรงโดยมีผลของค่าสัมประสิทธิแอลฟ
ฟาครอนบาค ในแต่ละตอน มคี่าความเช ือ่มัน่ดงันี้ แบบสอบถามความเป็นอิสระในการแสดงออก มคี่าความเช ือ่มัน่ .83  
แบบสอบถามฉนักบั ผู้อื่น มคี่าความเช ื่อมัน่ .69  แบบสอบถามความสามารถและความถนดัของฉัน มคี่าความเช ือ่มัน่ 
.65 และการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของฉนั มคี่าความเช ือ่มัน่ .80  

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
1. วเิคราะห์หาค่าสถติพิื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

คะแนนพฤตกิรรมการใช้เครอืสังคมออนไลน์อย่างมีวจิารณญาณ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการ
แสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์ก ับ ผู้อื่น และแรงจูงใจภายใ นด้านการรบั รู้
ความสามารถและความสนใจ  

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์มหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ท ี่ใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรสั มประสิท ธิส์หสั มพันธ์ข องเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อ มูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้เวลาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook)เฉลีย่ 5 ชัว่โมง 6 นาทต่ีอวนั มกีารใช้เวลาในเครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลีย่สูงกว่าจากการส ารวจของ 
[11] การใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลีย่อยู่ท ี ่3 ช ัว่โมง 42 นาทต่ีอวนั  

จากการวเิคราะห์หาค่าสถติพิื้นฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการ
แสดงพฤติกรรม (M = 4.98, SD = .32) และมแีรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบั ผู้อื่น (M = 3.335 , 
SD = .34) และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ (M = 4.08, SD = .41) และพฤตกิรรมการใช้
เครอืข่ายสังคมอออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ (M = 4.99, SD = .42) มพีฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
มวีจิารณญาณอยู่ในระดบัปานกลาง 

ผู้ว ิจยัวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์มหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรท ี่ใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์
สหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) รายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตารางท่ี 1 สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม
(X1) ตวัแปรแรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์ก ับ ผู้อื่น  (X2) และตัวแปรแรงจูงใจภายในด้านการรับ รู้
ความสามารถและความสนใจ (X3) กบัตวัแปรพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อยา่งมวีจิารณญาณในกลุ่มเจเนอเรช ัน่
วาย (Y) ได้ 
 
ตวัแปร M SD X1 X2 X3 Y 
X1 4.95 .31  -.028 .427** .338** 
X2 3.35 .34   .367** -.333** 
X3 4.08 .41    -.173** 
Y 4.99 .42     

 
จากการตาราง 1 เมือ่พจิารณาตามสมมตฐิานการวจิยัพบว่า 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณเจเนอเรช ัน่วาย นยัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .50 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท ี ่0 

แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมเครอืข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณเจเนอเรช ัน่วาย นยัส าคญัทางสถติ ิท ีร่ะดบั .50 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ี ่2 

แรงจูงใจภายในด้านการรบั รู้ความสามารถและความสนใจ มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวจิารณญาณเจเนอเรช ัน่วาย มีนยัส าคญัทางสถิตทิ ี่ ระดับ .50 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท ี ่4 

นอกจากนี้ในการว ิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัได้ใช้วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อศ ึกษาความสามารถในการท านายแบบเพิม่ตวัแปรท ีล่ะข ัน้พฤติกรรม
เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวี ิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ 
ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย 

 
ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรท านายกบัพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วจิารณญาณ 

ตวัท านาย b β E p 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม .607 .455 .065 .000 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น -.264 .214 .058 .000 
แรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ -.294 .289 .053 .000 

R = .52      = .28     F = 50.06 (p = .000)     SE = .36     adj = .27 
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จากตาราง 2 พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ สามารถ
ร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ ได้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .001 
โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์พหุคูณเท่าก ับ 28 แสดงว่าตวัแปรท ัง้หมดสามารถร่วมกันท านายพฤตกิรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวจิารณญาณได้ร้อยละ 28 และมีความคลาดเคลือ่นในการท านายเท่าก ับ .36 และ
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรมมอีิทธพิลในการร่วมท านายสูงท ี่สุด ( β  = .455) 
รองลงมา คือ แรงจูงใจภายในด้านการรับรู้ความสามารถลความสนใจ ( β  = .289 ) และแรงจู.ใจภายในด้านความ
ต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น ( β  = .214) ซึง่สนบัสนุนสมมตฐิานท ี ่4 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลกการวจิยัพบว่า  

แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม กบัพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณเจนอเรช ัน่วาย จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลเมือ่ค านวณค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงกบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ เจ
เนอเรช ัน่วาย โดยใช้สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิ รรม มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม
เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณซึง่สนบัสนุนสมมตฐิานท ี ่0 ในระดบันยัส าคญัทางสถติทิ ี ่.01 โดยแรงจูงใจ
ภายในด้านนี้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการมอีิสระก าหนดได้ด้วยตนเอง (need for autonomy) คอื ความต้องการ
ของบุคคลท ีก่ระตุ้นให้ รู้สึกถงึการจดัการในเรือ่งของตนเองได้เป็นอย่างดี หรอืสามารถควบคุมพฤตกิรรมและอารมณ์
ตนเองได้ โดยเป็นอิสระจากการควบคุมจากสิ่งเร้าอื่นๆ ซึ่งแรงจูงใจในด้านนี้มกีารให้นิยามไว้ คอืการแสดงออกของ
บุคคลอย่างเป็นอิสระทางความคดิ อารมณ์ และการกระท า ท ีม่ ีต่อการรับ รู้ความง่าย ความเป็นประโยชน์ ความ
เพลดิเพลนิ หรอืการแลกเปลีย่น แสดงความคดิเห ็น ตลอดจนการเลอืกการแสดงออกถงึคุณค่า และความรู้สึกผดิชอบ
ชัว่ดที ีม่ต่ีอการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกบัผลของการวจิยัต่างประเทศท ีไ่ด้ศกึษาความหลงใหลมผีลกับ
การเสพตดิการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ และมทีฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีท ีอ่ธบิายถงึความ
ต้องการข ัน้พื้นฐานของจติใจท ีม่ ีค่วามรู้สึกสัมพนัธ์กบัความต้องการความมอีิสระในตนเอง ซึง่การท ีบุ่คคลได้เร ิม่ต้นใน
การปฏิบัตดิ้วยตนเอง ซึง่เป็นความรู้สึกจากการส่งเสริมถงึความจ าเป็นส าหรับการจูงใจพฤติกรรมให้ปฏิบัตอิย่าง
ต่อเนื่อง และมกีารศกึษาก่อนหน้าผ่านทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเองซึ่งศกึษาผ่านความต้องการ 3 ประการ พบว่า 
ความหลงใหลและความหมกมุ่นมคีวามสัมพนัธ์ด้านลบกบัความต้องการเป็นอิสระในการแสดงออก [12] ซึง่สะท้อนให้
เหน็ว่าเมื่อบุคคลมีการใช้หรอืความคดิท ีย่ดึติดกบัการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์มากจนเกนิไปจะส่งผลให้ความเป็น
อิสระในการแสดงออกของบุคคลน้อยลงและขาดความคดิไตร่ตรองอย่างรอบครอบจนท าให้การค านงึถงึความผดิชอบ
ชัว่ดแีละเหน็ถงึคุณค่าท ีแ่ท้จรงิในการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลน้อยลง การควบคุมตนเองกม็ส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัแรงจูงใจภายในด้านความเป็นอิสระในการแสดงออกเช่นกนัเนือ่งจากถ้าบุคคลมกีารคดิค านงึถงึผลของการกระท า 
ค านงึถงึความรู้ผดิชอบชัว่ดยีอมส่งผลให้บุคคลมแีสดงออกในเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมซึง่สอดคล้องกับ
การให้ความหมายของแรงจูงใจในด้านนี้ โดยมงีานวจิยัของ [5] ได้สนบัสนุนว่าการควบคุมตนเป็นปจัจยัส่วนบุคคลท ี่ม ี
ความสัมพนัธ์สูงสุดกบัพฤตกิรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่.05 และพบว่า การควบคุมตน 
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การรู้เท่าทนัสื่อ และการตระหนกัถงึผลกระทบของสื่อมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญา 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี ่.05 จากผลการวจิยัและงานวจิ ัยก่อนหน้าสะท้อนให้เหน็ว่า การใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์
อย่างมีวจิารณญาณนัน้มผีลมาจากการท ี่บุคคลมอีิสระทางด้านความคิด อารมณ์และการกระท าแต่ยงัคงตระหนกัถึง
ผลกระทบของการแสดงออกของการกระท าต่างๆบนเครอืข่ายสังคมออนไลน์  
 แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์ก ับ ผู้อื่นก ับพฤโติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วจิารณญาณเจนอเรช ัน่วายจากผลการวเิคราะห์ข้อมูลเมือ่ค านวณค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ระหว่าง แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น กบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ เจเนอเรช ัน่วาย โดยใช้
สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่า แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น มคีวามสัมพนัธ์ทางลบ กบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
ซึง่ไม่สนนัสนุนสมมตฐิานท ี ่2 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี่ .01 โดยแรงจูงภายในด้านความต้องการสัมพนัธ์กบัผู้อื่น มี
ความสัมพันธ์ความต้องการความสัมพนัธ์ก ับผู้อื่น (need for relatedness) ตามแนวคิดทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง 
คอื ความต้องการของบุคคลท ีก่ระตุ้นความรู้สึกถงึความเป็นเจ้าของและความเป็นส่วนหนึง่ของกลุ่ม ซึง่ในแต่ละบุคคลมี
ความต้องการในส่วนนี้แตกต่างกนัไปข ึ้นอยู่กบั บุคคลซึง่ คอื การแสดงออกทางความคดิ อารมณ์ และการกระท าท ี่
มุ่งเน้นให้ตนเองเป็นส่วนหนึง่ของทางสังคมออนไลน์ เป็นท ีย่อมรบัมคีวามสัมพนัธ์ท ีด่กีบักลุ่มเพือ่นและบุคคลท ีค่นนัน้ๆ  
ช ืน่ชอบหรอืให้ความสนใจบนพื้นท ีข่องเครอืข่ายสังคมออนไลน์ โดยจากทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง
ในส่วนของ Basic psychological needs (BPN) ซึง่เป็นทฤษฎีท ีอ่ธบิายถงึว่ามนุษย์ทุกคนมคีวามต้องการพื้นฐานทาง
จติวทิยา และมคีวามสัมพนัธ์ต่อความรู้สึกในการรบัรู้ไปถงึจติวทิยาซึง่มส่ีวนท ีอ่ธบิายว่า มนุษย์มคีวามต้องการในการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อื่น คอืความพงึพอใจเมือ่บุคคลมคีวามรู้สกึถงึการตดิต่อกนัด้วย ความใกล้ชดิกบัคนอื่น และรู้สึกถงึการ
มส่ีวนร่วมในสภาพแวดล้อมทางสังคม [9] สอดคล้องกบังานวจิยัคอืเมือ่บุคคลมคีวามต้องการหรอืความพงึพอใจในการ
สัมพนัธ์ก ับผู้อื่น ให้ความส าคญักับการมปีฎิสัมพันธ์อันดกี ับกลุ่มเพือ่นหรือสังคมอาจจะท าให้ละเลยการใช้เครอืข่าย
สังคมออนไลน์อย่างรอบคอบเนือ่งจากกลวักระทบกระเทอืนความสัมพนัธ์อันดกีบักลุ่มเพือ่นหรอืสังคมของบุคคลนัน้ๆ 
และมงีานวจิยัสนบัสนุนผลการวจิยันี้นี้คอื การศกึษาของ [2] พบว่า อิทธพิลทางสังคมของเครอืข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับความหลงใหลจนผดิปกตใินการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์และการตดิการใช้งานเครอืข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมนีัยส าค ัญทางสถิตทิ ี่ .50  ซึง่ได้นยิามถงึอิทธิพลทางสังคม คอื การท ี่บุคคลเกิดพฤตกิรรมอัน
เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางความคดิและการกระท าเพือ่ให้บุคคลอื่นๆในสังคมยอมรบัซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัใน
ครัง้นี้ แต่ท ัง้นี้งานวจิยัก่อนหน้ามกัจะนยิามความหมายของอิทธพิลของกลุ่มเพือ่นไปในทศิทางท ีก่ลุ่มเพือ่นมพีฤตกิรรม
ในการเป็นแบบอย่างท ีด่ ีอาทเิช่นงานวจิยัของ [13] ได้ศกึษาพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่มตวัอย่างท ีไ่ด้ร ับ
พฤติกรรมตวัอย่างท ีด่จีากเพื่อนน้อยจะมพีฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเป็นโทษมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท ี่ได้ร ับ
พฤตกิรรมตวัอย่างจากเพือ่นท ีด่อีย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิท ี ่.05 เช่นเดียวกบังานวจิยัของ [5] พบว่าอิทธพิลของกลุ่ม
เพือ่นมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญาอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั  .5 และสอดคล้อง
กบั [8] ท ีพ่บว่า อิทธพิลจากกลุ่มเพือ่นในการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสมมคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมตดิการ
สนทนาออนไลน์ อย่างมนียัส าคญัท ี่ .01 ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณของ
บุคคลนัน้มอีิทธพิลของกลุ่มเพือ่นและสังคมส่งผลต่อการใช้งานเครอืข่ายสังคมออนไลน์ท ีเ่หมาะสมและคดิพจิารณา
อย่างรอบครอบของบุคคลเนือ่งจากบุคคลให้ความส าคญักบัเพือ่นและบุคคลท ีต่นช ืน่ชอบมากก ถ้าบุคคลอยู่ในกลุ่ม
เพือ่นหรอืมบุีคคลท ีต่นเองช ืน่ชอบทีม่กีารแสดงออกอย่างเหมาะสมกจ็ะส่งผลให้ตวับุคคลเองมกีารแสดงออกท ีเ่หมาะสม
เช่นกนั 
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แรงจูงใจภายในด้านการรบั รู้ความสามารถและความสนใจ กบัพฤติกรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วจิารณญาณเจนอเรช ัน่วาย กบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวจิารณญาณเจนอเรช ัน่วาย จากผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลเมื่อค านวณค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดง
พฤตกิรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์ก ับผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรับรู้ความสามารถและ
ความสนใจ กบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ เจเนอเรช ัน่วาย โดยใช้สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์
แบบเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถ
และความสนใจ มคีวามสัมพนัธ์ทางลบ กบัพฤตกิรรมเครอืข่ายสังคมออนไลน์อยา่งมวีจิารณญาณซึง่ไม่สนนัสนุนสมมติ
ฐานท ี่ 4 ท ี่ระดับนัยส าคญัทางสถติ ิท ี่ .01 โดยแรงจูงใจภายในด้านนี้แรงจูงใจภายในด้านความเป็นอิสระในการ
แสดงออกของพฤตกิรรมมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการมอีิสระก าหนดได้ด้วยตนเอง (need for autonomy) คือ 
ความต้องการของบุคคลท ีก่ระตุ้นให้รู้สึกถงึการจดัการในเรือ่งของตนเองได้เป็นอย่างด ีหรอืสามารถควบคุมพฤตกิรรม
และอารมณ์ตนเองได้ โดยเป็นอิสระจากการควบคุมจากสิ่งเร้าอื่นๆ  แรงจูงใจในด้านนี้มนียิาม คอืการแสดงความคิด 
อารมณ์ และการกระท าท ีมุ่่งเน้นให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ความถนดั ท ักษะ และความสนใจของตนเองท ีไ่ด้จาก
การเรียนรู้ ฝึกฝนหรอืการมีประสบการณ์ตามความสนใจให้ ผู้อื่นได้รบั รู้บนเครอืข่ายสังคมออนไลน์  โดยมงีานวจิ ัย
สนบัสนุนผลของการวจิยัในครัง้นี้คอืการศกึษาของ [12] พบว่า ผู้ท ีไ่ด้คะแนนพฤตกิรรมในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ
ผ่านสังคมออนไลน์ของผู้อื่นน้อยมผีลมาจากการมคีวามเช ือ่มัน่ในความรู้ ความสามารถของตนเองสูง และมีงานวจิ ัย
พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้องการแสดงความสามารถมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัความถีใ่นการใช้อินเทอร์เน็ต 
[12] ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าเมือ่บุคคลรบัรู้และต้องการแสดงออกถงึความสามารถของตนเองจะส่งผลให้ใช้เครอืข่ายสังคม
ออนไลน์มากจนแสดงออกถึงความสนใจหรอืความถนดัมากจนขาดการคิดอย่างพจิารณาอย่างรอบคอบในการใช้
เครอืข่ายสังคมออนไลน์ซึง่จะส่งผลให้ขาดวจิารณญาณในการใช้งานไปได้ รวมไปถงึเมือ่บุคคลมคีวามมัน่ใจในความรู้
ความสามารถของตนมากก็ส่งผลให้การคิดค านงึถงึคุณค่าท ี่แท้จรงิ การรู้ผิดชอบชัว่ด ี และการไม่ท าให้ผู้อื่นเดอืด
เนือ่งจากบุคคลนัน้มุ่งการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์มาท ีก่ารแสดงถงึความรู้ความสามารถของตนเอง 
นอกจากนี้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัได้ใช้วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwise เพื่อศ ึกษาความสามารถในการท านายแบเพิ่มตัวแปรท ี่ละข ัน้พฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรม แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ ในกลุ่มเจเนอ
เรช ัน่วาย 
 แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการ

ความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความสนใจ  สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรม
การใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวจิารณญาณ ได้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .001 โดยมคี่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .28 แสดงว่าตวัแปรท ัง้หมดสามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์
อย่างมีวจิารณญาณได้ร้อยละ 28 และมคีวามคลาดเคลือ่นในการท านายเท่าก ับ .36 โดยจากผลการวเิคราะห์ พบว่า 
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤตกิรรมมคีวามสามารถในการร่วมท านายสูงท ีสุ่ด ( β  = 
.455) รองลงมา คือ แรงจูงใจภายในด้านการรบั รู้ความสามารถลความสนใจ ( β  = .289 ) และแรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น ( β  = .214) ซึง่สนับสนุนสมมตฐิานท ี ่4  จากผลการวเิคราะห์สะท้อนให้เหน็ว่า
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination) [9] เป็นทฤษฎีท ีอ่ธบิายถงึแรงจูงใจภายในของมนุษย์ซึง่เป็นส่วนส าคญั
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ในการขบัเคลือ่นให้เกดิพฤตกิรรมหรอืการกระท าต่างๆ โดยมาจากพื้นฐานทางจติใจ 3 ประการ คอื 1. ความต้องการมี
ความสามารถ (Need for Competence) 2. ความต้องการมอีิสระก าหนดได้ด้วยตนเอง (Need for autonomy) และ 3. 
ความต้องการความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น (Need for Relatedness) เมื่อเรียงล าดบัความส าค ัญของตัวแปร มีงานวิจ ัย
ต่างประเทศศกึษาพบว่า ความต้องการมคีวามสามารถ ความต้องการเป็นอิสระก าหนดได้ด้วยตนเองและความต้องการ
สัมพนัธ์กบัผู้อื่นสามารถร่วมท านายพฤตกิรรมการเสพตดิเครอืข่ายสังคมออนไลน์ได้ในระดับสูง [12] ซึง่สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ [14] ทีไ่ด้ศกึษาทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเองผ่านความต้องการทางจติใจ 3 ประการ พบว่า ความต้องการ
ท ัง้ 3 ด้านสามารถร่วมท านายความพงึพอใจในภาพลกัษณ์ผ่าน Facebook ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าแรงจูงใจหรอืความ
ต้องการภายในสามารถคาดการณ์การเกดิพฤตกิรรมท ีเ่หมาะสมหรือไม่เหมาะสมผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ได้ เมื่อ
อภปิรายในรายด้านพบว่า แรงจูงภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงออก อย่างเป็นอิสระทางความคิด 
อารมณ์ และการกระท า ท ีม่ต่ีอการรบั รู้ความง่าย ความเป็นประโยชน์ ความเพลดิเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห ็น ตลอดจนการเลอืกการแสดงออกถงึคุณค่า และความรู้สึกผิดชอบชัว่ดที ี่มต่ีอการใช้เครอืข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยไม่อยู่ภายใต้สิ่งเร้าหรอืเง ื่อนไขจากภายนอกตวับุคคล การเลอืกแลกเปลีย่นหรือแสดงความคดิเห ็น 
สอดคล้องกบังานวจิยัส่วนใหญ่ท ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ พบว่า งานวจิ ัย
ของ [5] การควบคุมตนเป็นตวัท านายท ีม่ ีอิทธพิลในการท านายพฤตกิรรมการบรโิภคด้วยปญัญาสูง ท ีร่ะดบันยัส าค ัญ
ทางสถติ ิ.001 เช่นเดยีวงานวจิยัของ [8] กบัการควบคุมตนมอี านาจร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการใช้อินเตอร์เนต็อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภยัสูง เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ [5] พบว่า การรู้เท่าทนัสื่อและการควบคุมตนเองเป็นตวัท านายท ี่
มอีิทธพิลสูงกบัพฤตกิรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญา ท ีร่ะดบั .001 จากท ีก่ล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เหน็ว่า การท ีบุ่คคล
มกีารแสดงออกท ัง้ด้านความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรมอย่างเป็นอิสระแต่ยงัคงค านงึถึงคุณค่าท ีแ่ท้จรงิ และการรู้ผิด
ชอบเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท ีม่วีจิารณญาณ ล าดบัถดัมาคือแรงจูงใจภายในด้านการรบัรู้ความสามารถและความ
สนใจ หมายถงึ การแสดงความคดิ อารมณ์ และการกระท าท ีมุ่่งเน้นให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ความถนดั ทกัษะ 
และความสนใจของตนเองท ีไ่ด้จากการเรยีนรู้ ฝึกฝนหรอืการมปีระสบการณ์ตามความสนใจให้ผู้อื่นไดร้บัรู้บนเครอืข่าย
สังคมออนไลน์ พบว่า จากงานวิจยัของ [15]ได้ศกึษาพบว่าแรงจูงใจด้านการได้รบัการยกย่อง สามารถร่วมท านาย
ทศันคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วายไ ด้ จะสะท้อนถึงการท ี่บุคคลท ี่มักแสดงความรู้
ความสามารถของตนผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์มกัต้องการได้รบัการชมเชยหรอืได้รบัการยกย่องจากสังคมซึ่ง
สามารถซึง่สามารถคาดการณ์การใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของตวับุคคลนัน้ว่ามกีารคดิพจิารณามาอย่างรอบคอบ
เพยีงใด และ และล าดบัสุดท้าย คอื  แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบัผู้อื่น หมายถงึ การแสดงออก
ทางความคดิ อารมณ์ และการกระท าท ี่มุ่งเน้นให้ตนเองเป็นส่วนหนึง่ของทางสังคมออนไลน์ เป็นท ี่ยอมรับมี
ความสัมพนัธ์ท ี่ดกีบักลุ่มเพือ่นและบุคคลท ี่คนนัน้ๆ ช ืน่ชอบหรอืให้ความสนใจบนพื้นท ี่ของเครอืข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยจากงานวจิยัของ [6] พบว่า อิทธพิลของกลุ่มเพือ่น สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวจิารณญาณ ได้อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิ ีร่ะด ับ .001 เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของปราณ ีจ้อยรอด (2552) 
พบว่าการได้รบัตัวแบบจากเพือ่น สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการรบัสื่ออินเตอร์เนต็อย่างมวีจิารณญาณอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 และงานวจิ ัยของ [5] ท ีไ่ด้ศกึษาพบว่า อิทธพิลของกลุ่มเพือ่นสามารถร่วมท านาย
พฤตกิรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญาซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณของบุคคล
สามารถคาดกาณ์ได้จากพฤติกรรมของกลุ่มเพือ่นและบุคคลท ีเ่ขาช ืน่ชอบ เนือ่งจากบุคคลนัน้ให้ความส าคญักบัเพือ่น
และบุคคลท ีต่นช ืน่ชอบมากก ถ้าบุคคลอยู่ในกลุ่มเพือ่นหรอืมบุีคคลท ีต่นเองช ืน่ชอบทีม่กีารแสดงออกอย่างเหมาะสมก็
จะส่งผลให้ตวับุคคลเองมกีารแสดงออกท ีเ่หมาะสมเช่นกนั 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  มี

ข้อสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี ้ 
1. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรช่ันวาย นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 
2.แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรช่ันวาย นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 
3. แรงจูงใจภายในด้านการรับรู้ความสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรช่ันวาย มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3 
4. ความสามารถในการท านายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายใน

ด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน และแรงจูงใจ
ภายในด้านการรับรู้ความสามารถและความสนใจ ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย โดยจากผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรมมีความสามารถในการร่วมท านายสูงท่ีสุด รองลงมา คือ แรงจูงใจ
ภายในด้านการรับรู้ความสามารถลความสนใจ  และแรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน มีนันส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 4  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบติั 
จากการศกึษาวจิ ัย พบว่า แรงจูงใจภายในการแสดงออกด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงออก

พฤตกิรรมมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกและมกีารท านายพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณในตัว
แปรท ีส่ าคญัสูงสุด สะท้อนเหน็ได้ว่ากลุ่มคนในเจเนอเรช ัน่ เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามเป็นตวัของตวัเอง มบุีคลกิภาพกล้าคดิ 
กล้าท ากล้าแสดงออก และเปิดรบัการใช้เทคโนโลย ีภาครฐัและเอกชนอาจจะน าเสนอการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์
อย่างมวีจิารณญาณผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ หนงัสัน้ บทความ ซึง่จะท าให้บุคคลนี้ได้ตระหนกัถงึถึง
คุณค่า และความรู้สึกผดิชอบชัว่ดที ีม่ต่ีอการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตวัของบุคคลเอง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
1. ควรพฒันาโปรแกรมในการวจิ ัย โดยใช้แรงจูงใจภายในซึ่งความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้เครอืข่าย

สังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ มาเป็นตวัแปรจดักระท า โดยมุ่งเน้นด้านความเป็นอิสระในการแสดงความสามารถ
ในด้านบวก เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณแก่กลุ่มตวัอย่าง 

2. การศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวี ิจารณญาณเฉพาะ
ในกลุ่มเจเนอเรช ัน่วาย ท ีม่อีายุระหว่าง 26-36 ปี จงึควรศกึษาในช่วงวยัอื่นๆ เพือ่ท าให้ทราบความต่อเนือ่ง ถงึปจัจยัท ี่
เก ีย่วข้องกบัพฤตกิรรมใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณในแต่ละช่วงวยั  

เอกสารอ้างอิง 
[1] Cabral Jaclyn. (2008). Is generation Y addicted to social media. Future of children, 18.  



 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” คร ัง้ที่ 13 
วนัที่ 25 -26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

707 
 

[2] ภูวทศิ, วฒัณ.ี (2015). การสร้างเครอืข่ายสังคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL 
NETWORK CREATIVIELY). Journal of Srinakharinwirot Research and Development; Vol 6 No 12 
(2014): วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์); 206-217, Journal 
of Srinakharinwirot Research and Development; Vol 6 No 12 (2014): วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวจิยั
และพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์); 206-217. 

[3] ศรณัย์ธร ศศธินากรแก้ว. (2558). การยอมรบัเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ของกลุ่มเจเนอร์เรช ัน่วาย (Gen Y). 
วารสารสุทธปิรทิศัน์ ปีท ี ่29, ฉบับท ี ่92 (ต .ค.-ธ.ค . 2558), หน้า 65-79. 

[4] เสาวคนธ์ วทิวสัโอฬาร. (2550). Gen Y จบัให้มัน่ค ัน้ให้เวร์ิค. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกจิบิซบุ๊ค. 
[5] Legault, L. (2017). Self-determination theory. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, pp1-9.  
[6] Lin, C.-F., Chang, W.-T., Lee, H.-W., & Hung, S.-I. (2006). Design of a downlink power control scheme in 

multi-code CDMA mobile medicine system. Paper presented at the Wireless Pervasive Computing, 
2006 1st International Symposium on. 

[7] เยาวลกัษณ์ เตยีวลิยั. (2561). ปจัจยัเชงิเหตุทางจติและสังคมท ีเ่ก ีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการสื่อสารอยา่งเคารพสิทธิ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร.ี In พ. ดุจเดอืน, พ. ดวงเดอืน, & ว. งามตา (Eds.): 
สถาบันวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ มศว. 

[8] วนัวสิา สรรีะศาสตร์. (2554). ปจัจยัเชงิสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมภีูมคิุ้มกนัทางจติท ีเ่ก ีย่วข้องกบั
พฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็อย่างสร้างสรรค์และปลอดภยัของนกัเรยีนหญงิระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรยีนท ี่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการใช้อินเทอร์เนต็อย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั. ปรญิญานพินธ์ 
(วท.ม. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)) -- มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2554.    

[9] Deci, E. L. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior: New York : Plenum 
Press. 

[10] นงลกัษณ์ วริชัชยั, สุวมิล ว่องวาณชิ, & ส านกัมาตรฐานอุดมศกึษา. ส่วนวจิยัและพฒันา. (2543). การให้
ค าปรกึษาวทิยานพินธ์. กรุงเทพฯ: ส่วนวจิยัและพฒันา ส านกัมาตรฐานอุดมศกึษา. 

[11] ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์. (2560). รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ ในประเทศ
ไทย ปี 2560 (978-616-7956-26-8 ). สืบค้นเมือ่ 12 ตุลาคม 2561, จาก 
https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2017.html   

[12] Manchiraju, S., & Sadachar, A. (2018, March). Passion and Self-Determination: Exploring Social 
Networking Site Addiction Using a Dualistic Framework. Social Networking, 7(03), 126. 

[13] เดชา เดชะวฒันไพศาล. (2551). เจนเนอเรช ัน่วายกบัความท้าทายใหม่ในการบรหิารทรพัยากรบุคคล. 
จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีท ี ่20, ฉบับท ี ่80 (ก.ค. - ก.ย. 2551), หน้า 53-66.  

[14] Brichacek, A., Neill, J., & Murray, K. (2018). The effect of basic psychological needs and exposure to 
idealised Facebook images on university students’ body satisfaction. Cyberpsychology: Journal of 
Psychosocial Research on Cyberspace, 12(3). 

[15] สุพาทนิ ีเพง็เจรญิ. (2560). FACTORS AFFECTING ATTITUDE ON USING SOCIAL NETWORK OF 
SENIOR STUDENTS AT KASTSART, BANGKHEN UNIVERSITY. Vajira Nursing Journal. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

708 
 

SWURES13-084 การพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลสและไซลาเนสจากกากเบียร  ์
DEVELOPMENT OF CELLULASE AND XYLANASE PRODUCTION FROM BREWERS ’ 
SPENT GRAIN  
 

ณัฏฐา โลจนานันท์*  เบญจมาส เชยีรศลิป์ 
Nattha Lojananan*, Benjamas Chiersilp 

 
ห้องปฏิบัตกิารเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพ ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพอุตสาหกรรม  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
Biotechnology for Bioresource Utilization Laboratory, Department of Industrial Biotechnology,  

Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University.  
 

*Corresponding author, E-mail: natthalojananan@gmail.com 
 

บทคดัย่อ  
การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นทุนต ่าเพื่อผลิตเอนไซม์ย่อยเซลลูโลส มีความจ าเป็นอย่างย ิ่ง 

ต่อกระบวนการแปรรูปชวีมวลให้เป็นผลติภณัฑ์ท ีมู่ลค่าและมคีวามคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ งานวิจยันี้จ ึงศกึษาการผลิต
เอนไซม์ย่อยเซลลูโลสจากกากเบียร์ซึ่งเป็นว ัสดุเศษเหลือลกิโนเซลลูโลส โดยใช้เช ื้อราภายใต้กระบวนการหมัก  
แบบของเหลว , การหมกัแบบของแขง็ และการหมกัแบบของแขง็ตามด้วยการหมักแบบของเหลว จากการคัดเลอืก 
เช ื้อราท ีส่ามารถผลติเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสได้สูงภายใต้กระบวนการหมกักากเบยีร์แบบของเหลว พบว่าเช ื้อราสายพนัธ์ุ 
Trichoderma sp. สามารถผลติเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุด ในขณะทีเ่ช ื้อราสายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis TSIP9
สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนสได้สูงสุด และพบว่าเช ื้อราสายพันธ์ุ Trichoderma sp. สามารถผลติเอนไซม์เซลลูเลส
และไซลาเนสได้สูงสุดเท่ากบั 29.06±0.55 และ 592.80±2.53 ยูนติต่อกรมั ตามล าดบั เมือ่ใช้กากเบียร์ปรมิาณร้อยละ 2 
เป็นแหล่งคาร์บอน ภายใต้กระบวนการหมกัแบบของแขง็ตามด้วยการหมกัแบบของเหลว ซึง่สูงกว่ากระบวนการหมัก
แบบของเหลวหรือการหมักแบบของแข ็งเพียงอย่างเด ียว จากการศึกษาแสดงให้เห ็นว่ากระบวนการหมัก  
แบบของแขง็ตามด้วยการหมักแบบของเหลวเป็นกระบวนการท ีส่ามารถเพิม่การผลติเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสจากวสัดุ
เศษเหลอืลกิโนเซลลูโลสท ีม่ปีระสิทธภิาพ 
 
ค าส าคญั: เซลลูเลส  ไซลาเนส  การหมกัแบบของเหลว  การหมกัแบบของแขง็  การหมกัแบบของแขง็ตามด้วยการ
หมกัแบบของเหลว  กากเบียร์ 
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Abstract 
The cost-effective bioprocesses for the production of cellulolytic enzymes should be developed in 

order to ensure the economically viable conversion of biomass into valuable products. This study investigated 
the production of cellulolytic enzymes from brewers’ spent grain (BSG), lignocellulosic waste, by fungi under 
submerged fermentation (SmF), solid-state fermentation (SoSF) and sequential SoSF-SmF. Firstly, a number 
of filamentous fungi were screened for their high cellulolytic activities in SmF of BSG.  Among them, 
Trichoderma sp. produced the highest activity of cellulase, while Aspergillus tubingensis TSIP9 produced the 
highest activity of xylanase. The higher yields of cellulase (29.06±0.55 U/g-BSG) and xylanase (592.80±2.53 
U/g-BSG) from Trichoderma sp. were achieved by using 2% of BSG under sequential SoSF-SmF compared 
to either SmF or SoSF. This study has shown that the sequential solid-liquid fermentation process offers a 
promising alternative for cellulase production. 

 
Keywords: Cellulase, Xylanase, Submerged fermentation, Solid-state fermentation, Sequential fermentation, 
Brewers’ spent grain 
 
Introduction 

Biomass-degrading enzymes such as cellulases and xylanases have various kinds of industrial 
applications including pulp and paper, laundry, food, animal feed, brewery and wine, textile, bioenergy 
industry etc. These enzymes are produced by many microorganisms like fungi, bacteria and actinomycetes. 
However, fungi are the major sources of cellulase and xylanase due to higher productivity and yield of 
enzyme production [1-3]. Industrial production of enzymes on large scale is associated mainly with the high 
costs of substrate. Which make the final product expensive [1]. The use of agro-industrial wastes as low-cost 
substrates for the industrial enzymes production is a significant way to reduce production cost [4]. Brewers’ 
spent grain (BSG) is the main lignocellulosic waste from brewing industry. It represents around 85% of the 
total by-products generated which are rich in cellulosic and noncellulosic polysaccharides . Average annual 
global production is estimated to be ~39 million tones [5-6].  

Generally, cellulases and xylanase are currently produced by fungi through either submerged 
fermentation (SmF) or solid-state fermentation (SoSF). The advantage of SoSF is that it represents 
conditions that are similar to the natural growth condition for filamentous fungi. Better interaction between the 
microorganism and the substrate could be achieved by SoSF, which would result in higher enzyme 
production yields. However the main drawbacks of SoSF are temperature, pH, and nutrient gradients in the 
bioreactor, which complicate process monitoring, control and scale-up. While the advantages of SmF include 
homogeneous systems and the availability of well-established bioreactor monitoring and control techniques 
but the products are more diluted [7-8] .  Therefore, it was expected that the sequential fermentation 
combining the advantages of SoSF and SmF may effectively enhance the enzyme production from 
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lignocellulosic materials. This study aimed to produce cellulolytic enzymes from BSG by filamentous fungi 
under SmF, SoSF and sequential SoSF-SmF. 
 
Objectives 

1. To screen high cellulase and xylanase production by filamentous fungi under SmF. 
2. To compare cellulase and xylanase production under SmF, SoSF and sequential SoSF -SmF. 
 

Methods 
1. Microorganisms and media preparation 
Ten fungi obtained from the Bioprocess engineering laboratory and ten fungi obtained from the 

Microbiology Laboratory of Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, were maintained in 30% 
glycerol and frozen at -20˚C. 

The enrichment medium for screening consisted of a modified mineral salts solution (MS solution), 
20 g/L BSG and 1.0 g/L yeast extract.  The MS solution contained KH2PO4 2.0 g, MgSO4·7H2O 0.75 g, 
Na2HPO4 1 g, CaCl2·2H2O 0.2 g, FeCl3 0.01 g, ZnCl2 0.1 g, (NH4)2SO4 1.7 g, 0.1% Tween-80 (w/v) and 1000 mL 
of deionized water, with the pH adjusted to 5.5. Potato dextrose agar (PDA) used as a pre-culture medium 
contained 200 mL of potato soup (boiled potato 1 kg and water 1 L for 15 min), dextrose 20 g/L and agar 20 g/L 
with the pH adjusted to 5.5. 

For spore generation, fungi were grown on PDA slant. Spores were harvested from 7 days old slant 
cultures by addition deionized water with 0. 1% Tween-80. Spore suspension was counted by using 
haemacytometer and diluted with 0.1% Tween-80 to obtain inoculum 107 spore/mL. 

2. Cellulase and xylanase production 
2.1 Screening of cellulase and xylanase producing fungi under SmF 
Screening of fungi were carried out using 250 mL Erlenmeyer flasks containing 1 g of BSG and 45 mL 

of MS solution under SmF. The medium was sterilized by autoclaving at 121˚C for 15 min. The 10% (v/v) 
spore suspension of 107 spore/mL was inoculated to the medium. The incubation was carried out for 5 days 
at 30°C with shaking speed at 150 rpm.  The fungal strains that gave maximum cellulase and xylanase 
activities were selected. 

2.2 Cellulase and xylanase production under SoSF 
One gram of BSG was added to 250 mL Erlenmeyer flasks. After sterilization, the media was cooled 

and the moisture content was then adjusted to 50%, 65% and 80% by adding MS solution containing 106 
spores/gds. The moisture content during the fermentation was controlled everyday by adding 25% deionized 
water. The cultures were incubated at 30°C for 5 days under SoSF. Enzyme was eluted by addition of 20 mL 
0.05 M sodium acetate buffer pH 5.0 and flasks were shaken in an incubator shaker at 150 rpm and 30˚C for 
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60 min. The obtained supernatant was analyzed for cellulase and xylanase activities. The optimal moisture 
content that gave maximum cellulase and xylanase activities was selected. 

2.3 Cellulase and xylanase production under sequential SoSF-SmF   
The selected fungi were cultivated on 1 g of BSG at optimum moisture content in 250 mL 

Erlenmeyer flasks. The culture was incubated at 30°C until the time that gave the maximum enzyme activity 
under SoSF. The moisture content during the fermentation was controlled everyday by adding 25% deionized 
water. Then, 50 mL of MS solution was added and the sub-sequent SmF was initiated and incubated at 
30°C, 150 rpm. The effect of different solid loading 2%, 6% and 10% were investigated.  

3. Analytical methods  
Xylanase activity was measured using 0.5 mL of 1% (w/v) solution of birchwood xylan incubated 

with 0.5 mL of an appropriately diluted enzyme in 0.05 M sodium acetate buffer (pH 5) for 10 min at 50ºC. 
The released reducing sugars were assayed using the DNS method. One unit of xylanase activity was 
defined as the amount of the enzyme that liberated 1 mol of xylose equivalents per minute under the assay 
conditions [9]. 

Cellulase activity was assayed by adding 0.5 ml of appropriately diluted enzyme to 0.5 mL of 1% 
(w/v) carboxymethyl cellulose (CMC) in 0.05 M sodium acetate buffer (pH 5) and incubating at 50ºC for 10 
min. The amount of reducing sugars released during the reaction was measured using the DNS method and 
D-glucose solution was used as the standard. One unit of cellulase activity was defined as the amount of 
enzyme that liberated 1 mol of glucose equivalents under the assay conditions [9]. 
 

Results  
1. Screening of cellulase and xylanase producing fungi under SmF 
Figure 1 shows cellulase and xylanase production by filamentous fungi. Only 4 fungal strains were 

able to produce cellulase more than 8 U/g-BSG. Trichoderma sp. produced the highest cellulase activity of 
13.90±3.01 U/g-BSG, followed by A. niger ATCC 6875 AGM-FA1 (12.35±0.64 U/g-BSG), Isolate GG4 
(11.65±0.20 U/g-BSG) and Isolate SAT (11.20±2.25 U/g-BSG) (Figure 1a). Only 7 fungal strains were able to 
produce xylanase more than 500 U/g-BSG. A. tubingensis TSIP9 produced the highest xylanase activity of 
689.40±9.40 U/g-BSG (Figure 1b). As a consequence, two fungal strains: Trichoderma sp. and A. tubingensis 
TSIP9, were selected based on their high cellulase activity and high xylanase activity, respectively. 
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Figure 1 Cellulase (a) and xylanase (b) production by fungi under SmF. Cultures were grown in MS solution 

with 2% BSG as sole carbon source, pH 5.0, shaking speed at 150 rpm, 30°C for 5 days. 
 

2. Cellulase and xylanase production under SoSF 
Effect of moisture content on cellulase and xylanase production were investigated under SoSF. 

Trichoderma sp. showed the maximum cellulase activity (14.49±0.78 U/g-BSG) but relatively low xylanase 
activity (166.33±4.82 U/g-BSG) at the optimal moisture content of 65% at day 3 and 5, respectively (Figure 
2a). Meanwhile, A. tubingensis TSIP9 showed relatively low cellulase activity (8.66±0.59 U/g-BSG) but the 
maximum xylanase activity (329.05±2.31 U/g-BSG) at 65-80% moisture content at day 5 (Figure 2b). 
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  (a) Trichoderma sp.  

 
  (b) A. tubingensis TSIP9 

 

 

Figure 2 Effect of moisture content on enzyme production of Trichoderma sp. (a) and A. tubingensis TSIP9 
(b) at 50%, 65% and 80% under SoSF. Cultures were grown in MS solution with 2% BSG  

as sole carbon source at 30°C for 5 days. 
 

3. Cellulase and xylanase production under sequential SoSF-SmF 
Figure 3 shows time courses of cellulase and xylanase production under sequential SoSF -SmF.  

It was found that Trichoderma sp. was able to produce the maximum cellulase activity of 35.84±0.27 U/g-BSG 
and comparable xylanase activity of 599.61±23.09 U/g-BSG after 5 days of cultivation. In case of A. 
tubingensis TSIP9, it showed the maximum cellulase activity of 23.64±1.10 U/g-BSG and xylanase activity of 
637.24±14.19 U/g-BSG after 4 and 6 days of cultivation, respectively. The sequential SoSF-SmF seemed to 
have a positive influence on cellulase and xylanase production more than either SmF or SoSF (Table 1).  
The effect of solid loading on enzyme production by Trichoderma sp. in sequential SoSF-SmF is shown in 
Figure 4.  It was found that the use 2%  of BSG gave the highest cellulase and xylanase production of 
32.82±2.64 and 598.53±8.79 U/g-BSG, respectively.  
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     (a) Trichoderma sp.                                        (b) A. tubingensis TSIP9 
 

 

Figure 3 Time courses of cellulase and xylanase production by Trichoderma sp. (a) and A. tubingensis TSIP9 (b) 
 in sequential SoSF-SmF. Cultures were grown in MS solution with 2% BSG as sole carbon 

source, pH 5.0, shaking speed at 150 rpm, 30°C for 6 days. 
 
Table 1 Cellulase and xylanase production from Trichoderma sp. and A. tubingensis TSIP9 under SmF, 
SoSF and sequential SoSF-SmF 

Fungi Enzymes 
SoSF 

(U/g-BSG) 
SmF 

(U/g-BSG) 
Sequential SoSF-SmF 

(U/g-BSG) 

Trichoderma sp. 
Cellulase 14.49±0.78 13.89±2.55 29.06±0.55 
Xylanase 129.29±8.45 492.91±5.21 592.80±2.53 

A. tubingensis TSIP9 
Cellulase 8.66±0.59 6.25±0.98 18.08±1.79 
Xylanase 326.93±1.54 689.40±9.42 652.73±1.19 

The data used for calculation of enzymes activity were the data at 3, 5 and 6 days under SoSF, SmF and 
sequential SoSF-SmF respectively. 
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Figure 4 Effect of solid loading on enzyme production of Trichoderma sp. in sequential SoSF-SmF. Cultures 
were grown in MS solution with BSG as sole carbon source at 65% of moisture content,  

pH 5.0, shaking speed at 150 rpm, 30°C for 6 days. 
 
Discussions 

Screening of suitable fungal strains for cellulase and xylanase production from BSG is substantial for 
efficient enzyme production. All fungi were able to produce cellulase and xylanase, but with different yields. 
Trichoderma sp. produced the highest cellulase activity of 13.90±3.01 U/g-BSG, while A. tubingensis TSIP9 
produced the highest xylanase activity of 689.40±9.40 U/g-BSG. Both fungi were then selected as the 
suitable strains for cellulolytic enzymes production from BSG. 

As SoSF could provide the natural growth conditions for the fungi, the enzymes production th rough 
SoSF by the selected fungi was performed. The effect of moisture content on cellulase and xylanase 
production under SoSF were investigated. Trichoderma sp. and A. tubingensis TSIP9 showed the maximum 
cellulase and xylanase activity at the optimal moisture content of 65%. The enzyme production became lower 
at either higher or lower moisture contents than optimum level. It has been reported that too low moisture 
level may cause reduction in nutrient solubility and swelling capacity of substrate. On the other hand, higher 
moisture content could promote the swelling of substrate, thereby facilitating better utilization of substrate by 
the microorganism. But if the moisture level is too high, void spaces in substrate are filled up with water 
which limits the oxygen supply and mitigates the substrate porosity and bonds the particles together due to 
gummy structure [2, 10]. However, the optimum moisture level for enzyme production depends on both 
microorganism as well as nature of solid substrate used [11]. Ang et al. [12] reported the maximum cellulase 
and xylanase production by A. fumigatus SK1 at relatively high moisture content of 80%. While Menezes et 
al. [13] found the maximum cellulase and xylanase activity of Aspergillus sp. BLf11 on SoSF of BSG at 60% 
of moisture content. 
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The sequential SoSF-SmF shows a positive influence on cellulase and xylanase production more 
than SmF and SoSF. The possible explanation for this positive effect could be due to the fact that sequential 
SoSF-SmF involves the use of a solid state for promoting the initial fungal growth, followed by liquid state 
initiated by addition of liquid culture medium for enhancing enzyme production. Another explanation for lower 
enzyme production in SmF could be the difficulty of fungi to assimi late BSG in SmF. During SmF, the fungal 
pellets occurred, as a result of which there was insufficient contact between the fungal  cells and the 
substrate [14]. Meanwhile, fungi cultured in sequential SoSF-SmF started germination during SoSF which 
encouraged growth in the form of dispersed mycelia. This enhanced the interactions between the cell to 
substrate and cell to oxygen in air. Therefore, the cell grew well during SoSF. The high cell concentration in 
the sub-sequent SmF enhanced mass transfer between fungal cells and nutrients. This then promoted the 
enzyme production. The effect of solid loading on enzyme production by Trichoderma sp. was performed in 
sequential SoSF-SmF. It was found that the use 2% of BSG gave the highest cellulase and xylanase 
production of 32.82±2.64 and 598.53±8.79 U/g-BSG, respectively. Both enzymes activity decreased when 
BSG loading increased.  This was possibly high solid loading hinders the mass transfer and reduced the 
enzyme production. These results were agreement with the report of Cunha et al. [14] who obtained the 
maximum cellulase and xylanase activities from sugarcane bagasse by using bubble column under 
sequential SoSF-SmF. Florencio et al. [15] also observed that the highest cellulase activities by T. reesei 
Rut-C30 using sugarcane bagasse as substrate under sequential SoSF-SmF. 

Conclusions 
Trichoderma sp. and A. tubingensis TSIP9 were screened as potent fungi with high cellulase and 

xylanase activities, respectively. The combination of SmF and SoSF in a sequential cultivation was shown to 
be promising strategy for maximizing cellulase and xylanase production . Germination of fungi during SoSF 
encouraged the development of a dispersed filamentous form, which resulted in superior cell -to-substrate 
interaction, and the higher nutrients and better mass transfer during SmF consequently promoted cellulase 
and xylanase production.  
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บทคดัย่อ 

ในงานวิจ ัยช ิ้นนี้  เราศ ึกษาเกี่ยวกับจ านวนกึ่งกรุปย่อยว ัฏจักรของกึ่งกรุป  ℤ𝑛  (ภายใต้การคูณ  
เมือ่ 𝑛 = 1,2,3, … ,100) เราได้ศกึษาสมบัตบิางประการของกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛  และเราได้
แนะน าแนวคดิในการหาจ านวนกึง่กรุปย่อยว ัฏจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 โดยใช้สมบัติของกึ่งกรุปย่อยวฏัจักรของ 
กึง่กรุป ℤ𝑛   
 
ค ำส ำคญั: วฏัจกัร  ก ึง่กรุปย่อยวฏัจกัร  ก ึง่กรุป 
 

Abstract 
In this paper, we investigate about the number of monogenic subsemigroups of semigroup  

ℤ𝑛  ( under multiplicative operation when 𝑛 = 1,2,3,… ,100 ) .  We investigate some properties of 
monogenic subsemigroups of semigroup  ℤ𝑛 and we introduce the concept for finding the number of 
monogenic subsemigroups of semigroups ℤ𝑛 by using the properties of monogenic subsemigroups of 
semigroup ℤ𝑛. 

 
Keywords: monogenic, monogenic subsemigroup, semigroup. 
 
บทน ำ  

ในทฤษฎีกรุปมงีานวิจยัมากมายท ีศ่กึษาเกีย่วกบักรุปย่อยวฏัจักรของกรุป เช่นใน [1-5] และในปจัจุบัน
งานวจิยัทางด้านทฤษฎีก ึง่กรุป กไ็ดม้กีารศกึษาและได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารทางคณติศาสตร์อย่างมากมาย เช่น 
วารสาร Semigroup Forum ท าให้การว ิจยัทางด้านทฤษฎีก ึง่กรุปเป็นแขนงหนึ่งท ีส่ าคญัในการท าว ิจยัทางด้าน
คณติศาสตร์ ใน [6] ได้แนะน าเก ีย่วกับ ก ึง่กรุปวฏัจกัร (cyclic semigroup) โดยได้แนวคดิจากกรุปวฏัจกัรใน 
ทฤษฎีกรุป อย่างไรกต็ามค าว่า “cyclic” กไ็ม่สื่อความหมายเท่าท ีค่วร เพราะจรงิๆกึ่งกรุปวฏัจกัรไม่ได้มลีกัษณะ
เหมอืนกนักรุปวฏัจกัรเนือ่งจากในกรุปวฏัจกัร ถ้ามกีารซ ้าจะมกีารซ ้ากลบัยงัจุดเดมิแต่ในกึง่กรุปวฏัจกัรไม่จ าเป็น  
นกัคณติศาสตร์บางคน เช่น เจ เอ็ม ฮาว์ว ี ่(J.M.Howie) ใช้ค าภาษาอังกฤษส าหรบักึง่กรุปดงักล่าวต่างออกไป โดย

mailto:Pattarawan.pe@gmail.com
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ใช้ค าว่า "monogenic" ซึง่แปลความหมายว่าก่อก าเนดิโดยสมาชกิตวัเดยีว แทนค าว่า "cyclic"  
เมือ่ไม่นานมานี้ [7] ได้ศกึษาเกีย่วกบักึ่งกรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 ซึง่ในงานวจิยัช ิ้นนี้เราได้ศกึษา

และขยายแนวคดิจากงานวจิ ัยดงักล่าว โดยเราได้ศกึษาเกีย่วก ับ จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅) 
เมือ่ 𝑛 = 1,2,3, … ,100  

ก่อนอื่นเราขอแนะน าสัญลกัษณ์และความรู้พื้นฐานท ีเ่ราใช้ในการพสูิจน์ในงานวจิยัช ิ้นนี้  เพือ่ให้เกดิความ
ชดัเจนมากข ึ้น  

ให้ 𝑆 เป็นเซตไม่ว่าง และ ∗ เป็นการด าเนนิการบนกึง่กรุป (𝑆,∗) เป็นกึ่งกรุปก็ต่อเมือ่ ส าหรบัทุกๆ 
𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆, 𝑎 ∗ 𝑏 ∈ 𝑆 และส าหรบัทุกๆ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑆, (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) ∈ 𝑆 

กึง่กรุปย่อยของกึ่งกรุป  𝑆 คอื  เซตย่อยไม่ว่าง 𝑇 ของ 𝑆 ซึง่เป็นกึง่กรุปภายใต้การด าเนนิการทวภิาค
เดยีวกนักบั 𝑆 

ถ้า 𝑆 เป็นกึง่กรุป และ 𝑎 ∈ 𝑆 เรยีก < 𝑎 >= {𝑎𝑛 |𝑛 ∈ ℕ} ว่า ก ึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของ 𝑆 ท ีม่ ี𝑎 เป็น
ตวัก่อก าเนดิ  

จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 จะเขยีนแทนด้วยสัญลกัษณ์ |𝐶(ℤ𝑛)|  
ตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) จะเขยีนแทนด้วยสัญลกัษณ์ gcd(𝑎, 𝑛)  
ส าหรบัจ านวนเตม็บวก 𝑛 ท ีม่ากกว่า 1 และจ านวนเตม็บวก 𝑎 ซึง่ gcd(𝑎, 𝑛) = 1 จะเรียกจ านวนเต็ม

บวก 𝑘 ท ีน้่อยท ีสุ่ดซึง่ 𝑎𝑘 ≡ 1 mod𝑛 ว่าอันดบัของ 𝑎 มอดุโล 𝑛 เขยีนแทนด้วยสัญลกัษณ์ ord𝑛𝑎  
ส าหรับจ านวนเต็มบวก 𝑛 ท ีม่ากกว่า 1 และจ านวนเต็มบวก 𝑎 ซึง่ gcd(𝑎, 𝑛) = 1  ถ้า ord𝑛𝑎 =

ϕ(𝑛) เรากล่าวว่า 𝑎 เป็นรากปฐมฐานของ 𝑛  
เซตของชัน้สมมูลของจ านวนเตม็มอดุโล 𝑛 จะเขยีนแทนด้วย ℤ𝑛 นัน่คอื 𝑎 = 𝑏 เมือ่ 𝑛 หาร 𝑎 และ 𝑏 

แล้วมีเศษเหลือเท่าก ัน ช ัน้สมมูลท ี่แตกต่างกันท ัง้หมดของ ℤ𝑛 มี 𝑛 เซตดังนี้  0̅, 1̅, 2̅, … , 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ดังนัน้
 ℤ𝑛 = {0̅, 1̅, 2̅, … ,𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅}   

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจัย 

เพือ่ศกึษาและหาจ านวนกึ่งกรุปย่อยวฏัจักรของกึง่กรุป  (ℤ𝑛,⋅) เมือ่  𝑛 = 1,2,3,… ,100 และเพื่อ
ศกึษาสมบัตบิางประการของกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅)  

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 เราศกึษาและขยายงานวจิยัเก ีย่วกบักึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 ไปเป็นงานวจิยัในการศกึษาเพื่อ
หาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅) เมือ่  𝑛 = 1,2,3, … ,100 และเราได้ให้สมบัตบิางประการใน
การหาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅) โดยใช้สมบัตขิองกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛  
 
ผลกำรวิจัย 
 ในงานวจิ ัยนี้ช ิ้นนี้  เราได้ผลลพัธ์เก ี่ยวกบั จ านวนกึ่งกรุปย่อยว ัฏจักรของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅) เมือ่  𝑛 =

1,2,3, … ,100 ดงัต่อไปนี้ 
บทตัง้ 1 ให้ 𝑛 เป็นจ านวนเตม็บวกใด ๆ แล้ว (ℤ𝑛,⋅)  เป็นกึง่กรุป 
พิสจูน์ ให้ 𝑎, 𝑏, 𝑐̅ ∈ ℤ𝑛 พิจารณา 𝑎 ⋅ 𝑏 = 𝑎𝑏̅̅ ̅ ∈ ℤ𝑛  และ (�̅� ⋅ 𝑏) ⋅ 𝑐̅ = (𝑎 ⋅ 𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ⋅ 𝑐̅ = 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 

 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑎 ⋅ (𝑏 ⋅ 𝑐̅) ดงันัน้ (ℤ𝑛,⋅) เป็นกึง่กรุป                                                                    
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จากบทตัง้ท ี ่1 เราได้ว่า (ℤ𝑛,⋅) เป็นกึง่กรุป แต่อย่างไรกต็าม (ℤ𝑛,⋅) ไม่เป็นกรุปดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
ตวัอย่ำง 1 พจิารณาตารางเคเลย์ของ (ℤ6,⋅)  
 

⋅ 0̅ 1̅ 2̅ 3̅ 4̅ 5̅ 

0̅ 0̅ 0̅ 0̅ 0̅ 0̅ 0̅ 

1̅ 0̅ 1̅ 2̅ 3̅ 4̅ 5̅ 

2̅ 0̅ 2̅ 4̅ 0̅ 2̅ 4̅ 

3̅ 0̅ 3̅ 0̅ 3̅ 0̅ 3̅ 

4̅ 0̅ 4̅ 2̅ 0̅ 4̅ 2̅ 

5̅ 0̅ 5̅ 4̅ 3̅ 2̅ 1̅ 

  
จากตารางเคเลย์ จะได้ว่า (ℤ6,⋅) เป็นกึง่กรุป  ซึง่ม ี1̅ เป็นเอกลกัษณ์ภายใต้การคูณ แต่อย่างไรกต็าม 

จะเหน็ว่า 0̅, 2̅, 3 ̅ และ 4̅ ไม่มตีวัผกผนัภายใต้การคูณ ดงันัน้ (ℤ6,⋅) ไม่เป็นกรุป                                 
 
บทตัง้ 2 ให้ 𝑛 เป็นจ านวนเตม็บวกใด ๆ แล้วจะได้ว่า (< �̅� >,⋅) เป็นกึง่กรุปย่อยของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅) 
พิสจูน์ ให้ x,𝑦 ∈ < 𝑎 > ดังนัน้ 𝑥 = 𝑎𝑛  ส าหรับบาง 𝑛 ∈  ℕ และ 𝑦 = 𝑎𝑚  ส าหรบับาง 𝑚 ∈  ℕ  

พิ จ า ร ณ า  𝑥 ⋅ 𝑦 = 𝑎𝑛 ⋅ 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚 = 𝑎𝑚+𝑛 ∈ < 𝑎 >  เ นื่ อ ง จ า ก   𝑚 + 𝑛 ∈  ℕ   
ดงันัน้ (< 𝑎 >,⋅) เป็นกึง่กรุปย่อยของกึง่กรุป (ℤ𝑛,⋅)                                                                

 
ตวัอย่ำง 2 พจิารณากึง่กรุปย่อยท ัง้หมดของกึง่กรุป (ℤ3,⋅) 
วิธีท ำ จาก (ℤ3,⋅) = ({0̅, 1̅, 2̅},⋅) จะได้ก ึง่กรุปย่อยท ัง้หมดของกึง่กรุป (ℤ3,⋅) คอื 
 (< 0̅ >,⋅) = ({0̅},⋅) , (< 1̅ >,⋅) = ({1̅},⋅) และ  (< 2̅ >,⋅) = ({1̅,2̅},⋅) 

 
ตวัอย่ำง 3 พจิารณากึง่กรุปย่อย < 3̅ > ของกึง่กรุป ℤ31 ภายใต้การคูณ 
วิธีท ำ  พจิารณากึง่กรุปย่อย (< 3̅ >,⋅)  ของ (ℤ31,⋅) 

31 ≡ 3mod31 
              32 ≡ 9mod31 
              33 ≡ 27mod31 

34 ≡ 81mod31 ≡ 19mod31 
35 ≡ (31 ⋅ 34)mod31 ≡ (3 ⋅ 19)mod31 ≡ 57mod31 ≡ 26mod31 
36 ≡ (31 ⋅ 35)mod31 ≡ (3 ⋅ 26)mod31 ≡ 78mod31 ≡ 16mod31 
37 ≡ (31 ⋅ 36)mod31 ≡ (3 ⋅ 16)mod31 ≡ 48mod31 ≡ 17mod31 
38 ≡ (31 ⋅ 37)mod31 ≡ (3 ⋅ 17)mod31 ≡ 51mod31 ≡ 20mod31 
39 ≡ (31 ⋅ 38)mod31 ≡ (3 ⋅ 20)mod31 ≡ 60mod31 ≡ 29mod31 
310 ≡ (31 ⋅ 39)mod31 ≡ (3 ⋅ 29)mod31 ≡ 87mod31 ≡ 25mod31 
311 ≡ (31 ⋅ 310)mod31 ≡ (3 ⋅ 25)mod31 ≡ 75mod31 ≡ 13mod31 
312 ≡ (31 ⋅ 311)mod31 ≡ (3 ⋅ 13)mod31 ≡ 39mod31 ≡ 8mod31 
313 ≡ (31 ⋅ 312)mod31 ≡ (3 ⋅ 8)mod31 ≡ 24mod31 
314 ≡ (31 ⋅ 313)mod31 ≡ (3 ⋅ 24)mod31 ≡ 72mod31 ≡ 10mod31 
315 ≡ (31 ⋅ 314)mod31 ≡ (3 ⋅ 10)mod31 ≡ 30mod31 
316 ≡ (31 ⋅ 315)mod31 ≡ (3 ⋅ 30)mod31 ≡ 90mod31 ≡ 28mod31 
317 ≡ (31 ⋅ 316)mod31 ≡ (3 ⋅ 28)mod31 ≡ 84mod31 ≡ 22mod31 
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318 ≡ (31 ⋅ 317)mod31 ≡ (3 ⋅ 22)mod31 ≡ 66mod31 ≡ 4mod31 
319 ≡ (31 ⋅ 318)mod31 ≡ (3 ⋅ 4)mod31 ≡ 12mod31 
320 ≡ (31 ⋅ 319)mod31 ≡ (3 ⋅ 12)mod31 ≡ 36mod31 ≡ 5mod31 
321 ≡ (31 ⋅ 320 )mod31 ≡ (3 ⋅ 5)mod31 ≡ 15mod31 
322 ≡ (31 ⋅ 321 )mod31 ≡ (3 ⋅ 15)mod31 ≡ 45mod31 ≡ 14mod31 
323 ≡ (31 ⋅ 322 )mod31 ≡ (3 ⋅ 14)mod31 ≡ 42mod31 ≡ 11mod31 
324 ≡ (31 ⋅ 323 )mod31 ≡ (3 ⋅ 11)mod31 ≡ 33mod31 ≡ 2mod31 
325 ≡ (31 ⋅ 324 )mod31 ≡ (3 ⋅ 2)mod31 ≡ 6mod31 
326 ≡ (31 ⋅ 325 )mod31 ≡ (3 ⋅ 6)mod31 ≡ 18mod31 
327 ≡ (31 ⋅ 326 )mod31 ≡ (3 ⋅ 18)mod31 ≡ 54mod31 ≡ 23mod31 
328 ≡ (31 ⋅ 327 )mod31 ≡ (3 ⋅ 13)mod31 ≡ 39mod31 ≡ 7mod31 
329 ≡ (31 ⋅ 328 )mod31 ≡ (3 ⋅ 7)mod31 ≡ 21mod31 

                 330 ≡ (31 ⋅ 329)mod31 ≡ (3 ⋅ 21)mod31 ≡ 63mod31 ≡ 1mod31 
331 ≡ (31 ⋅ 330 )mod31 ≡ (3 ⋅ 1)mod31 ≡ 3mod31 

 ⋮ 
 

ดงันัน้ จะได้ว่า < 3̅ >  = {1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅, 8̅, 9̅, 10̅̅ ̅, 11̅̅ ̅ , 12̅̅ ̅ , 13̅̅ ̅ , 14̅̅ ̅, 15̅̅ ̅, 16̅̅ ̅, 17̅̅ ̅, 18̅̅ ̅, 19̅̅ ̅, 20̅̅ ̅, 21̅̅ ̅, 22̅̅ ̅, 23̅̅ ̅ , 

                                                       24̅̅̅̅ , 25̅̅̅̅ ,26̅̅̅̅ , 27̅̅̅̅ , 28̅̅̅̅ ,29̅̅̅̅ , 30̅̅̅̅ } = ℤ31 − {0̅} 
                 
ตวัอย่ำง 4 พจิารณาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ5,⋅)  (|𝐶(ℤ5)|) 

วิธีท ำ จ ะ ไ ด้ ว่ า  < 0̅ >  = {0̅}, < 1̅ >  = {1̅}, < 2̅ >  = {2̅, 4̅, 3̅, 1̅} = {1̅, 2̅, 3̅, 4̅}, < 3̅ >  =

{3̅, 4̅, 2̅, 1̅} = {1̅, 2̅, 3̅, 4̅}, < 4̅ >  = {4̅, 1̅} = {1̅, 4̅} นัน่คอื   |𝐶(ℤ5)| = 4 ด ังนัน้ จ านวนกึ่ง
กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ5,⋅) เท่ากบั 4 

 
ตวัอย่ำง 5 พจิารณาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ11,⋅)  

วิธีท ำ จะ ไ ด้ ว่ า  < 0̅ >  = {0̅}, < 1̅ >  = {1̅}, < 2̅ >  =< 6̅ > =< 7̅ > = < 8̅ >  =             

{1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅, 8̅, 9̅,10̅̅̅̅ }, < 3̅ >  =< 4̅ > =< 5̅ > = < 9̅ >  = {1̅, 3̅, 4̅, 5,̅ 9̅} , 

< 10̅̅̅̅ >  = {1̅, 10̅̅̅̅ }  นัน่ค ือ  (|𝐶(ℤ11)|) = 5 ดังนัน้ จ านวนกึ่งกรุปย่อยว ัฏจักรของกึ่งกรุป 
(ℤ11,⋅) เท่ากบั 5  

 
ทฤษฎีบท 1   ให้ 𝑝 เป็นจ านวนเฉพาะ จะได้ว่า จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจักรของกึง่กรุป ℤ𝑝 เท่าก ับ 𝑝 ก ็ต่อเมื่อ 
𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3 [|𝐶(ℤ𝑝) = 𝑝 กต่็อเมือ่ 𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3] 
พิสจูน์ จะแสดงว่า ถ้าจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑝 เท่ากบั 𝑝 แล้ว 𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3 
 จะพสูิจน์โดยแย้งสลบัท ี ่สมมต ิ𝑝 ≠ 2 และ 𝑝 ≠ 3 จะแสดงว่า 𝐶(ℤ𝑝) ≠ 𝑝 
 เนือ่งจาก 𝑝 เป็นจ านวนเฉพาะ และ 𝑝 ≠ 2, 𝑝 ≠ 3  ดงันัน้ 𝑝 ≥ 5 
 ให้ 𝑎 เป็นจ านวนเตม็บวก ซึง่ gcd(𝑎, 𝑝) = 1 เนือ่งจาก gcd(𝑎, 𝑝) = 1 ดงันัน้ 𝑝 ∤ 𝑎 

 พิ จ า ร ณ า  ϕ(𝑝)  นั ่น ค ื อ  ϕ(𝑝) = (𝑝 − 1)(𝑝1−1) = (𝑝 − 1) = |{1,2,3,… , 𝑝 − 1}| 
 พจิารณา ord𝑝𝑎 จาก 𝑎𝑝−1 ≡ 1 modp และ 𝑎 ≡ 𝑎 modp  ดงันัน้ 𝑎𝑝 ≡ 𝑎 modp    
  สมมต ิ𝑎𝑘 ≡ 1 modp  โดยท ี ่𝑘 ≤ 𝑝 − 1 เนือ่ งจาก 𝑘 ≤ 𝑝 − 1 ดงันัน้ 0 ≤ 𝑝 − 1 − 𝑘 นัน่ค ือ    
  𝑎𝑝−1−𝑘 ≡ 𝑎𝑝−1−𝑘  modp  เนือ่งจาก (𝑎𝑝−1−𝑘)𝑎𝑘 ≡ 𝑎𝑝−1−𝑘(1) modp     

                                 𝑎𝑝−1  ≡ 𝑎𝑝−1−𝑘  modp 
จาก 𝑎𝑝−1 ≡ 1 modp  และ 𝑎𝑝−1 ≡ 𝑎𝑝−1−𝑘 modp นัน่คอื 𝑎𝑝−1−𝑘 = 1 = 𝑎0 
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เนื่องจาก 𝑝 − 1 − 𝑘 = 0 นัน่ค ือ  𝑘 = 𝑝 − 1 เพราะฉะนัน้ ord𝑝𝑎 = 𝑝 − 1 ดังนัน้ ord𝑝𝑎 = 

 ϕ(𝑝) = 𝑝 − 1  จะได้ว่า 𝑎 เป็นรากปฐมฐานมอดุโล 𝑝 ดงันัน้ < 𝑎 > = {1, 𝑎, 𝑎2, … , 𝑎𝑝−2}  
จะได้ ว่ า 𝑎 ≠ 𝑎𝑝−2 และ เนื่อ งจ าก ord𝑝𝑎 = 𝑝 − 1 มี 𝑝 − 2 ซึ่งเ ป็ นจ านวนเต็มบ วกและ 
gcd(𝑝 − 1, 𝑝 − 2) = 1 จะได้ว่า ord𝑝𝑎𝑝−2 = 𝑝 − 1 = ϕ(𝑝)  
นัน่คอื < 𝑎𝑝−2 > = {𝑎𝑝−2, 𝑎𝑝−1, 𝑎𝑝 , … } 

  = {𝑎𝑝−2 , 1,𝑎, … , 𝑎𝑝−3} 
  = {1, 𝑎, 𝑎2, … , 𝑎𝑝−2}      

ดงันัน้ ord𝑝𝑎 = ord𝑝𝑎𝑝−2 = 𝑝 − 1 จะได้ว่า < 𝑎 > = < 𝑎𝑝−2 > นัน่คอื |𝐶(ℤ𝑝)| < 𝑝 
ดงันัน้ จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑝 ไม่เท่ากบั 𝑝 เมือ่ 𝑝 ≥ 5  

 ในทางกลับกนั จะแสดงว่า ถ้า 𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3 แล้วจ านวนกึง่กรุปย่อยว ัฏจักรของกึง่กรุป ℤ𝑝  
 จะเท่ากบั 𝑝   (|𝐶(ℤ𝑝)| = 𝑝)  
 ถ้า 𝑝 = 2 จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ2,⋅) = ({0̅, 1̅},⋅)  

จะได้ว่า   < 0̅ > = {0̅}  และ  < 1̅ > = {1̅}  นัน่คอื (|𝐶(ℤ2)|) = 2 
หรอื 𝑝 = 3 จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป (ℤ3,⋅) = ({0̅, 1̅, 2̅},⋅)  
จะได้ว่า   < 0̅ > = {0̅} ,   < 1̅ > = {1̅}  และ < 2̅ > = {2̅, 1̅} = {1̅, 2̅} 
นัน่คอื (|𝐶(ℤ3)|) = 3 
ดงันัน้ จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑝 จะเท่ากบั 𝑝 เมือ่ 𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3 
นัน่คอื จ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑝 เท่ากบั 𝑝 กต่็อเมือ่ 𝑝 = 2 หรอื 𝑝 = 3                 
 

ทฤษฎีบท 2   ให้ 𝑛 เป็นจ านวนเตม็บวก จะได้ว่า จ านวนกึง่กรุปย่อยว ัฏจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 เท่ากบั 𝑛 เมื่อ 
𝑛 = 2,3,4,6,8,12,24   
พิสจูน์   ถ้า 𝑛 = 2 พจิารณา (ℤ2  ,⋅) จะได้ว่า < 0̅ > = {0̅} , < 1̅ >  = {1̅} ดงันัน้ (|𝐶(ℤ2 ,⋅)|) = 2 

  ถ้ า 𝑛 = 3  พิ จ า ร ณ า (ℤ3  ,⋅)  จ ะ ไ ด้ ว่ า  < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = 

  {1,̅ 2̅} ดงันัน้ (|𝐶(ℤ3 ,⋅)|) = 3   

ถ้ า  𝑛 = 4  พิ จ า ร ณ า (ℤ4  ,⋅)  จ ะ ไ ด้ ว่ า < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = 

{0,̅ 2̅}, < 3̅ > = {1,̅ 3̅}   ดงันัน้ (|𝐶(ℤ4 ,⋅)|) = 4   
ถ้า 𝑛 = 6  พจิารณา (ℤ6  ,⋅)  จะได้ว่า < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = { 2̅, 4̅}, 

< 3̅ > = {3̅}, < 4̅ > = {4̅}, < 5̅ > = {1,̅ 5̅} ดงันัน้ (|𝐶(ℤ6 ,⋅)|) = 6 
ถ้า 𝑛 = 8  พจิารณา (ℤ8  ,⋅)  จะได้ว่า < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = { 0̅, 2̅, 4̅}, 
< 3̅ > = {1,̅ 3̅}, < 4̅ > = {0,̅ 4̅}, < 5̅ > = {1,̅ 5̅} , < 6̅ > = { 0̅, 4̅, 6̅}, < 7̅ > =

{1,̅ 7̅} ดงันัน้ (|𝐶(ℤ8 ,⋅)|) = 8  
ถ้า 𝑛 = 12  พจิารณา (ℤ12  ,⋅)  จะได้ว่า  < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = { 2̅, 4̅, 8̅}, 
< 3̅ > = {3,̅ 9̅}, < 4̅ > = {4̅}, < 5̅ > = {1,̅ 5̅} , < 6̅ > = { 0̅, 6̅} , < 7̅ > = {1,̅ 7̅}, 
< 8̅ > = {4,̅ 8̅}, < 9̅ > = {9̅}, < 10̅̅̅̅ > = {4,̅ 10̅̅̅̅ } , < 11̅̅̅̅ > = {1,̅ 11̅̅̅̅ }   
ดงันัน้(|𝐶(ℤ12 ,⋅)|) = 12 
ถ้า 𝑛 = 24 พจิารณา (ℤ24  ,⋅) จะได้ว่า < 0̅ > = {0̅}, < 1̅ > = {1̅}, < 2̅ > = { 2̅, 4̅, 8,̅ 16̅̅̅̅ }, 

< 3̅ > = {3,̅ 9̅}, < 4̅ > = {4̅, 16̅̅̅̅ }, < 5̅ > = {1,̅ 5̅} ,< 6̅ > = { 0̅, 6̅, 12̅̅̅̅ }, < 7̅ > = {1,̅ 7̅}, 
< 8̅ > = {8,̅ 16̅̅̅̅ }, < 9̅ > = {9̅}, < 10̅̅̅̅ > = {4 ̅, 10̅̅̅̅ , 16̅̅̅̅ } , < 11̅̅̅̅ > = {1,̅ 11̅̅̅̅ } , < 12̅̅̅̅ > = 
{0,̅ 12̅̅̅̅ }  , < 13̅̅̅̅ > = {1,̅ 13̅̅̅̅ } , < 14̅̅̅̅ > = {4 ̅, 8̅, 14̅̅̅̅ , 16̅̅̅̅ }  , < 15̅̅̅̅ > = {9,̅ 15̅̅̅̅ } , < 16̅̅̅̅ > = 
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{16̅̅̅̅ }  , < 17̅̅̅̅ > = {1,̅ 17̅̅̅̅ }  , < 18̅̅̅̅ > = {0,̅ 12̅̅̅̅ , 18̅̅̅̅ }  , < 19̅̅̅̅ > = {1,̅ 19̅̅̅̅ }  , < 20̅̅̅̅ > =  
{8,̅ 16̅̅̅̅ , 20̅̅̅̅ }  , < 21̅̅̅̅ > = {9,̅ 21̅̅̅̅ } , < 22̅̅̅̅ > = {4,̅ 16̅̅̅̅ , 22̅̅̅̅ }  , < 23̅̅̅̅ > = {1,̅ 23̅̅̅̅ }  
ดงันัน้ (|𝐶(ℤ24 ,⋅)|) = 24                                                                                                          

 
ทฤษฎีบท 3   ให้ 𝑛 เป็นจ านวนเตม็บวก จะได้จ านวนกึ่งกรุปย่อยว ัฏจกัรของกึ่งกรุป ℤ𝑛 มคีวามสัมพันธ์
ดงัต่อไปนี้ 

1. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 1  เมือ่ 𝑛 = 5  

2. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 2  เมือ่ 𝑛 = 7,9,10,16  

3. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 3  เมือ่ 𝑛 = 15,20  

4. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 4  เมือ่ 𝑛 = 14,18  

5. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 5  เมือ่ 𝑛 = 36,40,48  

6. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 6  เมือ่ 𝑛 = 11,13,21,28,30  

7. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 8  เมือ่ 𝑛 = 32  

8. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 9  เมือ่ 𝑛 = 60  

9. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 10  เมือ่ 𝑛 = 17,56,72  

10. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 12  เมือ่ 𝑛 = 19,22,26,27,42  

11. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 13  เมือ่ 𝑛 = 45  

12. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 14  เมือ่ 𝑛 = 25,73,80  

13. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 15  เมือ่ 𝑛 = 35  

14. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 17  เมือ่ 𝑛 = 39,52  

15. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 18  เมือ่ 𝑛 = 23,33,44,84  

16. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 19  เมือ่ 𝑛 = 63  

17. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 20  เมือ่ 𝑛 = 34  

18. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 21  เมือ่ 𝑛 = 29,54  

19. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 22  เมือ่ 𝑛 = 31,64  

20. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 23  เมือ่ 𝑛 = 96  

21. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 25  เมือ่ 𝑛 = 38  

22. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 27  เมือ่ 𝑛 = 37  

23. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 28  เมือ่ 𝑛 = 50  

24. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 29  เมือ่ 𝑛 = 70,88,90  

25. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 30  เมือ่ 𝑛 = 43  

26. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 32  เมือ่ 𝑛 = 41,49,55,65  

27. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 33  เมือ่ 𝑛 = 51,57,66,68  

28. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 34  เมือ่ 𝑛 = 46  

29. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 35  เมือ่ 𝑛 = 76 

30. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 36  เมือ่ 𝑛 = 78 

31.  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 42   เมือ่ 𝑛 = 58,75,100  

32. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 43  เมือ่ 𝑛 = 62  

33. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 45  เมือ่ 𝑛 = 53  
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34. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 46  เมือ่ 𝑛 = 81  

35. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 47  เมือ่ 𝑛 = 61  

36. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 49  เมือ่ 𝑛 = 91  

37. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 50  เมือ่ 𝑛 = 77  

38. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 52  เมือ่ 𝑛 = 92,99  

39. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 53  เมือ่ 𝑛 = 59  

40. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 54  เมือ่ 𝑛 = 69,74  

41. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 58  เมือ่ 𝑛 = 67,85  

42. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 62  เมือ่ 𝑛 = 71  

43. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 64  เมือ่ 𝑛 = 82  

44. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 65  เมือ่ 𝑛 = 93  

45. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 66  เมือ่ 𝑛 = 87,95  

46. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 67  เมือ่ 𝑛 = 98  

47. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 68  เมือ่ 𝑛 = 86  

48. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 70  เมือ่ 𝑛 = 79  

49. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 77  เมือ่ 𝑛 = 83  

50. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 79  เมือ่ 𝑛 = 89  

51. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 83  เมือ่ 𝑛 = 94  

52. |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 84  เมือ่ 𝑛 = 97  

พิสจูน์ พสูิจน์ในท านองเดยีวกบัทฤษฎีบท 2                                                                                                               
                                     
อภิปรำยผลกำรวิจัย     
  เมือ่เราพจิารณา 𝑛 = 1,2,3, … ,100 เราจะพบว่าในการหาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 
ภายใต้การคูณ เนือ่งจากการคูณ เมือ่ 𝑛 มคี่ามากข ึ้นและเมือ่เลขชี้ก าลงัสูงข ึ้นการค านวณด้วยเครือ่งค านวณอาจจะ
เกดิความคลาดเคลือ่นได้ เราจึงต้องใช้ทฤษฎีการสมภาคกนัมอดุโล 𝑛 ของจ านวนเตม็เข้ามาช่วยในการค านวณ
เพือ่หาจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 ท าให้เราได้ความสัมพนัธ์ของจ านวนกึง่กรุปย่อยวฏัจกัรของกึ่ง
กรุป ℤ𝑛 เมื่อ 𝑛 = 1,2,3, … ,100 ออกมาท ัง้หมด ท ัง้นี้ในกรณีท ี ่𝑛 มีค่ามากกว่า 100 สามารถค านวณหา
จ านวนกึง่กรุปย่อยวฎัจกัรของกึง่กรุป ℤ𝑛 ได้ในท านองดยีวกนั 
 
สรุปผลกำรวิจัย     

จากการศึกษาผลงานวิจ ัยในครัง้นี้  ท าให้ได้จ านวนกึ่ง กรุปย่อยว ัฏจักรขอ งกึ่งกรุป ℤ𝑛 เมื่อ  𝑛 =

1,2,3, … ,100 ท ัง้หมดโดยมคีวามสัมพนัธ์ ดงัต่อไปนี้  |𝐶(ℤ𝑝)| = 𝑝 เมื่อ 𝑝 = 2,3, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛  เมื่อ 
𝑛 = 2,3,4,6,8,12,24, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 1  เมื่อ  𝑛 = 5, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 2   เมื่อ  𝑛 = 7,9,10,16, 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 3  เมือ่  𝑛 = 15,20, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 4  เมื่อ  𝑛 = 14,18,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 5   เมื่อ 
𝑛 = 36,40,48, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 6  เมื่อ  𝑛 = 11,13,21,28,30,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 8 เมื่อ  𝑛 = 32, 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 9  เมื่อ  𝑛 = 60,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 10  เมื่อ  𝑛 = 17,56,72,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 12 

เมื่อ  𝑛 = 19,22,26,27,42,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 13  เมื่อ  𝑛 = 45,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 14   เมื่อ  𝑛 =

25,73,80, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 15  เมื่อ  𝑛 = 35,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 17   เมือ่  𝑛 = 39,52,  |𝐶(ℤ𝑛)| =
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𝑛 − 18  เมือ่  𝑛 = 23,33,44,84, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 19  เมือ่ 𝑛 = 63, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 20  เมือ่ 𝑛 =

34, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 21  เมื่อ 𝑛 = 29,54,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 22   เมือ่  𝑛 = 31,64, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 −

23  เมือ่ 𝑛 = 96, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 25  เมือ่ 𝑛 = 38, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 27  เมือ่ 𝑛 = 37, |𝐶(ℤ𝑛)| =

𝑛 − 28  เมือ่ 𝑛 = 50, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 29  เมือ่ 𝑛 = 70,88,90, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 30  เมือ่ 𝑛 = 43, 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 32   เ มื่ อ  𝑛 = 41,49,55,65 ,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 33   เ มื่ อ  𝑛 = 51,57,66,68 , 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 34  เมื่อ  𝑛 = 46, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 35  เมื่อ  𝑛 = 76,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 36  เมื่อ 
𝑛 = 78 ,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 42   เ มื่ อ  𝑛 = 58,75,100 ,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 43   เ มื่ อ  𝑛 = 62 , 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 45  เมื่อ  𝑛 = 53,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 46  เมื่อ  𝑛 = 81,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 47  เมื่อ 
𝑛 = 61,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 49  เมื่อ  𝑛 = 91,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 50  เมื่อ  𝑛 = 77,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 −

52  เมื่อ  𝑛 = 92,99,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 53  เมื่อ  𝑛 = 59,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 54  เมื่อ  𝑛 = 69,74, 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 58  เมือ่  𝑛 = 67,85, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 62  เมือ่ 𝑛 = 71,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 64  เมื่อ 
𝑛 = 82,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 65  เมื่อ  𝑛 = 93,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 66  เมื่อ  𝑛 = 87,95, |𝐶(ℤ𝑛)| =

𝑛 − 67  เมื่อ  𝑛 = 98,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 68  เมื่อ  𝑛 = 86,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 70  เมื่อ  𝑛 = 79, 
|𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 77  เมื่อ  𝑛 = 83,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 79  เมื่อ  𝑛 = 89,  |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 83  เมื่อ 
𝑛 = 94, |𝐶(ℤ𝑛)| = 𝑛 − 84  เมือ่ 𝑛 = 97  
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้ม ีวตัถุประสงค์เพือ่ศ ึกษาความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกบัตนเอง ความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์ และความพงึพอใจท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท ีผ่่านการตรวจสอบความเช ือ่มัน่และความตรงเชงิเนื้อหาในการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท ี่ซื้อและใช้น ้าหอมแบรนด์เนมและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  
250 คน สถติเิชงิอนุมานทีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง มีอายุ 21 - 30 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตร ีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายได้เฉลีย่ 30,000 - 40,000 บาท ส่วนใหญ่ มชี่องทางการรบัข้อมูลจากบลอ็ก (Blog) และมี
การซื้อน ้าหอมราคาเฉลีย่ 2,001 – 2,500 บาท นอกจากนี้  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ป ัจจยัท ีส่่งผลต่อการ
ตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั .05 ได้แก่ ความ
ตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจ โดยร่วมกนัพยากรณ์ 
การตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครได้คดิเป็นร้อยละ 65.5 ในขณะท ีป่จัจยัความ
สอดคล้องกบัตนเองไม่มผีลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคญั: ความตระหนกัรู้ในตราสนิค้า  ความสอดคล้องกบัตนเอง ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  สื่อสังคมออนไลน์  
 

Abstract 
This research was aimed primarily to study the brand consciousness, self-congruence, 

distinctiveness, social media and satisfaction affecting purchase decision of brand name perfumes of 
consumers in Bangkok. Close-ended questionnaires were verified the reliability and content validity for 
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data collection. The samples consisted of 250 online customers in Bangkok who bought and used brand 
name perfumes. Inferential statistics used in the hypothesis testing was multiple regression analysis. The 
results showed that the majority of respondents were females between 21 – 30 years of age with 
educational background of bachelor’s degree. Most of them worked for private companies, earned an 
average monthly income between 30,000 - 40,000 baht. They received the information from blog and 
spent 2,001 – 2,500 baht for buying a bottle of perfume.Additionally, the factors affecting purchase 
decision of brand name perfumes of consumers in Bangkok with statistically significant level at .05 were 
brand consciousness, distinctiveness, social media and satisfaction . These factors predicted the 
consumers’ purchase decision of brand name perfumes in Bangkok at 65 .5%. However, distinctiveness 
did not affect purchase decision of brand name perfumes of consumers in Bangkok. 
 

Keywords: Brand Consciousness, Self-congruence, Distinctiveness, Social Media 
 

บทน า 
กลิน่เป็นหนึง่ในประสาทสัมผสัท ี่มคีวามส าคญัไม่แพ้ประสาทสัมผสัอื่นๆ ในท ัง้ 5 สัมผัสของมนุษย์ ใน

บรรดาสิ่งกระตุ้นประสาทสัมผสัแต่ละประเภทนัน้ กลิน่เป็นสิ่งท ีก่ระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกได้ดที ีสุ่ด [1] น ้าหอม
ถูกน ามาใช้ครัง้แรกในประเทศอียปิต์ แต่ในสมัยนัน้จะถูกเรยีกว่า เครือ่งหอม เพราะเป็นการท าในรูปแบบของการ
เผาให้มกีลิ่นแล้วปล่อยให้เกดิควนัด้วยข ี้ผ ึ้ง ยางไม้ หรอืเปลอืกไม้ต่างๆ ท ีม่กีลิ่นหอม หรือน าส่วนผสมมาผสม
รวมกนัและเจอืจางด้วยน ้าเพือ่ใช้ทาตวั และเมือ่ได้เข้าสู่ยุคสมยัใหม่ การท าน ้าหอมจงึเริม่ได้รบัความนยิมในวงการ
อุตสาหกรรมแฟชัน่มากข ึ้น จากนัน้มาอุตสาหกรรมน ้ าหอมจงึได้พฒันาข ึ้นท ัง้ว ิธกีารและเทคนิคในการกลัน่และ
ผลติน ้ าหอมส่งออกไปจัดจ าหน่าย [2] ในปจัจุบันมีน ้าหอมเกดิข ึ้นมากมายหลายแบรนด์และหลากหลายกลิน่ให้
ผู้บรโิภคได้เลอืกสรรน ้าหอมทีย่ ิง่มคีวามเข้มข้นสูงจะย ิง่มีราคาแพง เพราะกลิน่จะคงทนสามารถอยู่ได้ยาวนาน
หลายชัว่โมง [3] 

การรบัรู้กลิน่สัมผสัมคีวามเช ื่อมโยงอย่างใกล้ชดิกบัสมองท ีจ่ะสามารถช่วยเสรมิสร้างจินตนาการต่างๆ 
หรอืแม้กระท ัง่เตมิเตม็ความรู้สึกของมนุษย์ได้ ผลติภณัฑ์ประเภทน ้าหอมและเครือ่งหอมจงึได้รบัความส าคญัจาก
ผู้คนในสังคมมากข ึ้น [4] ท ัง้นี้ น ้าหอมยงัแสดงออกถงึบุคลกิและภาพลกัษณ์ของแต่ละบุคคลท ีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม
กลิน่ของน ้าหอมที่ใช้ โดยท ีผู้่ใช้จะต้องเลอืกกลิน่ให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ ความชอบ โอกาสและฤดูกาล [5] 
นอกจากนี้ น ้าหอมได้กลายเป็นสิ่งท ีส่ ร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้บรโิภคเป็นอย่างย ิง่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมน ้าหอม
เตบิโตและเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ ตลาดน ้าหอมจงึเป็นอีกหนึง่ตลาดท ีน่่าสนใจ [6] 

ตลาดน ้าหอมมมูีลค่าอยู่ท ีป่ระมาณ 7,700 ล้านบาท มีการเตบิโตจากปี 2558ถงึ 4.7% เนือ่งจากน ้าหอม
เป็นสินค้าท ีม่ผู้ีบริโภคท ัง้เพศชายและเพศหญิงซื้อ ใช้อย่างสม ่าเสมอ อีกท ัง้ผู้บรโิภคแต่ละคน มีแนวโน้มท ีจ่ะมี
น ้าหอมมากกว่า 1 ขวด โดยเฉพาะในเพศหญิง 1 คน อาจจะมนี ้าหอมมากกว่า 6 ขวด [7] จากยอดขายน ้าหอมใน
เครอืเดอะมอลล์และเครอื เซน็ทรลั ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน ปี 2561 พบว่า มอีัตราท ีเ่ต ิบโตข ึ้นจากปี 
2560 ถงึ 7% [8]โดยส่วนใหญ่ น ้าหอมแบรนด์เนมท ีจ่ดัจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าจะเป็นน ้าหอมน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ท าให้มีราคาแพง [9] ซึง่ในปี 2561 น ้ าหอมแบรนด์เนมท ี่ผู้ใช้ให้ความนยิมมากทีสุ่ด ค ือ ชาแนล 
(Chanel) กุชช ี ่(Gucci) แอร์เมส (Hermes) โจ มาโลน (Jo Malone) และดอิอร์ (Dior) [10] 

อย่างไรกต็าม ในปจัจุบันอุตสาหกรรมน ้าหอมมีการแข่งขนัสูง ดงันัน้ ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง
น ้าหอมแบรนด์เนมท ีผ่ลติออกสู่ท้องตลาดนัน้ จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค มีข้อมูลและ
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การโฆษณาทีน่่าเช ือ่ถ ือ เนือ่ งจากความตระหนกัรู้ในตราสินค้า (Brand Consciousness) ซึง่เป็นการประเมนิผล
ทางเลอืกในการตดัสินใจซื้อจากความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ท ีม่ต่ีอผลติภัณฑ์ มคีวามส าคญัต่อการตดัสินใจซื้อ
น ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค และช่วยสร้างความมัน่ใจให้ผู้บรโิภคถงึความคุ้มค่าต่อราคาท ีไ่ด้จ่ายไป [11] โดย
ผลติภณัฑ์นัน้จะต้องมคีวามสอดคล้องกบัตนเองหรอืตวัตนของผู้บรโิภค (Self-congruence) โดยผู้บรโิภคส่วนใหญ่
มกีารเลอืกใช้ผลติภัณฑ์หรอืบรกิารท ีม่ ีความสอดคล้องกบับุคลกิ ภาพลักษณ์ ลกัษณะ หรือแนวคดิเฉพาะของ
ตนเอง ซึง่มอีิทธพิลเชงิบวกท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค [12] 

อีกท ัง้ ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Distinctiveness) เป็นอีกหนึ่งปจัจยัท ี่มคีวามส าคญัต่อการตดัสินใจ
ซื้อของผู้บรโิภค โดยผู้บรโิภคแต่ละบุคคลต่างมคีวามต้องการเป็นเอกลกัษณ์และความแตกต่างจากผู้อื่น จงึเป็น
ปจัจยัหนึง่ท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคท ี่ต้องการใช้น ้าหอมในการสร้างความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะให้แก่ตนเอง [13] และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในยุคปจัจุบันท ีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อของผู้บรโิภคในยุคดจิทิลั โดยเป็นช่องทางบนอินเทอร์เนต็ท ีผู้่บรโิภคสามารถใช้ในการ
แบ่งปนัประสบการณ์และแลกเปลีย่นข้อมูลกบัผู้ใช้อื่นๆ ท ีม่คีวามสนใจในประเดน็เดยีวกนั โดยจากการศกึษาของ 
Zhang [14] พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค นอกจากนี้ ผล
การศกึษาเกี่ยวกบัการตัดสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของ Hussain [15] ย ังพบว่า ปจัจยัด้านความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ท ีแ่สดงถงึทศันคตเิชงิบวกของผู้บรโิภคท ีม่ต่ีอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารท ีไ่ด้รบั ซึง่เป็นอีกปจัจยัหนึง่ท ี่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม 

ดงันัน้ ผู้ท าวจิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเรือ่ง ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกบัตนเอง 
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัท ีไ่ด้ ผู้ท ีส่นใจและผู้ประกอบการธุรกิจเก ีย่วกบัน ้าหอมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการท าแผนการตลาดของธุรกจิน ้ าหอมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บรโิภคโดยมกีรอบแนวความคดิการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกบัตนเอง ความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์และความพงึพอใจท ี่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร 

 

ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า 
 
ความสอดคล้องกบัตนเอง 

 

การตดัสินใจซื้อ 
 

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

สื่อสังคมออนไลน์ 

ความพงึพอใจ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากรและตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคท ีซ่ื้อและใช้น ้าหอมแบรนด์เนม และพกัอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิ ัยได้ก าหนดขนาดตวัอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตัวอย่าง 
จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่า Partial R2  เพื่อน าไปประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
G*Power ซึง่เป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen [16] ผ่านการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพจากนักวจิ ัย
จ านวนมากส าหรบัการก าหนดขนาดตวัอย่างให้ถูกต้องและทนัสมยั [17] จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมคี่า
ขนาดอิทธพิล (Effect Size) เท่าก ับ 0.0848523 ค านวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุด ความน่าจะเป็นของความ
คลาดเคลือ่นในการทดสอบประเภทหนึง่ (α) เท่าก ับ 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 5 อ านาจการทดสอบ  
(1-ß) เท่ากบั 0.95 [18] จงึได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 239 ตวัอย่าง ซึง่ผู้วจิยัได้เกบ็ข้อมูลจากตวัอยา่งเพิม่รวมท ัง้สิ้น
เป็น 250 ตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่าง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ ผู้ว ิจยัได้ก าหนดวธิ ีการคัดเลอืกตวัอย่างแบบหลายข ัน้ตอน (Multi-stage 

Sampling) โดยเริม่ต้นด้วย (1) การวธิสุ่ีมตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจบัสลากสุ่ม
ตวัแทนเขต 5 เขตและใช้ (2) วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่ายอีกครัง้ เพือ่สุ่มเลือกห้างสรรพสินค้าในการเกบ็รวมรวบ
ข้อมูลจากเขตต่างๆ ท ีสุ่่มเลอืกได้จากข ัน้ตอนที ่1 หลงัจากนัน้จงึใช้ (3) วธิกีารสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) 
เพือ่การก าหนดจ านวนแบบสอบถามทีแ่จกในแต่ละเขตพื้นท ีเ่ท่าๆ กนั เพือ่ให้ข้อมูลท ีไ่ด้มกีารกระจายตวัและได้ผล
การศึกษาท ีน่่าเช ือ่ถอื ด ังแสดงในตารางท ี่ 1 และสุดท้ายใช้ (4) ว ิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling)ซึง่ผู้วจิยัมกีารสอบถามตวัอย่างเบื้องต้นด้วยค าถามคดักรองก่อนท ี่จะขอความร่วมมอืจากตวัอย่างใน
การกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนครบตวัอย่างตามท ีสุ่่มได้ 

 
ตารางท่ี 1 พื้นท ีใ่นการลงภาคสนามเกบ็แบบสอบถามและจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขต 

เขต พื้นท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ  านวนตวัอย่าง (ชดุ) 
1. เขตราชเทว ี
2. เขตปทุมวนั 
3. เขตจตุจกัร 
4. เขตประเวศ 
5. เขตบางกอกน้อย 

คงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ 
สยามพารากอน 
เซน็ทรลัลาดพร้าว 
ซคีอนสแควร์ 
เซน็ทรลัป่ินเกล้า 

50 
50 
50 
50 
50 

รวม 250 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื  แบบสอบถามปลายปิดท ีผ่่านการทดสอบ ดงันี้  
- ความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) แบบสอบถามทีส่ ร้างข ึ้น ได้ผ่านการพิจารณาโดยผู้เช ีย่วชาญ

จ านวน 3 ท่าน เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาท ีใ่ช้ และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์  

- ความเช ือ่มัน่ (Reliability) แบบสอบถามทีผ่่านการวดัความสอดคล้องระหว่างค าถามและวตัถุประสงค์ 
ได้น าไปทดลองแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด และน ามาวเิคราะห์ความเช ือ่มัน่ของแบบสอบถาม พบว่า 
ค าถามในแต่ละด้านมีระดบัความเช ือ่มัน่อยู่ระหว่าง .640 - .818 ซึง่เมือ่น าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างจรงิในการศกึษา 
จ านวน 250 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมรีะดบัความเช ือ่มัน่อยู่ระหว่าง .751 - .857มรีะดบัความเช ือ่มัน่
อยู่ในระดบัท ีส่ามารถน าไปใช้ได้ [19] 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท ัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท ีท่ าการส ารวจจ านวน 250 
คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 77.2 มอีายุ 21 - 30 ปี คดิเป็นร้อยละ 59.6 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 92 เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 46 มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.4 มชี่องการรบั รู้ข้อมูลจากบลอ็ก (Blog) คดิเป็นร้อยละ 42 ราคาเฉลี่ย
ของน ้าหอมอยู่ท ี ่2,001 - 2,500 บาท คดิเป็นร้อยละ 32 

 
ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุปจัจยัท ีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม 

ปัจจยั 
การตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม 

b  S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท ี ่ 0.384 0.187 - 2.056 0.041 - - 
ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า 0.231 0.059 0.238 3.892 0.000* 0.378 2.642 
ความสอดคล้องกบัตนเอง 0.078 0.061 0.078 1.286 0.200 0.382 2.619 
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 0.274 0.049 0.289 5.543 0.000* 0.519 1.925 
สื่อสังคมออนไลน์ 0.126 0.043 0.128 2.916 0.004* 0.736 1.360 
ความพงึพอใจ 0.239 0.064 0.246 3.736 0.000* 0.326 3.064 
R2 = 0.655, F= 92.787,*p<0.05     
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ พบว่า ปจัจยัท ีม่ผีลต่อการตดัสินใจซื้อ

น ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิ ีร่ะด ับ .05 ได้แก่ ความตระหนกัรู้
ในตราสินค้า (Sig. = 0.000) ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Sig. = 0.000) ความพึงพอใจ (Sig. = 0.000) และสื่อ
สังคมออนไลน์ (Sig. = 0.004) ในขณะที่ความสอดคล้องกบัตนเอง (Sig. = 0.200) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ
น ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผลการศกึษายงัพบว่า ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(ß = 0.289) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท ีสุ่ด รองลงมา 
ได้แก่ ความพงึพอใจ (ß = 0.246) ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า (ß = 0.238) และสื่อสังคมออนไลน์ (ß = 0.128) 
ตามล าดบั  
 นอกจากนี้  สัมประสิทธิก์ารก าหนด (R2= .655) แสดงให้เหน็ว่า ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์ และความพงึพอใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร คดิเป็นร้อยละ 65.50 ท ี่เหลอือีกร้อยละ 34.50 เป็นผลสืบเนื่องจากตวัแปรอื่นท ีไ่ม่ได้น ามา
ศกึษา และก่อนน าตวัแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการถดถอยผู้วจิ ัยได้มีการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) ซึง่ค่า VIF ทีม่คี่าเกนิ 5.0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระมคีวามสัมพนัธ์กนัเอง ซึง่ผลการ
วเิคราะห์ พบว่า เพือ่พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และพบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตัง้แต่ 
1.360 – 3.064 แสดงว่า ตวัแปรอิสระมคีวามสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มนียัส าคญั [20] 
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อภิปรายผลการวิจัย  
จากการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้น าผลสรุปมาเช ือ่มโยงกบัแนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้องเข้าด้วยกัน

เพือ่อธบิายสมมตฐิานและวตัถุประสงค์การวจิยั ดงันี้ 
ปจัจยัความตระหนกัรู้ในตราสินค้า (Brand Consciousness) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม

ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความตระหนกัรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ท ัง้นี้เนือ่งจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่รู้จกัแบรนด์ของ
น ้าหอมทีต้่องการซื้อและให้ความสนใจกบัช ือ่เสียงของแบรนด์น ้าหอม ซึง่ผู้บรโิภคมกัมกีารหาข้อมูลของน ้าหอม  
แบรนด์เนมท ีจ่ะตดัสินใจซื้อเสมอ รวมถงึมคีวามเช ือ่ว่าช ือ่เสียงของแบรนด์สามารถบ่งบอกถงึคุณภาพของน ้าหอม
ได้ ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นี้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของศวิณฐั กลัป์ยาณวชิยั และนตินา ฐานติธนกร [21] พบว่า 
คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนกัรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้า
ของนกัท่องเท ี่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มากท ีสุ่ด รองลงมา คอื คุณค่าส่วนบุคคล ด้านการคล้อย
ตาม ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความต้องการความโดดเด่นเฉพาะตวั ตามล าดบั และสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ Ismail, Nguyen and Melewar [11] ยงัพบว่า ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความภกัดต่ีอแบรนด์ 
และความพงึพอใจส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเครือ่งแต่งกายของนกัเรยีนและนกัศกึษาในประเทศปากสีถาน 
 ปจัจยัความสอดคล้องกบัตนเอง (Self-congruence) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความสอดคล้องกบัตนเองไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครท ัง้นี้เนือ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บรโิภคยคุ
ใหม่เป็นกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช ัน่วาย (Generation Y) ท ี่อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี ซึง่มคีวามคล่องตัวด้าน
เทคโนโลย ีและมีพฤตกิรรมชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ท ีเ่ปลีย่นไปตามสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ [22] จงึท าให้ความ
สอดคล้องกบัตนเองไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคท ี่ท าการศึกษา โดยผล
การศึกษาในครัง้นี้ ข ัดแย้งกบัผลการวจิยัของชนนินัท์ ท ิพย์ธ ัญญา และนตินา ฐานิตธนกร [23] ซึง่พบว่า ความ
สอดคล้องกับตนเอง และคุณภาพของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้าแบรนด์ยูนโิคล่ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และขดัแย้งกบัผลการวจิยัของ Huber, Eisele and Meyer [12] ซึง่พบว่า ความสอดคล้องในอุดม
คต ิความสอดคล้องกบัตนเอง และความภกัดต่ีอแบรนด์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของผู้บรโิภคใน
เมอืงแฟรงก์เฟิร์ต 

ปจัจัยความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Distinctiveness) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ
น ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท ัง้นี้เนือ่งจากน ้าหอมแบรนด์เนมมกีลิน่ท ีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ 
สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้แก่ผู้บรโิภค และสามารถสร้างความสนใจจากคนรอบข้างได้ รวมถงึสามารถท าให้คน
รอบข้างจดจ าผู้บรโิภคได้ ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของปรญิญ์ ช านาญวนกจิ และนตินา  
ฐานติธนกร [24] ท ีพ่บว่า ปจัจ ัยคุณภาพการให้บรกิารอิเล็กทรอนกิส์ ด้านความน่าเช ือ่ถอื ด้านการใช้งานแอป
พลเิคช ัน ด้านการรบัรู้ถ ึงความต้องการ ป ัจจยัความต้องการเป็นเอกลักษณ์ และป ัจจยัการเรยีนรู้เช ิงสังคม ด้าน
ความสามารถของผู้ใช้ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้ อคอนโดมิเนียมอัจฉรยิะของผู้อยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกับผลการวจิ ัยของ Aldrees [13] ซึ่งพบว่า ความเข้มข้น ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และบรรจุภณัฑ์
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมของผู้บรโิภคในประเทศซาอุดอิาระเบีย แต่ผลการศกึษาขดัแย้งกบัผลการวจิยัของ
ฐติมิา ศรเีจรญิ และนตินา ฐานติธนกร [25] ท ีพ่บว่า ความต้องการความเป็นเอกลกัษณ์ ด้านการเลอืกท ีส่ร้างสรรค์ 
และด้านการหลกีเลีย่งความเหมอืน การรบัรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าทางจติใจ และด้านคุณค่าทางเศรษฐกจิไม่
ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปจัจยัสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ท ัง้นี้เนือ่งจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ
แบ่งปนัข้อมูลเก ีย่วกบัน ้าหอมแบรนด์เนมท ีน่่าสนใจและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ท ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิภค ท าให้
ผู้บรโิภคสามารถเลอืกน ้าหอมแบรนด์เนมท ีเ่หมาะสมและตรงต่อความต้องการได้ โดยผลการศกึษาครัง้นี้สอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของนภนนท์ หอมสุด ชาล ีนาวภีาพ และณฐัณ ีสว่างศร ี[26] ซึง่พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ ด้านบลอ็ก 
และด้านเว ็บไซต์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อผลติภัณฑ์บ ารุงผวิของผู้บรโิภคในพื้นท ี่สยาม กรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Zhang [14] ท ีพ่บว่า ทศันคตต่ิอสินค้าส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเครือ่งแต่งกาย 
แบรนด์เนมของผู้บรโิภคในประเทศจนี มากท ีสุ่ด รองลงมา คอื สื่อสังคมออนไลน์ ภาพลกัษณ์ และคุณภาพของ
สินค้า ตามล าดบั นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของณัฐวุฒิ รุ่งเสถยีรภูธร และนตินา ฐานติธนกร [27] ท ี่
พบว่า ปจัจยัคุณภาพของอาหารด้านคุณค่าทางโภชนา คุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
ความน่าเช ือ่ถ ือไว้วางใจในการบรหิาร การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า และสื่อสังคมออนไลน์
ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารส าหรบัมื้อค ่าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจัยความพึงพอใจ (Satisfaction) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความพงึพอใจส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท ัง้นี้ เนือ่ งจากผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในการซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมท ี่มีให้เลอืก
หลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถงึมคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑ์และการบรกิารท ีไ่ด้รบัจาก
ซื้อน ้าหอมแบรนด์เนม เช่น การให้ค าแนะน าการเลอืกน ้าหอม การบรกิารหลงัการขาย หรือการแจกของสมนาคุณ 
เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัผลการว ิจยัของเสรมิพร อลงกตกติตคิุณ [28] พบว่า ค่านยิมทางสังคม ความพงึพอใจ 
และความไว้เนื้อ เช ือ่ ใจมผีลต่อการซื้อสินค้าตราซาร่าซ ้ าของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ Hussain [15] พบว่า ความพงึพอใจและความชอบด้านการออกแบบส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ 
แบรนด์เนมของผู้บรโิภคเจเนอเรช ัน่วาย (Generation Y) ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้  ย ังสอดคล้องกับ
ผลการว ิจยัของพงษ์ปกรณ์ สุจติจร และนิตนา ฐานิตธนกร [29] ท ีพ่บว่า ปจัจยัด้านความพงึพอใจส่งผลต่อความ
ตัง้ใจในการซื้อโมไบล์แอปพลเิคชนัของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครมากท ีสุ่ด 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศกึษาเรือ่ง ความตระหนกัรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกบัตนเอง ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
สื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจท ี่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์ เนมของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร มากท ีสุ่ด ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรเน้นความหลากหลายด้านกลิน่ของน ้าหอมและการพฒันา
น ้าหอมให้มกีลิน่ท ีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบรนด์เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้บรโิภค เชน่ 
หากผู้บรโิภคฉดีน ้ าหอมมากกว่า 1 กลิ่น ภายในแบรนด์เดยีวกันนัน้ จะท าให้เก ิดกลิน่ใหม่ท ีเ่ป็นเอกลกัษณ์
โดยเฉพาะ เป็นต้น 

ปจัจยัรองลงอันดับสอง ค ือ ความพงึพอใจส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัด้านการสร้างความพงึพอใจในผลติภณัฑ์และบรกิาร 
โดยสร้างความเช ือ่มัน่ให้ผู้บรโิภครู้สึกพงึพอใจในคุณภาพความตดิทนของกลิน่และมมีาตรฐานตามระดบัความ
เข้มข้นท ีก่ าหนดไว้ รวมถงึให้ความส าคญักบัการบรกิาร เพือ่ให้พนกังานบรกิารลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
สามารถตอบค าถามและให้ค าแนะน าท ีถู่กต้องอยู่เสมอ ซึง่จะท าให้ผู้บรโิภคพงึพอใจและกลบัมาซื้อซ ้าในอนาคต  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

733 

 

ปจัจยัรองอันดบัสาม คือ ความตระหนกัรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้าหอมแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัเก ีย่วกบัปจัจัยการรบั รู้คุณค่าตราสินค้า  
ด้านประโยชน์และการใช้งาน โดยเน้นผลิตน ้าหอมแบรนด์เนมท ี่มคีุณภาพ และการใช้ประโยชน์ท ีท่ าให้เกดิความ
แตกต่างจากน ้าหอมแบรนด์เนมอื่นๆ  

ปจัจยัรองอันดับสี่ คอื สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรมชี่องทางการสื่อสารและจดัท ากจิกรรมการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ต่างๆ เช่น ยูทวิบ์ (YouTube) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) หรือทวติเตอร์ (Twitter) เป็นต้น โดยจดัท า
โปรโมชัน่สะสมแต้มหรอืลดราคาสินค้าตามโอกาสต่างๆ เพือ่ดงึดูดกลุ่มเป้าหมาย และเพือ่เพิม่ช่องทางการเข้าถึง
ผู้บรโิภคให้มากย ิง่ข ึ้น โดยสร้างเนื้อหาและให้ข้อ มูลผลติภณัฑ์ผ่านเว ็บไซต์ ซึง่ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล
ต่างๆ จากผู้รู้ผ่านสื่อออนไลน์พร้อมกบัหาข้อมูลประกอบการตดัสินใจได้ และสามารถแชร์เนื้อหาเพื่อเป็นการ
แนะน าและบอกต่อไปยงัผู้บรโิภครายอื่น 

ส าหรบัการว ิจยัในครัง้ต่อไป ผู้ท ีส่นใจหวัข้อนี้  ควรศกึษาคุณค่าตราสินค้าท ี่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ
น ้าหอมแบรนด์เนมของผู้บริโภค โดยจ าแนกตามแบรนด์ของน ้าหอม เพือ่รบัทราบถงึพฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืก
ซื้อน ้ าหอมแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่างท ีม่ ีต่อแต่ละแบรนด์ว่ามคีวามแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้  นกัวจิ ัย 
นกัวชิาการ หรอืผู้ท ีส่นใจควรศกึษาถงึปจัจยัของตวัแปรอสิระอืน่ๆ หลายตวัแปรท ีม่คีวามสัมพนัธ์หรอืมอีิทธพิลต่อ
การเปลีย่นแปลงของตวัแปรต้น เช่น การรบัรู้ประเทศแหล่งก าเนดิ (Perception of Country of Origin)การโฆษณา
โดยบุคคลท ี่มชี ื่อเสียง (Celebrity Endorsement) และการประเมินประโยชน์ท ี่ได้รบัจากผลิตภัณฑ์ (Product 
Usefulness Evaluation)เป็นต้น เพือ่ให้ได้ข้อมูลเพิม่เตมิท ีม่ปีระโยชน์ ในการน าไปประยุกต์ใช้ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภคยุคใหม่และใช้ในการวางแผนทางด้านการตลาดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การว ิจยัครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของครูท ีป่ร ึกษาตามความคดิเห ็นของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และเพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาท ีพ่งึประสงค์ตามความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้คอื
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรยีนท ี ่1 ปีการศกึษา 2562 ในอ าเภอเมอืง จังหว ัดนครนายก รวมจ านวน  
329 คน เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้นี้ คอืแบบสอบถามข้อมูลท ัว่ไป และแบบสอบถามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครู 
ทีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มคี่าความเช ือ่มัน่ได้เท่ากบั .941 ได้แก่ ด้านวชิาการ 
ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุขภาพกายและจิตใจ  
ด้านภาวะการเป็นผู้น า ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี และด้านการตรงต่อเวลา ค่าสถิต ิท ีใ่ช้  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test (One-way Anova) 

1. ผลการวจิยัพบว่า คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยอันดบัแรก ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี รองมาด้านภาวะการเป็นผู้น า
ด้านบุคลกิภาพ ด้านการให้ ด้านวชิาการ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านมนุษยสัมพนัธ์ และด้านสุขภาพกายและจติใจ 
ตามล าดบั 

2. ผลการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายจ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปท ัง้ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษา  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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Abstract 
This research aims to study the characteristics of teachers, counselors, according to a review of the 

high school students. and to compare the features of a teacher mentor desirable based on the student's high 
school. by data for high school students. The sample of high school students first semester of academic year 
2562 in the city of Nakhon Nayok total of 329 instruments used in this research . Questionnaires Overview and 
query the desired characteristics of teachers, counselors, according to a review of the high school students . 
The sentiment was equal. 941 include academic counseling. personality human relationship Moral The physical 
and mental health The leadership Ethical and professional And punctuality The statistics, percentage, mean 
and standard deviation, T-test F-test (One-way anova). 

1. The results showed that Desirable characteristics of teachers, counselors, according to a review of 
the high school students.  Overall moderate First, ethical and professional .  Second, the leadership of the 
personality of the academic ethics. human relationship and the physical and mental health, respectively  

2.  The comparison between the desired attributes of teachers, counselors, according to a review of 
high school students by the data, both overall and is no different. 

 
Keywords: Desirable Characteristics of a Teacher Advisor, Student Reviews High School 
 

บทน า 
 การศกึษาเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ในฐานะครูซึง่เป็นผู้น าทางการศกึษา มหีน้าท ีใ่น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นทรพัยากรท ี่มคีุณค่าตามท ีส่ังคมต้องการป ัจจุบันสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมกีารแข่งข ันอยู่ตลอดเวลาการพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพสูงข ึ้นเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพสังคมท ี่มี
เปลีย่นแปลงและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรยีนครูจึงต้องมกีารพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพือ่ให้มคีวามรู้
ทางด้านวชิาการและการปฏิบัตงิานอย่างมคีุณภาพ เพือ่น าความรู้ความสามารถมาอบรมสัง่สอนให้กบัผู้เรยีน ครูจงึต้อง
มบีทบาทหน้าท ีแ่ละคุณลักษณะที่พงึประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของชาตใิห้มคีวาม
เจรญิก้าวหน้าท ัง้ทางด้านคุณธรรม ด้านความรู้และด้านความสามารถต่าง [1] 
 ดงันัน้ ครูจงึมบีทบาทส าคญัอย่างมาก ในการท าหน้าท ีข่องครูท ีน่อกจากการสอนหนังสือ ครูยงัต้องให้
ความส าค ัญกบัการให้ค าปรกึษา เป็นท ีป่รกึษาท ีดู่แลผู้เรยีน คอยชี้แนะเรือ่งการเรยีน เรือ่งส่วนตัวให้นักเรียนมคีวาม
พร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สตปิญัญา และสังคม จงึจะช่วยให้นักเรียนมคีวามพร้อมในด้านต่างๆ ครูจงึต้องมี
จติส านึกของความเป็นครูมคีวามปรารถนาช่วยเหลอืศษิย์ให้เป็นคนดตีามเป้าหมายของการศึกษานกัเรยีนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายซึง่อยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี นกัจติวทิยาเรยีกว่าเป็นวยัรุ่น เป็นหวัเลี้ยวหวัต่อของชวีติเพราะเป็น
ช่วงท ี่เปลีย่นจากเดก็มาเป็นผู้ใหญ่เป็นว ัยของความสับสนวุ่นวายมกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ด้านจติใจ  
ด้านสังคม ด้านสตปิญัญา วยัรุ่นมกัจะแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว ท าร้ายบุคคลอื่น ทะเลาะววิาท หนโีรงเรยีน ไม่สนใจการ
เรยีน เสพตดิอบายมุขและพฤตกิรรมท ีม่แีนวโน้มเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควร พฤตกิรรมเหล่านี้มกัเกดิข ึ้นในสถานศกึษา [2] 
ครูจงึมคีวามส าคญัท ีต้่องให้ค าปรกึษากบันกัเรยีน เพือ่สามารถช่วยเหลอืได้ถูกต้อง ท ัง้ยงัจะช่วยให้นกัเรยีนเกดิความ
เข้าใจตนเอง และรู้จกัปรบัปรุงตนเองให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางการศกึษาแต่ในปจัจุบันนกัเรยีนใช้บรกิารครูท ีป่รกึษา
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น้อยลงอาจเกดิจากการท ีน่กัเรยีนยงัมองไม่ถงึคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาท ีไ่ม่เด่นชดัและไม่เหน็ความส าคญัในการมา
ขอรบัค าปรกึษา ขาดความเช ือ่มัน่ในครูท ีป่รกึษาครูจากคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษานัน้มคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่าง
ย ิง่เพราะครูท ีป่รกึษาท ีด่มีคีุณภาพสามารถท ีจ่ะช่วยให้ค าปรึกษาให้นกัเรยีนรู้จกัและเข้าใจตนเองเหน็คุณค่าของตนเอง
และผู้อื่นและได้แนวทางใการปฏิบัตตินท ีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสภาพสังคมท ีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว [3]  

จากผลการวจิยัและปญัหาดงักล่าวผู้วจิยัเหน็ว่า คุณลกัษณะท ีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาเป็นสิ่งส าคญัในการ
ปฏบิัตหิน้าท ีข่องครูท ี่ปรกึษาเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัตหิน้าท ี่ของครูและเพือ่ เป็นการลดช่องว่างระหว่างครูท ี่
ปรกึษากบันกัเรยีนความสนใจท ีจ่ะศกึษาคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายโรงเรยีนในอ าเภอเมอืงจงัหวดันครนายกซึง่จะน าไปสู่การพฒันาครูท ีป่รกึษาให้มปีระสิทธภิาพและช่วยเหลอื
นกัเรยีนแก้ไขปญัหาต่างๆ ได้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาท ีพ่งึประสงค์ตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนจ าแนกตามข้อมูล
ท ัว่ไปของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบของการวจิยัในการศึกษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคิดเหน็ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนในอ าเภอเมอืง จงัหว ัดนครนายก ผู้ว ิจยัได้แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ค ือ ด้านวชิาการ  
ด้านการให้ค าปรกึษา ด้านบุคลกิลกัษณะ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ด้านสุขภาพกายและจิต  
ด้านภาวะการเป็นผู้น า และด้านจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

                   ตวัแปรต้น                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
สมมติฐานของการวิจยั 

ข้อมูลท ัว่ไปของนกัเรยีน 
1. เพศ     
2. อายุ 
3. ศาสนา 
4. ระดบัช ัน้  
5. แผนการเรยีน 
 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษา 
1. ด้านวชิาการ                                              
2. ด้านการให้ค าปรกึษา                                  
3. ด้านบุคลกิภาพ                                               
4. ด้านมนุษยสัมพนัธ์                                       
5. ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม                                        
6. ด้านสุขภาพกายและจติใจ                                              
7. ด้านภาวะการเป็นผู้น า                                          
8. ด้านจรรยาบรรณวชิาชพี 
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 ข้อมูลท ัว่ไปของนกัเรยีน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดบัช ัน้ แผนการเรยีน แตกต่างกนัท าให้คุณลกัษณะทีพ่ึง
ประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนแตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
1. ประชากรท ีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท ีศ่กึษา ในอ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครนายก ภาคเรยีนท ี ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้หมด 1,854 คน                                              
2. กลุ่มตัวอย่างท ี่ใช้ในการว ิจยั ค ือ  นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาท ี่ศกึษา ในอ าเภอเมอืงจงัหวดันครนายก  

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 329 คน ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Tayamane) 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้ท ีผู้่วจิยัท าข ึ้น โดยยดึหลักตามแนวความคดิ ทฤษฎี 

และผลงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้                                                                                                                 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลท ัว่ไปของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดบัช ัน้ท ีเ่รยีน และแผนการเรยีน จ านวน 5 ข้อ                                                          
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วก ับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน
ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก จ านวน 47 ข้อ ประกอบด้วย 8 ด้าน คอื ด้านวชิาการ  
จ านวน 6 ข้อ  ด้านการให้ค าปรกึษา จ านวน 6 ข้อ  ด้านบุคลกิภาพ จ านวน 6 ข้อ ด้านมนุษยสัมพันธ์ จ านวน 6 ข้อ  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ  ด้านสุขภาพกายและจิตใจ จ านวน 5 ข้อ  ด้ านภาวะการเป็นผู้น า  
จ านวน 6 ข้อ ด้านจรรยาบรรณวชิาชพี จ านวน 6 ข้อ มคี่าความเช ือ่มัน่ .941 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจดัท า  
            การเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ด าเนนิการตามข ัน้ตอน ดงันี้                                            
 1. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกทีต่ ัง้ จงัหวดันครนายก ถงึผู้อ านวยการโรงเรยีน
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก เพือ่ขอความร่วมมอืในการจดัเกบ็ข้อมูล                                                    
 2. ผู้วจิยัด าเนนิการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการเกบ็ข้อ มูลผู้วจิยัได้รบัแบบสอบถามคนืมา
เป็นฉบับท ีส่มบูรณ์ จ านวน 329 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100                                                                       
 3. น าข้อมูลไปวเิคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ด าเนนิการวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติเิพือ่ค านวณหาค่าสถิต ิ
ส าหรบัตอบวตัถุประสงค์และสมมตฐิานการวจิยัให้ครบถ้วนตามทีต่ ัง้ไว้  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T-test F-test (One-way anova) 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนพบว่า 

 นกัเรยีนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 231 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 และเพศชาย จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 
29.8 มากท ีสุ่ดอายุ 15-16 ปี จ านวน 139 คดิเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมาช่วงอายุ 17-18 ปี จ านวน 108 คน คดิเป็น
จ านวนร้อยละ 32.8 รองลงมา ช่วงอายุ 19-20 ปี จ านวน 82 คน คดิเป็นจ านวนร้อยละ 24.9 นกัเรยีนสวนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ จ านวน 321 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมานบัถอืศาสนาศรสิต์ จ านวน 74 คน คดิเป็นจ านวนร้อยละ 
22.5 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 นักเรียนส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับช ัน้
มธัยมศกึษาปีท ี ่4 จ านวน 139 คน คดิเป็นจ านวนร้อยละ 49.2 รองลงมาชัน้มธัยมศึกษาปีท ี ่5 จ านวน 81 คน คดิเป็น
จ านวนร้อยละ 24.6 รองลงมาชัน้มธัยมศกึษาปีท ี ่6 จ านวน 109 คน คดิเป็นจ านวนร้อยละ 33 นกัเรยีนส่วนใหญ่ศกึษา
แผนการเรียนวิทย์คณิต จ านวน 305 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 92.7 รองลงมาศิลป์ค านวณ จ านวน 24 คน  
คดิเป็นร้อยละ 7.3 

 
1. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตารางท่ี 1 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายภาพรวม 
และจ าแนกเป็นรายด้าน 

รายการ 
ความคดิเหน็ 

ล าดบั 
X  S.D. แปลผล 

ด้านวชิาการ 3.20 1.10 ปานกลาง 5 
ด้านการให้ค าปรกึษา 3.23 1.13 ปานกลาง 4 
ด้านบุคลกิภาพ 3.24 1.17 ปานกลาง 3 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 3.09 1.17 ปานกลาง 7 
ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 3.13 1.20 ปานกลาง 6 
ด้านสุขภาพกายและจติใจ 3.04 1.12 ปานกลาง 8 
ด้านภาวะการเป็นผู้น า 4.04   .58 มาก 2 
ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี 4.06   .83 มาก 1 

ภาพรวม 3.38   .71 ปานกลาง 

 
จากตาราง ท่ี 1 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของครูท ี่ปรึกษาตามความคิดเห ็นข องนักเรีย น 

ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  คือ  ด้าน
จรรยาบรรณและวชิาช ีพ รองมาด้านภาวะการเป็นผู้น า ถัดมาด้านบุคลกิภาพ ถัดมาด้านการให้ค าปรึกษา ถัดมาด้าน
วชิาการ ถดัมาด้านคุณธรรมจรยิธรรม ถดัมาด้านมนุษยสัมพนัธ์ และด้านสุขภาพกายและจติใจ  
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายจ  าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
 
ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาจ าแนกตามเพศ 

คุณลกัษณะของครูท่ี
ปรึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ชาย หญิง ค่า t-test P 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านวิชาการ 3.31 1.11 3.15 1.09 1.178 .240 
ด้านการให้ค าปรึกษา 3.35 1.15 3.18 1.12 1.236 .217 
ด้านบุคลิกภาพ 3.31 1.15 3.21 1.18  .748 .455 
ด้านมนุษยสมัพนัธ์ 3.03 1.15 3.11 1.18 -.553 .581 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.08 1.20 3.15 1.20 -.440 .660 
ด้านสุขภาพกายและจิตใจ 3.02 1.13 3.05 1.11 -.219 .827 
ด้านภาวะการเป็นผู้น า 3.98   .61 4.06   .57 -1.342 .215 
ด้านจรรยาบรรณและ
วิชาชีพ 

4.05   .85 4.07   .82 -.126 .900 

ภาพรวม 3.39 .72 3.37 .71 .232 .817 

 

 จากตารา งท่ี 2 พบว่ า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูท ี่ปรึกษาตามความคิดเห ็นข องนักเรีย น 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามเพศโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 
 

              3. การแปรผลคุณลักษณะของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
จ  าแนกอาย ุ

ตารางท่ี 3 การว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ความคิดเห ็นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท ี่มต่ีอครู  
ทีป่รกึษาจ าแนกตามอายุด้านวชิาการ ด้านการให้ค าปรกึษา ด้านบุคลกิภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
ด้านสุขภาพกายและจติใจ ด้านภาวะการเป็นผู้น า ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี จ าแนกตามอายุ 
คุณลกัษณะของครูท่ีปรึกษาท่ี

พึงประสงค์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .77 2.00 .38 .318 .728 
ภายในกลุ่ม 393.59 326.00 1.21   
รวม 394.36 328.00    

ด้านการให้ค าปรึกษา ระหว่างกลุ่ม .56 2.00 .28 .216 .806 

ภายในกลุ่ม 419.66 326.00 1.29   
รวม 420.22 328.00    

ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม .57 2.00 .28 .205 .815 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

742 
 

ภายในกลุ่ม 450.29 326.00 1.38   
รวม 450.85 328.00    

ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม .83 2.00 .42 .304 .738 

ภายในกลุ่ม 445.67 326.00 1.37   
รวม 446.50 328.00    

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม .77 2.00 .38 .264 .768 
ภายในกลุ่ม 473.58 326.00 1.45   

รวม 474.35 328.00    
ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .92 2.00 .46 .366 .694 

ภายในกลุ่ม 408.99 326.00 1.25   
รวม 409.91 328.00    

ด้านภาวะการเป็นผู้น า ระหว่างกลุ่ม 1.38 2.00 .69 2.052 .130 
ภายในกลุ่ม 109.59 326.00 .34   
รวม 110.97 328.00    

ด้านจรรยาบรรณและวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม 2.42 2.00 1.21 1.756 .174 
ภายในกลุ่ม 224.73 326.00 .69   
รวม 227.15 328.00    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .45 2.00 .23 .445 .641 
ภายในกลุ่ม 165.01 326.00 .51   
รวม 165.46 328.00    

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่ร ึกษาตามความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามอายุโดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนัไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ท ีต่ ัง้ไว้ 
 4. การแปรผลคุณลกัษณะของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ  าแนกศาสนา 
 

ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท ีม่ต่ีอครูท ี่
ปรกึษาจ าแนกตามศาสนา ด้านวชิาการ ด้านการให้ค าปรกึษา ด้านบุคลกิภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ด้านสุขภาพกายและจติใจ ด้านภาวะการเป็นผู้น า ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี จ าแนกตามศาสนา 
คุณลกัษณะของครูท่ีปรึกษา

ท่ีพึงประสงค์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .30 2.00 .15 .125 .883 

ภายในกลุ่ม 394.06 326.00 1.21   
รวม 394.36 328.00    

ด้านการให้ค าปรึกษา ระหว่างกลุ่ม .53 2.00 .26 .206 .814 
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ภายในกลุ่ม 419.69 326.00 1.29   

รวม 420.22 328.00    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม .83 2.00 .42 .301 .740 

ภายในกลุ่ม 450.02 326.00 1.38   
รวม 450.85 328.00    

ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม .00 2.00 .00 .002 .998 
ภายในกลุ่ม 446.49 326.00 1.37   
รวม 446.50 328.00    

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม .02 2.00 .01 .007 .993 

ภายในกลุ่ม 474.33 326.00 1.45   

รวม 474.35 328.00    

ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .05 2.00 .02 .019 .981 

ภายในกลุ่ม 409.86 326.00 1.26   

รวม 409.91 328.00    

ด้านภาวะการเป็นผู้น า ระหว่างกลุ่ม 1.24 2.00 .62 1.849 .159 

ภายในกลุ่ม 109.73 326.00 .34   

รวม 110.97 328.00    

ด้านจรรยาบรรณและวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม .26 2.00 .13 .185 .831 

ภายในกลุ่ม 226.90 326.00 .70   

รวม 227.15 328.00    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .22 2.00 .11 .219 .804 

ภายในกลุ่ม 165.24 326.00 .51   
รวม 165.46 328.00    

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่ร ึกษาตามความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามศาสนาโดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 
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 5. การแปรผลคุณลกัษณะของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ  าแนกตามระดบัชัน้ 
 
ตาราง ท่ี 5 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ความคดิเหน็ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายท ี่มต่ีอครู  
ทีป่รกึษาจ าแนกตามระดบัช ัน้ด้านวชิาการ ด้านการให้ค าปรกึษา ด้านบุคลกิภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ด้านสุขภาพกายและจติใจ ด้านภาวะการเป็นผู้น า ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี จ าแนกตามระดบัช ัน้ 
คุณลกัษณะของครูท่ีปรึกษา

ท่ีพึงประสงค์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .87 2.00 .43 .359 .699 

ภายในกลุ่ม 393.49 326.00 1.21   
รวม 394.36 328.00    

ด้านการให้ค าปรึกษา ระหว่างกลุ่ม .64 2.00 .32 .249 .780 

ภายในกลุ่ม 419.58 326.00 1.29   

รวม 420.22 328.00    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม .42 2.00 .21 .151 .860 

ภายในกลุ่ม 450.43 326.00 1.38   
รวม 450.85 328.00    

ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม .38 2.00 .19 .139 .870 
ภายในกลุ่ม 446.12 326.00 1.37   
รวม 446.50 328.00    

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม .97 2.00 .48 .332 .717 

ภายในกลุ่ม 473.38 326.00 1.45   

รวม 474.35 328.00    

ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .62 2.00 .31 .245 .783 

ภายในกลุ่ม 409.29 326.00 1.26   

รวม 409.91 328.00    

ด้านภาวะการเป็นผู้น า ระหว่างกลุ่ม 1.13 2.00 .57 1.680 .188 

ภายในกลุ่ม 109.84 326.00 .34   

รวม 110.97 328.00    
ด้านจรรยาบรรณและ
วิชาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.45 2.00 .73 1.048 .352 

ภายในกลุ่ม 225.70 326.00 .69   

รวม 227.15 328.00    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม           .05     2.00      .03 

 

 .049 .952 
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ภายในกลุ่ม 165.41 326.00 .51   
รวม 165.46 328.00    

  

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการเปรยีบเท ียบคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามระดับช ัน้โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 

 

 6. การแปรผลคุณลกัษณะของครท่ีูปรึกษาตามความคิดเหน็ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ  าแนกแผนการเรียน 
 
ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ความคดิเหน็ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายท ี่มต่ีอครู  
ทีป่รึกษาจ าแนกตามแผนการเรียนด้านวิชาการ ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์  
ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านสุขภาพกายและจติใจ ด้านภาวะการเป็นผู้น า ด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี จ าแนกตาม
แผนการเรยีน 

คุณลกัษณะของครูท่ี
ปรึกษาท่ีพึงประสงค์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .03 1.00 .03 .022 .883 

ภายในกลุ่ม 394.33 327.00 1.21   
รวม 394.36 328.00    

ด้านการให้ค าปรึกษา ระหว่างกลุ่ม .23 1.00 .23 .182 .670 

ภายในกลุ่ม 419.99 327.00 1.28   

รวม 420.22 328.00    
ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม .22 1.00 .22 .162 .688 

ภายในกลุ่ม 450.63 327.00 1.38   
รวม 450.85 328.00    

     
ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม 1.34 1.00 1.34 .985 .322 

ภายในกลุ่ม 445.16 327.00 1.36   
รวม 446.50 328.00    

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม .94 1.00 .94 .650 .421 
ภายในกลุ่ม 473.40 327.00 1.45   

รวม 474.35 328.00    

ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ระหว่างกลุ่ม .91 1.00 .91 .724 .395 

ภายในกลุ่ม 409.00 327.00 1.25   

รวม 409.91 328.00    
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ด้านภาวะการเป็นผู้น า ระหว่างกลุ่ม .00 1.00 .00 .007 .933 

ภายในกลุ่ม 110.97 327.00 .34   

รวม 110.97 328.00    
ด้านจรรยาบรรณและ
วิชาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม .28 1.00 .28 .399 .528 

ภายในกลุ่ม 226.88 327.00 .69   

รวม 227.15 328.00    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .21 1.00 .21 .406 .525 

ภายในกลุ่ม 165.25 327.00 .51   
รวม 165.46 328.00    

  
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่ร ึกษาตามความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามแผนการเรยีนโดยภาพรวม และรายด้านอย่างไม่มีแตกต่างกนัไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายนกัเรยีน

ส่วนใหญ่ท ีต่อบแบบสอบถาม คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์มากท ีสุ่ด คอืด้านจรรยาบรรณและวชิาชพี โดยมคี่าเฉลีย่ 4.06 
พบว่ามคีุณลักษณะ มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าท ี ่อยู่ ในระดับมากท ีสุ่ ด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.16 และน้อยท ีสุ่ด ได้แก่
คุณลกัษณะเน้นการมมีารยาท ประหยดั อดออม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.13 ดงัท ีร่ะเบียบคุรุสภาว่าด้วย กระทรวงศกึษาธกิาร 
[4] กล่าวว่า ครูไม่ละท ิ้งการสอน อุทศิเวลาให้แก่ศษิย์ และตัง้ใจปฏิบัตหิน้าท ีด่้วยความเสียสละ มมีารยาท ประหย ัด  
อดออมเป็นต้นรองลงมาด้านภาวะ การเป็นผู้น ามากท ีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.04 พบว่ามีความกล้า ในการตดัสินใจระดับ
มากท ีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.42 ถดัมาการมส่ีวนร่วมในสังคม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.29 ดงัท ี่ จรสั อตวิ ิทยาภรณ์ [5] กล่าวว่า 
ความสามารถในการตดัสินใจจะต้องตดัสินใจถูกต้องตดัสินใจได้เรว็และเตม็ใจเสมอท ีจ่ะเป็นผู้ตดัสินใจด้วยตนเองในเมือ่
มปีญัหาใดๆ เกดิข ึ้นความสามารถในการจูงใจคนผู้ท ีส่ามารถชกัจูงให้ผู้อื่นร่วมมอืกบัตนได้เท่านัน้ท ีจ่ะได้รบัความส าเรจ็
รองลงมา ด้านบุคลกิภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 พบว่าแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย  
อยู่ในระดบัมากท ีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่  3.38 ถดัมาน้อยท ีสุ่ด ได้แก่ มีความรับผดิชอบต่อหน้าท ี ่โดยมคี่าเฉลีย่  3.18  
ดงัท ี ่ยนต์ ชุ่มจติ [6] คุณลกัษณะทุกสิ่งทุกอย่างท ัง้ภายนอกภายในซึง่รวมอยู่ในตวับุคคล นัน้ๆ ท าให้เกดิความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลบุคลกิภายนอกเช่นรูปร่างหน้าตาลกัษณะการพูดกรยิา ท่าทาง และการแต่งกาย ส่วนบุคลกิภาพภายใน 
เช่น ค่านยิม ความสนใจ ความคดิรเิร ิม่สร้างสรรค์ มคีวามรบัผดิชอบ และความมัน่คงทางอารมณ์ รองลงมาด้านการให้
ค าปรกึษา โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.23 พบว่าส่งเสรมิให้นกัเรียนเรยีนรู้และปฏิบัตงิานด้วยตนเอง
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.33 รองลงมาให้ข่าวสารข้อมูลท ีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนเกีย่วกบัการศกึษา โดยมคี่าเฉลีย่  3.31  
ดงัท ี ่เดรสเซล [7] ได้กล่าวถงึบทบาทหน้าท ีข่องอาจารย์ท ีป่รกึษาไว้ดงันี้ อาจารย์ท ีป่รกึษา จะต้องสนใจนกัศกึษาท ีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบ อาจารย์ท ี่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ท ีม่ ีความสามารถแนะน า การเลือกว ิชาเรียนของนักศึกษา 
ได้เป็นอย่างดี อาจารย์ท ีป่รกึษาจะต้องมีความรู้ มคีวามสามารถ เพยีงพอที่จะช่วยเหลอืนักศกึษาในสิ่งท ีน่กัศกึษา
ต้องการ อาจารย์ท ีป่รกึษาสามารถให้ค าปรกึษาทาง วชิาการเป็นอย่างด ี  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

747 
 

           รองลงมา ด้านว ิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.20 พบว่า สามารถน าวสัดุเหลอืใช้มา
ประดษิฐ์เป็นสิ่งของให้นกัเรยีนใช้เร ียน” โดยมคี่าเฉลี่ย 3.38 รองลงมา “ศ ึกษาหาความรู้เพิม่เตมิอยู่ เสมอ” โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.30 ดงัท ี ่สตคิเคลิ [8] กล่าวว่า ศกึษาหน้าท ีข่องอาจารย์ท ีป่รกึษา ท ีเ่ป็นท ีย่อมรบัในหมู่นกัการศกึษาท ัง้หลาย 
ผลการศกึษาพบว่า หน้าท ีข่องอาจารย์ท ีป่รกึษามดีงันี้ คอื ให้ความช่วยเหลอื นกัศกึษาให้ส าเรจ็การศกึษาจากหลกัสูตร 
ตามความสนใจและความต้องการของนกัศกึษา ให้ข้อมูลแก่นกัศกึษา 
           2. การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
พบว่า คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามอายุ จ าแนกตามศาสนา จ าแนกตามระดบัช ัน้ จ าแนกตามแผนการเรยีนโดยภาพรวม และรายด้าน
อย่างไม่มแีตกต่างกนัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท ีต่ ัง้ไว้ ดงัท ี ่กญัญานนัท์ หนิแก้ว [9] กล่าวว่า เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะ
ของครูท ีป่รกึษาท ีเ่ป็นจรงิตามทศันะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามเพศและระดบัชนั แตกต่างกนั
คุณลกัษณะของครูท ีป่รกึษาท ีพ่งึประสงค์โดยรวมอยู่ในระดบัมากเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษา
ตามทศันะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศและระดบัชนัแตกต่างกนัเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะ
ทีเ่ป็นจรงิและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามทศันะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแตกต่างกนั 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวจิยัสรุปได้ว่า คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านจรรยาบรรณและวชิาช ีพ 
รองมาด้านภาวะ การเป็นผู้น า ถดัมาด้านบุคลกิภาพ ถัดมาด้านการให้ค าปรึกษา ถดัมาด้านวชิ าการ ถัดมาด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม ถดัมาด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านสุขภาพกายและจิตใจ ผลการเปรยีบเท ียบคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ของครูท ีป่รกึษาตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามข้อมูลท ัว่ไปท ัง้ภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกนั  
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บทคดัย่อ 

แนวคิดการสร้างสรรค์ศลิปะภาพพิมพ์จากป ระสบการณ์สุนทรยีะว ิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   
เป็นการศกึษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อซมึซบัเรือ่ งราวทางสุนทรยีะได้จากว ิทยาลัย
อุตสาหกรรม 2. เพือ่ ต่อยอดผลงานออกมาในรูปแบบภาพประกอบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ โดยมีกระบวนการ 
การสัมภาษณ์ผู้บรหิารและบุคลากรในวทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากนัน้ถ่ายทอดค่านยิมแต่ละหวัข้อออกมา 
ในรูปแบบเชงิสัญลกัษณ์ 3. รูปแบบงานสร้างสรรค์เป็นภาพประกอบผ่านรูปแบบงานศลิปะภาพพมิพ์ โดยน าเทคนิค
ภาพพมิพ์มาประยุกต์ ผ่านเรือ่งราวสุนทรยีะจากผู้วจิยัถ่ายทอดเป็นผลงานศลิปะให้ออกมาในรูปแบบผสมผสานให้เป็น
ผลติภณัฑ์ ประสบการณ์สุนทรยีะศาสตร์อยู่กบัผู้คนท ัว่ไป ได้มกีารสุ่มตวัอย่างจากผู้ท ีศ่กึษาทางด้านศลิปะกบัผู้ท ีส่นใจ
ด้านศลิปะ ทุกท่านมีสุนทรียะทางด้านความงามทางศิลปะเหมือนกัน ดงัทฤษฎีของ Denis Dutton เป็นทฤษฎี 
ความงามแบบดาร์ว ิน ผู้คนทุกคนล้วนมีความงานในสุนทรียศาสตร์เป็นของตวัเอง จากการสุ่มผู้ท ีไ่ ด้ฟงัทฤษฎี 
มคีวามคดิท ีส่นใจในความงามด้านศลิปะมากข ึ้น มแีนวความคิดเปิดรบั ในงานศลิปะเพิม่ประสบการณ์ทางสุนทรยีะ 
ด้วยตวัเองทุกท ีแ่ละทุกเวลา 

ผลงานสร้างสรรค์ผู้วจิยัได้เปรยีบเปรยค่านยิมพนัธกจิ ลกัษณะ 5 ประการ ผ่านสัญลกัษณ์ ของสัตว์แต่ละชนดิ 
ประยุกต์ตดัทอนในรูปแบบขององค์ประกอบศลิป์กบัตวัละครของผู้วจิยัให้มาเป็นงานสร้างสรรค์ท ีแ่สดงงานภาพพมิพ์ 
ได้แก่ 1. ภาพพมิพ์แกะไม้ 2. ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 3.ภาพพมิพ์โลหะ 4.ภาพพิมพ์หนิ 5.ภาพพมิพ์สีน ้ า เพื่อให้
ผลงานศลิปะเข้าถงึได้ทุกคน ให้ผู้คนหนัมาสนใจในความงามทางด้านศลิปะ โดยใช้อัตลกัษณ์ของวทิยาลยัอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มาก าหนดแนวความคดิการออกผลติภณัฑ์ท ีม่ปีระโยชน์ใช้สอย เช่น กระเป๋าผ้า ถุงผ้า อุปกรณ์ในส านกังาน 
เป็นต้น  

 
ค าส าคญั: วทิยาลยัอุตสาหกรรม  สุนทรยีศาสตร์  ศลิปะภาพพมิพ์ 
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Abstract 
Creative concepts, graphic arts from the College of Creative Industries aesthetic experience . To study 

and create works of art with aesthetic purposes: 1. To absorb the story from the Industrial College 2. To further 
work out the format illustrated with graphic prints.  The interview process management and personnel in the 
School of Creative Industries. Then convey values each of which comes in the form of symbolic 3.  Model is 
illustrated through creative forms of art prints.  The technique graphic applications.  The story is conveyed 
through the aesthetic of the research works of art out in the form of a combination product. Science aesthetic 
experiences with people. A sampling of those who study the arts with people interested in the arts. You have 
the aesthetic beauty of art as well as the theory of Denis Dutton's theory of Darwinian aesthetics .  People all 
have their own aesthetic in their work.  From random people who have heard theories are thought to be 
interested in the beauty o f art more .  The concept has been turned into an art experience . 
        Creative works, the researchers imply values, mission style through the 5 symbols. Of animals Application 
truncated forms of artistic elements with the character of the study is to show the creative prints 1.Woodcut   
2. Silk - Screen. 3. Etching 4. Lithography 5. Monoprint Every technique the researchers wanted to bring the 
arts into the product portfolio.  The powder art accessible to everyone.  People turned their attention to the 
beauty of art.  The identity of the College of Creative Industries to define the concept of products that are 
functional, such as cloth bags, office supplies, etc. 

 
Keywords: CCI, Aesthetic, Printmaking 

 
บทน า 
 [1] ศลิปะภาพพมิพ์ เป็นกระบวนการท ีย่าวนานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตร์ เริม่แรกของภาพพมิพ์ท ี่เข้ามา
ประเทศไทยเป็นภาพพมิพ์เพื่อเชงิพาณชิย์ ต่อมามกีารเรียนการสอนศลิปะภาพพมิพ์ในปจัจุบันเป็นท ีน่ยิมในกลุ่มผู้ช ื่น
ชอบ ผู้สนใจในศลิปะและนกัสะสมงานศลิปะ กระบวนการของภาพพมิพ์มหีลากหลายประเภท ดงันี้ 

ภาพพมิพ์แกะไม้ (Woodcut) [2] เป็นกระบวนการท าภาพพมิพ์ท ี่สร้างแม่พิมพ์โดยการแกะให้เป็นร่องลกึเข้า
ไป และใช้ผวิบนของส่วนนูน เป็นท ีส่ร้างให้เกดิรูปในการพมิพ์ต้องใช้ลูกกลิ้ง ท ีก่ลิ้งหมกึแล้วมากลิ้งผ่านไปบนแม่พมิพ์ 
หมกึพมิพ์จากลูกกลิ้งจะตดิเฉพาะผวิบนของส่วนนูนเท่านัน้ และกดอัดด้วยเครือ่งมอื หรอืแท่นพิมพ์หมกึกต็ดิกระดาษ
เกดิเป็นรูปข ึ้นมา เทคนคิท ี่รวมอยู่ภายใต้กระบวนการนี้ เช่น Wood Engraving, Wood-Cut, Lion-Cut เป็นต้น, ภาพ
พมิพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen) เป็นกระบวนการท าภาพพมิพ์ท ี่ละเอียดมาก ตะแกรงนี้จะช่วยย ึดท ัง้ส่วนท ีเ่ป็น
ช่องว่างและส่วนท ีท่บึตนัให้ตดิเป็นแผ่นระนาบเดยีวกนั ในการพมิพ์จะใช้ยางท ีม่หีน้าตดัเรยีบคม ปาดหมกึผ่านช่องว่าง
ให้ลงไปตดิบนแผ่นกระดาษเกดิเป็นรูป  เป็นเทคนคิท ีส่ามารถพมิพ์ลงบนผ้าละวสัดุอื่นๆ ท าได้หลากหลายสีสันตดิทน
นาน, พมิพ์โลหะ (Etching) เป็นกระบวนการท าภาพพมิพ์ท ีใ่ช้ส่วนท ีเ่ป็นร่องลกึของแม่พมิพ์ในการพมิพ์ต้องอุดหมกึลง
ไปในร่องลกึ และเชด็ผวิบนให้สะอาด แล้วจงึเอากระดาษปิดทบับนแม่พมิพ์ การพมิพ์ต้องอาศยัแท่นพมิพ์ท ีม่แีรงกดสูง
เพือ่เอากระดาษให้ไปดูดซบัหมกึข ึ้นมาได้เทคนคิท ีร่วมกนัอยู่ภายใต้กระบวนการนี้ เช่น Etching, Aquatint, Dry point, 
Mezzotint เป็นต้น เป็นเทคนคิโดยมกีระบวนการทางวทิยาศาสตร์เกดิข ึ้นโดยใช้กรดมาเป็นตวัท าปฏิกริยิากบัแม่พมิพ์
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โลหะ เทคนคินี้สามารถท าลงบนแผ่นโลหะและแผ่นทองแดงได้แต่มกีระบวนการการใช้กรดท ีแ่ตกต่างกันไป, ภาพ
พมิพ์หนิ (Lithograph) เป็นกระบวนการท าภาพพมิพ์ท ีต่วัแม่พมิพ์มผีวิเรยีบแบน แต่หลกัของการพมิพ์อาศยักฎเกณฑ์
แห่งความไม่เข้ากนัระหว่างน ้ ากบัน ้ามนั การจะเกดิจากการขดี เขยีนหรือวาดระบายด้วยไข ในการพิมพ์ก่อนท ีจ่ะกลิ้ง
หมกึพมิพ์จะต้องใช้น ้าหล่อเลี้ยงผวิของแม่พมิพ์ให้ชุ่มช ื้น เมือ่กลิ้งหมกึพิมพ์ซึง่เป็นไขผ่านไปบนแม่พมิพ์หมกึพมิพ์ท ี่
เป็นไขจะตดิบนรูปท ีว่าดด้วยไขเท่านัน้, ภาพพมิพ์ครัง้เดยีว ( Monoprint ) จดัอยู่ในกระบวนการพมิพ์แม่พมิพ์พื้นราบ 
(Planography Process ) เป็นการพมิพ์โดยให้สีต ิดอยู่บนผวิหน้า ท ีร่าบเรยีบของแม่พมิพ์ โดยไม่ต้องขุดหรอืแกะ
พื้นผวิของเพลทให้ลกึลงไป แต่ใช้สร้างร่องรอยเฉพาะส่วนท ีเ่ป็นเนื้อสีโดยการขูด สแตมป์ หรอืสารเคมเีข้าช่วย เป็นต้น 

[3] สุนทรยีศาสตร์เป็นสาขาหนึง่ของคุณวิทยาเป็นศาสตร์ท ีว่่าด้วยเรือ่งความงาม โดยเฉพาะอย่างย ิง่กค็ ือ 
ความงามในศิลปะ และยงัรวมไปถึงเรื่องรสนยิม และมาตรฐานทางคุณค่าส าหรบัตัดสินศลิปะด้วย นอกจากนี้  
สุนทรียศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีศลิปะ และท่าทหีรอืความรู้สึกนกึคดิท ีม่นุษย์มต่ีอศลิปะด้วย หมายถงึศาสตร์ท ีว่่าด้วย
ความรู้สึกอันมคีวามงามเป็นพื้นฐาน เนือ่งจากสุนทรยีะเป็นศาสตร์หนึง่ของว ิชาปรชัญาโดยอยู่ในแขนงอภปิรชัญา แต่
ถ้าได้ฝึกฝนรสนยิมมาบ้างกเ็ห ็นแววความลึกซึ้งย ิง่กว่าคนธรรมดา ความหมาย อาจจ าแนกออกได้ 2 ค า สุนทรยีะ 
หมายถงึ สิ่งท ี่เก ีย่วกบัความนยิม ความงาม สุนทรยีภาพ หมายถงึ ความรู้สึกถงึคุณค่าของสิ่งท ี่งามและความเป็น
ระเบียบของเสียง และถ้อย ค าท ีไ่พเราะ สุนทรยีศาสตร์ จงึหมายถงึ วชิาท ีว่่าด้ วยความนยิม ความงาม จะเหน็ได้ว่า
สุนทรยีะ สุนทรยีภาพ และสุนทรยีศาสตร์ เป็นค าท ีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั เป็นปรชัญาท ีว่่าด้วยความงามท ีเ่ก ีย่วกบั
ความรู้สึกละเอียดอ่อนในความ 
        ปจัจุบันได้มีเทคโนโลย ีอุตสาหกรรมเข้ามา ท าให้งานภาพพมิพ์ท ี่เป็นงานสร้างสรรค์ได้หายไปจงึอยากจะ
ถ่ายทอดงานศลิปะภาพพิมพ์ให้เป็นท ี่รู้จ ักแพร่หลายมากย ิง่ข ึ้น ซึง่ออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะให้เป็น
นวตักรรม โดยวาดผลงานด้วยจนิตนาการของตวัเอง ในการออกแบบได้มกีารเช ือ่มโยงภาพผ่านพนัธกจิของวทิยาลัย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เป็นสื่อกลางเพือ่ถ่ายทอดงานภาพพมิพ์ให้ผู้คนรู้จกัได้อย่างแพร่หลายจากการออกแบบ
สร้างสรรค์งานศลิปะ2มิต ิโดยมแีต่พนัธกจิของการออกแบบและเทคนคิท ี่ผสมผสานกนัย ังสอดคล้องกบัหลกัของ
วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท ัง้ 5 หวัข้อ “CANDO” เพือ่เป็นการสืบทอดงานภาพพมิพ์รวมท ัง้ยงับรหิารภาพลกัษณ์
ในองค์กรให้คนรู้จกักนัเป็นอย่างแพร่หลาย  
 ผู้วจิยัเป็นศลิปินภาพพมิพ์จงึอยากถ่ายทอดงานสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบงานศิลปะภาพพมิพ์ โดยสร้าง
พนัธกจิมาเป็นรูปแบบศลิปะ เพื่อสร้างคุณค่าของศิลปะและส่งเสรมิวทิยาลัยอุตสาหกรรม อีกท ัง้เป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ในองค์การและเผยแพร่ให้คนนอกองค์กรได้รู้จกัวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากย ิง่ข ึ้น โดยการ
ออกแบบมสีัญลกัษณ์ท ีผู้่ออกแบบสร้างข ึ้นมาตัง้แต่ปรญิญาตรมีาเป็นตวัช่วยเสรมิในการถ่ายทอดผลงานสร้างสรรคโ์ดย
ท ีผู้่ออกแบบได้ต่อยอดจากผลงานศลิปนพินธ์ของผู้วจิยัให้มาร่วมกบัการเรยีนของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
เชงิสร้างสรรค์โดยการน าสัญลกัษณ์เพือ่มาเป็นส่วนหนึง่เท่านัน้ โดยการออกแบบผลติภณัฑ์นี้ เป็นแนวคดิสร้างสรรค์ท ี่
รอเกดิเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์และเผยแพร่ภาพลกัษณ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านผลงานทาง
ศลิปะ 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 ประสบการณ์ทางสุนทรยีะ หมายถงึ ประสบการณ์จากการท ีผู้่สร้างสรรค์ได้ศกึษาในวทิยาลยัอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกบัการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร ได้ประเดน็ค่านยิม 5 ประการ เพือ่ประยุกต์ใช้กบัการสร้างสรรค์  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่น าเสนอประสบการณ์สุนทรยีะในวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านผลงานศลิปะ 
2. เพือ่ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบภาพประกอบด้วยเทคนคิภาพพมิพ์โดยการสร้างสรรค์เป็นภาพประกอบ

ผ่านรูปแบบศลิปะ 
3. เพือ่ต่อยอดจากงานศลิปะภาพพมิพ์เข้าสู่การท าเป็นผลงานผลติภณัฑ์ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 แนวคิดการสร้างสรรค์ศ ิลปะภาพพิมพ์จากประสบการณ์สุนทรียในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ในรูปแบบของงานวจิ ัยและผลงานศลิปะ ผู้ว ิจยัก าหนดวธิ ีการด าเนินการว ิจยัเป็น
เทคนคิภาพพมิพ์ท ัง้ 5 เทคนคิ ดงันี้ 

1. ศกึษาอัตลกัษณ์ของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
2. วเิคราะห์กระบวนการสร้างเทคนคิภาพพมิพ์ ศกึษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและองค์ประกอบศลิป์ 
3. เร ิม่กระบวนการร่างภาพออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตวัเอง ให้เหมาะสมกบัพนัธกจิเพือ่เป็นการแสดงความ

เป็นนวตักรรมการออกแบบ  
4. วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ก าหนดแนวทางสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะต่อยอดจากการออกแบบใหเ้ป็นงานศลิปะ 

ในรูปแบบของท ัง้ 5 หวัข้อ ท ีส่ื่อสารของแต่ละหวัข้อเพือ่งานศลิปะ 
5. วเิคราะห์พนัธกจิจากอุสาหกรรมสร้างสรรค์ หาแนวทางทางเป็นการแสดงเชงิสัญลกัษณ์ท ัง้ 5 หวัข้อ เพื่อ

ออกแบบภาพให้เป็นสัญลกัษณ์เชงิผลงานศลิปะ โดยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้มีคุณค่า รูปแบบและมี
นวตักรรมเพิม่ข ึ้นจากเดมิ การสร้างสรรค์ออกแบบเป็นภาพและท าต้นแบบในรูปแบบสองมติ ิเพือ่เป็นการจ าลองรูปร่าง
และผลงาน 

6. การน าเสนอลวดลายโดยใช้สัญลกัษณ์ของสัตว์มาเป็นการสร้างองค์ประกอบทางศลิปะเพือ่ ส่งเสรมิวทิยาลยั
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการศลิปะภาพพมิพ์ผ่านเทคนคิท ัง้ 5 เทคนคิ 

7. จดัท ารูปแบบผลงานทางศลิปะเพือ่เผยแพร่พนัธกจิของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมกีระบวนการ
รายละเอียดตามแผนภาพ 

โดยผู้วจิ ัยยกตัวอย่างเทคนิคศ ิลปะภาพพิมพ์ผ่านผลงานศิลปะมาประยุกต์เป็นงานผลติภณัฑ์ ผู้ว ิจยัได้
ยกตวัอย่างเทคนคิภาพพมิพ์หนิ (Lithograph) มาเพือ่ให้ได้ศกึษาและเพือ่ต่อยอดกบัเทคนคิอื่นๆ ข ัน้ตอนกระบวนการ
สร้างสรรค์ เทคนคิภาพพมิพ์หนิ การล าดบัข ัน้ตอนผลงานเทคนิคภาพพมิพ์ห ิน(Lithograph) บนแผ่นอลูมินัม่ ในการ
ล าดบัข ัน้ตอนในแต่ละผลงานได้มคีวามคล้ายคลงึกนั จงึยกตวัอย่างในกรณตีวัอย่างท ีช่ดัเจนและสมบูรณ์ 
 
ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิคภาพพิมพ์หิน 
 เมือ่น าภาพร่างท ีส่มบูรณ์จะขยายใหญ่ด้วยเครือ่งถ่ายเอกสารโดยก าหนดขนาดของภาพ 65x90 เซนตเิมตร 
(On scale) เพือ่ให้สอดคล้องกบัแม่พมิพ์ขนาด 100x70 เซนตเิมตร จากนัน้น ามาวดัฉากของมุมภาพทัง้สี่ด้าน เพราะ
การขยายผลงานโดยเครือ่งถ่ายเอกสารอาจเกดิข้อผดิพลาดจากมุมฉากท ัง้สี่มุมของภาพอยู่เสมอจงึต้องวดัฉากของมุม
ภาพทัง้สี่ด้าน เมื่อวดัฉากเสรจ็จงึลอกลายเส้นผลงานลงบนแผ่นไขฟิล์มด้าน จากนัน้ลอกลายเส้นโครงสร้างของผลงาน
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ลงบนแผ่นไขฟิล์ม น าไขฟิล์มชนดิหน้าเดยีวอย่างด ี(Drafting Film SingleMatt) มาทาบโดยก าหนดเครือ่งหมาย “T” 
และ “I” (ท-ีบาร์/Register Mark) ลงไขฟิล์มบนหวัและท้าย โดยให้รูปผลงานอยู่ระหว่างกลาง ซ้ายขาวและบนล่าง โดย
วางแผ่นขยายของภาพร่างผลงานไว้ด้านใต้ไขฟิล์ม แล้วน าไขฟิล์มมาวางทาบทบัอีกครัง้ จากนัน้ด าเนนิการลอกแบบ
ลายเส้นภาพร่างต้นแบบให้ครบ การก าหนดเครือ่ งหมาย “T” และ “I” (ท-ีบาร์/Register Mark) เพือ่ลดปญัหาการ
คลาดเคลื่อนของตวัผลงานแต่ละสีท ีเ่ก ิดการท ับซ้อนกัน ไม่นยิมก าหนดทีแ่ผ่นอลูมิเนยีมเพราะอาจเกดิความ
คลาดเคลือ่นสูง เมือ่ ได้เพลทแม่พมิพ์ท ีผ่ลติมาจากโรงงานแล้ว อาจมคีราบไขมนัปะปนมาบนหน้าเพลทแม่พิมพ์ ควร
ล้างเพลทแม่พมิพ์ด้วยกรดซลัฟูรคิ (Sulphuric acid) 2 OZ(ออนซ์) : น ้าสะอาด 20 ลติร ผสมให้เข้ากนั น าผ้านุ่มมาชุป
แล้วมาเชด็ให้สะอาดให้ท ัว่ท ัง้เพลทแม่พมิพ์ในแนวตัง้และแนวขวาง 2 รอบ เพือ่ขจดัคราบไขมนัท ีส่กปรกออก แล้วล้าง
ด้วยน ้าสะอาดอีกครัง้ จากนัน้น าผงสนมิ (Ferric Oxide) ท ีผ่สมกบัเอทลิแอลกอฮอล์ ทาลูบบนกระดาษบรู๊ฟขาว จากนัน้
คดัลอกลงบนเพลทแม่พมิพ์ ไม่นยิมใช้กระดาษลอกลาย (Carbon Copy) เนือ่ งจากกระดาษลอกลายมคีวามเป็นไขท า
ให้ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ผงสนิม (FerricOxide) มีความคงทนและสามารถล้างออกได้โดยกระบวนการท ี่มนี ้ ามา
เกีย่วข้อง วธิที าน ากระดาษลอกลายวางบนเพลทแม่พมิพ์ และน าไขฟิล์มโครงร่างลายเส้นวางทาบทบัอีกครัง้หนึ่ง 
จากนัน้ใช้ปากกาลูกลื่นเด ินเส้นโดยลอกลาย T และ I ก่อนเพื่อไม่ให้เก ิดความคลาดเคลื่อนและตามด้วยโครงร่าง
ลายเส้นท ีก่ล่าวมาข้างต้นจนครบทัง้ภาพ เมือ่เสรจ็สมบูรณ์แล้วใช้คตัเตอร์กรดี T กบั I เบาๆเพือ่การมองเหน็ในการวาง
ต าแหน่งบนเพลทแม่พมิพ์ มกีารเตรยีมกาวกระถนิเป็นยางไม้จากต้นอะคาเซยี มมีากในประเทศแอฟรกิา การน าเข้ามา
ประเทศไทยมาจากประเทศอิรกั ก้อนคล้ายอ าพนั ไม่สามารถกินได้ โดยใช้ปรอทวดัความหนาแน่นของกาวประมาณ 
11-14 Baume เป็นการปรบัสภาพกาวกระถนิเพือ่ให้เหมาะสมกบักระบวนการ จากนัน้เทลงภาชนะน าไปแช่ตู้เยน็เพื่อ
ป้องกนักาวกระถนิไม่ให้เกดิการเน่าเสีย การกัน้ขอบด้วยกาวกระถนิ ก ัน้กาวบรสุิทธิข์องเพลทแม่พมิพ์ท ัง้สี่ด้าน เพื่อ
ป้องกนัคราบไขสกปรกจากสิ่งรอบตัวท ีไ่ม่ต้องการลงบนเพลทแม่พิมพ์ ส่วนท ีก่ ัน้กาวจะไม่สามารถตดิหมกึได้ เพื่อ
น าไปพิมพ์พื้นท ีร่ะนาบสีทบึ โดยใช้น ้ ายาเรดแลค็เกอร์ช่วยสร้างภาพเช ็ดลูบวนบนแม่พิมพ์โดยตรง แล้วเข้าสู่
กระบวนการพมิพ์ภาพผลงนได้ทนัท ี การเข ียนใช้วสัดุดนิสอไขตราม้า (Horse No.1818),ปากกาเคมกีนัน ้าตราม้าพื้น
ระนาบ(Plane) เพื่อเขยีนแม่พมิพ์ด้วยการวาดเส้น(Drawing) ให้เกดิน ้าหนกัท ีต่่างกนัไป การสร้างรูปทรงโดยการวาด
เส้นไล่น ้าหนกัอ่อน-แก่ โดยการก าหนดสีแต่ละเพลทแม่พิมพ์เป็นการสร้างน ้าหนกัเข้ม-อ่อนให้เหมอืนตามภาพร่าง
ข้างต้น หลงัจากเขยีนแม่พมิพ์ด้วยวสัดุไขท ัง้สองชนดิเสรจ็แล้วใช้ฟองน ้าบุด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุปแป้งฝุ่นลูบวนท ัว่ท ัง้เพลท
แม่พมิพ์ เพือ่เป็นการหยุดไขบนผวิแม่พิมพ์ จากนัน้หยดกาวบรสุิทธิเ์ลก็น้อยแล้วใช้ฟองน ้าลูบวนกาวให้ท ัว่ท ัง้แม่พมิพ์
รวมท ัง้กาวท ีก่ ัน้กรอบทัง้สี่มุม ลูบวนกาวบรสุิทธิใ์ห้บางด้วยฟองน ้าคล้ายแผ่นฟิล์มเพือ่รกัษาผิวหน้าแม่พมิพ์ เพือ่ช่วย
ให้วสัดุไขตดิผนกึอยู่กบัผิวแม่พิมพ์และเพือ่ร ักษาหน้าเพลทแม่พมิพ์ จากนัน้พกัแม่พมิพ์ไว้อย่างน้อยประมาณ 8-12 
ช ัว่โมงหรอื 24 ช ัว่โมง 
 จากนัน้เตรยีมกาวกรด ผสมเคมรีะหว่างกรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid) 5.6 มิลลิลติร(ML) กบักาว
บรสุิทธิ ์(Arabic gum) 8 ออนซ์ (OZ) โดยก าหนดให้แก้วตวงยาขนาด 1 ออนซ์ (OZ) เท่ากบักาวบรสุิทธิ ์8 รวมกนัแล้ว
จะเรยีกว่ากาวกรด (Gum Etch) เมือ่พกัแม่พมิพ์ประมาณ 8-12 ชัว่โมงแล้ว จากนัน้น ากาวบรสุิทธิม์าผสมกบักาวกรด 
สูตรในการกดักรด 60 : 40 เวลาประมาณ 5 นาท ีกล่าวคอื 60 คอืกาวกรด (Gum Etch) แล้วเจอืจางด้วยกาวบรสุิทธิ ์
40 เทให้กาวเข้ากนั ในระยะเวลา 5 นาท ี(การใช้การกดักรดแบบทดเวลา โดยใช้แปรงขนนุ่มลูบกรดสลบัไปมา เริม่ก ัด
กรดให้ท ัว่ท ัง้แม่พมิพ์ กระบวนการนี้เรยีกว่าการกดักรด (Etch Plane) 
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         1                            2                       3                            4                       5 
 

ภาพท่ี 1 ภาพการฟิกแสดงระดบัเข้ม-อ่อนของน ้าหนกัท ีใ่ช้ในการกดักรด 
 

เมือ่กดักรดครบ 5 นาท ีน าแม่พมิพ์ไปล้างน ้ าเปล่าให้สะอาด จากนัน้น าแม่พมิพ์มาเช ็ดด้วยฟองน ้าให้หมาด 
แล้วเทกาวบรสุิทธิใ์ห้พอเหมาะลงไปใช้อุ้งมอืท ัง้สองข้างลูบวนกาวลงบนแม่พมิพ์ระยะเวลาประมาณ 2 นาท ีแล้วใช้ผ้า
สาลูวนเป็นก้นหอยด้วยความเร็วสลบัข ึ้นลงให้เป็นลูกประคบทัว่ท ัง้แม่พมิพ์ จนเรยีบและบางสม ่าเสมอท ัว่ท ัง้แม่พมิพ์
และเช ็ดหลงัเพลทแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้คราบกาวท ีอ่ยู่บนแท่นพมิพ์มาโดนหน้าแม่พมิพ์ ท ิ้งไว้แห้งไม่เกนิ 24 ช ัว่โมง 
หลงัจากกดักรดแม่พมิพ์ห้ามโดนน ้าโดยเดด็ขาด จากนัน้เตรยีมกระดาษพมิพ์การเตรยีมกระดาษก าหนดให้กระดาษ
เท่ากนัตาม T และ I บริเวณด้านหลงัมีสัญลักษณ์ T และ I ท ี่ห ัวกระดาษตรงกับแม่พิมพ์ กระดาษทีใ่ช้พมิพ์ค ือ
กระดาษพมิพ์ภาพผลงาน ฟาเบรยีอาโน่ (Frabriano) หลงัจากก าหนดสัญลกัษณ์เข้าสู่กระบวนการพมิพ์ 
 

 
       
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ภาพการวางกระดาษและสัญลกัษณะบนกระดาษ 
ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์ 

 ปรบัสภาพหมกึพมิพ์ให้เข้ากบัการพมิพ์ โดยมผีงแมกนเีซยีมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder) 
ท ีม่ผีงแป้งละเอียดสีขาวใช้ปรบัสภาพหมกึให้เหนยีวข้นข ึ้นโดยประมาณอัตรา 1:1 โดยอยู่ท ีร่ายละเอียดงานเป็นส าคญั 
โดยปาดหมึกเลก็น้อยบนแท่นกลิ้งหมกึและใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งหมกึให้เรยีบเนยีนบางสม ่าเสมอท ัว่หน้าลูกกลิ้ง  จากนัน้
ล้างเขม่าด าบนแม่พมิพ์เพือ่ล้างคราบไขออกก่อนพร้อมพมิพ์ เตรยีมผ้าขาวนุ่มสะอาด,น ้ามนัทนิเนอร์,น ้ ามนัสน,แลค
เกอร์แดง,ฟองน ้า น าแม่พมิพ์มาสูญญากาศบนแท่น ใช้น ้ามนัสนเทลงบนผ้าเลก็น้อยเชด็ท ี่แม่พมิพ์ให้สะอาดเพือ่ล้าง
คราบไขสีด าออก แล้วใช้น ้าทนิเนอร์เทลงบนผ้าเลก็น้อยเชด็ท ีแ่ม่พมิพ์อีกครัง้ให้สะอาด ต่อมาใช้น ้ายาแลคเกอร์แดงเท
ลงบนผ้าพอประมาณเชด็วนให้เรยีบและบางสม ่าเสมอท ัว่ท ัง้แม่พมิพ์ จากนัน้ใช้สีบรสุิทธิผ์สมกบัน ้ามันสนเช ็ดลงบน
แม่พิมพ์ให้ท ัว่แล้วใช้ผ้าสะอาดเช ็ดตามจนเรยีบและบาง พกัแม่พิมพ์ท ิ้งไว้ 1-2 นาทใีช้ฟองน ้ าจุ่มน ้าแล้วเช ็ดให้ท ัว่
แม่พิมพ์จนกาวกระถนิและคราบหมกึเจือจาง แลคเกอร์แดง ท ี่เคลอืบไว้หลุดจนหมด เช ็ดน ้ าสะอาดหล่อเลี้ยงผิว

หัว
กร
ะด
าษ

 

ท้า
ยก
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ษ 

ด้านหลังกระดาษฟาบิอาโน่ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

755 

 

แม่พมิพ์ให้ท ัว่ น าลูกกลิ้งท ีเ่ตรียมไว้ข้างต้นกลิ้งหมกึบนผวิแม่พมิพ์สลบัเชด็น ้าให้ชุ่มช ื้นอยู่ เสมอ  เมือ่ล้างคราบเขม่าด า
หมดแล้ว จากนัน้ใช้ลูกกลิ้งท ีเ่ตรยีมไว้กลิ้งลงบนแม่พมิพ์โดยแบ่งเป็น 3 ชุด กลิ้งหมกึสลับการเชด็น ้า โดยกลิ้งหมกึ 10
ครัง้แล้วเชด็น ้า กลิ้งหมกึอีก 10 ครัง้นบัเป็น 1 ชุด พอครบ2ชุดให้เตมิหมกึเลก็น้อยแล้วน ามากลิ้งบนแม่พมิพ์จนครบชุด
ท ี3่ แล้วปิดหน้าเพลทโดยไม่ต้องกลิ้งกลบั จากนัน้น าถุงน่องเนื้อเนยีนป ัน้เป็นก้อนกลมๆ เชด็ท าความสะอาดคราบ
ละอองสิ่งสกปรกท ีไ่ม่จ าเป็นออกจากตวัแม่พมิพ์ เมือ่กลิ้งหมกึพมิพ์และเชด็ท าความสะอาดคราบละอองท ีไ่ม่จ าเป็นออก
จากแม่พมิพ์เรยีบร้อยแล้ว จงึท าการตรวจสอบแม่พิมพ์ เมื่อตรวจสอบแม่พมิพ์จนได้น ้าหนักและสีท ี่ต้องการแล้ว 
ข ัน้ตอนต่อไปคอืการพมิพ์จรงิ กลิ้งหมกึตามข ัน้ตอนการกลิ้งหมกึพมิพ์ท ีก่ล่าวไปข้างต้น กลิ้งสลบัการเชด็น ้าตามชุดท ี่
ก าหนด ตรวจสอบสภาพหมกึบนแท่นกลิ้งสีให้มคีวามเหมาะสมสม ่าเสมอ จากนัน้เข้าสู่กระบวนการการพมิพ์ โดยใช้
กระดาษฟาบิอาโน่ท ีก่ าหนด “T” และ“I” ไว้หลงักระดาษวางบนแม่พมิพ์ วางทบักระดาษบรู๊ฟ 5 แผ่นแล้วจงึวางทบัด้วย
แผ่นพลาสตคิ ปาดจาระบีบนแผ่นพลาสตคิเพือ่ ใช้หล่อลืน่ระหว่างไม้ครูดกบัแผ่นพลาสตคิ จากนัน้ปรบัแกรนคนัโยกลง
แล้วแล้วหมุนแท่นไปข้างหน้าตามจุดท ีก่ าหนดเริม่จาก Start และสิ้ นสุดท ี่จุด Stop จากนัน้ดงึแท่นพิมพ์กลับมาท ี่
ต าแหน่งเดมิ แล้วเกบ็จาระบีให้เร ียบร้อย ถอนกระดาษพมิพ์งานข ึ้นจากแม่พมิพ์โดยการดึงมุมทแยง หากดึงกระดาษ
พมิพ์งานด้านแนวนอนอาจท าให้กระดาษห ัก งอ ย ับ ขาดได้ แล้วย้อนกลบัไปท าตามท ี่กล่าวข้างต้นจนครบจ านวน
กระดาษพมิพ์งานท ีต้่องการ แล้วตากกระดาษพิมพ์ให้แห้งสนทิประมาณ 1 วนั เพื่อพร้อมส าหรับการพมิพ์แม่พมิพ์
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 กระบวนการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบเชิงสัญลักษณ์ในงานศิลปะ 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

พันธกิจของวิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ท้ัง 5 ข้อ 

ผลงานศิลปะด้วยงานเทคนิคภาพพิมพ์
จากอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
อุตสาหกรรมสร้าสรรค์ 

สัมภาษณ์บุคลากรในองค์กร 

ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพ์ 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

ผลการวิจัย  
 จากการได้เข้ามาศึกษาท่ีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้เรียนรู้และซึมซับกับ[4] อัตลักษณ์และพันธกิจท้ัง 
5 ข้อ “CANDO” ได้แก่ Charisma, Adaptability, Network, Determination, Opportunity ซ่ึงผู้วิจัยบูรณาการอัตลักษณ์
องค์กรร่วมกับเทคนิคภาพพิมพ์ได้ดังนี้  

1. ได้ผลงานทางท ัศนศลิป์จากพนัธกจิ โดยการตีความและรวบรวมข้อมูลในการใช้พนัธกจิท ัง้ 5 ข้อ เพื่อ
คุณค่าความส าคญั และส่งเสรมิพนัธกจิภายนอกองค์กรท ีน่อกเหนอืจากบุคลากรและนกัศกึษาในวทิยาลยัอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ 

2. ได้แนวคดิการออกแบบสร้างสรรค์งานศลิปะของวทิยาลยัอุตสาหกรรม จากการศกึษาวเิคราะห์พนัธกจิโดย
การออกแบบสร้างสรรค์รูปร่างโดยใช้สัญลกัษณ์ตวัละครท ีผู้่วจิ ัยเคยสร้างข ึ้นมาด้วยตวัเองซึ่งออกแบบใหม่และต่อ
ยอดจากตวัละครเดมิโดยใช้เทคนคิภาพพมิพ์ โดยสร้างคุณค่าให้กลบังานศลิปะนัน้ๆ 

3. การออกแบบผลงานทางศิลปะส าหรบัการประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากพันธกิจ 
สามารถใช้สอยได้ท ัง้ภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก โดยมกีารบูรณาการร่วมกบัเทคนคิภาพพมิพ์ 
        จากวิจยัครัง้นี้ได้ผลงานสร้างสรรค์ท ี่เหมาะสมเชงิทศันศิลป์  ซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมจากคุณค่าและ
ความส าคญัของพนัธกจิวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพือ่การก าหนดแนวคดิการออกแบบผลงานทางศลิปะส าหรบั
ในองค์กรและบุคคลภายนอก คอืผลงานศลิปะโดยท าท ัง้หมด 1 ชุดแบ่งเป็น 5 ผลงาน ท ีแ่ต่ละผลงานมาจากหวัข้อของ
พนัธกจิจากการออกแบบสร้าง 5 แบบ ผ่านเทคนคิภาพพมิพ์ท ีผ่สมผสานกนัแต่ละเทคนคิ โดยมอีงค์ประกอบทางศลิปะ
มาเป็นแรงบันดาลใจและการตคีวามจากการได้เข้ามาศกึษาวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรูปแบบและมอีอกแบบ
แตกต่างกนั 
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 ผลงานที ่1 หวัข้อ “Charisma”  
 ผู้วจิยัต้องการสร้างสรรค์งานศลิปะในรูปแบบ 2 มติ ิโดยผ่านตวัละครท ีผู้่วจิยัคดิค้น และการตคีวามหมายจาก
สัตว์ให้สร้างสรรค์และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ โดยให้ต ัวละครของผู้ว ิจยัเป็นตวัหลกัได้น านกยูงท ีเ่ป็นสัตว์ท ี่ม ี
ความสง่างามเหมาะกบัหวัข้อ และใช้สีส้มท ีเ่ป็นสีของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานในงาน
สีท ัง้ 6 สี ออกมาในรูปแบบเทคนคิภาพพมิพ์หนิ (Lithograph)  

 
 

ภาพท่ี 5 แบบร่างตวัอย่างหวัข้อ Charisma 
 
 ผลงานที ่2 หวัข้อ “Adaptability” 
 ผู้วจิยัต้องการสร้างสรรค์งานศลิปะ โดยสีหน้าตวัละครมคีวามคมเข้มกว่าเดมิ ให้เกดิความสอดคล้องกบัหวัขอ้
พนัธกิจ โดยได้น าก ิ้งก่ามาเป็นสัตว์ท ี่มกีารปรับเปลีย่นสี รูป ร่าง รูปทรง มาจดัองค์ประกอบศลิป์เพื่อท ีจ่ะถ่ายทอด
ร่วมกบัตวัละครของผู้วจิยัผ่านรูปแบบขององค์ประกอบศลิป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยมพีื้นผวิท ีเ่สมือนกิ้งก่าใน
รูปแบบของการพมิพ์เทคนคิสกรนี (Silk Screen)  
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ภาพท่ี 6 แบบร่างตวัอย่างหวัข้อ Adaptability 
 

 ผลงานที ่3 หวัข้อ “Network” 
 ผู้วจิยัต้องการสร้างสรรค์งานศลิปะ โดยน ามดท ีเ่ป็นสัตว์ท ีส่ามารถสื่อถึงหวัข้อนี้ได้มาสร้างสรรค์ในเทคนิค
ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) โดยใช้สี 2 สี ค ือ ด ากบั ส้ม ถ่ายทอดผลงานให้เป็นงานภาพพมิพ์ท ี่มกีารใช้ ลิโนคัต
ผสมผสานให้เกดิน ้าหนกั มติเิพือ่ให้ภาพสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 7 แบบร่างผลงาน Network 

 ผลงานที ่4 หวัข้อ “Determination” 
 ผู้วจิยัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ โดยให้สีหน้าตวัละครมีความมุ่นมัน่ มัน่ใจ เพือ่เป็นการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
หวัข้อ ได้น าแมว มาเป็นสัตว์ท ีส่ื่อถงึหวัข้อนี้ ท ัง้ภายนอกและอุปลกัษณ์ของแมวท ีส่อดคล้องกบัหวัข้อ โดยให้หวัข้อนี้
ออกมาให้เทคนคิภาพพมิพ์โลหะ (Etching) 

 
ภาพท่ี 8 แบบร่างผลงาน Determination 
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 ผลงานที ่5 หวัข้อ “Opportunity” 
 ผู้วจิยัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ โดยให้สีหน้าตวัละครอ่อนหวาน เพือ่ ให้สอดคล้องกบัหวัข้อ ผู้วจิยัวเิคราะห์ให้
ม้าน ้าเป็นสัตว์ท ีใ่ห้เป็นหวัข้อนี้ โดยมาจากการกระท า ผ่านเทคนคิโมโนปริ้นสีน ้า (Monoprint - Watercolor)  

 
ภาพท่ี 9 แบบร่างผลงาน Opportunity 

 

 จากการท ีผู้่วจิยัสร้างสรรค์ คดิ และการสัตว์ท ีม่าประกอบ เข้ากบัพนัธกจิท ัง้ 5 ข้อ โดยท ีผู้่วจิยัได้ตโีจทย์และ
มาออกแบบแนวคดิเพือ่ท ีจ่ะส ร้างสรรค์ผลงานให้แต่ละหวัข้อ เข้าก ับเทคนคิต่างๆของเทคนคิภาพพมิพ์เพือ่การสร้าง
รูปแบบเชงิสัญลกัษณ์ สร้างสรรค์รูปแบบผ่านองค์ประกอบศลิป์ให้เป็นรูปแบบใหม่ และเป็นการสร้างนวตักรรมทาง
ศลิปะให้มคีวามก้าวหน้ามากข ึ้น เป็นท ัง้การโปรโหมดและส่งเสรมิวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และศลิปะภาพพมิพ์
ไปพร้อมกนั ท าให้ผู้วจิยัได้แนวคดิท ีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานศลิปะให้ออกมาในรูปแบบผลติภณัฑ์โดยผู้วจิยัได้ท าตวัอย่าง
ตามเทคนคิภาพพมิพ์ห ิน (Lithograph) ทีผู้่วจิยัยกตวัอย่างไปข้างต้นการท าผลงานศลิปะเป็นรูปแบบของผลติภณัฑ์นี้
ผู้วจิยัน าเสนอในรูปแบบอุปกรณ์ในส านกังานงาน ในรูปแบบของสมุดท ามอืโดยสร้างสรรค์ให้เป็นงานนวตักรรมกบังาน
ศลิปะมาเข้าด้วยกนั โดยมพีนัธกจิเรือ่ ง Charisma มาเกีย่วข้อง เปรียบเสมือนคุณสมบัตเิฉพาะทางด้านเทคนคิภาพ
พมิพ์หนิท ีเ่ป็นเทคนคิเฉพาะส าหรบัผู้ท ีศ่กึษาทางด้านศลิปะภาพพมิพ์เท่านัน้ เป็นเทคนคิท ีไ่ม่สามารถเรยีนรูปได้ด้วย
ตนเองและย ังไม่เป็นท ีน่ยิมในประเทศไทยมากนกั แต่เป็นท ีน่ยิมนต่างชาตเิพื่อน าเสนอเทคนคินี้ให้คนในประเทศไทย
รู้จัก และน าเสนอรูปแบบเทคนคิและผลงานทางศลิปะให้สามารถติดตวัผู้ท ี่ช ื่นชอบในผลงานศลิปะได้ทุกท ีแ่ละ
ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 10 ผลติภณัฑ์ตวัอย่าง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 แนวคิดการสร้างสรรค์ศ ิลปะภาพพิมพ์จากประสบการณ์สุนทรียในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว ิโรฒ ศึกษาแนวคดิการว ิจยั เรื่องพนัธกิจของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์ ได้ผลการศกึษาวิจยัเป็นแนวคดิการออกแบบและรูปแบบของงานศลิปะ เพือ่สร้างผลงานทางศลิปะให้มี
คุณค่าและเป็นการส่งเสรมิค่านิยมในวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมกีารบูรณาการร่วมกับเทคนคิภาพพมิพ์ 
โดยน าเทคนคิภาพพมิพ์มาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมยั และมกีารตคีวามห ัวข้อพนัธกจิผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ท ีม่กีาร
ตดัทอนจากทศันศลิป์ องค์ประกอบศลิป์และมาร่วมกบัตวัละครของผู้วจิยัท ีส่ร้างข ึ้นให้เป็นส่วนหนึง่การการออกแบบ 
รวมถงึการตคีวามจากสัตว์ท ีผู้่วจิยัตคีวามให้แต่หวัข้อผ่านสัตว์ต่างๆ ท ีม่ากจากอุปลกัษณ์ นสิัย ความเป็นอยู่ให้เข้ากบั
พนัธกิจของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสรมิประชาสัมพันธ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่
บุคคลภายนอกองค์กร อีกท ัง้ยงัเป็นผลงานแก่บุคคลให้ได้ช ืน่ชมและเรยีนรู้ผลงานศิลปะได้อีกด้วยจากการสัมภาษณ์
ผู้บรหิารและบุคลากรได้ค าแนะน าให้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะ ให้มคีวามเช ือ่มโยงกนัในแต่ละพนัธกจิของ
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมกีารเน้นสีส้ม ท ี่เป็นสีประจ าของว ิทยาลัยอุตส าหกรรมสร้างสรรค์มาเป็น
เอกลกัษณ์ให้สีเป็นการสื่อเป็นการแทรกผ่านผลงานทางศลิปะ โดยการออกแบบนัน้ผู้วจิยัออกแบบให้เป็นทางศลิปะเชงิ
นามธรรมไม่ได้สื่อให้เป็นสัญลักษณ์ท ีรู้่ เฉพาะภายในองค์กร ท ีส่ามารถเป็นผลงานทางศิลปะจากการสร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นการประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกทางหนึง่ 
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 โดยตวัละครของผู้วจิยัท ีส่ร้างสรรค์ ได้มโีอกาสแสดงงานนทิรรศการ ดนิเป้ือนหมกึ ครัง้ท ี ่10 ตอน ทศนยิม ณ 
ช่างชุ่ย โซน ช่างชุ่ยแกลอลี ่และนทิรรศการ A.P. See Something ณ ช่างชุ่ย โซน อาเนกป้าสงค์  
         [5] แนวคดิของผู้วจิยัสอดคล้องกบั วศิุทธิ ์พรนมิติร ช ือ่เล่น ตัม้ เป็นนกัวาดการ์ตูนชาวไทย และนกัสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ  เขาเริ่มเป็นท ีรู้่จกัในฐานะนักเขยีนการ์ตูนตัง้แต่ปี  1998 จากผลงานการ์ตูนชุด 
Hesheit ในนติยสาร Katch และ Manga Katch และ a day ด้วยเส้นสายง่ายๆ ฉบัไว และเนื้อหาท ีแ่ปลกไปจากการ์ตูน
ท ัว่ไป บางครัง้แฝงเอาไว้ด้วยปรชัญาและแง่คดิอันลกึซึ้งคมคายท ีแ่สดงออกอย่างเรยีบง่าย ท าให้ผลงานของเขาได้ร ับ
การกล่าวขวญัถงึท ัง้ในแง่ช ืน่ชมและไม่เข้าใจ ภายในเวลาไม่ถึงปีกเ็ป็นท ี่สนใจของคนญี่ปุ่น ท าให้เขามผีลงานท ีญ่ี่ปุ่ น
ออกมามากมาย จงึได้เกดิการ์ตูนท ีเ่ขาเขยีนแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นข ึ้น รวมท ัง้ฮชีอีิทซึง่เป็นผลงานท ีส่ร้างช ือ่ของเขากไ็ด้ถูก
ตพีมิพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกนั ด้วยผลงานท ีโ่ดดเด่น ท าให้เขาได้ถูกจัดอันดบัหนึง่ใน 250 คนทีน่่าจับตามองของ
โลก จากนติยสาร Elle ของญี่ปุ่ นให้เป็นหนึง่ใน 250 บุคคลท ีน่่าจบัตามองของโลก และเป็นหนึง่ในศลิปินคนส าคญัใน
แวดวงศลิปะวฒันธรรมญี่ปุ่ น [6] คาแรคเตอร์การ์ตูน “มะม่วงจงั” สาวน้อยหน้าตาน่ารกัน่าชงัท ี่เขาสร้างสรรค์ข ึ้น
กลายเป็นตวัการ์ตูนท ีโ่ด่งดงัในญี่ปุ่นและโลกโซเชยีลอย่างมาก วศิุทธิย์งัถอืได้ว่าเป็นนกัวาดการ์ตูนชาวไทยคนแรกท ี่มี
ผลงานตพีมิพ์ในญี่ปุ่นอีกด้วย 
         ผู้ว ิจ ัยได้น ารูปแบบผลงานของตัวศลิปินท ี่ใช้สัญลักษณ์เด็กผู้หญิงสื่อ ในงานเป็นการแสดงถึงลกัษณะ 
ความรู้สึกสภาพแวดล้อมเชงิสัญลักษณ์ สร้างตวัละครท ีเ่ป็นตวัประกอบภายในองค์กรเป็นการแสดงถงึสุนทรยีะของ
ผู้วจิยัท ีส่ื่อออกมาเป็นงานศลิปะรูปภาพประกอบ รวมไปถงึน าไปเป็นงานผลติภณัฑ์ได้ต่อไปในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพพมิพ์จากประสบการณ์สุนทรยีในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว ิโรฒ ศึกษาแนวคดิการว ิจยั เรื่องพนัธกิจของวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค
ภาพพมิพ์ ได้ผลการศกึษาวจิยัเป็นแนวคดิการออกแบบและรูปแบบของงานศลิปะ จงึจะต่อยอดจากผลงานศลิปะให้
เป็นงานผลิตภณัฑ์เพือ่เชงิพาณชิย์ การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเพือ่ให้เกดิคุณค่าและคุณประโยชน์จงึจะต่อ
ยอดให้เป็นงานผลติภณัฑ์ให้มกีารใช้งานโดยยงัมงีานศลิปะท ีส่ามารถตดิตวัไปทุกท ี ่โดยให้เป็นนวตักรรมผ่านผลงาน
ศลิปะสู่งานผลติภณัฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวคดิการสร้างสรรค์ศลิปะภาพพมิพ์จากประสบการณ์สุทรยีศาสตร์ในวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หาก
มโีอกาสต่อยอดผลงาน ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะดงันี้ ต่อไป 

1. สร้างสรรค์ผลงานจรงิโดยท าชุดผลติภณัฑ์เป็นคอแลคชัน่ท ัง้ 5 รูปแบบ 
2. อาจท าการ Work Shop เก ีย่วกบัเทคนคิศลิปะภาพพมิพ์ท ีผ่่านรูปแบบพนัธกิจของวทิยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ 
3. ควรต่อยอดภาพประกอบสู่การพฒันารูปแบบผลงานศลิปะให้ออกมาเป็นผลติภณัฑ์ เช่น เสื้อ , กระเป๋า, 

สมุด เป็นต้น 
4. ทดลองท าต้นแบบเพือ่ปรบัปรุง และสร้างความหลากหลายในผลติภณัฑ์ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 จากงานว ิจ ัยครัง้นี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก ว ิทยาล ัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อรญั วานชิกร ตลอดจนอาจารย์ในสาขาทุก
ท่านท ีไ่ด้ให้ความรู้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวจิยั และผู้มส่ีวนร่วมท ีเ่ก ีย่วข้อง ท ีใ่ห้แนวคดิค าแนะน าในการท า
วจิยัครัง้นี้ท าให้เกดิองค์ความรูปท ัง้ในรูปธรรมและนามธรรม ขอขอบคุณสถานทีส่ตูด ิโอภาพพมิพ์เพาะช่างท ีเ่อื้อเฟ้ือ
สถานทีใ่นการสร้างต้นแบบ และสุดท้ายขอขอบคุณเพือ่ พี ่น้อง ท ีเ่ก ีย่วข้องกบังานวจิยั ทุกคนล้วนเป็นแรงบันดาลใจใน
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บทคดัย่อ 
่ าพืงนฐานเป็น่ าั รคผู้่นใช้ในช รวติประว าวนั ปวัวุบันการักึษา่ าพืงนฐานเป็นส่วนหนึค้ ั รคส า่ญัในการักึษา

ด้านภาษาัาสตร์ ่ าพืงนฐานประกอบด้วม่ าเรรมกชืคอสัตว์ สัตว์เป็นสิค้ั รค่ ุ้นเ่มในชรวติขอ้มนุษม์ ในบรรดา 
สัตว์ต่า้ๆ “สุนขั ” เป็นสัตว์เลรงม้ั รคสามารถพบเห ็นได้ั ั ควไปในชรวติประว าวนั นอกวากนั งน “สุนขั ”ม ั้ ปรากฏอมู่ใน
นกัษตัรขอ้วรน และเป็นหนึค้ ในหกขอ้สัตว์ั รคม ร่ วามส า่ญัขอ้ประเััวรนอรกด้วม ้านวิว ัมนรง มุ่้เน้นักึษา
่วามหมามประว า่ าและ่วามหมามเปรรมบเั รมบขอ้่ าั รคปรากกฏ่ าพืงนฐาน “สุนัข” และัึกษากลวธิ รการใช้ 
่ าเรรมกชืคอสัตว์ “สุนขั” ในชรวติประว าว ันขอ้ชาววรน  อรกั ั ง้ ม ั้ สะั้อนให้เห ็นว่า่ า ส านวน และสุภาษติั รคปรากฏ  
่ าว่า “สุนัข ” มร่วามหมามแฝ้และสะั้อนในด้านวัฒนธรรมอม่า้ไร ้านววิ ัมนรง่รอบ่ลุมในด้านการักึษา
่วามหมามขอ้่ าและ่วามรู้เก รคมวกบัวฒันธรรมั รคสะัอ้นวากการใช้่ าเรรมกชืคอสัตว์ “สุนขั” ในบรบิัต่า้ๆ ผู้ววิมั
หว ั้ ว่า้านววิมันรงวะเป็นอรกหนึค้ ตวัช่วมให้กบัผู้ั รคั กึษาภาษาวรน ให้เข้าใวั ั ง้ ด้านภาษาและด้านวฒันธรรมอรกด้วม  

ค าส าคญั: ภาษาวรน  สุนขั  การักึษา่วามหมามขอ้่ า  สุภาษติ  วฒันธรรม 

Abstract 
The kernel words are the words that people use every day in their lives. Nowadays, studying 

kernel word is one of the most important part in studying linguistics field.  The kernel words include  
animals as well. Animals are not strangers for people. Among them ‘dogs’ are livestock that are often 
seen in daily life. It is appeared in the twelve zodiac animals of Chinese culture and in the big six 
animals of China. In this paper,thevital role of Semantics: the original meaning of dog in Chinese, and its 
extended meaning, the way how people use the word ‘dog’ in their daily lives, and the word plays, 
idioms, proverbs, allegorical sayings and culture concerning the kernel word ‘dog’ is presented. This 
article comprehensively covers the semantic and cultural knowledge of Chinese kernel word ‘dog’ in 
different contexts: inferred meanings, extended meaning, idiomatic phrases,  and the different uses of 
langugeto describe different natures. It is hoped that this research would be a great help for the ones 
who study Chinese language in understanding the culture and its language. 

Keywords: Chinese; Dog; Semantics; Idioms; Culture 
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Introduction 
In JiaYande's book 汉语语义学/ Chinese Semantics, the author points out that semantics is a 

part of language. In order to understand the details of semantics, it is necessary to understand the whole 
language first. Most of the schools of modern semantics in foreign countries do not talk about semantics, 
but have their own or their subordinate linguistic views. At present, many domestic academic discussions 
about semantics are based on another part of language, grammar. This important discussion involves 
the view of the whole language.[1] 

In 语义学概论/ An Introduction to Semantics by Li Fuyin, the author points out that the 
research objective of semantics is the meaning of language. Semantics is the most important one 
covering the three levels of language (sound, form and meaning). Because whether it is the voice or the 
body of language, if there is no meaning, it cannot be used for communication. It can also be said that 
the research scope of semantics is a vast ocean.[2] 

From the above definition, we can know that semantics is an important part o f human 
communication in human society. When communicating, we should also understand the meaning of each 
other's words. Therefore, it is very important to study semantics in every human language. It is also a 
very important part to study the way of thinking and human psychological state.  

Since people are involving in human society, it is very important to study the meaning when one 
communicates with another, animals also play the important role in human daily life: the role of animals 
as human companions. All kinds of animals are kept as pets, from invertebrates such as tarantulas and 
octopus to insects, including reptiles and birds. But the best preserved pet species are mammals, such 
as dogs, cats and rabbits. Whether in history or prehistory, animals were the first theme of art. For 
example: 

China's twelve zodiac; rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, chicken, dog 
and pig. 

Animals are complex multicellular organisms with a nervous system that can track or capture 
food. From the simplest ( invertebrates) to the most complex (mammals), it can be divided into six 
categories: (1) invertebrates, (2) fish, (3) amphibians, (4) reptiles, (5) birds, (6) mammals. In Swadesh 
Lists, the animals mentioned are: fish, bird, dog, lice and chicken. 

 

Objectives 
Starting from the sound of the dog's kernel word, the existing materials of the Chinese 

languageare used to analyze its sound, semantics and cognitive semantics. This paper aims to observe 
the semantic study of the kernel word of the dog: the cultural characteristics of the Chinese nation, and 
to provide information to help the academic community understand the folk customsand cultural 
mentalityof China. 

Literature Review 

In recent years, most experts in academia have made in-depth research on kernel words.  The 
results of Professor Huang Shuxian’s research on Chinese Kernel words are worth to learn. For example: 
‘比较词义探索/ Exploring the Meaning of Comparative Words’(2011), ‘汉语核心词“星”音义
研究/ Exploring Research on the sound meaning of Chinese kernel word‘Star’’(2010), ‘汉语核心词



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มัว วิวมั ”่รั ง้ รัค 13 
วนั รัค2 0- 21 มรนา่ม 2562 มหาวิัมาลมััรรน่รินัรวิโรฒ 

 

766 

 

766 

“足”研究/ A Study of Chinese Kernel Word ‘Foot’’(2007), ‘汉语核心词“我”研究/ A Study of 
Chinese Kernel Word ‘I’’ (2007), ‘说“手”/ Discussing about ‘Hand’’(2004) and many more.  These 
monographs give a great effect on this article. 

In recent years, more literatures about dogs relating to culture, Chinese six animals and idiomatic 
phrases have been conducted.  For example: ‘古代六畜之一--狗/ One of the Chinese Ancient Six 
Animals-Dog’(1995), ‘《说文解字》反应的六畜文化/ Six Animals Culture Reflected in Three 
Character Classic’(2008), ‘汉语熟语语义的文化研究分析/ A Cultural Study of The Semantics of 
Chinese Idiomatic Phrases’(2012), ‘汉语熟语中“狗”的文化阐释/ The Cultural Interpretation of 
‘Dog’ in Chinese Idioms’(2006) and so on.  And the professor Huang Shuxian mostly researched about 
kernel words.  But he hasn’t researched about ‘dog’ separately yet.However,by reading these researches 
on other kernel words, idiomatic phrases and Chinese ancient six animals have been a great help in 
writing this paper. 

 

Methods 
Chinese language belongs to the Sino-Tibetan language family. In the study of Sino Tibetan 

language, it is necessary to master the general linguistics theory, semantics, cultural linguistics, 
phonology and language research methodology. It enables to conduct a more in-depth analysis and 
research on Sino-Tibetan languages. After systematic learning, the literature method to collect the kernel 
vocabulary materials of Chinese for the research is used. Among the kernel vocabularies, this paper 
studies the derivatives, semantic extensive uses, idiomatic expressions of the word ‘dog’. 

 
Results 

1.  Dog in Kernel Word 
‘Dog’ is the 21st place in the hundred words list of Swadesh.‘狗’《说文解字》犬部：’狗，

叩也。甲气吠以守。从犬，句声。 ’狗，扣击。狗声径砼如扣击，出气而吠叫,用以

守 御 。从 犬 ，句 声。 [3]It means, ‘Dog’in Origin of Chinese Characters, dog part: ‘dog, 
kowtow.Itbarks to defend.’From the dog, the voice ‘quan’, buckle . The sound path of the dog is like a 
buckle attack, which is used to defend. In Modern Chinese Dictionary (pg.461) explained, dog is a 
mammal, sensitive to smell and hearing, long and thin tongue, heat dissipation, yellow, black, white hair 
and other colors.[4] 

The dog has four feet and makes a ‘汪/wang’ sound. Dogs often catch up with cats, and most 
dogs will take a ball or stick. Dogs have better sense of smell and hearing than humans, but because of 
color blindness, they can't see color. Because of the anatomy of the eyes, dogs can see better than 
people in dim light. They also have a broader view. They also play an increasingly important role in 
participating in human activities, for example, military police (military dogs, police dogs, drug dogs), 
disaster relief (rescue dogs), and even caring for human life (guide dogs).  Their functions have been 
extended from traditional house guards and hunting animals to pets. 

According to the above description, the basic meaning of dog is that mammal having the sense of 
smell and hearing that are very sensitive, the tongue is long and thin, can dissipate heat, and is the 
earliest domesticated livestock.  In human daily life, vocabularies related to the word ‘dog’ can be seen. 
They are ‘猎狗/ hound’, ‘黑狗 / black dog’, ‘狼狗/ wolf - dog’, ‘疯狗/ crazy dog’, ‘狗窝/ doghouse’, 
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‘狗屎/ dog poo’, ‘遛狗/ walk a dog’, ‘狗食/ dog food’, ‘狗虱/ dog lice’, and so on.  It also has its own 
extensive meaning. They are: 

1) metaphor of bad guys, for example: 

(1) 人面狗心(human+ face+ dog+ heart): this word ‘人面狗心 ’combines with ‘人面
(human face)’ and ‘狗心(dog heart)’.  It is said that human face with beast heart. It serves as a 
metaphor for people with good looks and low talents. ‘Low talents’ refers to ‘狗心(dog heart)’.  

(2) 狗彘(dog+ swine): the literal meaning of the word ‘狗彘’ is ‘狗/ dog’ and ‘彘/ swine’.  
But its extensive meaning changes to ‘people who have malicious behavior or dishonorablebehavior’. 

2) abusive words, for example: 
(1) 狗崽子(dog+ son):  the literal meaning of the word ‘狗崽子’ is son of the dog.  And its 

extensive meaning changes to ‘son of a bitch’.  
(2) 小狗子(small+ dog): the literal meaning of the word ‘小狗子 ’ is small dog. And its 

extensive meaning changes to ‘slave’ and the other meaning describes to ‘bad guy’, use when insulting 
the other. 

3) humble, for example: 

(1) 狗命(dog+ life): the literal meaning is ‘dog’s life’.  Its extensive meaning is ‘self- effacing 
or humiliating’. 

(2) 狗官 (dog+ official): the metaphor is used for ‘disdainful or ridiculous call of the 
government officials’. 

4) flattery, for example: 
(1) 狗气(dog+ habit): the literal meaning is ‘dog’s habit’.  Its extensive meaning changes 

to‘bad habit’. This metaphor is used to describe the habit of flattering the superiors and the inferiors. 
These all are related to some of the habits of‘dog’ that are disgusted by people. These 

expressions are used to describe human’s characteristic in a pessimistic point of view. In Chinese culture, 
expressions relating to dogmostly have the derogatory meanings. 

2.The ‘Dog’ in Chinese Six Animals 

As early as in Chinese ancient times, Chinese ancestors chose horse, cow, sheep, chicken, dog 
and pig to raise and domesticate according to their own needs and understanding of the animal world. 
After a long period of time, they gradually became livestock. In the ‘三字经 / Three Character Classic’ 
exegesis, there is an incisive comment on the ‘马牛羊，鸡犬豕。此六畜，人所饲/ horse, cow, 
sheep, chicken, dog and pig, these six animals, people feed them’. [5]Cows can farm, horses can bear 
heavy burdens, sheep can provide sacrificial utensils, chickens can report the morning, dogs can guard 
the night against disease, pigs can feast the guests . Then, chickens, sheep and pigs, the sins of animals, 
are born to prepare for the eaters . Six animals have their own advantages. In a long agricultural society, 
they provide basic guarantee for people's life.   

The dog is one of the Chinese traditional six animals. The ancient ones are called‘犬(quan)/dog’. 
Nowadays, it is called as ‘狗(gou) / dog’.  In zoology, it is a mammal, carnivore, and canine.  Dogs are 
one of the first animals to be domesticated by humans . In addition, it is also one of the earliest 
domesticated livestocks. The dog can help the ancients in hunting, and is a good helper as the house 
guard. The dog is devoted himself to its duty, its merit. Its weak point is to provoke right or wrong and 
give people a bad impression. For example, the idiom, 狗 急 跳 墙 (literal meaning- 
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dog+anxious+jump+wall),means beast will do something.  Just as a dog will leap over a wall in 
desperation. 

Dogs are sometimes referred as ‘the best friends of mankind’because they are kept as domestic 
pets, usually loyal and accompany people. Dogs like to be spoiled, but only when they can see the 
hands of their pet first before they do. Some dogs are used as pet; others are used to help people work. 
They are popular pets because they are usually playful, friendly, loyal and having the ability to listen to 
and recognise human voices.  

As early as in the Paleolithic era, which relied on collecting and fishing for the living, the dogs 
began to evolve slowly from the wolves, and they lived with each other . They were smart and loyal, and 
became the best helper for the ancients to hunt.  Because the dog was domesticated as a livestock at 
the beginning, its role was to serve as the human guards or to hunt. The dog was faithful to human 
beings for human work, but it was reminiscent of the slaves who attached to the dignitaries and sold 
their lives for the dignitaries.  Nowadays, dogs often have jobs; police dogs, military dogs, rescue dogs, 
fire dogs, postmen dogs, hunting dogs, herdsmen dogs. The dog is also one of the twelve Chinese 
zodiac signs (the zodiac is a very old-fashioned method of Chinese folklore, also known as the genus, 
which has now evolved into a custom).[6] 

3.  Semantics of the dog showing human characters 

Chinese language is a kind of expanding and developing language, and there are many words for 
‘dog’, but strangely, the words for loyal and lovely dogs are mostly commendatory. In fact, dogs were the 
first livestock trained to accompany human beings. It can be said that it is the most faithful friend of 
mankind. 

Dogs are mostly commendatory words, such as ‘狗一般的忠诚(dog+as+loyality)/ as loyal as a 
dog’ to describe the loyalty of a person.  In English, ‘Lucky dog’ is used to describe lucky people.  The 
situation in Chinese, it seems that almost all the words related to dog are derogatory .  For example; ‘蛙
鸣狗吠(frog+croak+dog+bark)/frog croaking, dog barking’, which describes poor writing;  ‘狗仗人势

(dog+battle+human+power)/ like a dog threatening people on the strength of the power of its master’, 
which describes be a bully under the protection of a powerful person; ‘狗 眼 看 人
(dog+eyes+look+human)/ dog eyes to see people low’, which describes look down upon everybody else, 
judge people by wealth and power; ‘鸡鸣狗盗(chicken+crow+dog+steal) / cock crowing, dog stealing’, 
which is a metaphor for poor skills; ‘狼心狗肺(wolf+heart+dog+lungs)/ wolf heart, dog lungs’, be as 
cruel as a wolf, cruel and unscrupulous; completely without conscience, and so on. These words are 
used to describe the bad guys, poor skill, bad attitude and  in case of looking down others. 

In ancient China, agriculture was the mainstay, cow and horse were the main production tools 
and means of transportation respectively. The Chinese attitude towards dog is largely influenced by their 
social and historical reasons. Dogs had little effect other than providing meat and housekeeping.  Dogs 
have received negative criticism because of their ‘fierce face ’ and ‘waving tail’.  Since the dog is loyal to 
its owner, once it encounters a hostile person, it will become extremely fierce, thus making its role as a 
‘bad guy’ in the eyes of ordinary people. 

With the development of history and the spread of this trend, derogatory words of dog are 
becoming more and more intense in the growth and expansion of Chinese so that commendatory words 
of dog are gradually fade out of Chinese, and forming the current situation. The reason may be related 
to the decline of the role of dogs in the daily life of people. For example, in the past, people used to rely 
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on the dog to hunt for the living, but gradually the dog only had the role of caretaker and yard guard. 
This decline of its status made people only see the 'loyal' of the dogs. 

4.  Dog Culture in Chinese Idiomatic Phrases 

Social culture is the most important factor in the formation of Chinese idioms . All types of 
idiomatic phrases (熟语) and their generation have certain cultural roots and cultural backgrounds, 
which is called the cultural motivation of Chinese idioms. It also discusses the types of idioms and the 
cultural motivation of idioms. At the same time, idiomatic phrases are the embodiment and mirror image 
of culture. The cultural world of Chinese idiomatic phrase covers all aspects of culture as well as the 
cultural motivation it produces. It is rich, broad and profound, and related to the understanding of people 
on culture and life thoughts. Thus, these all are dialyzing of the Chinese culture containing Chinese 
idiomatic phrases. 

Idiomatic phrases are the gradual formation of language in the long -term development process.  
From the perspective of cultural linguistics, idiomatic phrases are loaded with rich cultural connotations, 
and they reflect the wonderful human world.  In Introduction to Lexicology，the scholar Zhang Yong 
Yan said that ‘they are the same as words, not organized temporarily while people are saying or talking , 
but they exist in the language in a ready-made form and in a fixed meaning’. From the perspective of its 
structure, idiomatic phrases are phrases or sentences that are familiar to people, generally cannot 
change their structure arbitrarily, and have close semantics and harmonious speech. They are lexical 
units that are used independently in language. It basically includes idioms (成语), proverb (谚语), 
common saying (俗语) and allegorical saying (歇后语).  In the language, the general phrases are 
temporarily combined, and the various idioms are stereotyped after long -term use. It has rich content, 
summarizes the results of people's understanding, and is highly colloquial and lively.[7] 

Language is the product of national psychology and the carrier of national culture.  The linguistics 
phenomenon of animal which is somehow figurative of people is common among all nationalities in the 
world. Each animal carries attitudes and feelings of people towards it.  Since the dog has had a close 
relationship with human beings, people have two attitudes towards dog: one side praises the dog's 
loyalty, obedience, and cleverness, and on the other hand, despise the dog's dependence.  The cultural 
meaning of these two aspects actually stems from the ‘dog’ animal as a livestock for the looking home or 
as a social function of the hound: it is the pros and cons of the same characteristics. 

There are a large number of idioms (成语), proverb (谚语) and allegorical saying (歇后语) 
which includes dog.  The below is showing the dog idiomatic phrase; 

1)  About Dog Idioms (狗的成语) 
There are some idioms about dog, such as: 偷鸡摸狗,人模狗样,贼头狗脑,捉鸡骂狗,鸡

肠狗肚, and so on. 
偷鸡摸狗(steal the chicken, touch the dog)：指偷窃的行为。也指不正经的勾当。

Do things stealthily, the act of stealing. It also refers to the behavior is dishonest. 
人模狗样(human style, dog character )：身分是人，举止形容却像狗。多用于嘲

讽。It means that pretending to be what one is not . He is a man, but he behaves like a dog. It is often 
used for ridicule. 

贼头狗脑(thief head, dog brain)：偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的样子。In a sneaky way, looks 
like furtive.  Don’t want know the others. 

捉鸡骂狗(catch a chicken and scold a dog)：比喻表面上骂这个人，实际上是骂那

个人。It means to scold this person on the surface, but actually want to scold the other person. 
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鸡肠狗肚(chicken’s intestines and dog's stomach)：比喻狭窄的度量，狠毒的心肠。A 
metaphor for narrow tolerance and vicious heart. 

2)  About Dog Proverbs (狗的谚语) 
There are some proverbs about dog, such as : 走狗,挂羊头卖狗肉,猫一天，狗一天,嫁

鸡随鸡，嫁狗随狗, and so on. 
走狗(running dog)：本指猎狗，今比喻受人豢养而帮助作恶的人，一般用来形

容谄媚的人或阿谀奉承的人。It means originally referring to a hunting dog, it is now used to 
describe a person who is kept by others and helps to do evil . It is generally used to describe a flatterer. 

挂羊头卖狗肉(hanging sheep's head and selling dog's meat)：用来比喻那些用好的名

义做招牌，实际上干的是低劣的买卖，狡诈欺骗的一种行为，就好比现如今很多所
谓的慈善机构打着慈善的名义，实际上是往自己口袋里捞钱。It is used to describe 
those who make signs in good names, but actually do bad business, a kind of cunning and deceiving 
behavior, just like many so-called charities nowadays are in the name of charity, actually they are 
looking for money for their own pocket. 

猫一天，狗一天(a day like cat, a day like dog)：意思就是说一会儿这样、一会儿那

样，变化非常快。It means that now like this, later changes the others one, it changes very fast. 
嫁鸡随鸡，嫁狗随狗(marry the chicken, follow the chicken and marry the dog, follow the 

dog)：大意是无论自己嫁给了谁，不管对象好坏，都应当同他一起生活。The main 
idea is that no matter who you marry, no matter who you are, you should live with him. 

3)  About Dog Allegorical Sayings (狗的歇后语) 
There are some allegorical sayings about dog, such as : ‘打狗看主人(beating the dog to see 

the owner)——势利眼(means snobbishness)’、‘贼被狗咬(the thief is bitten by dog)——不好声

张；难出口(means hard to say; hard to speak out)’、‘咬人的狗不露齿(biting dog does not show 
teeth) ——暗中伤人(means hit below the belt)’、‘排骨抛饿狗(throw the pork ribs to the dog)——
有去无回(means no return)’、‘俩狗打架(two dogs are fighting)——以牙还牙；你咬我，我咬
你(means eye for eye; If you bite me, I bite you back)’、‘瞎狗逮兔子(blind dog catches rabbit)——
碰到嘴上(means no need to effort, it comes automatically)’、‘丧家的狗(bereaved dog) ——无家
可归；东游西游(means homeless, nowhere to run or panic; go everywhere)’, and so on.  

Most of the idioms are from the perspective of literati . The literati startfrom the traditional moral 
concept and look at the image and behaviour of the dogs in a scrutiny manner. Therefore, the 
despicableness of the dogs is extremely derogatory and unrelenting.  In the idiomatic phrases, treating 
dogs as a heterogeneous and inferior livestock is more common, so although they are repulsive to dogs, 
the attitude of denying dogs is more of ridiculing the ignorance of the dogs. Idiomatic phrases of dog can 
highlight the depth of human morality, personality and human living culture. 

 

Discussions 
The word ‘dog’ is included in the Swadesh lists. In particular Chinese societies, the implied 

meaning of something or someone having negative attitude or mindset is described by using the terms 
related to the word ‘dog’. Even ‘dogs’ are loyal and helpful, some people regard ‘dogs’ as being inferior 
in all levels of animals. For example, based on the above description, the meaning of the word ‘dog’ 
mostly receives negative connotation, and the original meaning changes to ‘bad’, ‘abusive’, ‘humble’ and 
‘flattery’ meanings. However, in the ancient times, they were regarded as one of Chinese big six animals 
that offered great help to Chinese people in everyday life, and some people still appreciate their help. 
Thus, it is known that there are some other communities which regard ‘dogs’ as family members. 
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Moreover, as time changes, the role of ‘dogs’ and their duty in societies have also changed. People tend 
to acknowledge their intelligence, and ‘dogs’ have been serving as serviced dogs in different areas. 
From this, the growing trust of people in the reliability and dependability on ‘dogs’ can be seen. 

In ‘The Cultural Interpretation of ‘Dog’ in Chinese Idioms’,Tang Wei Ping and Liang Huan also 
stated that‘Language is the product of national psychology and the carrier of national culture ’.  The 
linguistics phenomenon of using animals as a metaphor for human is common in all ethnic groups in the 
world, and each animal carries attitudes and feeling of people towards it.  Since dogs and humans have 
an inextricable bond, people have two attitudes on dogs.  Some people, they praise the dogs for 
faithfulness, obedience and cleverness; on the other hand, they despise dependence of the dogs.  The 
cultural meaning of these two aspects actually originates from the social function of the ‘dog’ as an 
animal for the people to care for the home or as a hunting dog. Thus,positive and negative 
interpretations of the same characteristics have been arisen.[8]Therefore, in Chinese language, the 
evolution of positive phrases derived from ‘dogs’,in describing the loyalty of people,can be seen, and are 
widely used in the society. However, still, most of the negative words and idiomatic expressions 
concerning ‘dogs’ can be heard as well. From these, it can be seen that people are having various 
mindsets on ‘dogs’, and their choice of words in communication are varied based on their attitude and 
experiences towards ‘dogs’. The derived and extensive use of languages based on the term ‘dog’ are 
learned and studied. 

 

Conclusions 
According to the above description, in the process of studying the Chinese kernel word 

‘dog’fromthesemantic point of view, its own basic meaning, its roles in daily lives of people, different 
interpretations of it from different perspecdtives,its importance and involvementin the Chinese big six 
animals, the status, and use of the term in idiomatic expressions are widely seen and studied.Through 
this paper, all can understand the Chinese cultural meaning of dog, and how Chinese people use the 
derived and extensive uses of the word in everyday expressions through the language. In addition, the 
cultural use of the word in ancient and present times can be known. There are two kinds of opinions of 
people treating ‘dogs’; commendatory and derogatory. However, the meaning of derogatory meaning is 
more than the meaning of commendatory.In conclusion, this paper presents the study of Chinese kernel 
word ‘dog’ in semantics point of view.Various opinions and attitudestowardsit from different cultures and 
languages are studied, and it would enable people to comprehend the cultures of each other better, 
leading to a more communicative interpretation. 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพือ่ (1) เพือ่ศกึษากระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนจงัหวดัอ่างทองในการ
พฒันาองค์ความรู้ของว ิชาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บริการ (2) เพือ่ศกึษากจิกรรมการพฒันาองค์ความรู้ของว ิชาลลีาศ  
ทีม่ต่ีอการให้บรกิาร (3) เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวน
ร่วมของจงัหวดัอ่างทอง (4) ศกึษาผลการพฒันาท ีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ 
ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบเจาะจง เลอืกโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท ีอ่ยู่ในองค์ประกอบ คอื ชมรมลลีาศ จ านวน 5 ชมรม  
รวมท ัง้สิ้น จ านวน 19 คน ซึง่กลุ่มตวัอย่างท ัง้หมดอยู่ในจงัหวดัอ่างทอง  
 ผลการวจิยัตามจุดประสงค์ท ัง้ 4 ด้าน ส่งผลต่อการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิาร
โดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัอ่างทอง ต่อกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน มที ัง้หมด 7 ด้าน คอื (1) รูปแบบการ
สอน ได้แก่ ควรสอนประเภทลาติน อเมรกินัก่อน เต้นเป็นกลุ่มควบคู่กบัการร้องเพลง สอนจากจงัหวะช้าไปเร็ว 
เป็นจงัหวะท ีถ่นดั สร้างแรงจูงใจ และจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัวยั (2) ผู้สอนต้องมอีงค์ความรู้ท ีท่นัสมยั มทีกัษะ
ด ีมกีารถ่ายทอดความรู้ได้ด ีจดักจิกรรมเหมาะสมกับวยั ดูแลสมาชกิได้ท ัว่ถงึ มีบุคลกิภาพดี ตรงต่อเวลา ใจด ี
สุภาพ มจีติวทิยาในการสอน สอนแล้วผู้เรยีนมีความสุข (3) สิ่งแวดล้อม สถานทีต้่องเหมาะสม การคมนาคม
สะดวก มคีวามปลอดภัย พื้นฟลอร์ปูด้วยวสัดุท ีเ่หมาะสม เครือ่งเสียงด ีมีท ีจ่อดรถเพยีงพอ มคีวามเป็นส่วนตัว  
(4) องค์ความรู้เชงิปฏิบัต ิต้องใช้เทคโนโลยชี่วยในการเรียนการสอน น าความรู้ใหม่ท ีท่นัสมยัมาเพิม่เตมิอยู่เสมอ  
โดยมกีารจัดการองค์ความรู้เป็นระบบ (5) การจดัการ กจิกรรมตรงกบัความต้องการของชุมชน ชุมชนมส่ีวนร่วม
ทุกฝ่าย มกีารบรหิารจดัการสมัยใหม่ และส่งเสรมิมวลชนสัมพนัธ์ (6) ชุมชน เน้นความต้องการและประโยชน์ 
ของชุมชน มผู้ีน าชุมชนทีช่อบลลีาศ มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นกจิกรรมลีลาศท ี่ส่งเสรมิสุขภาพและแข่งข ัน  
(7) งบประมาณ มกีารบรหิารเป็นระบบ ชดัเจน มกีารประสานหน่วยงานทุกฝ่าย เอกชนร่วมส่งเสรมิ และมกีารจัด
งานลลีาศการกุศล 

ค าส าคญั: การพฒันาองค์ความรู้  องค์ความรู้ของวชิาลลีาศ  การให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมจงัหวดัอ่างทอง 
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Abstract 

 The purpose of this research were to study (1) To study the process of community participation 
in Ang Thong Province in the development of knowledge of dance subject towards giving service (2) To 
study the knowledge development activities of dances subject on service (3) To study the effect of the 
knowledge development of dance on service provision by community participation in Ang Thong Province 
Study the development results that affect the learning process of the community The sample group used 
in this research is specific select by using samples in the composition which are 5 dance clubs A total of 
19 people In which all samples are in Ang Thong Province 
 The results were as follows : (1)  (2) (3) The effect of knowledge development of dance on 
service provided by community participation in Ang Thong Province  Development results that affect the 
learning process of the community with all 7 sides is (1) Teaching model include should teach Latin 
American first dance in groups along with singing teach from slow to fast is a good rhythm  motivation 
and organize activities suitable for age  (2) Instructor must have modern knowledge have good skills 
good knowledge transfer organize activities suitable for age look after all members have a good 
personality polite have psychology in teaching taught and the learners are happy ( 3)  Environment 
location must be suitable convenient transportation is safe the floor is covered with appropriate materials 
good audio there is enough parking  privacy (4) Practical knowledge requires technology  to assist in 
teaching and learning  always bringing new and up-date knowledge by having systematic knowledge 
management (5) Management activities that meet the needs of the community communities participate in 
all parties with modern management and promote public relations (6) Community emphasizing the needs 
and benefits of the community there are community leaders who like dancing have a party is a dance 
activity that promotes health and competition (7)  Budget with systematic management clear there is a 
coordination between all departments private joint promotion and have a charity 

Keywords: Development of Knowledge, Knowledge of Dance, Community Participation in Ang Thong Province  
 

บทน า 
 “...ก ีฬามีความส าค ัญอย่างย ิ่ง ส าหรับช ีวติของแต่ละคนและชีว ิตของบ้านเมือง...” พระราชด ารัส
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ไว้ ณ วนัท ี ่16 ธนัวาคม 
2531 จากพระราชด ารสั การกฬีา คอื  หนทางสร้างคุณภาพคนและสร้างอนาคตชาติ การสร้างช ือ่เสียงเกยีรตภิูมิ
ของชาต ิซึง่มส่ีวนส าคญัอย่างย ิง่ต่อการพฒันาสังคม ดงัค ากล่าวท ีว่่า “กฬีาสร้างคน คนสร้างชาต”ิ แผนพฒันาการ
กฬีาแห่งชาต ิฉบับท ี ่6 (พ.ศ. 2560–2564) [1] ได้มุ่งหว ังให้การกฬีาเป็นส่วนส าคญั ของวถิชีวี ิตและส่งเสรมิให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมนี ้าใจนกักีฬาและสุขภาพชวีติท ี่ด ีท ัง้ด้านสุขภาพร่างกายและจติใจ การพฒันาการออก
ก าลงักายและการกฬีาเพือ่มวลชน ย ังไม่สามารถท าได้ต่อเนือ่ง และมปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากขาดผู้น าการออก
ก าลงักายและเล่นกฬีาท ีส่ามารถให้ความรู้และน าการออกก าลงักายได้อย่างถูกต้องในระดับท้องถิน่ นอกจากนี้ 
ยงัขาดการบูรณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานท ีม่เีครอืข่ายในระดบัท้องถิน่อย่างมปีระสิทธภิาพ 
 การกฬีาถอืเป็นกจิกรรมส่วนหนึ่งในการด าเนินชวีติของประชากรท ัว่โลกมาเป็นเวลานาน มพีฒันาการ
หลากหลายมติ ิและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง วตัถุประสงค์ในการพฒันาคุณภาพชวีติให้ประชากรมสุีขภาวะ
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ทีด่ ีจงึน ามาสู่ความตระหนกัรู้ในเรือ่ งสุขภาพ และคุณภาพชวี ิตอันเก ิดมาจากการออกก าลังกาย การเล่นกฬีา  
เพือ่พฒันาเรือ่ งสุขภาพ พลานามยัและเพิม่ปฏิสัมพนัธ์อันดขีองคนในสังคมทุกระดบั ซึง่หลายประเทศสามารถใช้
เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการแก้ไขปญัหาความมัน่คงของมนุษย์ และความมัน่คงของสังคมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
และประสิทธผิลจนเป็นท ีย่อมรบัอย่างกว้างขวางว่า การเล่นกฬีาเป็นวธิที ีม่ปีระสิทธภิาพมากท ีสุ่ดวธิหีนึง่ ท ีจ่ะช่วย
ให้ประชากรโลกสามารถเพิม่ประสบการณ์ชวีติด้านสังคม และอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข 
 รฐับาลมีนโยบายส่งเสรมิการกฬีาให้กบัประชากรทุกกลุ่ม ทุกพื้นท ี ่และทุกมิตภิายในประเทศ โดยการ

กระตุ้นให้เกดิการพฒันากฬีาเพือ่มวลชนผ่านกจิกรรมท ีห่ลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถงึ ส าหรบัประชาชนทัว่ไป 

กบั การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันเป็นป ัจจัยส าค ัญท ี่ผลักดันให้เก ิดนโยบาย และกิจกรรมส่งเสริมการกีฬ า 

เพือ่มวลชนอย่างต่อเนือ่ ง จนเกิดความตื่นตัว และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ด้วยว ิถชี ีวติของคนในป ัจจุบันได้

เปลีย่นแปลงไปจากในอดตี จากเดมิท ีใ่ช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่ในท ีพ่กัอาศยั เป็นชวีติท ีม่คีวามเรยีบง่าย และไม่มคีวาม

รบีร้อน แต่ในปจัจุบันมคีวามจ าเป็นต้องใช้ชวีติส่วนใหญ่อยูน่อกบ้าน เพือ่ไปประกอบอาชพี ซึง่ต้องเปลีย่นวถิชีวีติ
ท ีเ่ตม็ไปด้วยความเร่งรบี และมเีวลาจ ากดั จงึก่อให้เกดิการออกก าลงักายชนดิใหม่ ๆ ท ีเ่หมาะสมกบัการใช้ชวี ิต

แบบคนรุ่นใหม่มากข ึ้น และท าให้ประชาชนผู้ออกก าลงักาย จะต้องวางแผน และจดัการกบัเวลาในการออกก าลัง

กายและเล่นกฬีาให้เหมาะสมกบัวถิชีวีติของตวัเอง 

 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประสานงานกับสถานศกึษา โดยอาศัยความร่วมมอืกบัหน่วยงานรัฐ  

ทีเ่ก ี่ยวข้องในพื้นท ีร่ ับผดิชอบ เพือ่ให้มคีวามตืน่ตวั และตระหนกัในการพฒันาการกีฬา โดยสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชน ซึง่ประกอบไปด้วย 1. พ่อแม่ผู้ปกครอง 2. ชุมชน 3. สถานศกึษา 4. หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการพฒันากฬีาเป็นเครอืข่ายเช ือ่มโยงกัน โดยเฉพาะการจัดให้มีและส่งเสรมิก ิจกรรมกฬีาท ีม่คีวามเหมาะสม 

และสอดรบักบัวถิชีวีติของชุมชนท้องถิน่ 

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท ี่ม ีความส าค ัญท ีค่วรได้ร ับการพฒันาอย่างเข้าใจ เพีอ่ ให้มีศกัยภาพในการ  

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ ผู้สนใจท ัง้จากภายในและภายนอกชุมชนอย่างเตม็ท ี่ หากสอดคล้องกับวธิ ีการด ารงอยู่  

ของชุมชน จะก่อให้เกดิประโยชน์อย่างย ิง่ต่อการพัฒนาคนเพือ่ ให้เกดิจ ิตส านกึรกัชุมชนและเกดิการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพราะการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ชุมชนเป็นการศกึษาจากประสบการณ์ตรงของผู้ใฝ่รู้เอง  

และองค์ความรู้ท ี่ได้จากการศกึษาเป็นองค์ความรู้ในสถานการณ์จรงิเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกบัว ิถชีุมชน 

อย่างแท้จรงินัน้ย่อมกระตุ้นเร้าความใฝ่รู้และก่อให้เกดิความตระหนักถงึความส าคญัของแหล่งเรยีนรู้ชุมชนได้เป็น

อย่างด ี

แหล่งเรียนรู้ชุมชนคอืแหล่งเรยีนรู้ท ี่ถูกพัฒนาข ึ้นโดยชุมชนชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรู้

ทางเลอืกท ีม่รูีปแบบหลากหลาย เช่น บ้าน ศูนย์การศกึษาชุมชน ลานกีฬา ฯลฯ ซึง่แหล่งเรยีนรู้เหล่านี้ม ีบทบาท 
ในการถ่ายทอดความรู้และว ัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น จ ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท ี่ม ีชวี ิตช ีวา มีความเคลือ่นไหว  

ของกระบวนการเรียนรู้ของชาวชุมชนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  

อย่างแนบแน่น การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ชุมชนควรเป็นกระบวนการพฒันาขดีความสารถของชาวชุมชนให้สามารถ

สร้างสรรค์กระบวนการเรยีนรู้ และการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของชุมชนด้วยการร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ และปฏิบัตกิาร

ร่วมกนัอย่างมขี ัน้ตอน มีแผนปฏิบัตกิาร มรีะบบงานอย่างต่อเนือ่ง ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการพฒันาชุมชนโดยองค์รวม 
ก่อให้เกดิกระบวนการชุมชนพึง่พาตนเองอย่างย ัง่ยนื  
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ลลีาศกจ็ ัดเป็นกฬีาอันดบัท ี ่45 ของการกฬีาแห่งประเทศไทย กฬีาลลีาศสามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกว ัย  

มกีารจัดการแข่งข ันตัง้แต่ระดับเยาวชน ประชาชน ท ัง้สมคัรเล่นและอาชีพของการแข่ง ขนัระดับนานาชาต ิ
และระดบัโลก ในปจัจุบันองค์กร สมาคม กน็ิยมจดัการแข่งขนักฬีาลลีาศสมคัรเล่นระดบัอาวุโสเพิม่มากข ึ้น ได้แก่  

กรมพลศกึษา สมาคมกีฬาลลีาศแห่งประเทศไทยและชมรมลลีาศต่าง ๆ ด้วยลีลาศเป็นกฬีาและกจิกรรมการออก

ก าลงักายท ีใ่ห้ท ัง้ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ และสังคม รวมท ัง้

ช่วยพฒันาบุคลกิภาพและเข้าร่วมในสังคมอย่างดี ประชาชนบางส่วนมีความสนใจ และอยากท ี่จะเรยีนลีลาศ  

โดยมองเหน็ถงึประโยชน์และความส าคญัของกฬีาลลีาศท ีเ่ป็นสื่อในการออกก าลงักายท ีด่ ีสอนมารยาทในการเข้า

สังคม ซึง่เหมาะสมกบับุคคลทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะผู้สูงอายุ [2]  
ปจัจุบันแหล่งเรยีนรู้ชุมชนได้ถูกพัฒนาข ึ้นจากชุมชนและปจัเจกชนอย่างมากมาย แต่การด ารงอยู่ของ

แหล่งเรยีนรู้ชุมชนในปจัจุบันนัน้มคีวามแตกต่างจากแหล่งเรยีนรู้ชุมชนในอดีต กล่าวคอื ในอดตีแหล่งเรยีนรู้ชุมชน

มกัเน้นการถ่ายทอดความรู้ท ีเ่ช ื่อมโยงกบัคตคิวามเช ือ่ทางพุทธศาสนาหรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นคติความเช ือ่ของชุมชน

ท้องถิน่ นอกจากนี้กจ็ะเป็นความรู้ท ีส่อดคล้องกบัวถิกีารด ารงชวีติของชุมชนท้องถิน่เป็นด้านหลกัและการด ารงอยู่

ของแหล่งเรยีนรู้ชุมชนในอดตีก็มกัเป็นไปในลกัษณะของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งแตกต่างจากการพฒันาแหล่งเรยีนรู้
ชุมชนในยุคปจัจุบัน ซึง่เกดิจากการมส่ีวนร่วมของชุมชนอย่างแท้จรงิ 

จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ของภาคกลาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ประชากรส่วน

ใหญ่มอีาช ีพทางเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน และอื่น ๆ ซึง่เป็นอู่ข้าว อู่น ้า ท ี่ส าคญัแห่งหนึง่ของ

ประเทศไทย สภาพเศรษฐกจิของจงัหวดัอ่างทองอยู่ในฐานะท ีส่ามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี [3] ส าหรบัการ

ออกก าลังกายและเล่นกีฬ า นอกจากจะมีมห าวิท ยาลัยก ารกีฬาแห่งชาติ ว ิท ยาเขตอ่ างทอง ซึ่งเป็ น

สถาบันอุดมศกึษาท ีผ่ลติบุคลากรทางพลศกึษา ส่ง เสริมการเล่นกีฬา การออกก าลงักาย กิจกรรมนนัทนาการ 
และวทิยาศาสตร์การกีฬาแล้ว ก ็ยงัมีสถานทีอ่ีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนกฬีาจังหวดัอ่างทอง อุทยานสวรรค์

อ่างทองหนองเจด็เส้น โรงพยาบาลจงัหวดัอ่างทอง สวนน ้าจงัหวดัอ่างทอง สนามกฬีาจงัหวดัอ่างทอง ศาลากลาง

จงัหวดัอ่างทอง โรงเรียนต่าง ๆ และลานกฬีาหมู่บ้านในชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องการกจิกรรมกฬีาลีลาศ  

เพือ่ออกก าลงักายและเข้าสังคม แต่กย็งัขาดผู้น าการออกก าลงักายและครูผู้สอนทีม่คีวามเช ีย่วชาญทางกฬีาลลีาศ 

หรอืมกีไ็ม่เพยีงพอต่อความต้องการของชุมชนต่าง ๆ และชุมชนจงัหวดัอ่างทองย ังมจุีดเด่นในเรือ่งของความตัง้ใจ

จรงิ มคีวามพร้อมท ีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพฒันากีฬาลีลาศเพือ่ออกก าลังกายและการเข้าสังคม ดงัจะเห ็นได้จาก
ความเคลือ่นไหวเพือ่พฒันาและการเช ือ่มโยงเครอืข่าย ดงัจะเห ็นได้จากการตัง้ชมรม การส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ

แข่งข ันกฬีาลลีาศอาวุโสซึง่จ ัดโดยกรมพลศึกษา หรอืการจดังานบอลต่าง ๆ ของชมรม และสถานศึกษาต่าง ๆ 

โดยให้มกีารเต้นลลีาศด้วย   

จากบรบิทดงักล่าว ผู้ว ิจยัจ ึงต้องการศึกษารูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลีลาศท ีม่ ีต่อการ

ให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัอ่างทอง โดยมุ่งศกึษา รูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอ
การให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมจงัหวดัอ่างทอง 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

 1. เพือ่ศกึษากระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนจงัหวดัอ่างในการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอ

การให้บรกิาร 
 2. เพือ่ศกึษากจิกรรมการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิาร 

 3. เพือ่ศกึษาผลของการพัฒนาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ี่มต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ

จงัหวดัอ่างทอง ศกึษาผลการพฒันาท ีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน 

            4. เพือ่ศกึษาผลของการพฒันาท ีส่่งผลกระทบต่อกระบวนกรการเรยีนรู้ของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
แหล่งข้อมูลและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบเจาะจง เลอืกโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท ีอ่ยู่ในองคป์ระกอบ ดงันี้  

1) ชมรมลลีาศศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 5 คน  
2) ชมรมลลีาศโรงพยาบาลจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 5 คน  

3) ชมรมลลีาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหวัไผ่ จ านวน 3 คน  

4) ชมรมลลีาศเทศบาลเมอืงอ่างทอง จ านวน 3 คน  

5) ชมรมลลีาศมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิจ านวน 3 คน  

รวมท ัง้สิ้น 19 คน ซึง่กลุ่มตวัอย่างท ัง้หมดอยู่ในจงัหวดัอ่างทอง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ใช้การว ิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง (Structured 
interview)  

 2. ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้เช ีย่วชาญ  

 3. ประชาพจิารณ์ (Public hearing) เพื่อหารูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ของว ิชาลีลาศท ีม่ ีต่อการ

ให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัอ่างทอง  
วิธีด  าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วจิยัได้ด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลดงัต่อไปนี้   
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการศกึษาจากเอกสาร งานวจิยั และรายงานท ีเ่ก ีย่วข้อง

กบัการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศ และองค์ความรู้ของการใช้บรกิารต่อชุมชน โดยชุมชนมส่ีวนร่วม และน ามา

ประกอบเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยก าหนดให้ ผู้เช ีย่วชาญ  

3 ท่าน ตรวจสอบเครือ่งมอืแบบสัมภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง (Structured interview) ในประเดน็ต่าง ๆ และน าแบบ

สัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิารชมรม ผู้สอน ผู้เรยีน และตวัแทน

ชุมชน แล้วรวบรวมข้อมูลเพือ่ประเมนิ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์แต่ละประเดน็แล้วน ามาสร้างรูปแบบการพฒันา

องค์ความรู้ของว ิชาลลีาศท ีม่ ีต่อการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวัดอ่างทอง แล้วน ามาสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) โดยผู้เช ีย่วชาญ 3 คน น ามาประกอบการสังเคราะห์ สร้างเป็นรูปแบบ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 น ารูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของ

จงัหวดัอ่างทอง ท ีไ่ด้จากข ัน้ตอนที ่3 น ามาประชาพจิารณ์ (Public Hearing) โดยมตีวัแทนจากกลุ่ม 
ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ชมรมลลีาศศาลากลางจงัหวัดอ่างทอง 2) ชมรมลลีาศโรงพยาบาลจงัหวดัอ่างทอง 3) ชมรมลลีาศ

องค์การบริหารส่วนต าบลห ัวไผ่ 4) ชมรมลลีาศเทศบาลเมืองอ่างทอง 5) ชมรมลลีาศมหาวิทยาลยัการกีฬา

แห่งชาต ิในการก าหนดรูปแบบในข ัน้ตอนสุดท้ายเพือ่รายงานผลการวจิยั และน าไปใช้ต่อไป 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการศกึษาจากเอกสาร งานวจิยั และรายงานท ีเ่ก ีย่วข้อง

กบัการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศ และองค์ความรู้ของการใช้บรกิารต่อชุมชน โดยชุมชนมส่ีวนร่วม และน ามา

ประกอบเป็นข้อมูลเบื้องต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงชมรมทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าวจิยั 

 

                    ขัน้ตอนท่ี 2 สร้ างแบบ สัมภาษณ์อ ย่างมีโครงสร้าง  (Structured interview) โดยก าหนด ให้
ผู้เช ีย่วชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเครือ่งมอืแบบสัมภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง (Structured interview) ในประเดน็ต่าง ๆ 
และน าแบบสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิารชมรม ผู้สอน ผู้เรยีน 
และตวัแทนชุมชน แล้วรวบรวมข้อมูลเพือ่ประเมนิ ดงันี้ 
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงประเดน็ของการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศ 

ทีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมจงัหวดัอ่างทอง 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 น าข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์แต่ละประเด็นแล้วน ามาสร้างรูปแบบการพฒันา

องค์ความรู้ของว ิชาลีลาศท ีม่ต่ีอการให้บริการโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัอ่างทอง แล้วน ามาสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) โดยผู้เช ีย่วชาญ 3 คน น ามาประกอบการสังเคราะห์ สร้างเป็นรูปแบบ 
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ภาพท่ี 4 รูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชน 

มส่ีวนร่วมจงัหวดัอ่างทอง 
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ขัน้ตอนท่ี 4 น ารูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของ

จงัหวดัอ่างทอง ท ีไ่ด้จากข ัน้ตอนที ่3 น ามาประชาพจิารณ์ (Public Hearing) โดยมตีวัแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 

1) ชมรมลีลาศศาลากลางจังหวดัอ่างทอง 2) ชมรมลีลาศโรงพยาบาลจงัหวดัอ่างทอง 3) ชมรมลลีาศองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหวัไผ่ 4) ชมรมลลีาศเทศบาลเมอืงอ่างทอง 5) ชมรมลลีาศมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ 

ในการก าหนดรูปแบบในข ัน้ตอนสุดท้ายเพือ่น าไปรายงานผลการวจิยั และน าไปใช้ต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วม 

ของจงัหวดัอ่างทอง มาจากประชาพจิารณ์ (Public hearing) 
 

จากภาพที ่4) รูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของ

จงัหวดัอ่างทอง ท ีไ่ด้จากข ัน้ตอนที ่3 น ามาประชาพจิารณ์ (Public Hearing) โดยมตีวัแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 
1) ชมรมลีลาศศาลากลางจังหวดัอ่างทอง 2) ชมรมลีลาศโรงพยาบาลจงัหวดัอ่างทอง 3) ชมรมลลีาศองค์การ
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บรหิารส่วนต าบลหวัไผ่ 4) ชมรมลลีาศเทศบาลเมอืงอ่างทอง 5) ชมรมลลีาศมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิในการ

ก าหนดรูปแบบในข ัน้ตอนสุดท้าย ผลการว ิจยัพบว่า ผลของการพฒันาองค์ความรู้ของว ิชาลลีาศท ี่มต่ีอการ
ให้บรกิารโดยชุมชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัอ่างทอง ผลการพฒันาท ีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน  

มที ัง้หมด 7 ด้าน คอื (1) รูปแบบการสอน ได้แก่ ควรสอนประเภทลาตนิ อเมรกินัก่อน เต้นเป็นกลุ่มควบคู่กบัการ

ร้องเพลง สอนจากจงัหวะช้าไปเรว็ เป็นจงัหวะท ีถ่นดั สร้างแรงจูงใจ และจัดกจิกรรมให้เหมาะสมกบัวยั (2) ผู้สอน

ต้องมอีงค์ความรู้ท ีท่นัสมยั มทีกัษะด ีมกีารถ่ายทอดความรู้ได้ด ีจดักจิกรรมเหมาะสมกบัวยั ดูแลสมาชกิได้ท ัว่ถ ึง  

มบุีคลกิภาพด ีตรงต่อเวลา ใจด ีสุภาพ มจีติวทิยาในการสอน สอนแล้วผู้เรยีนมคีวามสุข (3) สิ่งแวดล้อม สถานทีม่ ี

ความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั พื้นฟลอร์ปูด้วยวสัดุท ีเ่หมาะสม เครื่องเสียงดี มที ีจ่อดรถ
เพยีงพอ มคีวามเป็นส่วนตวั (4) องค์ความรู้เชงิปฏิบัต ิต้องใช้เทคโนโลยชี่วยในการเรยีนการสอน น าความรู้ใหม่ท ี่

ทนัสมยัมาเพิ่มเตมิอยู่เสมอ โดยมกีารจดัการองค์ความรู้เป็นระบบ (5) การจดัการ กจิกรรมตรงกบัความต้องการ

ของชุมชน ชุมชนมส่ีวนร่วมทุกฝ่าย มกีารบรหิารจดัการสมยัใหม่ และส่งเสรมิมวลชนสัมพนัธ์ (6) ชุมชน เน้นความ

ต้องการและประโยชน์ของชุมชน มผู้ีน าชุมชนทีช่อบลลีาศ มกีารจดังานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นกจิกรรมลลีาศท ีส่่งเสริม

สุขภาพและแข่งขนั (7) งบประมาณ มีการบรหิารเป็นระบบ ชดัเจน มกีารประสานหน่วยงานทุกฝ่าย เอกชนร่วม
ส่งเสรมิ และมกีารจดังานลลีาศการกุศล 
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวจิยัน ามาสังเคราะห์ สร้างเป็นรูปแบบ ดงันี้ 1) รูปแบบการสอน ได้แก่ สอนเป็นกลุ่ม โดยให้

เต้นเดีย่วก่อน ประเมนิผู้เรยีน สร้างแรงจูงใจ สอดแทรกด้วยกจิกรรมเข้าจงัหวะท ีถ่นดั สอนประเภทลาตนิ อเมรกินั

ก่อน สอนแล้วผู้เรยีนสามารถเต้นได้ มคีวามสุข สอนจงัหวะเบ็ดเตลด็ สอนลลีาศควบคู่กบัการร้องเพลง สอนจาก

ช้าไปเรว็ 2) ผู้สอน ได้แก่ ต้องถ่ายทอดความรู้เก่ง ถูกใจสมาชกิ จดักจิกรรมเหมาะสมกบัวยั มบุีคลกิภาพด ีใจเยน็ 

สุภาพนุ่มนวล มีความ รู้ในลีลาศ เป็ นอย่างดี มีท ักษะดีและถูกต้อง ไม่ละเลยผู้ท ี่ เร ียน รู้ช้ า ตรงต่อเวลา  
3) สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคมนาคมสะดวก สภาพแวดล้อมด ีเป็นสถานทีท่ ีไ่ม่ทบัซ้อน พื้นฟลอร์ปูด้วยไม้หรอืวสัดทุ ี่

ไม่ลืน่ เครือ่งเสียงดเีร้าใจ มวีสัดุซบัเสียง มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอ มอีาหารและเครือ่งด ืม่บรกิาร มสีถานทีพ่กัผ่อน

เพยีงพอ ไม่มผู้ีคนพลุกพล่าน หรอืเด ินภายในฟลอร์ 4) องค์ความรู้เช ิงปฏิบัต ิได้แก่ จดักจิกรรมลลีาศร่วมกับ

ชมรมร้องเพลง มเีทคโนโลย ีมาช่วยเสรมิการเรียนรู้ สอนจังหวะง่าย ๆ ก่อน สอนจากจงัหวะช้าไปหาเร็ว  

5) การจดัการ ได้แก่ กจิกรรมตรงความต้องการของชุมชน สมาชกิท ีม่าช้าชมรมต้องดูแล ตัง้กลุ่มให้แสดงออกหรอื

โชว์และต้องบรหิารกลุ่มให้ได้ สมาชกิมเีวลาไม่ตรงกนัต้องจดัการเรยีนให้สมาชกิได้ สมาชกิมาร่วมกจิกรรมแล้วมี
ความสุข ระบบการจดัการให้สมาชกิเข้าถงึลีลาศได้ไม่ยาก 6) ชุมชน ได้แก่ ชมรมต้องช ี้แจงให้เหน็ถงึประโยชน์ 

ในการเข้าร่วมกจิกรรมกับสมาชกิ สร้างผลงานให้เหน็ช ัดเจน ผู้น าชุมชนให้การช่วยเหลอื เลือกผู้น าท ีน่่าเช ือ่ถ ือ  

ในสังคม ผู้น าท ีม่ใีจรกัในลลีาศ สมาชกิชมรมต้องมใีจรกัลลีาศและมาด้วยความสมคัรใจ มกีารจดังานสังสรรค์ และมี

การเต้นลลีาศ ส่งเข้าแข่งขนัส าหรับสมาชกิท ีม่คีวามพร้อม เปิดเพลงในสวนสาธารณะหรือสนามกฬีา มกีารจัด

สถานทีใ่นโดมหรอือื่น ๆ  ส าหรบัลลีาศ 7) งบประมาณ พยายามเสนอโครงการของชมรมไปยงั องค์การบรหิารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรือองค์กรของรฐัท ี่มงีบประมาณสนับสนุน ควรตกลงกบัวทิยากร  
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หรอืผู้สอนลลีาศในเชงิธุรกจิ การมาสอนของวทิยากรท ีไ่ ม่คดิค่าสอนบางครัง้อาจสร้างปญัหา ขอความอนุเคราะห์

งบประมาณหรือสถานที่จากนักการเมืองหรือสนามกีฬาประจ าอ าเภอหรอืจงัหว ัด มีค่าตอบแทนของผู้สอน 
และเจ้าหน้าท ีอ่ย่างแน่นอน มกีารจดังานสังสรรค์เพือ่หารายได้บรหิารชมรม หางบประมาณจากสปอนเซอร์  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษารูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ของวชิาลีลาศท ีต่่อการให้บรกิารโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ

จงัหวดัอ่างทอง มปีระเดน็ท ีน่่าสนใจซึง่ควรน ามาอภปิรายผล ดงันี้   
1) รปูแบบการสอน จะต้องสอนจงัหวะประเภทลาติน อเมรกินัก่อน โดยฝึกเต้นเดีย่วก่อนควบคู่กบัการ

ร้องเพลง สอนจากช้าไปเรว็  เป็นจงัหวะท ีถ่นดัและคุ้นเคย โดยการสร้างแรงจูงใจ ประเมนิผลของวยัผู้เรยีนให้

เหมาะกบักจิกรรมท ีจ่ดัการเรยีนการสอน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปทัมาวด ีสิงหจารุ [4] ได้ท าการศกึษาเรือ่ ง

การออกก าลงักายด้วยลลีาศของผู้สูงอาย ุผลการศกึษาความต้องการความต้องการการออกก าลงักายด้วยกจิกรรม
ลลีาศของผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมคี่าเฉลีย่อยู่

ในระดบัมาก โดยข้อท ีม่คี่าเฉลีย่รองลงมาได้แก่ การออกก าลงักายด้วยการเต้นร า เป็นกจิกรรมท ี่ไม่หนักเกนิไป 

และการเต้นร าด้วยจงัหวะดนตรที ี่ช้า ๆ และส่วนใหญ่ชอบดนตรแีละคุ้นเคยกับเพลงลูกทุ่ง รองลงมาคือ ร าวง 

และเพลงไทยสากล นอกจากนี้ ทตัตพันธ์ เจ้ยทองศร ี[5] ศกึษา ผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้พลศกึษาโดยใช้

การฝึกเต้นร าลลีาศประเภทบอลรูมกบัประเภทละตินอเมรกิ ันท ีม่ผีลต่อสมรรถภาพทางกายท ีส่ัมพนัธ์ก ับสุขภาพ
ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบว่า หลงัการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการฝึกเต้นร าของกลุ่มฝึกเต้นบอลรูม 

และกลุ่มฝึกเต้นละตินอเมรกินัท าให้ความดนัโลหติขณะห ัวใจบีบตวัขณะพกัและความอดทนของกล้ามเนื้อขาดขี ึ้น

นัน้ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้  
 2) ผู้สอน จะต้องมอีงค์ความรู้ท ันสมัย มีทกัษะ ถ่ายทอดความรู้ได้ด ี จ ัดกิจกรรมเหมาะสมกับว ัย  

ดูแลสมาชกิท ัว่ถ ึง มีบุคลิกภาพด ีตรงต่อเวลา ใจดี สุภาพ มจี ิตว ิทยาในการสอน สอนแล้วผู้เรยีนมีความสุข  

ซึง่สอดคล้องกับศิรพิร สัตยานุรกัษ์ [6] ได้ศกึษาป ัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท ี่มคีวามสัมพันธ์ต่อ

ความส าเรจ็เชงิธุรกจิในการจดัการการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพด้วยลลีาศ และให้ข้อ เสนอแนะว่า ด้านบุคลากร 
สถานทีล่ลีาศต้องมคีรูผู้สอนทีม่คีวามเช ีย่วชาญและมทีกัษะ มปีระสบการณ์ในการสอนลลีาศ มจีติวทิยาและมคีวาม

เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้  มนสัวนิ พวงใต้ และคณะ (บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการพฒันา

หลกัสูตรลลีาศส าหรับเดก็ปฐมวยั พบว่า ผู้เช ี่ยวชาญประเมนิคุณภาพครูต้องมีทกัษะในการปฏิบัตกิจิกรรมการ

สอนลลีาศในระดบัด ี
 3) ส่ิงแวดล้อม สถานทีข่องชมรมต้องเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั พื้นฟลอร์ปูด้วยวสัดุท ีไ่ม่

ลืน่ เครือ่งเสียงต้องดี มที ีจ่อดรถ มคีวามเป็นส่วนตัว ซึง่สอดคล้องกบัศ ิรพิร สัตยานุรกัษ์ [6] ได้ศกึษาปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารท ีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อความส าเรจ็เชงิธุรกจิในการจดัการการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ
ด้วยลีลาศ พบว่า ระดบัป ัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารท ีม่ ีความสัมพนัธ์ต่อความส าเรจ็เชงิธุรกจิในการ

จดัการการออกก าลงักายเพือ่ สุขภาพด้วยลลีาศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปจัจยัท ีม่ ีระดบัความส าคญัสูงสุด 

ได้แก่ ปจัจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คอื สถานทีล่ลีาศควรปูพื้นฟลอร์ด้วยพื้นไม้ปาร์เก้ และบุแผ่นยางดูดซับ
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เสียงในห้องลลีาศ เพือ่ ป้องกนัเสียงรบกวน รวมท ัง้ต้องใช้เครือ่ งเสียงท ี่มคีุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

รวมท ัง้ท าเลท ีต่ ัง้ควรอยู่ในแหล่งชุมชน มกีารเดนิทางท ีส่ะดวก สบาย มที ีจ่อดรถ มคีวามปลอดภัย ท ัง้สามารถท า
กจิกรรมอื่นก่อนและหลงัการเรยีนลลีาศได้ 
 4) องค์ความรู้เชิงปฏิบัติ ต้องใช้เทคโนย ีIT เพิม่ความรู้ท ีท่นัสมยั เข้ารบัการอบรมความรู้ท ีท่ ันสมัย 

จดัการเป็นระบบ ซึ่งแสงเทยีน และคณะ [7] ได้ศกึษาการพฒันาสื่อการสอนเทคโนโลยร่ีวมสมยับนคิวอาร์โค้ด 

เรือ่ งลลีาศ ได้กล่าวไว้สอดคล้องกนั ค ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้แก่  นสิิตมหาวทิยาลัยนเรศวร จ านวน 37 คน  

มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก และจากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระบบสื่อการสอนเทคโนโลยร่ีวมสมัย  

บนควิอาร์โค้ด เรื่องลลีาศสามารถช่วยเพิม่ประสิทธภิาพการเรียนการสอนได้อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้อง

กบัภทัท ิยา โพธมูิ [8] ได้ศ ึกษา พัฒนาการและการประเมินการใช้สื่อด ิจทิ ัลการเต้นลีลาศเพื่อ สุขภาพ พบว่า  
สื่อดจิทิลัการเต้นลลีาศเพือ่สุขภาพ ด้านวดีทิศัน์ใช้โปรแกรมตดัต่อวดิโีอ Sony Vegas Pro และการอัพโหลดวดิโีอ 

ในอินเตอร์เน็ต ผ่าน YouTube ส่ วนการพัฒนาหนังสื ออิเล็กท รอนิกส์  (E-book) ใช้โป รแกรม Flip PDF 

Professional และเผยแพร่โดยใช้ Word Press โดยการประเมนิความคดิเหน็ท ีม่ ีต่อการใช้สื่อดจิทิลัการเต้นลลีาศ

เพือ่ สุขภาพ พบว่า ท ัง้ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบและด้านเนื้อหา มคีวามเหมาะสมอยู่ในระ ดบัมาก  

และเมื่อเปรยีบเทยีบความรู้ ท ัศนคติ ทกัษะลลีาศก่อนและหลังการใช้สื่อด ิจทิลัการเต้นลลีาศเพือ่สุขภาพ พบว่า  
สื่อดจิทิลัการเต้นลีลาศเพือ่สุขภาพมคีวามเหมาะสม และการใช้สื่อดจิทิลัการเต้นลลีาศเพือ่สุขภาพ วนัละ 30 นาท ี

สัปดาห์ละ 4 วนั จ านวน 6 สัปดาห์ สามารถพฒันาความรู้ ทศันคต ิทกัษะลลีาศ ของนกัศกึษาได้ 
 5) การจดัการ ก ิจกรรมตรงกบัความต้องการของชุมชน โดยชุมชนมส่ีวนร่วมทุก ฝ่าย มีการบริหาร

จดัการสมยัใหม่ และส่งเสรมิมวลชนสัมพนัธ์ ซึง่สอดคล้องกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P คือ 

กลยุทธ์ท ีใ่ช้วเิคราะห์ประกอบการจัดการ และวางแผนในการด าเนินกิจกรรม มอีง๕ประกอบ 4 ประการ ดงันี้  

1) Product คือ บรกิารท ี่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจะต้องพจิารณาจาก ความมคีุณภาพได้

มาตรฐาน มจุีดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง มคีวามปลอดภยั 2) Price หมายถงึ การบรกิารนัน้จะต้องมคีวามสัมพนัธ์กบั
กลุ่มเป้าหมาย ต้องค านงึถงึภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบันและในอนาคต 3) Place หมายถงึช่องทางการบรกิาร จะต้อง

ให้ผู้ใช้บรกิารเข้าถึงและสะดวกท ีสุ่ด โดยจะต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายคอืใคร สร้างช่องทางการเพิม่จ านวน

ผู้ใช้บรกิาร หากมมีากเกนิไปจะต้องมกีารควบคุม เพือ่ให้คุณภาพและการบรกิารเป็นไปอย่างท ัว่ถงึ 4) Promotion 

หมายถงึ กจิกรรมส่งเสรมิการบรกิาร เป็นกลยุทธ์ท ีใ่ช้กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บรกิารให้สนใจในการบรกิารมาก

ย ิง่ข ึ้น เช่น การประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ การจัดการแสดงหรอืโชว์ ซึง่มีการวางแผน วเิคราะห์ และจดัสรร

งบประมาณอย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้ผลลพัธ์ทางด้านการให้บรกิารเป็นไปตามเป้าหมาย 
 6) ชมุชน ความต้องการและประโยชน์ท ีไ่ด้รบัก ับการร่วมกจิกรรมของชุมชน ผู้น าชุมชนต้องมใีจรกัใน

ลลีาศ ชมรมมีการจดัเลี้ยงสังสรรค์ ส่งเสรมิสุขภาพด้วยลลีาศและสนับสนุนผู้ท ี่มคีวามสามารถส่ งเข้าร่วมการ

แข่งขนัลลีาศในระดบัต่าง ๆ ซึง่ รจัน์ช ีวาต์ ตัน๋ตกิุลวรา และคณะ [9] ได้ศกึษาปจัจยัท ีม่อีิทธพิลต่อวถิชีวีติผู้สูงอายุ

ในเขตเมอืงจนัทบุร ีนัน้สอดคล้องกบัการศกึษารูปแบบการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีต่่อการให้บรกิารโดย

ชุมชนมีส่วนร่วมของจังหวดัอ่างทอง ว่า วถิชี ีวติแบบเฝ้าระวงัสุขภาพ เป็นวถิชีวีติของชุมชนในจงัหวดัอ่างทอง

เช่นเดียวกัน ถ้าชุมชนในจังหวดัอ่างทองมีการระมดัระวงัสุขภาพอยู่ เสมอ มกีจิกรรมการท างานตลอดเวลาเป็น
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ประจ าจะท าให้ชุมชนมีสุขภาพด ีโดยเฉพาะว ิถชีวีติผู้สูงอายุต้องการการยอมรับจากครอบครวั สังคม และชุมชน 

โดยการประพฤตปิฏิบัตตินให้สังคมและบุคคลใกล้ช ิดยกย่องนบัถือ ได้แก่การเข้าร่วมกจิกรรมลลีาศในการออก
ก าลงักาย ได้มกีารปฏิสัมพนัธ์กบัพี่น้อง เพือ่นฝูง ได้เข้าร่วมนนัทนาการ เต้นร า ร้องเพลง เก ิดความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท ัง้ท ี่มรูีปแบบ และไม่มีรูปแบบ เป็นกจิกรรมท ี่เข้าร่วมในชมรม สมาชกิทุกคนก็มี

ความสุข และสมาชกิท ีม่คีวามสามารถพเิศษในลลีาศกจ็ะเป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาลลีาศระดบัต่าง ๆ กจ็ะไ ด้

การยอมรบักบัชมรมและสังคมมากย ิ่งข ึ้น และป ัทมาวด ีสิงหจารุ [4] ได้ศ ึกษาการออกก าลงักายด้วยลลีาศของ

ผู้สูงอายุ ได้ให้ความเหน็ไปในทางเดยีวกนัว่า ผู้สูงอายุเร ิม่ให้ความสนใจกบัการออกก าลงักายด้วยลลีาศมากกว่า

ในอดตี เพราะ การลลีาศ จะท าให้เกดิความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และมเีสียงเพลงประกอบ ท าให้ไม่เบื่อ และบัง
เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้มาออกก าลงักาย และสามารถผ่อนคลายความตงึเครยีดได้อีกด้วย  
 7) งบประมาณ ชมรมต้องบรหิารเป็นระบบ ชดัเจน มกีารประสานกบัหน่วยงานทุกฝ่าย เอกชนสนบัสนุน

ร่วมด้วย และจัดงานลีลาศการกุศลเพื่อหารายได้ ซึ่งศ ิร ิพร สัตยานุรักษ์ [6] ได้ศ ึกษาปจัจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารท ี่มคีวามสัมพนัธ์ต่อความส าเรจ็เช ิงธุรกจิในการจดัการการออกก าลงักายเพือ่ สุขภาพด้วยลลีาศ 

ได้กล่าวไวท านองเดยีวกนัว่า สถานที่ลลีาศควรก าหนดอัตราค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายในการเรยีนการสอนในราคาท ี่

เหมาะสม จัดท าบัตรสมาชิกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในปีแรก ต้องยอมรบัท ี่จะต้องมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสร้างความพึงพอใจให้เก ินความคาดหวังของสมาชกิท ี่ม ีความ

เปลีย่นแปลงความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เก ิดความย ัง่ยนืของชมรม นัน่หมายถงึ การต้ องใช้งบประมาณ  

โดยเฉพาะ ภาครฐัและเอกชนต้องมีการสนบัสนุน เพราะ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการลีลาศให้ก ับ

ประชาชนทุกเพศทุกวยั อย่างจรงิจงั ให้เหน็ถงึความส าคญั เพราะ จากการศกึษา ค้นคว้าพบว่า การออกก าลงักาย

ด้วยลลีาศอย่างสม ่าเสมอ มผีลต่อสุขภาพกายและใจ ท าให้สุขภาพแขง็แรง มอีายุยนืยาว มบุีคลกิภาพทีด่ ีสามารถ

ผ่อนคลายอารมณ์ ให้มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิ และลดความเครยีดได้ โดยเฉพาะอย่างย ิง่ ผู้สูงอายุ จะช่วยใน
เรือ่งของความทรงจ า สมาธ ิและการทรงตวั ส่วนเพลงท ีใ่ช้ในการลลีาศ จะเป็นเหมอืนดนตรบี าบัด ท ีท่ าให้ร่างกาย

ห่างจากโรคซมึเศร้า ท ัง้นี้แนวโน้มในปจัจุบันพบว่า ประชากรของไทย เป็นวยัสูงอายุ และมอีายุยนืยาวเพิม่มากข ึ้น 

การท ีร่ฐัและเอกชนให้การส่งเสริม ให้ประชาชนได้ออกก าลงักายท ีเ่ป็นประโยชน์ มคีวามเหมาะสมกบัเพศและวัย 

จะสามารถช่วยลดปญัหาด้านสาธารณสุข และงบประมาณค่ารกัษาพยาบาลลงรวมท ัง้เป็นการขยายพื้นท ีท่างสังคม

ของคนในจงัหวัดอ่างทองกว้างขวางข ึ้นเพระการลลีาศช่วยเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม เก ิดเครอืข่ายด้าน

ความสัมพนัธ์ท ีน่ าไปสู่ความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าวล าพงัภาครฐัคงดูแลไม่ท ัว่ถงึ ดงันัน้ ชมรม
ต้องบรหิารเป็นระบบ ชดัเจน มกีารประสานกบัหน่วยงานทุกฝ่าย เอกชนสนบัสนุนร่วมด้วย และจดังานลลีาศการ

กุศลเพือ่หารายได้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวจิ ัยพบว่า ผลของการพฒันาองค์ความรู้ของวชิาลลีาศท ีม่ต่ีอการให้บรกิารโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ของจงัหวัดอ่างทอง ผลการพัฒนาท ี่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน มีท ัง้หมด 7 ด้าน คอื  (1) 
รูปแบบการสอน ได้แก่ ควรสอนประเภทลาตนิ อเมรกินัก่อน เต้นเป็นกลุ่มควบคู่กบัการร้องเพลง สอนจากจงัหวะ
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ช้าไปเรว็ เป็นจงัหวะท ีถ่นดั สร้างแรงจูงใจ และจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัวยั (2) ผู้สอนต้องมอีงค์ความรู้ท ีท่นัสมยั 

มทีกัษะด ีมกีารถ่ายทอดความรู้ได้ด ีจ ัดกจิกรรมเหมาะสมกบัวยั ดูแลสมาชิกได้ท ัว่ถงึ มบุีคลกิภาพด ีตรงต่อเวลา 
ใจด ีสุภาพ มจีติวทิยาในการสอน สอนแล้วผู้เรยีนมคีวามสุข (3) สิ่งแวดล้อม สถานทีต้่องเหมาะสม การคมนาคม

สะดวก มคีวามปลอดภัย พื้นฟลอร์ปูด้วยวสัดุท ีเ่หมาะสม เครือ่งเสียงด ีมีท ีจ่อดรถเพยีงพอ มคีวามเป็นส่วนตัว  

(4) องค์ความรู้เชงิปฏิบัต ิต้องใช้เทคโนโลยชี่วยในการเรียนการสอน น าความรู้ใหม่ท ีท่นัสมยัมาเพิม่เตมิอยู่เสมอ  

โดยมกีารจัดการองค์ความรู้เป็นระบบ (5) การจดัการ กจิกรรมตรงกบัความต้องการของชุมชน ชุมชนมส่ีวนร่วม

ทุกฝ่าย มกีารบรหิารจดัการสมยัใหม่ และส่งเสรมิมวลชนสัมพนัธ์ (6) ชุมชน เน้นความต้องการและประโยชน์ของ

ชุมชน มีผู้น าชุมชนที่ชอบลีลาศ มกีารจดังานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นกิจกรรมลีลาศท ีส่่ งเสริมสุขภาพและแข่งข ัน  
(7) งบประมาณ มกีารบรหิารเป็นระบบ ชดัเจน มกีารประสานหน่วยงานทุกฝ่าย เอกชนร่วมส่งเสรมิ และมกีารจัด

งานลลีาศการกุศล 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท ีย่วและกฬีา.  (2560).  แผนพฒันำกำรกฬีำแห่งชำตฉิบับท ี ่6 (พ.ศ. 2560- 

              2564).  พมิพ์ครัง้ท ี ่1.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์กจิการการพมิพ์องการสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ. 
[2] วรรณวไิล สนทิผล.  (2562).  อ่ำงทองจดัโครงกำร “วนัพุธ วนักฬีำ”.  สืบค้นเมือ่ 16 มกราคม 2562, 

           จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TNSOC6101080010053 

[3] สมพร จารุณฎั.  (2534).  อ่ำงทอง อู่ข้ำวอู่น ้ำแห่งท ีร่ำบภำคกลำง.  กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภาลาดพร้าว. 

[4] ปทัมาวด ีสิงหจารุ.  (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การออกก าลงักายด้วยลลีาศของผู้สูงอายุ.  วำรสำรสักทอง  

: วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (สทมส.). 21(2): 99-108. 

[5] ทตัตพนัธ์ เจ้ยทองศร.ี  (2554).  ผลของกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้พลศกึษำโดยใช้กำรฝึกเต้นร ำลลีำศประเภท  
             บอลรูมกบัประเภทละตนิอเมรกินัท ีม่ผีลต่อสมรรถภำพทำงกำยท ีส่ัมพนัธ์กบัสุขภำพของนกัศกึษำ  

             ปรญิญำตร.ี  วทิยานพินธ์ครุศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[6] ศริพิร สัตยานุเคราะห์.  (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม).  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารท ีม่ ี

  ความสัมพนัธ์ต่อความส าเรจ็เชงิธุรกจิในการจดัการการออกก าลงักายเพือ่สุขภาด้วยการลลีาศ.  

  วำรสำรวชิำกำรสถำบันกำรพลศกึษำ.  6(2): 66-79. 
[7] แสงเทยีน ทรพัย์สมบูรณ์; และคณะ.  (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การพฒันาสื่อการสอนเทคโนโลยร่ีวม 

สมยับนควิอาร์โค้ด.  วำรสำรกำรประชุมสัมมนำวชิำกำรน ำเสนอผลงำนวจิยัระดบัชำตแิละนำนำชำติ  

“ราชภฏันครสวรรค์วจิยั ครัง้ท ี ่1. 10(28): 765-776. 

[8] ภทัทยิา โพธมูิ.  (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม).  พฒันาการและการประเมนิการใช้สื่อดจิทิลัการเต้นลลีาศเพือ่ 

            สุขภาพ.  วำรสำรวชิำกำรสถำบันกำรพลศกึษำ.  10(2): 183-192. 

[9] รชัชวีาต์ ตัน๋ตติกิุลวรา; และคณะ.  (2561, มนีาคม-สิงหาคม).  ปจัจยัท ีม่อีิทธพิลต่อวถิชีวีติผู้สูงอายุในเขต 
เมอืงจนัทบุร.ี  วำรสำรวทิยำกำรจดักำรปรทิศัน์.  20(1): 183-192. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

788 

 

SWURES13-099 การศึกษาความหมายอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ในการใช้ค าเรียกสี “แดง”  
ในภาษาจ้วง 
A STUDY OF COLOR “RED” AS CONCEPTUAL METAPHOR IN ZHUANG LANGUAGE  
 

จรรยา ดุลยะลา 
Janya Dulyala 

 
คณะภาษาและวรรณกรรมจนี 

School of Chinese Language and Literature 
มหาวทิยาลยัชนชาตกิว่างซ ี

Guangxi University of Nationalities 
 

Corresponding author, E-mail: janya.dul@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอผลการศกึษาความหมายอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ของการใช้ค าเรยีกสีแดงในภาษาจ้วง 

ซึง่เป็นภาษาของชนชาตหินึง่ในประเทศจนี เพือ่ตอบค าถามว่าชาวจ้วงมกีารใช้ค าเรยีกสีแดงท ีส่ะท้อนอุปลกัษณ์
เชงิมโนทศัน์ผ่านทางภาษาอย่างไร และสะท้อนวฒันธรรมทางสังคมอย่างไรบ้าง  ซึ่งผู้วจิยัวเิคราะห์รูปภาษาท ีใ่ช้
ค าเรยีกสีแดง “[ʔdiŋ24]” และ “[hoŋ31]” ท ีเ่ป็นความหมายอุปลักษณ์เช ิงมโนท ัศน์ในภาษาจ้วง โดยศกึษาข้อมูล
ค าศ ัพท์ท ีป่รากฏค าเรียกสีแดงในภาษาจ้วงจาก Zhuang-Chinese Dictionary (1984) และ Zhuang-Chinese-
English Dictionary (2005) ผลการศึกษาพบว่า ค าเรยีกสีแดงท ีส่ะท้อนความหมายอุปลกัษณ์เช ิงมโนทศัน์ของ
ภาษาจ้วง มที ัง้หมด 4 ประเภท ได้แก่ อุปลกัษณ์มนุษย์ อุปลกัษณ์สังคม อุปลกัษณ์ความรู้สึก และอุปลักษณ์
เศรษฐกิจ  ซึง่ “สีแดง” ยงัสามารถสะท้อนวัฒนธรรมทางสังคมของชนชาติจ้วงในด้านต่างๆ ได้แก่ ว ัฒนธรรม
ทางด้านความเช ือ่ วฒันธรรมทางด้านประเพณกีารแต่งงาน และวฒันธรรมทางด้านการแต่งกาย 
ค าส าคญั: ค าเรยีกสีแดง  อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์  ภาษาจ้วง 
 

Abstract 
This study presents the results of the conceptual metaphor of the ‘Red’  color usage in Zhuang 

which is a language of one of the ethnic groups in China in order to identify the conceptual thought of how 
Zhuang native speakers use the color ‘red’ through their language, and how it reflects on their culture. The 
author analyses the language pattern usage of the ‘red’ color conceptual metaphor in Zhuang by studying 
vocabulary and phrases with the word ‘red’ from Zhuang - Chinese dictionary and Zhuang-Chinese-English 
dictionary. It is found that there are 4 types of the conceptual metaphor of the ‘red’ color in Zhuang: human, 
society, emotion and economy. Furthermore, ‘ red’  can also reflects on Zhuang culture in different ways: 
belief and religion, marriage, and clothing. 
Keywords: Red Color, Conceptual metaphor, Zhuang 
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บทน า 
สีเป็นสิ่งท ีป่รากฏอยู่ในธรรมชาต ิเกดิข ึ้นอยู่รอบตวัมนุษย์ การมองเหน็สีของมนุษย์เกดิจากแสงตกกระทบ

กบัวตัถุแล้วสะท้อนเป็นสีต่างๆเข้าสู่ดวงตาจงึท าให้เกดิการมองเหน็สิ่งต่างๆ มนุษย์ท ีต่่างสังคมต่างวฒันธรรมจะมี
การรบัรู้หรอืมมีโนทศัน์เก ีย่วกบัสีท ีแ่ตกต่างกนัอ อกไป ในบางสังคมมคี าเรยีกสีท ีซ่บัซ้อน แต่ขณะทีบ่างสังคมนัน้
กลบัมคี าเรยีกสีเพยีงไม่ก ี่ค า ซึง่ความแตกต่างนี้ข ึ้นอยู่กบับรบิททางลกัษณะทางธรรมชาตทิ ีส่ังคมนัน้ๆอาศัยอยู่   
เช่น ชนเผ่าท ี่อาศยัอยู่บนเกาะรายล้อมไปด้วยน ้าทะเลจะมคีวามสามารถในการจ าแนกสีฟ้าและสีน ้ าเงนิได้ดกีว่า
กลุ่มสีอื่นๆ ค าเรยีกสีเป็นสิ่งท ีม่คีวามส าคญัต่อการสื่อสารของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย ิง่การสื่อสาร
โดยใช้สองภาษา [1] ค าเรียกสีในภาษาต่างๆไม่ใช่มเีพยีงแค่ความหมายที่แสดงถึงสีเท่านัน้ แต่ย ังแฝงไปด้วย
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมในแต่ละสังคมอีกมากมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและภาษายงัส่งผลกระทบ
ต่อความหมายแฝงของค าเรยีกสีอีกด้วย [2]  

Lakoff and Johnson [3] ได้กล่าวว่าอุปลกัษณ์เป็นเรือ่ งท ีเ่ก ีย่วข้องโดยตรงกบัระบบความคิด  และเกิด
ข ึ้นกบัการใช้ในชวีติประจ าวนั กล่าวคอื ภาษาท ีใ่ช้ในชวีติประจ าวนันัน้อยู่ในรูปของการเปรยีบเทยีบเป็นอุปลกัษณ์ 
ซึง่เรยีกว่า อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ (Conceptual metaphor) ซึง่สัมพนัธ์กบัระบบความคดิของผู้ใช้ภาษา  การใช้
ภาษาในเชงิอุปลกัษณ์จะเกดิข ึ้นในลักษณะทีเ่ป็นธรรมชาตแิละจะเกดิได้จากประสบการณ์จากผู้ใช้ภาษานัน้  ซึ่ง  
Kovecses [4] ได้กล่าวว่า อุปลกัษณ์มกีระบวนการด้านมโนทศัน์ ค ือ มโนทศัน์หนึง่สามารถถ่ายทอดอีกมโนทศัน์
หนึง่ในรูปภาษาท ีเ่ป็นอุปลักษณ์ได้ด้วยการถ่ายโยงความหมาย (Mapping) จากวงความหมายต้นทาง (Source 
domain) ไปยงัวงความหมายปลายทาง (Target domain) โดยท ัว่ไปแล้ววงความหมายต้นทางมกัจะเป็นรูปธรรม 
และวงความหมายปลายทางมกัจะเป็นนามธรรม  

จากการส ารวจเอกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วกบัค าเรยีกสีของภาษาจ้วง ในอดตีจนถงึปจัจุบันยงัมอียู่น้อยมาก  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาค าเรยีกสีในเชงิว ัฒนธรรมเสียมากกว่า เช่น Luo Qilian [5] ศกึษาเกี่ยวกบัความ
เข้าใจด้านสีและวฒันธรรมท ีป่รากฏจากการใช้สีของชนชาตจ้ิวง Su Jingchun [6] ศกึษาวฒันธรรมการใช้ค าเรยีกสี
พื้นฐาน 8 สี ในภาษาจ้วงถิน่อู๋หมงิ  ในด้านการศกึษาความหมายอุปลกัษณ์ของค าเรียกสี Zeng Manli [7] ศกึษา
ด้านวฒันธรรมของการใช้ค าเรยีกสี 7 สี  แต่ยงัไม่มงีานวจิยัช ิ้นใดท ีอ่ธบิายถงึความหมายเชงิอุปลกัษณ์ของค าเรยีก
สีโดยตรง  ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึเลอืกประเดน็ด้านนี้ข ึ้นมาศกึษา และเลอืกค าเรยีกสีแดงซึง่ในภาษาจ้วงปรากฏอยู่ 2 
ค า ได้แก่ [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภาษาจ้วง ซึง่จดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไท-กะได
เช่นเดยีวกบัภาษาไทย  และเพือ่สามารถน าไปต่อยอดในการศกึษาเช ิงเปรียบเทยีบกบัภาษาอื่นๆได้ต่อไปใน
อนาคต 
 

แนวคิดเกี่ยวกบัอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ 
Lakeoff and Johnson [3] เป็นผู้รเิร ิม่การศกึษาอุปลกัษณ์มโนทศัน์ในเชงิปรชิานและได้ตพีมิพ์หนงัสือท ีช่ ื่อ

ว่า Metaphor We Live By จงึท าให้แนวคิดอุปลักษณ์เชงิมโนท ัศน์เป็นท ี่รู้จ ักอย่างแพร่หลายและก่อให้เก ิด
การศกึษาทางด้านนี้อย่างกว้างขวาง โดย Lakeoff and Johnson พิจารณาว่า อุปลกัษณ์ไม่ได้เป็นสิ่งท ีพ่บในการ
ใช้ภาษาอย่างเดยีว แต่อุปลกัษณ์เป็นกระบวนการในระบบความคดิ เพราะก่อนท ีผู้่ใช้ภาษาจะมกีารถ่ายทอดภาษา
ในเชงิอุปลกัษณ์ออกมาท ัง้ในภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน จะต้องผ่านกระบวนการคดิเช ิงเปรียบเทยีบในระบบ
ความคิดก่อน ซึง่สามารถแบ่งอุปลักษณ์เป็น 2 ระดบั ได้แก่ อุปลกัษณ์ระดับรูปค าเรียกว่า “รูปค าอุปลกัษณ์” 
(Metaphorical Expressions) คอื รูปภาษาท ีแ่สดงการเปรยีบเทยีบสิ่งหนึง่ให้เป็นสิ่งหนึง่ ท ีผู้่ใช้ภาษาสื่อสารกนัใน
ชวี ิตประจ าว ัน และอุปลกัษณ์ระดับความคดิ เรียกว่า “อุปลักษณ์เช ิงมโนทศัน์” (Conceptual Metaphor) คือ 
ความคดิเชงิเปรยีบเทยีบในระบบปรชิาน (องค์ความรู้ซึง่ประกอบด้วยมโนทศัน์ต่างๆท ีส่ัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ) 
ของผู้ใช้ภาษาโดยเกิดจากกระบวนการท าความเข้าใจมโนทศัน์ท ี่เป็นนามธรรมซบัซ้อน ด้วยมโนทศัน์ท ี่เป็น
รูปธรรมมากกว่า  ท ัง้นี้ความคดิเชงิเปรยีบเทยีบจะสะท้อนผ่าน “รูปค าอุปลกัษณ์” 
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Kovecses [4] อธบิายถึงกระบวนการทางความหมายทีส่ าคญัของอุปลกัษณ์ คอื  กระบวนการถ่ายโยง
ความหมาย (mapping) ระหว่างสองวงความหมาย (conceptual domain) และท ัง้สองวงความหมายนัน้ต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกนัและกนั เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายต้นทาง (source domain) ซึง่เป็นวง
ความหมายเดมิก่อนท ีจ่ะมกีารใช้ความหมายเปรยีบเทยีบ ถ่ายโยงไปยงัวงความหมายปลายทาง (target domain) 
ซึง่จะเป็นความหมายใหม่ท ีผู้่ใช้ภาษาต้องการเปรยีบเทยีบถงึ ค าท ีอ่ยู่ในวงความหมายต้นทางจะเป็นอุปลกัษณ์ซึง่
แสดงมโนทศัน์ในวงความหมายปลายทาง เช่น มโนทศัน์ของความรกั LOVE IS A JOURNEY วงความหมายต้น
ทางคอืการเดนิทาง  ส่วนวงความหมายปลายทางคอืความรกั   

 
Source: JOURNEY  Target: LOVE 
the travelers  the lovers 
the vehicle  the love relationship itself 
the journey  event in the relationship 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมแิสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายของอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ระหว่าง “มโนทศัน์การ

เดนิทาง” กบั “มโนทศัน์ความรกั” (LOVE IS A JOUTNEY) 
 

ทีม่า: Kovecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction. New York: Oxford University Press, 
Inc. 

 
กระบวนการถ่ายโยงความหมายของมโนท ัศน์ดังกล่าวอธบิายได้ว่า วงความหมายต้นทางเป็นกลุ่ม

ความหมายของค าท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการเดนิทาง(JOURNEY) ถูกน าไปใช้เพือ่เปรยีบเทยีบกบัความรกั(LOVE) ความ
รกัเป็นความคดิท ีผู้่ใช้ภาษาต้องการสื่อ  จงึจดัเป็นวงความหมายปลายทาง ค าหรอืข้อความท ีอ่ยู่ในวงความหมาย
ต้นทางจะท าหน้าท ี่เป็นอุปลักษณ์เชงิมโนทศัน์ ซึง่เป็นสิ่งท ี่ถูกเปรยีบให้เข้าใจง่าย โดยกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายอุปลกัษณ์เช ิงมโนทศัน์ ได้แก่ ผู้เด ินทาง (The travelers) ถ่ายโยงความหมายไปยงัคู่รกั (The lovers) 
พาหนะส าหรบัเดนิทาง (The vehicle) ถ่ายโยงความหมายไปยงัสัมพนัธภาพระหว่างคู่รกั ( the love relationship 
itself)  และการเดินทาง (The journey) ถ่ายโยงความหมายไปยงัเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ (Event in the 
relationship)  

 
ค าเรียกสีในภาษาจ้วง 
จ้วง (壮族) เป็นชนชาต ิ1 ใน 55 ชนเผ่าของจนี ซึง่อาศัยอยู่ในบรเิวณมณฑลกว่างซแีละมณฑลยูนนาน  

ชนชาตจ้ิวงเป็นชนเผ่าท ีม่ปีระชากรมากท ีสุ่ดในจนี และยงัมภีาษาพูดและภาษาเขยีนเป็นของตนเองอีกด้วย ภาษา
จ้วงจดัอยู่ในตระกูลภาษาไท-กะได สามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัได้สองส าเนยีง ได้แก่ ภาษาจ้วงเหนอืและภาษาจ้วง
ใต้ โดยชาวจ้วงได้ยดึภาษาจ้วงถิน่อู๋หมงิ (จ้วงเหนอื) เป็นภาษาจ้วงมาตรฐาน  

นกัภาษาศาสตร์ท ีศ่กึษาด้านค าเรยีกสีและได้เสนอแนวคดิและสมมตฐิานมหีลายท่าน แต่บุคคลท ีไ่ด้รบัการ
ยกย่องว่าเป็นหนึง่ในผู้สร้างรากฐานของการวจิยัเรือ่งค าเรยีกสี ได้แก่ Berlin and Kay [8] ทัง้สองได้สรุปว่า มนุษย์
ในแต่ละว ัฒนธรรมมีค าเรยีกสีพื้นฐานร่วมกนัอยู่ ค าเรยีกสีพื้นฐานของมนุษย์นัน้มีล าดบัการเกดิและระดบัพื้นฐาน
ไม่เท่ากนั ดงัท ีแ่สดงในแผนภาพนี้ 
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               ระยะท่ี 1      ระยะท่ี 2     ระยะท่ี 3        ระยะท่ี 4     ระยะท่ี 5      ระยะท่ี 6         ระยะท่ี 7 

 
ภาพท่ี 2 ววิฒันาการล าดบัค าเรยีกสีพื้นฐาน 

 
ท่ีมา:  Berlin and Kay.   (1969) .  Basic Color Terms:  Their universality and evolution.   Berkeley: 

University of California Press. 
 

จากรูปภาพวิวฒันาการการเกดิค าเรียกสีพื้นฐานข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า การเกดิสีพื้นฐานจะเกดิข ึ้น
ตามล าดบัโดยระยะท ี ่1 มคี าเรยีกสี 2 สี คอืสีขาวและสีด า ระยะท ี ่2 มคี าเรยีกสี 3 สี สีท ี ่3 คอืสีแดง ระยะท ี ่3 มคี า
เรยีกสี 4 สี สีท ี ่4 คอืสีเขยีวหรอืสีเหลอืง ระยะท ี ่4 มคี าเรยีกสี 5 สี สีท ี ่5 จะเป็นสีเหลอืงหรอืสีเขยีว ซึง่สลบักบัสีท ี ่
4 ระยะท ี ่5 มคี าเรยีกสี 6 สี สีท ี ่6 คอืสีน ้าเงนิ ระยะท ี ่6 มคี าเรยีกสี 7 สี สีท ี ่7 คอืสีน ้าตาล และระยะท ี ่7 มคี าเรยีก
สีมากกว่า 8 สี สีต่อไปจะเป็นสีชมพู สีส้ม สีม่วง หรอืสีเทา 

จากอดตีจนถงึปจัจุบัน การศกึษาค าเรยีกสีในภาษาจ้วงยงัปรากฏไม่มากนกั ในประเทศไทยงานวจิยัท ี่
ศกึษาการสร้างค าเรยีกสีในภาษาจ้วงน่าสนใจและแพร่หลาย คอื งานของอมรา ประสิทธริฐัสินธ์ุ [9] ศกึษาเกีย่วก ับ
การสร้างค าเรียกสีและววิฒันาการของค าเรยีกสีในภาษาไทยและภาษาจ้วง กล่าวไว้ว่า ค าเรยีกสีพื้นฐานในภาษา
จ้วง มที ัง้หมด 9 สี ได้แก่ ขาว ด า แดง เหลอืง เขยีว น ้าเงนิ เทา ม่วง และน ้าตาล 

ในประเทศจีน มีนกัภาษาศาสตร์ได้วจิ ัยเก ีย่วกบัค าเรียกสีในภาษาจ้วงไม่มากนัก Lan Qingyuan [10] 
ศกึษาค าเรียกสีและต้นก าเนดิของค าเรยีกสีในภาษาจ้วงถิน่ต่างๆ โดยศกึษาค าเรยีกสีพื้นฐาน 8 สี ได้แก่ ขาว ด า 
แดง เหลอืง เข ียว น ้าเงนิ ม่วง และเทา Wang Jing [11] ศกึษามโนทศัน์ของค าเรยีกสีพื้นฐาน 6 สีในภาษาจนีและ
ภาษาจ้วง ได้แก่ ขาว ด า แดง เหลอืง เขยีว และน ้าเงนิ  Su Jingchun [6] ศกึษาวฒันธรรมการใช้ค าเรยีกสีพื้นฐาน 
8 สี ในภาษาจ้วงถิน่อู๋หมิง ได้แก่ ขาว ด า แดง เหลอืง เขยีว น ้าเงนิ ม่วง และเทา Zeng Manli [7] ศกึษาด้าน
วฒันธรรมของการใช้ค าเรยีกสี 7 สี ได้แก่ ขาว ด า แดง เหลอืง เขยีว น ้าเงนิ และเทา  

จากการท ีผู้่วจิยัได้รวบรวมการศกึษาค าเรยีกสีพื้นฐานของภาษาจ้วงท ัง้ในไทยและจนี โดยอ้างอิงการใช้ค า
จ ากดัความค าเรยีกสีพื้นฐานของ อมรา ประสิทธิร์ฐัสินธ์ุ [9] ปรบัเปลีย่นค าจ ากดัความให้เหมาะสมกบัภาษาไทย
และภาษาจ้วง ดงันี้ 

1. เป็นค าซึง่มรูีปศพัท์เด ีย่ว (Monoleximic) 
2. ไม่เป็นค าท ีร่ะบุสีเฉพาะท ี ่ไม่จดัประเภทอยู่ภายใต้สีอื่น เช่น สีตองอ่อน  
3. มคีวามหมายโดดเด่นและมัน่คง กล่าวคอื มกีารใช้อย่างสม ่าเสมอและปรากฏซ ้าบ่อยๆ 
จากค าจ ากดัความข้างต้น ผู้วจิ ัยได้ส รุปค าเรียกสีพื้ นฐานของภาษาจ้วงมาตราฐาน (อู๋หมงิ) ดงัตาราง

ต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 ค าเรยีกสีพื้นฐานของภาษาจ้วงมาตรฐาน 

สี ค าเรียกสีในภาษาจ้วง การถอดเสียง 
ขาว hau [haːu24] 
ด า ndaem 

fonx 
[ʔdam24] 
[foːn42] 

แดง nding 
hoengz 

[ʔdiŋ24] 
[hoŋ31] 

เหลอืง henj 
liengj 

[heːn55] 
[liːŋ55] 

เขยีว heu [heːu24] 
น ้าเงนิ lamz [laːm31] 
ม่วง gyaemq [kjam35] 
เทา mong [moːŋ24] 

 
ค าเรียกสีแดงในภาษาจ้วงมาตรฐานม ี2 ค า ได้แก่ ค าว่า hoengz ([hoŋ31]) เป็นค าย ืมมาจากภาษาจีน

มาตรฐาน “红” [hóng] และค าว่า nding ([ʔdiŋ24]) เป็นค าเรยีกสีแดงดัง้เดมิในภาษาจ้วง   
ในประวตัศิาสตร์ของชนชาตจ้ิวงเมือ่สองพนัปีก่อน บรรพบุรุษของชาวจ้วงได้วาดภาพฝาผนงัโดยใช้สีแดง

เป็นสีหลกัในการลงสี ช ือ่ ว่า “花山壁画” (ภาพวาดดอกไม้และภูเขา) ปจัจุบันตัง้อยู่ท ีเ่มอืงฉงจัว่ มณฑลกว่างซี 
ประเทศจนี [7] สีแดงเป็นสีหนึง่ท ีช่าวจ้วงนยิมชมชอบ เป็นสีท ีม่อีิทธพิลต่อทุกช่วงชวีติของชาวจ้วง ชาวจ้วงถอืวา่สี
แดงเป็นสีแห่งความมงคล สีแห่งเทพเจ้า และสีแห่งการเฉลมิฉลอง เหน็ได้จากพธิกีรรมของชนชาตจ้ิวงต่างๆ กม็ีสี
แดงเป็นองค์ประกอบแทบทัง้สิ้น เช่น งานรบัขวญัทารกแรกเกดิ ชาวจ้วงนยิมน าไข่มาย้อมสีแดงเพือ่เป็นของขวญั
แจกจ่ายให้ก ับญาตสินทิและแขกท ีม่าร่วมงาน งานแต่งงานของชาวจ้วงกน็ิยมใช้สีแดงมาตกแต่งสถานทีป่ระกอบ
พธิกีรรม อีกท ัง้ชุดบ่าวสาวและของไหว้ต่างๆกล้็วนเป็นสีแดง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึเลอืกค าเรยีกสีแดง 
([ʔdiŋ24] และ [hoŋ31]) เป็นกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้  เพือ่ท าให้เข้าใจท ัง้ภาษาและวฒันธรรมท ีเ่ก ี่ยวโยงกบัค า
เรยีกสีในภาษาจ้วง 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ศ ึกษาการขยายความหมายอุปลกัษณ์เช ิงมโนทศัน์ของค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24]  ในภาษา
จ้วง 

2. เพือ่ศกึษาวฒันธรรมทางสังคมของชนชาตจ้ิวงท ีส่ะท้อนจากการใช้ค าเรยีกสีแดง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาอุปลักษณ์เช ิงมโนท ัศน์ของค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วง  ผู้วจิยัด าเนนิการวจิ ัย
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเกบ็ข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล มรีายละเอียดดงันี้ 

1. การเกบ็ข้อมูล   
2.1 งานวจิยันี้ศ ึกษาเฉพาะค าและส านวนทีป่รากฏค าเรียกสีแดงในภาษาจ้วงท ีใ่ช้ค าว่า [hoŋ31] และ 

[ʔdiŋ24]   
2.2 เกบ็ข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้ 
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ภาษาจ้วงเป็นภาษาของชาวจ้วงในเขตปกครองตนเองกว่างซ(ีGuangxi)จ้วง เป็นชนชาตหินึง่ของจนี  มี
ภาษาพูดและภาษาเขยีนเป็นของตวัเอง ระบบการเขยีนของภาษาจ้วงม ี2 แบบ คอื ย ืมมาจากอักษรจนีและแบบ
เขยีนด้วยอักษรละตนิ ซึง่ป ัจจุบันได้ใช้ระบบเข ียนด้วยอักษรละตนิ โดยเริ่มใช้ครัง้แรกในปี ค.ศ.1957 และมกีาร 
ปรบัปรุงอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1986 ปจัจุบันมกีารจดัท าพจนานุกรมภาษาจ้วงข ึ้นเพือ่รวบรวมค าศพัท์และส านวนภาษา
จ้วงต่างๆ พจนานุกรมท ีใ่ช้อย่างแพร่หลายและเป็นท ีย่อมรบั มที ัง้หมด 2 ฉบับ ได้แก่ Zhuang-Chinese Dictionary 
[12] และ Zhuang-Chinese-English Dictionary [13] ซึง่จดัท าโดย Guangxi Minorities Language and Scripts 
Work Commission ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้จ ึงเลอืกเกบ็ข้อมูลภาษาจ้วงจากพจนานุกรมท ัง้สองฉบับ ผู้วจิยัได้ข้อมูล
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] จ านวน 63 รูปค า ค าและส านวนที่ปรากฏค าว่า [ʔdiŋ24] จ านวน 26 รูปค า 
รวมท ัง้สิ้น 89 รูปค า  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาความหมายอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ในการใช้ค าเรยีกสีแดง  [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วง  

ผู้วจิยัด าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลตามล าดบัต่อไปนี้ 
2.1 แยกค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] ท ีเ่ป็นความหมายประจ าค าและรูปค าอุปลกัษณ์ 

โดยใช้ทฤษฎีอุปลกัษณ์มโนทศัน์ตามแนวคดิของ Lakoff and Johnson [3] ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มี
ความหมายประจ าค า จ านวน 42 รูปค า และรูปค าอุปลกัษณ์ จ านวน 21 รูปค า ค าและส านวนที่ปรากฏค าว่า 
[ʔdiŋ24] มคีวามหมายประจ าค า จ านวน 22 รูปค า และรูปค าอุปลกัษณ์ จ านวน 4 รูปค า 

2.2 น าค าและส านวนที่ปรากฏค าว่า [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] ท ีเ่ป็นรูปค าอุปลักษณ์ท ีพ่บมาจัดกลุ่มตามวง
ความหมาย เช่น “[ta24ʔdiŋ24] (ตาแดง) หมายถงึ อิจฉา” สีแดงจดัอยู่ในหมวดหมู่ความหมายรูปค าอุปลักษณ์ท ี่
เก ีย่วกบัความรู้สึก เป็นต้น 

2.3 รูปค าอุปลกัษณ์ท ีป่รากฏสะท้อนอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ตามวงความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์ โดยข ัน้
ตอนนี้ผู้วจิยัใช้ทฤษฎีอุปลกัษณ์มโนทศัน์ตามแนวคดิของ Lakoff and Johnson [3] และ Kovecses [4] วเิคราะห์
กระบวนการถ่ายโยงความหมาย (Mapping) ระหว่างวงความหมายต้นทางและวงความหมายปลายทางเพือ่แสดง
ระบบการเปรยีบเทยีบสีแดงในมโนทศัน์ของผู้ใช้ภาษาจ้วง  

 
ผลการวิจัย 

1. ความหมายเชิงอุปลกัษณ์ในการใช้ค าเรียกสีแดงในภาษาจ้วง 
จากการว ิเคราะห์ค าและส านวนในภาษาจ้วงท ีม่คี าเรยีกสี ”แดง” [hoŋ31] , [ʔdiŋ24]  พบว่า มคี าและส านวน

ทีม่คี าเรยีกสี “แดง” [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ปรากฏอยู่ ท ัง้หมด 89 รูปค า โดยมคี าและส านวนทีม่รูีปค าอุปลกัษณ์ จ านวน 
25 รูปค า (ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] จ านวน 21 รูปค า และค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] 
จ านวน 4 รูปค า) สามารถน ารูปค าอุปลักษณ์มาจัดกลุ่มได้ 10 ความหมาย ได้แก่ ผลผลติจากอวัยวะร่างกาย 
คุณลกัษณะของร่างกาย ความส าเรจ็และเกียรติยศชือ่ เสียง ความเป็นมงคล ความโกรธ ความอิจฉา ความอาย 
ความกระตอืรอืร้น รางวลั และผลประโยชน์  

จากข้อ มูลความหมายเช ิงอุปลกัษณ์ข้างต้น สามารถน ามาว ิเคราะห์ในด้านอุปลักษณ์เช ิงมโนท ัศน์ตาม
แนวคดิของ Kovecses [4] ซึง่ได้อธบิายถงึกระบวนการทางความหมายทีส่ าคญัของอุปลกัษณ์ นัน่คอื กระบวนการ
ถ่ายโยงความหมาย (mapping) ระหว่างสองวงความหมาย (conceptual domain) และท ัง้สองวงความหมายนัน้
ต่างกม็คีวามสัมพนัธ์ซึง่กนัและกนั เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายต้นทาง (source domain) ซึง่วง
ความหมายเดมิก่อนท ีจ่ะมกีารใช้ความหมายเปรยีบเทยีบ ถ่ายโยงไปยงัวงความหมายปลายทาง (target domain) 
ซึง่จะเป็นความหมายใหม่ท ีผู้่ใช้ภาษาต้องการเปรยีบเทยีบถงึ ค าท ีอ่ยู่ ในวงความหมายต้นทางจะเป็นอุปลกัษณ์
แสดงมโนทศัน์ในวงความหมายปลายทาง โดยสามารถสรุปความหมายอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ของค าเรยีกสีแดง 
[hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงได้ดงันี้ 
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1.1 อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์แสดงถงึมนุษย์ (RED IS HUMAN) 
รูปภาษาท ีจ่ดัอยู่ในวงความหมายของ “มนุษย์” ซึง่เป็นการน าค าหรอืถ้อยค าท ีม่คีวามหมายเกีย่วข้องหรือ

สัมพันธ์กบัมนุษย์มาใช้ในเชงิเปรยีบเท ียบกบัค าเรยีกสีแดง ซึง่ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงท ี่
ปรากฏอุปลกัษณ์มนุษย์สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลผลติจากอวยัวะร่างกายมนุษย์และคุณลกัษณะ
ของร่างกายมนุษย์ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

1.1.1 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึผลผลติจากอวยัวะร่างกายมนุษย์ 
ความหมายเช ิงอุปลกัษณ์ผลผลติจากอวยัวะร่างกายมนุษย์  หมายถงึ  รูปภาษาท ีม่ ีค าเรยีกสีแดงซึง่มี

ความหมายเปรยีบเป็นผลผลติจากอวยัวะร่างกาย โดยค าเรยีกสีแดง[hoŋ31]  มคี าและส านวนทีม่รูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
จ านวน 1 รูปค า แต่ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ 

(1) daeuj  hoengz 
      [tau55]  [hoŋ31] 
       มา      แดง 
หมายถงึ ถงึรอบเดอืน หรอืประจ าเดอืนมานัน่เอง 
จากตัวอย่าง (1) จะเห ็นได้ว่า “[hoŋ31]” (แดง) ปรากฏร่วมกับค าว่า “[tau55]” (มา) มีความหมายว่า 

ประจ าเดอืนมาแล้ว “ประจ าเดอืน” หมายถงึ เย ือ่บุมดลูกท ีล่อกตวัออกกลายเป็นเลอืด แล้วขบัออกมาทางช่องคลอด 
เนือ่ งจากไม่มีตวัอ่อนเข้าไปฝงัตวั [14]  ซึ่ง [hoŋ31] (แดง) มีความหมายเปรียบเทยีบถึงเลือดประจ าเด ือน ซึ่ง 
“เลอืด” เป็นอวยัวะร่างกายชนดิหนึง่  ดงันัน้ [hoŋ31] (แดง) จงึเป็นอุปลักษณ์ท ีแ่สดงถึงผลผลติจากอวยัวะร่างกาย
ของมนุษย์ 

1.1.2 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึคุณลกัษณะของมนุษย์ 
ความหมายเช ิงอุปลักษณ์คุณลกัษณะของมนุษย์ หมายถึง รูปภาษาท ีม่ ีค าเรียกสีแดงซึ่งมคีวามหมาย

เปรยีบเป็นลกัษณะประจ าตวัของมนุษย์ ซึง่ในท ีน่ี้หมายถงึความอ่อนวยัของมนุษย์ โดยค าเรยีกสีแดง[ʔdiŋ24]  มคี า
และส านวนทีม่รูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 2 รูปค า แต่ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ 

(2)  lwg      nding 
     [lɯk33]  [ʔdiŋ24] 
      ลูก       แดง 
มคีวามหมายว่า เดก็เลก็ๆ  คล้ายกบัค าในภาษาไทยว่า “ลูกเลก็เดก็แดง” 
(3)  neq       nding 
      [ne35]   [ʔdiŋ24] 
      นม       แดง 
มคีวามหมายว่า ทารก  
จากตวัอย่าง (2) “[ʔdiŋ24]” (แดง) ปรากฏร่วมกบั “[lɯk33]” (ลูก) ซึง่ “ลูก” หมายถงึ ค าท ีพ่่อแม่เรยีกลูกของ

ตน เพือ่นของลูก หรอื เด ็กอื่นหรือผู้ท ี่เยาว์ว ัยกว่ามาก ๆ ด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู [14] เมื่อปรากฏร่วมกับ 
[ʔdiŋ24] (แดง) จงึหมายถงึ เดก็เล็กๆ และจากตวัอย่าง (3) [ʔdiŋ24] (แดง) ปรากฏร่วมกบั “[ne35/] (นม) ซึง่ “นม” 
หมายถงึ ส่วนของร่างกายคนทัง้เพศหญิงและเพศ ชายอยู่บรเิวณหน้าอก ม ี2 เต้า นมของผู้หญิงมลีกัษณะกลมนูน 
มต่ีอมผลิตน ้ านมเป็นอาหาร ส าหรับลูกอ่อน ส่วนของผู้ชายมีขนาดเลก็ไม่นูน  และไม่มีน ้านม [14] เมื่อปรากฏ
ร่วมกับค าว่า [ʔdiŋ24] (แดง) จงึหมายถงึ ทารก ดงันัน้ [ʔdiŋ24] (แดง) จงึเป็นอุปลกัษณ์แสดงถงึคุณลกัษณะของ
มนุษย์ด้านความอ่อนวยั 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วจิยัสามารถสรุปกระบวนการถ่ายโยงความหมายของค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] 
ในภาษาจ้วงสะท้อนอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ได้ดงันี้ 
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ภาพท่ี 3 การเช ือ่มโยงความหมายของมโนทศัน์มนุษย์ของค าเรยีกสีแดง 

 
1.2 อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์แสดงถงึสังคม (RED IS SOCIETY) 
รูปภาษาท ีจ่ดัอยู่ในวงความหมายของ “สังคม” ซึง่เป็นการน าค าหรอืถ้อยค าท ี่มคีวามหมายเกีย่วข้องหรือ

สัมพันธ์ก ับสิ่งท ีเ่ก ีย่วกบัสังคมของมนุษย์มาใช้ในเชงิเปรียบเทยีบกบัค าเรยีกสีแดง ซึง่ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , 
[ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงท ีป่รากฏอุปลกัษณ์สังคมสามารถแบ่งออกได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ ความเป็นมงคล ความส าเร็จ
และเกยีรตยิศชือ่เสียง มรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

1.2.1 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความเป็นมงคล 
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 7 รูปค า ได้แก่ hoengzsaeh(งานมงคล) 

vahoengz(ขอ งขวัญในงานมงคล) hoengzyinh(โชคดี)  hoengzbau(อั ่งเป า) cienzgvaqhoengz(อั ง่ เปา ) 
gvaqhoengz(แขวนด้ายแดง) gyaeqhoengz(ไข่แดง) แต่ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มีรูปค าอุป
ลกัษณ์นี้ ผู้วจิยัยกตวัอย่างเพยีง 3 รูปค า ดงันี้ 

(4) hoengz      saeh 
      [hoŋ31]      [θai33] 
      แดง           เรือ่ง 
ค านี้เป็นค ายมืมาจากภาษาจนี “红事” มคีวามหมายว่า เรือ่งมงคล เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น ในภาษาจ้วง

ได้น าค าเรยีกสี “แดง” มาขยายความหมายเปรยีบเทยีบแสดงถงึความเป็นสิร ิมงคล ซึ่งอุปลกัษณ์เช ิงมโนทศัน์
ดงักล่าวได้รบัอิทธพิลมาจากภาษาจนี  

(5) gvaq    hoengz 
      [kwa35]  [hoŋ31] 
      แขวน     แดง 
ชนชาตจ้ิวงมคีวามเช ือ่หนึง่อย่าง เรยีกว่า [kwa35hoŋ31] (แขวนแดง) หมายถึงการน ารบิบิ้นสีแดงหรอืผ้าสี

แดงมาผูกหรอืแขวนให้เป็นมงคล ส่วนมากแล้วจะท าให้กบัคนทีไ่ปกระท าสิ่งท ีไ่ม่ดกีบัผู้อื่น หรอืถูกผู้อื่นกระท าสิง่ท ี่
ไม่ดใีห้ หรอืเพิง่ออกจากคุก หรอืในกรณที ีอ่อกจากโรงพยาบาลหลังจากป่วยหนกั หรอืในกรณลูีกสะใภ้ท ีเ่พิง่แต่ง
เข้าบ้านได้ไปร่วมงานศพของทางบ้านพ่อสามี หลังจากกลบัมาบ้านกต้็องท าพธิแีขวนแดงให้ เพือ่ความเป็นสิร ิ
มงคล  

(6) gyaeq hoengz 
     [kjai35]   [hoŋ31] 
      ไข่       แดง 
“[kjai35 hoŋ31]” (ไข่มงคล) หมายถงึ ไข่ไก่ท ีต้่มสุกแล้วน ามาย้อมเปลอืกไข่เป็นสีแดง โดยส่วนใหญ่เมือ่มี

งานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานรบัขวญัเด็กแรกเกดิ เป็นต้น ทางบ้านเจ้าภาพงานกจ็ะมกีารท าไข่แดง แจกจ่าย
ให้กบัญาตพิีน้่อง เพือ่นสนทิ เพือ่แสดงถงึการเฉลมิฉลองในงานนัน้ๆ  

[hoŋ31], 
[ʔdiŋ24] 

ประจ าเดอืน 

ความอ่อนวยั 

มนุษย์ 

HUMAN 

ความหมายต้นทาง 
(Source domain) 

 

ความหมายปลายทาง 
(Source domain) 

 ความหมายอุปลักษณ์ 

metaphor 
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จากตัวอย่าง (4) - (6) จะเห ็นได้ว่า [hoŋ31] (แดง) ปรากฏร่วมกับค าว่า “[θai33]”(เร ื่อง) “[kwa35]” (แขวน) 
และ “[kjai35]” (ไข่) จะมคีวามหมายเปรยีบเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความเป็นสิรมิงคล ความดงีาม มโนทศัน์ในเรือ่งนี้
ชาวจ้วงได้รบัอิทธพิลทางวฒันธรรมและทางภาษามาจากประเทศจนี ชาวจนีถอืว่าสีแดงเป็นสิ่งแห่งความเป็นมงคล  

1.2.2 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความส าเรจ็และเกยีรตยิศช ือ่เสียง 
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  จ านวน 1 รูปค า ได้แก่ hoengzbuengj  แต่ค า

และส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
(7)   hoengz    buengj 
      [hoŋ31]       [puːŋ55] 
       แดง      รายชือ่ท ีต่ดิประกาศ 
หมายถงึ รายชือ่เกยีรตยิศ รายชือ่ท ีอ่ยู่ในอันดบัแรก  
จากตวัอย่าง (7) จะเหน็ได้ว่า [hoŋ31] (แดง) เมือ่ปรากฏร่วมกับค าว่า “[puːŋ5]” (รายชื่อท ีต่ดิประกาศ) จะมี

การขยายความหมายเปรยีบแสดงถงึ รายชือ่สีแดง เป็นรายชือ่ท ีม่เีกยีรต ิอยู่ล าดบัแรก บ่งบอกความหมายเปรยีบ
ว่าเป็นรายชื่อของผู้ประสบความส าเรจ็ ด ังนัน้ [hoŋ31] (แดง) มคีวามหมายอุปลกัษณ์แสดงถงึความส าเรจ็และ
เกยีรตยิศ 

จากข้อ มูลข้างต้นผู้ว ิจยัสามารถสรุปกระบวนการถ่ายโยงความหมายของค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] ในภาษา
จ้วงสะท้อนอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ได้ดงันี้ 

 
 
 

 
 
    

 
ภาพท่ี 4 การเช ือ่มโยงความหมายของมโนทศัน์สังคมของค าเรยีกสีแดง 

 
1.3 อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์แสดงถงึความรู้สึก (RED IS EMOTION) 
รูปภาษาท ีจ่ดัอยู่ในวงความหมายของ “อารมณ์และความรู้สึก” ซึง่เป็นการน าค าหรอืถ้อยค าท ีม่คีวามหมาย

เกีย่วข้องหรอืสัมพนัธ์กบัอารมณ์และความรู้สึกมาใช้ในเชงิเปรยีบเทยีบกบัค าเรยีกสีแดง ซึง่ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , 
[ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงท ี่ปรากฏอุปลกัษณ์อารมณ์และความรู้สึกสามารถแบ่งออกได้ 4 ลกัษณะ ได้แก่ ความโกรธ 
ความอิจฉา ความอาย และความกระตอืรอืร้น 

1.3.1 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึอารมณ์โกรธ 
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มีรูปค าอุปลักษณ์นี้ จ านวน 1 รูปค า ได้แก่ najhoengz แต่ค าและ

ส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
(8)  naj     hoengz 
     [na55]   [hoŋ31] 
     หน้า     แดง 
หมายถงึ โกรธ (จนหน้าแดง) 
จากตัวอย่างตวัอย่าง (8)  [hoŋ31/](แดง) ปรากฏร่วมกบัอว ัยวะร่างกาย “[na55]” (หน้า) มคีวามหมายเช ิง   

อุปลกัษณ์แสดงถงึอารมณ์โกรธ  
1.3.2 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความรู้สึกอิจฉา 

[hoŋ31] ความเป็นมงคล 
ความส าเรจ็ 

สังคม 

SOCIETY 

ความหมายต้นทาง 
(Source domain) 

 

ความหมายปลายทาง 
(Source domain) 

 ความหมายอุปลักษณ์ 

metaphor 
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ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 1 รูปค า ได้แก่  dahoengz ค าและส านวน
ทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 1 รูปค า ได้แก่ da‘nding  ผู้วจิยัยกตวัอย่างเพยีง 1 รูปค า  

(9) da‘     nding 
     [ta24]  [ʔdiŋ24] 
     ตา      แดง 
หมายถงึ อิจฉาตาร้อน 
ตวัอย่าง (9) [ʔdiŋ24] (แดง) ปรากฏร่วมกบัอวยัวะร่างกาย “[ta24]” (ตา) มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึ

อารมณ์อิจฉา  
1.3.3 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความรู้สึกอาย 
ค าและส านวนที่ปรากฏค าว่า [hoŋ31] มีรูปค าอุปลักษณ์นี้  จ านวน 2 รูปค า ได้แก่  najhoengz และ 

najhoengz rwz dit ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 1 รูปค า ได้แก่ najnding rwz 
dit ซึง่ในภาษาจ้วงค าเรยีกสีแดงในรูปค าอุปลกัษณ์นี้  สามารถใช้ [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] แทนทีก่นัได้ ดงันัน้ผู้วจิ ัย
จงึยกตวัอย่างเพยีง 1 รูปค า  

(10) naj    hoengz 
      [na55]  [hoŋ31] 
      หน้า  แดง 
หมายถงึ รู้สึกเขนิอาย 
ตวัอย่าง (10) [hoŋ31] (แดง) ปรากฏร่วมกบัอวยัวะร่างกาย “[na55]” (หน้า) มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดง

ถงึความรู้สึกเขนิอาย  
1.3.4 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึความกระตอืรอืร้น 
ค าและส านวนที่ปรากฏค าว่า [hoŋ31] มรูีปค าอุปลักษณ์นี้ จ านวน 1 รูปค า ได้แก่ simhoengz แต่ค าและ

ส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
(11) sim      hoengz 
          [θim24]  [hoŋ31] 
        ใจ         แดง 
หมายถงึ ความกระตอืรอืร้นในการท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
ตวัอย่าง (11) [hoŋ31] (แดง) ปรากฏร่วมกบัอวยัวะร่างกาย “[θim24]” (ใจ) มคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดง

ถงึความรู้สึกกระตอืรอืร้น 
จากตวัอย่าง (8) – (11) จะเหน็ได้ว่า ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วง ปรากฏร่วมกบัอวยัวะ

ร่างกาย ได้แก่ “[na55]” (หน้า) “[ta24]” (ตา) และ “[θim24]” (ใจ) ล้วนมคีวามหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึอารมณ์และ
ความรู้สึกท ัง้สิ้น 

จากข้อ มูลข้างต้นผู้วจิ ัยสามารถสรุปกระบวนการถ่ายโยงความหมายของค าเรียกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] 
ในภาษาจ้วงสะท้อนอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ได้ดงันี้ 
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ภาพท่ี 5 การเช ือ่มโยงความหมายของมโนทศัน์ความรู้สึกของค าเรยีกสีแดง 
 

1.4 อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์แสดงถงึเศรษฐกจิ (RED IS ECONOMY) 
รูปภาษาจดัอยู่ในวงความหมายของ “เศรษฐกิจ” ซึง่ในภาษาจ้วงน าค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] มาใช้

ในเชงิเปรยีบเทยีบแสดงถงึสิ่งท ีเ่ก ีย่วกบัเงนิ ซึง่ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงท ีป่รากฏความหมาย
เชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึเศรษฐกจิสามารถแบ่งออก 2 ลกัษณะ ได้แก่ รางวลัและผลประโยชน์ 

1.4.1 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึรางวลั 
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มีรูปค าอุปลกัษณ์นี้  จ านวน 3 รูปค า ได้แก่ vahoengz  okhoengz  

และ okvahoengz แต่ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
(12) gwn       hoengz 
       [kɯn24]   [hoŋ31] 
       กนิ         แดง 
หมายถงึ  ได้รบัเงนิรางวลั 
จากตวัอย่าง (12) ค าว่า “[kɯn24]” หมายถงึ กนิในภาษาไทย “ก ิน” มคีวามหมายว่าท าให้อาหารล่วงผ่าน

ล าคอ ลงสู่กระเพาะอาหาร [14] เมือ่ปรากฏร่วมกบัค าเรยีกสี “[hoŋ31]” (แดง) จงึมคีวามหมายเปรยีบเชงิอุปลกัษณ์
ว่า ได้รบัเงนิรางวลั  

1.4.2 ความหมายเชงิอุปลกัษณ์แสดงถงึผลก าไร 
ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [hoŋ31] มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้ จ านวน 4 รูปค า ได้แก่ hoengzleih  baenhoengz  

faenhoengz และ gwnhoengz แต่ค าและส านวนทีป่รากฏค าว่า [ʔdiŋ24] ไม่มรูีปค าอุปลกัษณ์นี้  
(13) hoengz  leih 
      [hoŋ31]      [lei33] 
      แดง    ก าไร 
หมายถงึ ผลประโยชน์ 
จากตวัอย่าง (13) “[lei33]” หมายถงึ ผลก าไรในภาษาไทย เมือ่ปรากฏร่วมกบัค าเรยีกสี “[hoŋ31]” (แดง) จ ึง

มคีวามหมายเปรยีบเชงิอุปลกัษณ์ว่า ผลประโยชน์ 
จากข้อ มูลข้างต้นผู้ว ิจยัสามารถสรุปกระบวนการถ่ายโยงความหมายของค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] ในภาษา

จ้วงสะท้อนอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ได้ดงันี้ 
  

[hoŋ31], 
[ʔdiŋ24] 

โกรธ 

อิจฉา 
อาย 

กระตอืรอืร้น 

ความรู้สึก 

EMOTION 

ความหมายต้นทาง 
(Source domain) 

 

ความหมายปลายทาง 
(Source domain) 

 ความหมายอุปลักษณ์ 

metaphor 
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ภาพท่ี 6 การเช ือ่มโยงความหมายของมโนทศัน์เศรษฐกจิของค าเรยีกสีแดง 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปจ านวนความหมายประจ าค า รูปค าอุปลกัษณ์ และวงความหมายของรูปค า
อุปลกัษณ์ของค าและส านวนทีม่คี าเรยีกสี ”แดง” [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วง ตามตารางท ี ่2 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปจ านวนความหมายประจ าค า รูปค าอุปลักษณ์ และวงความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์ของค าและ
ส านวนทีม่คี าเรยีกสี ”แดง” [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วง    

สีแดง 

ความ 

หมาย 

ประ 
จ าค า 

(ร้ อ ย

ละ) 

รปูค า 

อุ ป
ลกัษณ์ 

(ร้อยละ) 

วงความหมายของรปูค าอปุลกัษณ์ (ร้อยละ) 

มนุษย์ สงัคม ความร ู้สึก เศรษฐกิจ 

ผล 

ผ ลิ ต

จ า ก

อวยัวะ

ร่าง 

กาย 

คุณ 

ลักษณ

ะ 

ข อ ง

ร่าง 

กาย 

ความ 

ส า เร็จ

แ ล ะ

เกียร ติ

ยศ 

ค ว า ม

เ ป็ น

มงคล 

ค ว า ม

โกรธ 

ค ว า ม

อิจฉา 

ค ว า ม

อาย 

ค ว า ม

กระ 

ตือ รื อ

ร้น 

รางวลั 

ผล 

ประ 

โยชน์ 

hoengz 
/hoŋ31/ 

(63 ค า) 

 

42 

(66.67) 

 

21 

(33.33) 

 

1 

(4.76) 

 

- 

 

1 

(4.76) 

 

7 

(33.33) 

 

1 

(4.76) 

 

1 

(4.76) 

 

2 

(9.52) 

 

1 

(4.76) 

 

3 

(14.29) 

 

4 

(19.05) 

 

nding 

/ʔdiŋ24/ 

(26 ค า) 
 

22 

(84.62) 

4 

(15.38) 
- 

2 

(50.00) 
- - - 

1 

(25.00) 

1 

(25.00) 
- - - 

รวม 

(89 ค า) 

64 

(71.91) 

25 

(28.09) 

1 

(4.00) 

2 

(8.00) 

1 

(4.00) 

7 

(28.00) 

1 

(4.00) 

2 

(8.00) 

3 

(12.00) 

1 

(4.00) 

3 

(12.00) 

4 

(16.00) 

   3 (12.00) 8 (32.00) 7 (28.00) 7 (28.00) 

 
จากข้อมูลในตารางท ี ่2 สามารถสรุปได้ว่า ค าและส านวนทีป่รากฏค าเรยีกสีแดงในภาษาจ้วง [hoŋ31] มรูีป

ค าอุปลกัษณ์ 21 รูปค า รูปค าอุปลกัษณ์ในความหมายความเป็นมงคลมจี านวนมากท ีสุ่ด มจี านวน 7 รูปค า คดิเป็น
ร้อยละ 33.33 รูปค าอุปลักษณ์ในความหมายผลผลิตจากอวัยวะร่างกาย ความส าเรจ็และเกียรติยศ ความโกรธ 
ความอิจฉา และความกระตอืรอื ร้นมจี านวนน้อยท ี่สุด คดิเป็นร้อยละ 4.76 ส่วนค าและส านวนที่ปรากฏค าเรยีกสี
แดงในภาษาจ้วง [ʔdiŋ24] มีรูปอุปลกัษณ์ 4 รูปค า รูปค าอุปลกัษณ์ในความหมายคุณลกัษณะของร่างกายมจี านวน

[hoŋ31] 
รางวลั 

ผลประโยชน์ 
 

เศรษฐกจิ 

ECONOMY 

ความหมายต้นทาง 
(Source domain) 

 

ความหมายปลายทาง 
(Source domain) 

 ความหมายอุปลักษณ์ 

metaphor 
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มากท ีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 50 รูปค าอุปลกัษณ์ในความหมายความอิจฉาและความอายมจี านวนน้อยท ีสุ่ด มจี านวน 1 
รูปค า คดิเป็นร้อยละ 25 ค าและส านวนทีป่รากฏค าเรยีกสีแดงในภาษาจ้วง [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] มีความหมายอุป
ลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ในวงความหมายสังคม (SOCIETY) จ านวนมากท ีสุ่ด จ านวน 8 รูปค า ค ิดเป็นร้อยละ 32 ส่วน
ความหมายอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ในวงความหมายมนุษย์ (HUMAN) มจี านวนน้อยท ีสุ่ด จ านวน 3 รูปค า คดิเป็น
ร้อยละ 12 
 

2.  วฒันธรรมทางสงัคมของชาวจ้วงท่ีมีต่อสีแดง 
2.1 สีแดงสะท้อนวฒันธรรมด้านความเช ือ่ 
ชาวจ้วงในทุกๆท ี ่ไม่ว่าจะเป็นชาวจ้วงในมณฑลกว่างซ ีหรอืชาวจ้วงในมณฑลยูนนาน ล้วนมคีวามเช ือ่ว่าสี

แดงเป็นสีแห่งความโชคด ีเป็นสีท ีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของความดงีาม เป็นสีท ีใ่ช้ขจดัและปกป้องชาวจ้วงจากสิ่งท ีช่ ัว่ร้าย  
ชาวจ้วงให้ความส าคญักับสีแดงเป็นอย่างมาก ทุกช่วงเวลาในชวี ิตมกัมสีีแดงเข้ามาเกีย่วข้องเสมอ เช่น ในว ัน
ตรุษจนีชาวจ้วงมกันยิมน ากระดาษแดงหรอืกระดาษสีแดงรูปตวัอักษรฝู (福) ท ีแ่ปลว่าความสุขมาประดบับรเิวณ
รอบบ้าน เช่น คอกววั เล้าหมู เตาไฟในครวั ตู้กบัข้าว บ่อน ้า หน้าต่าง ประตู เป็นต้น เพือ่เสรมิสร้างบรรยากาศให้
เตม็ไปด้วยความมงคลและความสุข อีกท ัง้เพือ่เป็นการระลกึถงึชวีติท ีม่แีต่ความสุขสมบูรณ์ในปีท ีผ่่าน และยงัแสดง
ถงึการอธษิฐานขอให้มแีต่สิ่งท ีด่ ีๆ เข้ามาในชวีติต่อจากนี้   

ในการสร้างบ้านเรอืนของชาวจ้วงมคีวามเช ือ่ว่า เมือ่สร้างบ้านเสรจ็แล้วต้องน าอิฐท ีห่่อด้วยผ้าแดงไปวางไว้
บนต าแหน่งท ีสู่งท ีสุ่ดของบ้าน หรอืน าผ้าแดงมาผูกเป็นรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ติดไว้ตรงบรเิวณประตูหน้าบ้าน  
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เหน็ถงึความสุขและความยนิด ีอีกท ัง้ยงัเป็นการขอพรให้มแีต่ความสุขความเจรญิมาสู่ครอบครวั 
และเป็นการปดัเป่าสิ่งช ัว่ร้ายออกไปอีกด้วย 

2.2 สีแดงสะท้อนวฒันธรรมด้านประเพณกีารแต่งงาน 
สีแดงเป็นสีแห่งความมงคล การเฉลมิฉลอง และความสุข  ดงันัน้ชาวจ้วงจงึนยิมน าสีแดงมาเป็นสัญลกัษณ์

ของความเป็นมงคล  ซึง่ปรากฏให้เหน็เด่นชดัท ีสุ่ดในประเพณกีารแต่งงานของชนชาตจ้ิวง ชาวจ้วงถอืว่าสีแดงเป็น
องค์ประกอบนามธรรมท ี่ส าคญัในพธิีการแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งงานสีแดง ผ้าประดบัตกแต่งสีแดงบรเิวณ
รอบงาน เครือ่งนอนผ้าห่มสีแดงของคู่บ่าวสาว อีกท ัง้อุปกรณ์เครื่องใช้ในพธิกีรรมแต่งงานกเ็ป็นสีแดง เช่น ซอง
แดง กระดาษแดง หมากแดง น ้าตาลแดง ข้าวเหนยีวสีแดง ไข่แดง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้บรรยากาศของงาน
แต่งงานเตม็ไปด้วยความยนิดปีรดีาของคู่บ่าวสาวและญาตมิติร เป็นสิ่งท ีแ่สดงถงึการเริม่ต้นท ีด่ขีองชวีติคู่ 

2.3 สีแดงสะท้อนวฒันธรรมด้านการแต่งกาย 
เครือ่ งแต่งกายประจ าชนชาตจ้ิวงโดยพื้นฐานแล้วส าหรบัผู้หญิงจะเป็นชุดกระโปรงสีน ้าเง ินเข้มหรอืสีด า 

ส าหรบัผู้ชายจะเป็นชุดกางเกงสีน ้าเงนิเข้มหรอืสีด าเช่นกนั โดยท่อนบนมสีองแบบ ได้แก่ เสื้อแบบพาดตดิกระดุม
ด้านขวา และเสื้อตวัสัน้ผ่าหน้า ส่วนล่วงเป็นกางเกงขายาวทรงกว้าง สีน ้าเงนิเข้มหรอืสีด าท ีน่ ามาย้อมผ้านัน้มาจาก
ต้นคราม ซึง่เป็นพชืพรรณทีพ่บได้ท ัว่ไปในมณฑลกว่างซีและยูนนาน เครือ่งแต่งกายของชาวจ้วงส่วนใหญ่จะท า
ด้วยมอืท ัง้สิ้น สตรชีาวจ้วงมคีวามช านาญในการปกัลาย ดงันัน้สตรชีาวจ้วงจงึนยิมน าด้านสีแดงมาปกัลวดลายเพือ่
เพิม่สีสันให้กบัเครือ่ งแต่งกายของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อ ขอบด้านบนของกระโปรง ปลายขากางเกง ผ้าผูกเอว 
หรอืผ้าโพกหวั  ล้วนมลีวดลายสวยงามจากการปกัลายด้วยด้ายสีแดงท ัง้นัน้   
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศกึษาความหมายเชงิอุปลกัษณ์ของการใช้ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงในครัง้นี้มุ่งท ีจ่ะ
ตอบค าถามว่าค าเรียกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ดงักล่าวมคีวามหมายอุปลักษณ์เชงิมโนทศัน์อย่างไร และค าเรยีกสี
แดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] สามารถสะท้อนให้เหน็วฒันธรรมของชนชาตจ้ิวงอย่างไร  ผลการศกึษาพบความหมาย   
อุปลักษณ์ของค าเรียกสีแดง (hoŋ31, ʔdiŋ24) ในภาษาจ้วง มที ัง้หมด 10 ความหมาย ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] มี
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ความหมายอุปลกัษณ์ 9 ความหมาย ได้แก่  ผลผลติจากอวยัวะร่างกาย ความส าเรจ็ ความเป็นมงคล ความโกรธ 
ความอิจฉา ความอาย ความกระตอืรอืร้น รางวลั และผลประโยชน์ ค าเรยีกสีแดง [ʔdiŋ24] มคีวามหมายอุปลกัษณ์ 
3 ความหมาย ได้แก่ คุณลกัษณะของร่างกาย ความอิจฉาและความอาย โดยค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] มี
ความหมายอุปลกัษณ์ท ีเ่หมือนกนั ได้แก่ อุปลกัษณ์ความอิจฉาและอุปลกัษณ์ความอาย ซึง่สามารถใช้ค าเรยีกสี
แดง [hoŋ31] และ [ʔdiŋ24] ร่วมกันได้ ตามแนวคิด Lakoff and Johnson [3] และ Kovecses [13] สามารถน า
ความหมายเหล่านี้มาวเิคราะห์อุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ ซึง่ค าเรยีกสีแดง [hoŋ31] , [ʔdiŋ24] ในภาษาจ้วงสามารถ
แสดงมโนท ัศน์ได้ 4 ลักษณะด้วยกัน ค ือ  มนุษย์ (HUMAN) สังคม(SOCIETY) ความรู้สึก(EMOTION) และ
เศรษฐกจิ(ECONOMY) โดยสามารถสรุปเป็นแผนผงัได้ดงันี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การเช ือ่มโยงความหมายของมโนทศัน์ของค าเรยีกสีแดงในภาษาจ้วง 
 

กระบวนการถ่ายโยงความหมายอธบิายได้ว่าวงความหมายต้นทางเป็นกลุ่มความหมายของค าท ีเ่ก ีย่วข้อง
กบัสี นัน่คอืสีแดง ซึง่ค าท ีจ่ดัอยู่ในวงความหมายของสีนี้จะถูกน าไปใช้เพือ่เปรยีบเทยีบกบัมนุษย์ สังคม ความรู้สึก 

สีแดง 

[ʔdiŋ24] 

ประจ าเดอืน 

 

สังคม 

RED IS SOCIETY 

เศรษฐกจิ 

RED IS ECONOMY 

ความรู้สึก 
RED IS EMOTION 

มนุษย์ 

RED IS HUMAN 

ความหมายต้นทาง 
(Source domain) 

 

ความหมายปลายทาง 
(Source domain) 

 

สีแดง 

[hoŋ31] 

ความอ่อนวยั 

 

ความมงคล 
 

ความส าเรจ็
และเกยีรตยิศ 

 

ความโกรธ 

 

ความอิจฉา 
 

ความอาย 

ความ 

กระตอืรอืร้น 

 

รางวลั 

 
ผลประโยชน์ 

 

ความหมายอุปลักษณ์ 

metaphor 
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และเศรษฐกิจ  วงความหมายเหล่านี้ เป็นความคดิท ีผู้่ใช้ภาษาต้องการสื่อสารออกมา จงึจดัเป็นวงความหมาย
ปลายทาง  ดงันัน้ค าหรอืข้อความท ีอ่ยู่ในวงความหมายต้นทางจะท าหน้าท ีเ่ป็นอุปลกัษณ์   

ปจัจุบันย ังไม่ปรากฏงานวิจยัด้านอุปลักษณ์เชงิมโนท ัศน์ในค าเรียกสีภาษาจ้วง  ผู้ว ิจยัจงึขอหย ิบยก
งานวิจยัด้านอุปลกัษณ์เชงิมโนท ัศน์ในค าเรยีกสีภาษาจนี  ซึง่ภาษาจ้วงเป็นภาษาชนชาตหินึ่งของจนี จงึท าให้
ได้รบัอิทธพิลจากภาษาจนีไม่น้อย เพือ่มาสนบัสนุนผลการศกึษา  ผลการศกึษานี้สอดคล้องกบัการศกึษาเรือ่งอุป
ลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ของค าเรยีกสีแดงและสีขาวในภาษาจนีของ Zheng Jie [15] ท ีอ่ธบิายไว้ว่า “‘red’ in Chinese 
is not used literally to present the visual color concept, a higher level of abstraction via metaphor produces 
additional meanings belonging to different domains of EMOTION, POLITICS, SOCIETY and ECONOMY ” 
(สีแดงในภาษาจนีไม่ได้ใช้เพือ่น าเสนอความหมายโดยตรงของสีท ีเ่ห ็นด้วยตา แต่จะใช้ในรูปของนามธรรมท ี่มี
ระดับสูงข ึ้นโดยผ่านอุปลกัษณ์ ซึง่จะสร้างความหมายเพิม่เติมในวงความหมายที่แตกต่างไป เช่น ความรู้สึก 
การเมอืง สังคม และเศรษฐกจิ)  

ในด้านวฒันธรรม สีแดงได้สะท้อนวฒันธรรมในสังคมชาวจ้วงไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช ือ่ ด้านประเพณี
การแต่งงาน  และด้านการแต่งกาย จากการศึกษาด้านวฒันธรรมท ีส่ะท้อนจากการใช้ค าเรยีกสีแดงของชาวจ้วง
ส่วนใหญ่ได้รบัอิทธพิลมาจากประเทศจนี เช่น วฒันธรรมด้านประเพณกีารแต่งงาน แต่กย็งัมวีฒันธรรมบางอย่างท ี่
เป็นเอกลกัษณ์ของชนชาตจ้ิวง นัน่คอื ข้าวเหนียว 5 สี (แดง เหลอืง ม่วง ด า ขาว) ผู้วจิยัพบว่า ในทุกงานเฉลิม
ฉลองหรอืงานมงคลของชนชาตจ้ิวง ชาวจ้วงมกัจะน าข้าวเหนยีวนึง่ย้อมสี 5 สี มาเป็นสัญลกัษณ์ในการเฉลมิฉลอง  
ไม่ว่าจะเป็นงานวนัเกดิ งานแต่งงาน ประเพณี三月三 (สามเดอืนสาม เป็นประเพณปีระจ าชนชาตจ้ิวง) เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดดี้วยความช่วยเหลอืและการสนบัสนุนเป็นอย่างดจีากศาสตราจารย์ ดร.
เหวย ซู่กวาน (Wei Shuguan) อาจารย์ท ีป่ร ึกษาท ี่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเส นอแนะท ีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษา รวมถงึตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยเอาใจใส่เป็นอย่างด ีท าให้บทความฉบับนี้มปีระโยชน์และ
มคีุณค่ามากย ิง่ข ึ้น 

ขอขอบพระคุณนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจ้วง  มหาวิทยาลยัชนชาติกว่างซี สาธารณรฐัประชาชนจนี ทีใ่ห้
ความร่วมมอืและให้ความช่วยเหลอืงในการเกบ็ข้อมูลเก ี่ยวกบัภาษาจ้วง เพือ่น าข้อมูลท ีไ่ด้มาวเิคราะห์ผล  ท าให้
บทความฉบับนี้มปีระสิทธภิาพมากข ึ้น  

และสุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ท ี่คอยเป็นก าลงัใจ รวมถงึขอขอบพระคุณทุกท่านท ีใ่ห้
ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ ท ีม่ไิด้กล่าวนามไว้ ณ โอกาสนี้ 
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              of Linguistics.  Kuala Lumpur: University of Malaya. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

804 
 

SWURES13-101 ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม 
ฐานสมรรถนะ ระบบบริหารจัดการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
THE STUDY OF PROBLEMS AND REQUIREMENTS COMPETENCY BASED TRAINING 
CURRICULUM DEVELOPMENT OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM  BUILDING AND 
FACTORY  
 

สรุศกัดิ ์สวสัดิร์กัษ์กุล*  ชยัยพล ธงชยัสุรชัต์กูล 
Surasak Sawatrukkul*, Chaiyapon Thongchaisuratkrul 

 
ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื  

Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education,  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 

 
*Corresponding author, E-mail: sawatrukkul2514@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ

ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน  กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้เช ีย่วชาญ ด้านระบบบรหิารจัดการพลงังาน

ในอาคารและโรงงาน และด้านการศกึษา จ านวน 50 ท่าน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
ผลการว ิจยัพบว่า ปญัหาท ีค่วรพฒันาด้านระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานในประเทศไทย  

คอื ฝ่ายบรหิารท ี่ดคีวรให้ความส าคญัต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจรงิจ ัง ปญัหาด้านพลงังานเป็นประเด็น 

ทีทุ่กภาคส่วนควรให้ความสนใจอย่างจรงิจ ังมากย ิ่งข ึ้น และผู้น าองค์กรมคีวามจ าเป็นต้องเร่งปรบัตวัและพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนปจัจัยความส าค ัญท ี่ท าให้ระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน 

ของประเทศไทยมปีระสิทธภิาพและปรบัตัวสู่การพัฒนา คอื  ด้านมาตรการอนุรักษ์พลงังาน ด้านความร่วมมือ 

ของบุคลากรในโรงงานควบคุม และด้านพฤตกิรรมในการใช้พลงังานให้มปีระสิทธภิาพในอาคาร ซึง่แนวโน้มในการ
พฒันาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบรหิารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน คือ การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้

ความสามารถ จัดฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบรหิารจดัการด้านพลงังานมกีารเรียนรู้ท ีห่ลากหลาย  

และพัฒนาหลกัสูตรด้านระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน ท ัง้นี้ระบบบริหารจัดการพลังงาน 

ในอาคารและโรงงาน ทัง้ 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบไฟฟ้าก าลงั 2) ระบบแสงสว่าง 3) ระบบปรบัอากาศ 4) ระบบ

ระบายอากาศ 5) ระบบป ัม๊น ้า 6) ระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7) ระบบลฟิต์  มสีมรรถนะท ีส่ าคญัท ี ่คอื การตรวจวดั
พลงังาน การจดัการพลงังาน การบ ารุงรกัษา และวเิคราะห์การใช้พลงังาน  

 
ค าส าคญั: ปญัหาและความต้องการ  หลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ  ระบบบรหิารจดัการพลงังาน 
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Abstract 

The objective of this research studies problems and requirements, competency based training 
curriculum development of energy management system building and factory. sample is expert in energy 

management systems, education 50 people tools for data collection include Questionnaire. The research 

found in Thailand problems that should be developed for energy management systems in buildings and 

factories. The executive directors management, should focus on cost reduction serious energy problems 

are issues that all sectors should pay more attention to. Organizational leaders need to continually adapt 

and improve themselves.  Resulting in efficient energy management systems in buildings and factories 
adapt to the development developing personnel to be knowledgeable and capable, Organize training 

courses aimed at providing knowledge on energy management, with learn competency based training 

curriculum development of energy management system building and factory, all 7 systems of the factory 

there are 1) Power system 2) Lighting system 3) Air conditioning system 4) Ventilation system 5) Water 

pump system 6)  Solar cell system 7)  Elevator system, There are have important capabilities that are 
energy measurement, energy management, maintenance, and analyze energy consumption. 

 
Keywords: Problems and Requirements, Competency Based Curriculum, Energy Management System 
 

บทน า 

พลงังานไฟฟ้าถูกใช้เพือ่ตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  

ทีอ่ยู่อาศยั ขนส่ง ฯลฯ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมปีรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้าถงึร้อยละ 42-46 ของการใช้

พลังงานไฟฟ้าท ัง้ประเทศ [1] แล้วมแีนวโน้มเพิ่มข ึ้นทุกๆ ปี เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และพฒันามาตรฐานความเป็นอยู่ ดงันัน้การจดัการการพลงังานไฟฟ้าให้ประหยดัและมปีระสิทธภิาพสูงสุด จงึเป็น

อีกวธิหีนึง่ท ีน่่าสนใจในการช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลงังาน โดยการจดัการพลงังานไฟฟ้าจะประสบผลส าเรจ็ได้

นัน้ จ าเป็นจะต้องทราบถงึปจัจยัท ีส่่งผลต่อประสิทธภิาพในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า เพือ่ควบคุมปจัจยัต้นเหตุได้

อย่างถูกต้อง ท าให้เกดิการใช้พลงังานอย่างประหยดัและมปีระสิทธภิาพ [2] ท ัง้นี้ผู้ร ับผดิชอบด้านพลงังานในการ

อนุรักษ์พลังงานจึงมีความส าคญัมาก เนื่องจากมีหน้าท ี่ร ับผดิชอบในการควบคุม ดูแล การใช้และการจัด

การพลงังานในอาคารและโรงงานให้มปีระสิทธิภาพ ดงันัน้ผู้รบัผดิชอบด้านพลงังานจึงเป็นปจัจัยหนึ่งท ีม่ ีผลต่อ
ประสิทธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานในอาคารและโรงงาน 

การพัฒนาหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัต ิ ในอดตีอาจมีการแยกส่วนกัน

อย่างชดัเจนระหว่างระบบการศกึษากบัมาตรฐานอาชพี โดยแต่ละหน่วยงานทีร่ ับผดิชอบด้านมาตรฐานอาชพีให้

ความส าคญักบับุคคลท ี่เตรยีมตวัเข้าท างาน หรอืต้องการพฒันาฝีมอืแรงงานให้ดขี ึ้น โดยเฉพาะเมือ่เกดิการผลิต

ก าลงัคนในสายอาชวีศกึษาท ี่ไม่ตรงกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรอืตลาดแรงงาน จงึมกีารผลกัดนัให้
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น ามาตรฐานอาชพีหรอืมาตรฐานฝีมือแรงงานมาจดัท าหลกัสูตรหรอืเพิ่มในการเรียนการสอนมากย ิ่งข ึ้น แต่กย็ ัง

ขาดระบบทีช่ดัเจนในการเช ือ่มโยง หรอืผลกัดนัให้มกีารบูรณาการกันอย่างจรงิจงัในระบบการศกึษา ดงันัน้ในการ
พฒันาหลกัสูตรการศกึษาของสถานศึกษา ควรพัฒนาให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมหรอืสถาน

ประกอบการ ซึ่งงานวิจยัด้านการศึกษาพบว่า แนวทางการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศ ึกษาและเทคโนโลย ี 

ความต้องการของประเทศ ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนควรเน้นการฝึกปฏิบัต ิงานจริงมากกว่าการเรยีน

ภาคทฤษฎีเท่านัน้  เนื่อ งจากภาคอุ ตสาหกรรมจะมีเกณฑ์หนึ่งท ี่ ใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอ บแทน  

คอื หากพนกังานคนใดจ าเป็นต้องได้ร ับการฝึกอบรมน้อยกว่า ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการสามารถประหย ัด

ค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากจ็ะได้รบัค่าตอบแทนทีสู่งกว่า และการฝึกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการจะช่วยให้นกัศกึษา
เรยีนรู้และเข้าใจสภาพของงาน [3] 

จากการศกึษาป ัญหาและอุปสรรคต่อระบบบรหิารจดัการพลงังาน ในอาคารและโรงงาน พบว่า พนกังาน

ไม่มทีกัษะทางเทคนคิท ีเ่พยีงพอในการประเมนิการใช้พลงังาน ในส่วนของปจัจยัท ีม่ผีลต่อประสิทธภิาพระบบต่างๆ  

พบว่า ผู้บรหิารระดบัสูงขาดความรู้ความเข้าใจเรือ่งผลประโยชน์ด้านการเงนิ ระยะเวลาการคนืทุน และประโยชน์

อื่นๆ พนักงานไม่มทีกัษะการด าเนนิมาตรการและมาตรการอนุรักษ์พลงังานอย่างเพยีงพอ และมพีนกังานจ านวน
น้อยท ีม่คีวามรู้ด้านการใช้พลงังาน ไม่มกีารกระจายความรู้ไปยงัผู้เก ีย่วข้อง รวมท ัง้การสื่อสาร และประชาสัมพนัธ์

การอนุรกัษ์พลงังานไม่เพยีงพอ และไม่มกีารสร้างจติส านกึในการอนุรกัษ์พลงังานในองค์กรอย่างท ัว่ถงึ 

การส ารวจคุณสมบัติของวศิวกรท ีจ่บใหม่ในภาคอุตสาหกรรมท ีม่ ีความต้องการของประเทศ พบว่า 

วศิวกรท ีจ่บใหม่ต้องมีความช านาญ ในลักษณะทีส่ามารถลงมือปฏิบัต ิได้จรงิ  (Hands-on) ในว ิชาช ีพแต่ละ

สาขาวชิา เนือ่งด้วยการท างานจรงิในปจัจุบันมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วท ัง้ในด้านเทคโนโลย ีและการสื่อสาร 

ดงันัน้การท างานในลักษณะป้องกนัไม่ให้เก ิดป ัญหา มากกว่าการหาทางแก้ไขเมือ่ปญัหาเกิดข ึ้น การจดัท า
หลกัสูตรจงึเป็นสิ่งส าคญัมาก ตัง้แต่โครงสร้างของหลกัสูตร รายวชิาท ีเ่ปิดสอน และวธิกีารสอน เนือ่งจากปจัจัย

เหล่านี้จะเป็นสิ่งท ีบ่่งบอกว่า บุคลากรท ีผ่ลติออกมานัน้ตอบสนองต่อความต้องการอุตสาหกรรมได้มากน้อยเพยีงใด 

แนวคดิด้านการพัฒนาหลักสูตรส าหรบัทศวรรษใหม่ ต้องค านงึถงึความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นส าค ัญ 

(Industrial Requirements) ด ังนั ้น มหาวิทย าลัยต้อ งร่ วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม (Industry-University 

Cooperation) หน่วยงานท ีเ่ก ีย่วข้องในการจดัการเรยีนการสอน การอบรม และการฝึกงาน โดยภาครฐัต้องให้การ

สนบัสนุนอย่างจรงิจงั ท ัง้นี้ยงัรวมถงึ บุคลากร สถานที ่เครือ่งมอื วสัดุ อุปกรณ์ สื่อการเรยีนรู้ เป็นต้น หากท ัง้สอง
ฝ่ายสามารถหาเป้าหมายร่วมกนักส็ามารถสร้างหลกัสูตรและแนวทางการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพได้ [4] 

จากปญัหาดงักล่าว หลกัสูตรท ี่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนจงึไม่ควรเน้นเนื้อหาวชิา (Content based 

Curriculum) เป็นหลกัแต่ควรเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนเป็นหลกั เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศกึษามทีกัษะ

และความสามารถในด้านต่างๆ ตามท ีต้่องการ ซึง่กค็อืหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) 

ท ีเ่ป็นหลักสูตรท ี่มุ่งพัฒนาในด้านความรู้ทกัษะ ความสามารถ เจตคติและค่านยิม เพือ่ให้เกดิสมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิานอาชพีได้ตรงกบัความต้องการ ของผู้เรยีนในอนาคต ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจท ีจ่ะศกึษาปญัหาและความ

ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน  
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เพือ่น าข้อ มูลท ีไ่ด้มาใช้เป็นข้อ มูลส าหรบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจดัการพลงังาน 

ในอาคารและโรงงานต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาป ัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิาร 
จดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังาน และด้านการศกึษาในประเทศไทย 
ประชากร คอื บุคคลากร 

           กลุ่มตัวอย่าง ค ือ  ผู้เช ี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการพลงังานในอาคารและโรงงาน และด้าน
การศกึษา จ านวน 50 คน โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตด้านตวัแปรท ีศ่กึษา 
ตวัแปรอิสระ  กลุ่มงาน ประสบการณ์ท างาน 
ตามแปรตาม  ปญัหาด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานในประเทศไทย 

ปจัจยัความส าคญัท ีท่ าให้ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน     
แนวโน้มในการพฒันาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังาน 

สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วจิยัได้แบ่งข ัน้การด าเนนิการวจิยัออกเป็น 4 ข ัน้ ดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง  

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้องกบัแนวคดิ ทฤษฎีของนกัวชิาการ และผู้เช ีย่วชาญทีเ่ก ีย่วข้องกับ

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน จากงานวจิยัหนงัสือ 

ต าราบทความ และหลกัสูตร ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เพือ่เพิม่สมรรถนะ
ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน แล้วน ามาสังเคราะห์เอกสาร สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลท ัง้หมด

และน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามผู้เช ีย่วชาญ 
ขัน้ท่ี 2 ศึกษาความคิดเหน็ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

ศกึษาความคดิเหน็ของกลุ่มผู้เช ีย่วชาญโดยใช้แบบสอบถาม เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของผู้เช ีย่วชาญ 

ในสาระส าคญัเก ีย่วกบัปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจัด

การพลังงานในอาคารและโรงงาน โดยมีประเดน็ในการสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ ค ือ 1) ข้อมูลท ัว่ไป  

2) ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคาร
และโรงงาน 3) สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 4) ข้อเสนอแนะ ผู้วจิ ัย

ด าเนินการ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 50 ท่าน พิจารณาจากผู้เช ี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านระบบบริหาร 

จดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน และด้านการศึกษา ใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยการเลอืก

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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ขัน้ท่ี 3 รวบรวมข้อมูล 

สรุปผลเพือ่ใช้เป็นข้อมูลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคาร

และโรงงานต่อไป การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากข้อมูล ค ือวธิกีารส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ท ี่ม ี
ประสบการณ์ท างานในด้านระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน จ านวน 50 ท่าน เมือ่ เกบ็รวบรวม

ข้อมูลแล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความถูกต้อง และความครบถ้วนของค าตอบ  

และรวบรวมข้อมูลท ีไ่ด้มาจดักระท าและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติต่ิอไป 
ขัน้ท่ี 4 การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล โดยมขี ัน้ตอนการวเิคราะห์ ดงันี้ 
1. แบบสอบถาม ตอนที ่1 ข้อมูลท ัว่ไป มาแจกแจงความถี ่หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบความเรยีง 
2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังาน 

ในอาคารและโรงงาน มาหาค่าความถี ่ร้อยละ แปลความหมาย และการจดัล าด ับของประเดน็เหตุผล และน าเสนอ
ในรูปแบบภาพประกอบความเรยีง 
 3. แบบสอบถาม ตอนที ่3 ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบ
บรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน และสมรรถนะท ี่ส าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคาร
และโรงงาน มาหาค่าความถี่ ร้อยละ การแปลความหมาย การจดัล าดบัของประเดน็เหตุผล และน าเสนอในรูปแบบ
แผนภาพประกอบความเรยีง 
 4. แบบสอบถาม ตอนที ่1 และตอนที ่2 มาท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปญัหา 
และความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
เมือ่พจิารณาตามเพศ (n = 50)  

5. แบบสอบถาม ตอนที ่2 และตอนที ่3 มาท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคาร
และโรงงาน เมือ่พจิารณาตามประสบการณ์ท างาน 

6. แบบสอบถาม ตอนที ่2 และตอนที่ 3 มาท าการการว ิเคราะห์ความแปรปรวนของป ัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน  
เมือ่พจิารณาตามกลุ่มงานอุตสาหกรรม 
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ผลการวิจัย  

1. ผลการศกึษาข้อมูลท ัว่ไปของผู้เช ีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 กลุ่มงานและประสบการณ์ท างานของผู้เช ีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถาม 

กลุ่มงาน 
ประสบการณ์ท างาน รวม 

ร้อยละ 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10-12 ปี 

 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ  

เครือ่งปรบัอากาศและ
เครือ่งท าความเยน็ 

1 2 0 0 0 0 2 4 6 

ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ 0 0 2 4 0 0 0 0 4 
ผู้ผลติไฟฟ้า 4 8 3 6 2 4 9 18 36 
พลงังานทดแทน 1 2 1 2 1 2 0 0 6 
ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนกิส์  10 20 1 2 1 2 8 16 40 
การศกึษา 3 6 0 0 1 2 0 0 8 

รวม 19 38 7 14 5 10 19 38 100 

 
จากตารางแสดงจ านวนผู้เช ี่ยวชาญทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมดของกลุ่มงาน โดยจ าแนกตาม

ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มากท ีสุ่ด 3 ล าดบั คอื กลุ่มอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และโทรคมนาคมคดิเป็นร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติ
ไฟฟ้า คดิเป็นร้อยละ 36 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ส่วนมากมปีระสบการณ์ท างาน 10-12 ปี กลุ่มการศกึษา

คดิเป็นร้อยละ 8 ส่วนมากมปีระสบการณ์ 1-3 ปี (ตารางท ี ่2)  
2. ผลการศกึษาป ัญหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจัด

การพลงังานในอาคารและโรงงาน  

 
ภาพท่ี 1 ปญัหาด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานประเทศไทย 

23%

18.3%

20.6%

24.6%

13.5%

ปัญหาด้านระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานในประเทศไทย 

ปญัหาด้านพลงังานเป็นประเด็นท่ีทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจอยา่งจริงจงั
มากยิ่งขึ้น 
ทรพัยากรด้านพลงังานมีจ ากดั นบัวนัจะยิ่งลดน้อยลง

ผู้น าองค์กรมีความจ าเป็นต้องเร่งปรบัตวัและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

ฝ่ายบริหารท่ีจะให้ความส าคญัต่อการลดต้นทุนด้านพลงังานอยา่งจริงจงั

ด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานให้เป็นไปตามข ัน้ตอนของกฎหมายท่ีได้ก าหนด
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จากภาพที ่1 ป ัญหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจัด
การพลงังานในอาคารและโรงงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ฝ่ายบรหิารควรท ีจ่ะให้ความส าคญัต่อการ
ลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจรงิจงั คดิเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคอื ปญัหาด้านพลงังานเป็นประเดน็ท ีทุ่กภาค
ส่วนควรให้ความสนใจอย่างจรงิจงัมากย ิง่ข ึ้น ค ิดเป็นร้อยละ 23 และผู้น าองค์กรมีความจ าเป็นต้องเร่งปรับตัว 
และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง คดิเป็นร้อยละ 20.6 

 

 
ภาพท่ี 2 ปจัจยัความส าคญัท ีท่ าให้ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานของประเทศไทย 

มปีระสิทธภิาพและปรบัตวัสู่การพฒันา 
 

จากภาพที ่2 ปจัจยัความส าคญัท ีท่ าให้ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน ในประเทศไทย
มปีระสิทธภิาพและปรบัตวัสู่การพฒันา พบว่า เลอืกป ัจจยัด้านมาตรการอนุรักษ์พลงังาน คดิเป็นร้อยละ 21.4 
รองลงมาคอื ปจัจยัด้านความร่วมมอืของบุคลากรในโรงงานควบคุม คดิเป็นร้อยละ 20.7 และปจัจยัด้านพฤตกิรรม
ในการใช้พลงังานให้มปีระสิทธภิาพในอาคาร คดิเป็นร้อยละ 19.3  

 
 

ภาพท่ี 3 แนวโน้มในการพฒันาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
 

16.6%

21.4%

20.7%

11.7%

10.3%

19.3%

ปัจจยัความส าคญัท่ีท าให้ระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน
ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและปรบัตวัสู่การพฒันา

ปจัจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน

ปจัจยัด้านมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

ปจัจยัด้านความร่วมมือของบุคลากรในโรงงานควบคุม

ปจัจยัด้านปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

ปจัจยัด้านปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบสนบัสนุนการผลิต

ปจัจยัด้านพฤติกรรมในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพ ในอาคาร

25.2%

19%

17%

14.3%

24.5%

แนวโน้มในการพฒันาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบริหารจดัการพลงังาน
ในอาคารและโรงงาน
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

พฒันาหลกัสูตรด้านระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน

พฒันาส่ือการเรียนรู้ให้ทนัสมยัสอดรบักบัความต้องการของระบบ

พฒันาด้านเน้ือหาและส่ือการเรียนรู้ให้ทนัสมยัสอดรบักบัความต้องการ

จดัฝึกอบรมหลกัสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการ และพฒันาด้าน
พลงังานมีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
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จากภาพที่ 3 แนวโน้มในการพัฒนาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร 
และโรงงาน พบว่า การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ คดิเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมาคอื จดัฝึกอบรม
หลกัสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบรหิารจดัการ และพฒันาด้านพลงังานมกีารเรยีนรู้ท ีห่ลากหลาย คดิเป็นร้อยละ 24.5 
และพฒันาหลกัสูตรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน คดิเป็นร้อยละ 19  

 
3. ผลการศึกษาความคดิเห ็นด้านสมรรถนะท ีส่ าค ัญเกีย่วก ับระบบบริหารจัดการพลงังานในอาคาร 

และโรงงาน 
 

 
ภาพท่ี 4 สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 

 
จากภาพที ่4 สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน พบว่า  
    1. ระบบไฟฟ้าก าลัง มผู้ีเลือกสมรรถนะท ี่ส าคญั 3 ล าดบั ค ือ 1) สมรรถนะท ี่ 1 ตรวจวัดพลงังาน 

ในระบบไฟฟ้าก าลงั คดิเป็นร้อยละ 22 2) สมรรถนะท ี ่3 จดัการพลงังานในระบบไฟฟ้าก าลงั คดิเป็นร้อยละ 21.3  
3) สมรรถนะท ี ่5 บ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าก าลงั คดิเป็นร้อยละ 19.3 

    2. ระบบแสงสว่าง มผู้ีเลอืกสมรรถนะท ีส่ าคญั 3 ล าดบั คอื 1) สมรรถนะท ี1่ ตรวจวดัพลงังานในระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง คดิเป็นร้อยละ 25.3 2) สมรรถนะท ี3่ จดัการพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คดิเป็นร้อยละ 19.9 
3) สมรรถนะท ี ่2 อนุรกัษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คดิเป็นร้อยละ 19.2 

    3. ระบบปรับอากาศ มีผู้เลือกสมรรถนะท ี่ส าค ัญ 3 ล าดับ ค ือ  1) สมรรถนะท ี่ 2 ตรวจสอ บ 
และบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ คดิเป็นร้อยละ 25 2) สมรรถนะท ี ่1 ตรวจวดัพลงังานและประเมนิสมรรถนะระบบ
ปรบัอากาศ คดิเป็นร้อยละ 21.7 3) สมรรถนะท ี ่5 บ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ คดิเป็นร้อยละ 19.1 

    4. ระบบระบายอากาศ มผู้ีเลอืกสมรรถนะท ีส่ าคญั 3 ล าดบั คอื 1) สมรรถนะท ี ่1 ตรวจสอบการท างาน
และประสิทธภิาพระบบระบายอากาศ คดิเป็นร้อยละ 29.6 2) สมรรถนะท ี ่2 ตรวจวัดและวเิคราะห์การใช้พลงังาน
ระบบระบายอากาศ คิดเป็นร้อยละ 20 3) สมรรถนะท ี ่4 วเิคราะห์การใช้พลงังานระบบระบายอากาศ คดิเป็นร้อย
ละ 19.3 
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    5. ระบบป ัม๊น ้า มีผู้เลือกสมรรถนะท ี่ส าค ัญ 3 ล าดบั ค ือ 1) สมรรถนะท ี ่1 ตรวจสอบการท างาน 
และประสิทธภิาพระบบป ัม๊น ้าคดิเป็นร้อยละ 27.9 2) สมรรถนะท ี ่4 บ ารุงรกัษาพลงังานระบบป ัม๊น ้า คดิเป็นร้อยละ 
22.1 3) สมรรถนะท ี ่2 ตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้ระบบป ัม๊น ้า คดิเป็นร้อยละ 19.3 

    6. ระบบพลงังานแสงอาทติย์ มผู้ีเลอืกสมรรถนะท ีส่ าคญั 3 ล าดบั คอื 1) สมรรถนะท ี ่1 ตรวจสอบการ
ท างานและประสิทธภิาพระบบพลงังานแสงอาทติย์ คดิเป็นร้อยละ 25.9 2) สมรรถนะท ี ่3 บ ารุงรกัษาระบบพลงังาน
แสงอาทติย์ คดิเป็นร้อยละ 23.1 3) สมรรถนะท ี่ 2 ตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังานระบบพลงังานแสงอาทติย์  
คดิเป็นร้อยละ 21 

    7. ระบบลิฟต์มีผู้เลือกสมรรถนะท ี่ส าคญั 3 ล าดับ ค ือ  1) สมรรถนะท ี่ 1 ตรวจสอบการท างาน 
และประสิทธิภาพระบบลฟิต์ ค ิดเป็นร้อยละ 24.5 2) สมรรถนะท ี ่4 บ ารุงรกัษาระบบลิฟต์ คดิเป็นร้อยละ 22.5  
3) สมรรถนะท ี ่2 ตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังานระบบลฟิต์ คดิเป็นร้อยละ 21.2 

 
4. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ป ัญหาและความต้องการในการพฒันาหลักสูตร

ฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เมือ่พจิารณาตามเพศ (n = 50) 
 

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 

เพศ n ค่าเฉลีย่ เบี่ยงเบน t 
ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคาร
และโรงงาน 
ชาย 41 .3415 .4802 .046* 
หญิง 9 .5556 .5270 
สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
ชาย 41 .4390 .5024 1.44 
หญิง 9 .3333 .5000 

 
ผู้เช ีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถามทีม่เีพศต่างกนัมปีญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม

ฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญั p = 0.05 (Sig. = 
.009) แต่สมรรถนะท ี่ส าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงานไม่แตกต่างอย่างมนียัส าค ัญ 
p = 0.05 (Sig. = .488) (ตารางท ี ่2) 
 5. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เมือ่พจิารณาตามกลุ่มงาน 
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ตารางท่ี 3 การว ิเคราะห์ความแปรปรวนของป ัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เมือ่พจิารณาตามกลุ่มงาน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจัดการพลงังานในอาคารและ
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 5 2.813 .563 2.561* 
ภายในกลุ่ม 44 9.667 .220 
สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 5 1.492 .298 1.978 
ภายในกลุ่ม 44 9.728 .221 

 

ผู้เช ี่ยวชาญทีต่อบแบบสอบถามที่มกีลุ่มงานต่างกนั ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าค ัญ  

ที ่p = 0.041 (Sig. = .294) และสมรรถนะท ีส่ าค ัญเกีย่วก ับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน  

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัท ี ่p = 0.05 (Sig. = .262) (ตารางท ี ่3) 

6. ผลการการวเิคราะห์ความแปรปรวนของปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เมือ่พจิารณาตามประสบการณ์ท างาน 

 
ตารางท่ี 4 การว ิเคราะห์ความแปรปรวนของป ัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เมือ่พจิารณาตามประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 3 .815 .272 1.099 
ภายในกลุ่ม 46 11.365 .247 
สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 3 .570 .190 .821 
ภายในกลุ่ม 46 10.650 .232 

 

ผู้เช ีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์ท างานต่างกัน ปญัหาและความต้องการในการพฒันา

หลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัท ี ่ 

p = 0.01 (Sig. = .359) และสมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัส าคญัท ี ่p = 0.01 (Sig. = .489) (ตารางท ี ่4) 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาป ัญหาและความต้องการในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจัด

การพลังงานในอาคารและโรงงาน มีท ัง้หมด 3 ด้าน คอื 1) ป ัญหาด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร 
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และโรงงานประเทศไทย ผลวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลอืกฝ่ายบรหิารท ีจ่ะให้ความส าคญัต่อการ

ลดต้นทุนด้านพลงังานอย่างจรงิจงั รองลงมาคอื ปญัหาด้านพลงังานเป็นประเดน็ท ีทุ่กภาคส่วนควรให้ความสนใจ
อย่างจริงจงัมากย ิง่ข ึ้น และผู้น าองค์กรมคีวามจ าเป็นต้องเร่งปรบัตวัและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) ป ัจจ ัย

ความส าคญัท ีท่ าให้ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานของประเทศไทยมปีระสิทธภิาพและปรบัตวัสู่

การพฒันา ผลวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลอืกปจัจยัด้านมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน รองลงมาคือ 

ปจัจ ัยด้านความร่วมมือของบุคลากรในโรงงานควบคุม และป ัจจยัด้านพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้มี

ประสิทธภิาพในอาคาร 3) แนวโน้มในการพัฒนาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบริหารจัดการพลงังานในอาคาร 

และโรงงาน ผลวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลอืกการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
รองลงมาคอื จดัฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบรหิารจัดการ และพฒันาด้านพลงังานมกีารเรยีนรู้  

ทีห่ลากหลาย และพฒันาหลกัสูตรด้านระบบบรหิารจัดการพลงังานในอาคารและโรงงาน โดยความส าเรจ็ของการ

พฒันาและน าวธิ ีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรท ี่ส าคญัท ีสุ่ด คอื การมีคณะท างานท ีม่ ีประสิทธิภาพ  

และเหมาะสม ดังนัน้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มคีณะท างานด้านการจัด

การพลงังานข ึ้น เพือ่ท าหน้าควบคุมดูแล ด าเนนิการ ประสานงาน และรายงานผลการจดัการพลงังานในองค์กร 
ตลอดจนตรวจตดิตามและทบทวนการด าเนนิการจัดการพลงังานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรกัษ์พลงังานท ีอ่งค์กร

ได้ก าหนดข ึ้น [5] 

สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน คอื  1) ระบบไฟฟ้าก าลงั ค ือ 
ตรวจวดัพลงังานในระบบไฟฟ้าก าลงั จดัการพลงังานในระบบไฟฟ้าก าลัง และบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าก าลัง  2) 
ระบบแสงสว่าง คอื ตรวจวดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จดัการพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอนุรกัษ์
พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3) ระบบปรบัอากาศ คอื ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ ตรวจวัด
พลงังานและประเมนิสมรรถนะระบบปรับอากาศ และบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ 4) ระบบระบายอากาศ คือ 
ตรวจสอบการท างานและประสิทธภิาพระบบระบายอากาศ ตรวจวดัและว ิเคราะห์การใช้พลงังานระบบระบาย
อากาศ  และว ิเคราะห์การใช้พลังง านระบบระบายอากาศ 5) ร ะบบป ัม๊น ้ า ค ือ  ตรวจสอบการท างาน 
และประสิทธภิาพระบบป ัม๊น ้า บ ารุงรักษาพลงังานระบบป ัม๊น ้ า และตรวจว ัดและวเิคราะห์การใช้ระบบป ัม๊น ้า  
6) ระบบพลงังานแสงอาท ิตย์ ค ือ ตรวจสอบการท างานและประสิทธิภาพระบบพลงังานแสงอาทติย์ บ ารุงรกัษา
ระบบพลงังานแสงอาทติย์ และตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลังงานระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7) ระบบลิฟต์  
คอื ตรวจสอบการท างานและประสิทธภิาพระบบลิฟต์ บ ารุงรักษาระบบลฟิต์ และตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้
พลงังานระบบลฟิต์ ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานสมรรถนะ [6] ให้ข้อมูลว่า การท างานท ีไ่ม่เพยีงแต่ต้องใช้ความรู้แต่
ยงัต้องใช้ท ักษะและความเช ี่ยวชาญหลายด้าน ท ีเ่กดิจากการเรยีนรู้ด้วยการปฏิบัต ิงานจรงิและการฝึกฝนผู้
ประกอบอาชพีทุกคนทัง้ท ีม่คีุณวุฒิการศกึษาและไม่ม ีคุณวุฒิการศกึษาในสาขานัน้ๆ ล้วนมศีกัยภาพในการพฒันา
ความสามารถการท างานด้านต่างๆ ในหน้าท ีข่องตน ซึง่การใช้ความรู้ทกัษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อ
การประกอบอาชพีนี้ เรยีกว่า “สมรรถนะ” ซึง่ในแต่ละสาขาอาชพีอันประกอบด้วย สายงานทีห่ลากหลายและในแต่
ละสายงานต่างมหีลายอาชีพ แต่ละอาชีพจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลาย ด้าน ซึง่ปญัหาและความต้องการในการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบริหารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานเกิดข ึ้นจากหลายปจัจัย 
สอดคล้องกับบุญญารตัน์ แสงปิยะ จันทนา จนัทโร และไชยะ แช่มช้อย [7] ได้ศ ึกษาเกีย่วกบัป ัจจยัท ี่มผีลต่อ
ประสิทธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในอาคารควบคุม พบว่า คุณสมบัตขิองผู้รบัผดิชอบพลงังานเป็นปจัจยัท ี่
ส าคญัต่อประสิทธภิาพการอนุรกัพลงังานไฟฟ้า รวมท ัง้ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ความสนใจของ
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ผู้บริหาร และความร่วมมอืของพนกังาน การพฒันาศักยภาพ การจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน ให้เก ิด
ประสิทธภิาพสูงสุดต้องมกีารพฒันาสมรรถนะ ในด้านความรู้ ทกัษะการปฏิบัตงิาน และคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
บุคลากรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน ท ีใ่ช้กลุ่มผู้เช ีย่วชาญ สรุปบทบาทการปฏิบัตงิาน 
แล้วแยกสมรรถนะย่อย หรอืส่วนประกอบของสมรรถนะ แล้วน ามาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านระบบบรหิารจัดการพลงังานในอาคารและโรงงาน ซึง่สอดคล้องกับกระบวนการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากร [8] ท ีเ่สนอแนวคดิในการสร้างไว้ 5 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้ตอนที ่1 การวเิคราะห์ความจ าเป็น ข ัน้ตอนที ่2  
การสร้าง ข ัน้ตอนที ่3 การออกแบบสร้างหลกัสูตร ข ัน้ตอนที ่4 การน า Competency-Based Learning (CBL) มาสู่
การปฏิบัต ิ และข ัน้ตอนที ่5 การประเมินผล ซึง่ผลการวจิ ัยควรน าไปเป็นข้อ มูลพื้นฐาน ส าหรบัใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน เพือ่ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของเพือ่ให้เกดิสมรรถนะในการปฏิบตังิานอาชพีได้ตรงกบัความต้องการ ของผู้เรยีนในอนาคตต่อไป  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก ีย่วก ับปญัหาและความต้องการในการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ 

ระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน สรุปได้ดงันี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มากท ีสุ่ด 3 ล าดบั คอื กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และโทรคมนาคม
คดิ และกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติไฟฟ้า ส่วนมากมปีระสบการณ์ท างาน 10-12 ปี  

2. ปญัหาและความต้องการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะระบบบรหิารจดัการพลงังาน 

ในอาคารและโรงงานจากผู้เช ีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถาม จ านวน 50 ท่าน พบว่า ฝ่ายบริหารควรท ีจ่ะให้

ความส าคญัต่อการลดต้นทุนด้านพลงังานอย่างจรงิจงั รองลงมาคอื ปญัหาด้านพลงังานเป็นประเดน็ท ีทุ่กภาคส่วน

ควรให้ความสนใจอย่างจรงิจงัมากย ิง่ข ึ้น และผู้น าองค์กรมีความจ าเป็นต้องเร่งปรบัตัวและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ง  

3. ปจัจ ัยความส าค ัญท ี่ท าให้ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานของประเทศไทยมี

ประสิทธภิาพและปรับตวัสู่การพัฒนา คือ เลอืกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ  

จดัฝึกอบรมหลกัสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการ และพฒันาด้านพลงังานมีการเรียนรู้ท ีห่ลากหลาย  

และพฒันาหลกัสูตรด้านระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน  

4. แนวโน้มในการพฒันาคุณภาพบุคคลกรด้านระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคารและโรงงาน คือ  
การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ รองลงมาคอื จดัฝึกอบรมหลกัสูตรมุ่งให้ความรู้ด้านการบรหิารจดัการ 

และพฒันาด้านพลงังานมกีารเรยีนรู้ท ี่หลากหลาย และพฒันาหลกัสูตรด้านระบบบริหารจดัการพลังงานในอาคาร

และโรงงาน  

5. สมรรถนะท ีส่ าคญัเก ีย่วกบัระบบบรหิารจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน คอื 1) ระบบไฟฟ้าก าลัง 

2) ระบบแสงสว่าง 3) ระบบปรับอากาศ 4) ระบบระบายอากาศ 5) ระบบป ัม๊น ้า 6) ระบบพลังงานแสงอาทติย์  
7) ระบบลฟิต์   
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บทคดัย่อ 

 งานวิจ ัย เรื่อง เพลงข ับร้องส าหรับเด็กของนายฉันท์ ข าว ิไล มวี ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศกึษาประว ัต ิ
และผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล 2) วเิคราะห์เพลงขบั ร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล และ 3) เพือ่ศ ึกษา
คุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล งานวจิยันี้ใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ผลการวจิยัพบวา่ 1) นายฉนัท ์
ข าวไิล เกดิเมื่อวนัอังคารท ี ่21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2447 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เป็นบุตรนายหมุน ข าวไิล 
และนางกิง่ ข าวไิล สมรสกบัสัมพนัธ์ บุณยเกยีรต ิมบุีตร และธดิารวม 10 คน และถงึแก่กรรมเมือ่วนัท ี ่12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2533 รวมสิรอิายุ 86 ปี  นายฉนัท์ ข าวไิล สนใจภาษาไทย หนังสือกาพย์กลอน ครัน้เมื่อมาบวชเป็นเณร 
กไ็ด้ร ับมอบหมายให้เป็นนกัเทศน์ จนกระท ัง่บวชเป็นพระ ศกึษาทางธรรมเรือ่ยมา เป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์ 
อยู่จนถงึพรรษาท ี ่3 จงึได้ลาสิกขา นอกจากนี้นายฉนัท์ ข าวไิล เป็นผู้ท ีม่คีวามรู้ความสามารถ ในการเขยีนหนงัสือ 
มผีลงานการเขยีนมากมาย เช่น หนงัสือแบบเรยีนเร็ว เมือ่  พ.ศ.  2477 นอกจากเขยีนแบบเรียนภาษาไทย  
นายฉนัท์ได้แต่งเพลงส าหรบัเดก็ กระทรวงศกึษาได้ซื้อลขิสิทธิ ์เมื่อ พ.ศ. 2492 และใช้เป็นหนงัสือบทขบัร้อง
ส าหรับนกัเรียนระดับช ัน้ประถมศึกษา และผลงานทีท่ าให้ นายฉันท์มชี ื่อ เสียงและได้รบัการยอมรับ ค ือ  
การประพนัธ์บทเพลงชาตฉิบับราชการท่อนท ี ่3 และท่อนท ี่ 4 เมือ่ พ.ศ. 2477 2) จากการว ิเคราะห์เพลงขบัร้อง
ส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล จ านวน 109 เพลง สามารถจดัหมวดหมู่บทเพลงได้ท ัง้หมด 9 ประเภท วเิคราะห์
องค์ประกอบ และคุณลกัษณะทางดนตรขีองเพลง ได้ดงันี้ มกีารใช้ระดบัเสียงในระบบเสียงสากลท ัง้หมด ทกุบทเพลง
มกีุญแจ  ประจ าหลกั ค ือ กุญแจประจ าหลัก G (กุญแจซอล) เป็นตวัก าหนดบอกระดบัเสียงตัวโน้ต จงัหวะของ
เพลงมที ัง้จงัหวะช้า ปานกลาง และเรว็ มที่วงท านองท ีแ่ตกต่างกนัออกไปข ึ้นอยู่กบัอารมณ์และความรู้สึกของบท
เพลงนัน้ๆ บทเพลงส่วนใหญ่เป็นท านองท ี่ประพนัธ์ข ึ้ นเอง และบางเพลงได้ดดัแปลงท านองเพลงท ีม่อียู่แล้วมาใช้  
มรูีปแบบการร้องท ัง้การร้องเดีย่ว และการร้องรวมแบบเสียงประสาน โดยแต่ละบทเพลงมกีารบรรเลงและขบัร้อง  
2 เท ีย่ว บทขบัร้องท ีป่ระพนัธ์ข ึ้นมคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละช่วงวยั 3) คุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเด ็ก
ของนายฉันท์ ข าว ิไลท ี่ปรากฏในบทเพลง จ าแนกประเภทได้ด ังนี้  ประเภทเพลงท ี่เก ีย่วกบัธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โรงเรยีน ครอบครัว และสังคม ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและการละเล่น ดนตรแีละการแสดง กฬีา 
คุณธรรมจรยิธรรม การสร้างระเบียบวนิยัต่อตนเอง ความรกัชาต ิและปลุกใจ 
 
ค ำส ำคญั: เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็  นายฉนัท์ ข าวไิล  การวเิคราะห์เพลง  คุณค่าของเพลง 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

818 
 

Abstract 
 The research study “Children's song of Chan Khamwilai” has the objectives to 1) study the history 
and work of Chan Khamwilai, 2)  analyze children's song of Chan Khamwilai, and 3)  study the value of 
children's song of Chan Khamwilai.  This research uses qualitative research Research results are as 
follows:1)  Chan Khamwilai was born on Tuesday 21st of February, 1904, at Pa Mok District, Ang Thong 
Province. He was the son of Moon and Ging Khamwilai. He was married to Sapan Boonyakiat and had 10 
children together. He passed away on 12th of August, 1990, at the age of 86. Chan Khamwilai interests in 
Thai poetry and language, he became a doctrine preacher.After being ordained as a monk, he continued 
his study until becoming Pali language teacher but later left his monkhood.  He has been considered a 
language scholar whose numerous work included Thai Language Express Learning Book in 1934 .  In 
addition, he composed many children’s song for primary schoolers whose copyrights were purchased by 
the Ministry of Education in 1949.  These songs were used as music education for students in Primary. 
One of his masterpieces was the composition of Thailand ’s Official National Anthem on verses 3 and 4 in 
1934. 2) Due to the analysis of 109 children's song of Chan Khamwilai, it is found that the songs can be 
categorized into 9 categories. The songs were analyzed for elements and value of the song. In every song, 
the modern music notation is used with G Clef.  The melodies of each song comprise different tempos: 
slow, medium and fast, regarding the emotion and feelings of each song .  Most songs were originally 
composed by him while some were composed by adapting from existing songs. There are both solo and 
group singing performance. Meanwhile each song consists of repeated   2-time singing verses. The lyrics 
were composed to fit the age of students in each stage.  3)  The value of the children's song of Chan 
Khamwilai can be categorized due to the theme of song lyrics: nature and environment; school, family and 
society; culture and tradition; recreations, music and performance; sports; morality and ethics; building self-
discipline; and patriotism.  
 
Keywords: Children’s song of Chan Khamwilai, Chan Khamwilai, Song Analysis, Value of the song 
 
บทน ำ  

ดนตรกี่อ เกดิข ึ้นมาพร้อม ๆ กบัมนุษย์ มนุษย์จงึได้น าเอาดนตรเีข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนนิชวีติ และ
น ามาปรบัปรุงเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติให้ดขี ึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเช ือ่ พธิกีรรมทางศาสนา การเมอืง สังคม 
วฒันธรรม ประเพณแีละด้านการศกึษา นอกจากนี้ดนตรถูีกใช้เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจติใจของมนุษย์ 
สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมบางอย่างของมนุษย์ได้ 
 การกล่อมเกลาทางสังคม เป็นการเรยีนรู้ของสมาชกิในสังคมท ัง้รูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ     
เพือ่พฒันาบุคลิกภาพตามความต้องการของสังคมท ัง้ทางตรง โดยครอบครวั การศกึษา บุคคลรอบข้าง และ
ทางอ้อมโดยการเลยีนแบบ มจุีดมุ่งหมายเพือ่ต้องการการปลูกฝงัระเบียบวนิยั การรู้จกับทบาท และทศันคตต่ิาง ๆ  
ดนตรจี ึงเป็นเครื่องมือส าคญัอย่างหนึง่ท ี่ช่วยในพัฒนาความคิด พฤตกิรรมท ี่ด ีงามให้เกดิในสังคมได้ และ
กลุ่มเป้าหมายท ีส่ าคญั คอืสมาชกิวยัเยาว์ของสังคม 

ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาได้มกีารจดัการศกึษาทางด้านดนตรี       
ตามแนวทางของการศึกษาแห่งชาต ิเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของเดก็ มกีารจัดท าหลักสูตรทางด้านดนตร ีและ
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พฒันามาอย่างต่อเนื่อง โดยในหลักสูตรประถมศกึษา พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธกิารระบุไว้ว่า “ให้นกัเรยีน     
ได้เรยีนรู้เพลง รกัชาตบ้ิานเมอืง เพลงของโรงเรยีน เพลงอัตราจงัหวะ 2 ชัน้ และเพลงพื้นเมอืง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ฝึกการใช้เสียงดนตรี รู้จ ักจงัหวะ เพื่อให้เกดิความเพลดิเพลินร่าเรงิ และรู้จ ักใช้เวลาให้เกดิประโยชน์ ท ัง้ยงัให้        
การร้องเพลงเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้เก ิดอุปนิสัยอันดีงาม  [1] และในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498  
กระทรวงศกึษาธกิารจัดการสอนรายวชิา ขบั ร้อง มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนร้องเพลงง่าย ๆ ตามท ีก่ระทรวงศึกษาธกิาร    
ได้ก าหนด มที ัง้เพลงท านองเพลงไทย เพลงสากล  และเพลงไทยสากล โดยให้ผู้เรยีนร้องเพลงให้ถูกต้องตามเสียง
และจงัหวะ รู้จกัการออกเสียงได้ถูกต้อง และชดัเจนตามโน้ตสากล [2] 

กจิกรรมร้องเพลงส าหรบัเดก็ เป็นกจิกรรมท ีมุ่่งเน้นให้เดก็ได้รู้จ ักท านองและจงัหวะเกดิความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิไปกบัเสียงดนตร ีท ัง้ยงัเป็นเครือ่งกล่อมเกลาท าให้เกดิอุปนสิัยท ีด่งีามนอกจากนี้ยงัได้เรยีนรู้ด้านภาษา
ผ่านทางเนื้อเพลง ซึง่มีบทบาทในการชี้แนะค่านิยมพื้นฐานท ีม่ลี ักษณะไม่ซบัซ้อน แต่มคีวามส าคญักบับทบาท    
ในการควบคุมแนวคดิในการด าเนนิชวี ิตในสังคม ท าให้รู้จกัและเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมในแง่  
ต่าง ๆ เช่น ค่านยิมเกีย่วกบัความกตญัญู ความซื่อสัตย์ ความรบัผดิชอบ ความสัมพนัธ์ของสมาชกิในครอบครัว 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเดก็  กบัโลกธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยความส าคญัดงักล่าวนี้ กระทรวงศกึษาจงึได้ก าหนดวชิา
ขบั ร้องไว้ในหลกัสูตรแห่งการศกึษา โดยผู้แต่งบทเพลงส าหรับเด็กหรือเพลงเพื่อประกอบบทเรียนของ
กระทรวงศกึษาธกิารท ีม่บีทบาทในขณะนัน้ คอื นายฉนัท์ ข าวไิล  

นายฉันท์ ข าว ิไล เป็นนักประพันธ์ท ีม่ ีความสามารถ มีผลงานด้านการเข ียนมากมาย เช่น ต ารา
ฉนัทศาสตร์ กาพย์เห่เรอืพุทธประทปีบูชาพยุหยาตราทางชลมารค หนงัสือ 100 ปีของสุนทรภู่ ต าราแบบเรยีน
ภาษาไทย หนงัสือแบบเรยีนเรว็ เป็นต้น ผลงานทีท่ าให้นายฉนัท์มชี ือ่เสียงและได้รบัการยอมรบั คอื การประพนัธ์
บทเพลงชาติฉบับราชการท่อนท ี่ 3 และท่อนท ี ่4 ในปี พ.ศ. 2477 และการแต่งเพลงร้องส าหรบัเด ็กประกอบ
บทเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร ในปี พ.ศ. 2492-2494 เช่น เพลงสวสัด ีเพลงลูกเป็ด เพลงหนึง่สองหนึง่ เป็นต้น 
นายฉนัท์ได้ประพนัธ์บทร้อง และบรรจุท านองเพลงแบบง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยมีพระเจนดุร ิยางค์เป็นผู้เขยีน   
โน้ตสากลประกอบบทเพลง และได้ร ับการช่วยเหลือจากครูมนตร ีตราโมท ในการช่วยข ัดเกลาท านองเพลง        
ให้มคีวามสมบูรณ์มากย ิง่ข ึ้น [3] 
 จากบทบาทและความส าคญัของบทเพลงส าหรบัเดก็ข้างต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท ีต้่องการทราบแนวคดิ      
ในการประพันธ์เพลง ศ ึกษาโครงสร้าง คุณลกัษณะทางดนตรี และคุณค่าของบทเพลงข ับร้องตามหลักสูตร
ประถมศกึษาของกระทรวงศกึษาท ีป่ระพนัธ์โดยนายฉนัท์ ข าวไิล 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจัย  

1. เพือ่ศกึษาประวตัแิละผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล 
2. เพือ่วเิคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
3. เพือ่ศกึษาคุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาเชงิวเิคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลทางวชิาการจากเอกสารงานวจิ ัย หนงัสือ           

ทางว ิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แถบบันทกึเสียง และผู้ท ีม่ปีระสบการณ์โดยตรง เพือ่ให้การศกึษางานวิจยับรรลุ   
ตามวตัถุประสงค์ ผู้วจิยัจงึด าเนนิการศกึษาค้นคว้าตามระเบียบวธิกีารวจิยั ดงันี้  

1. กำรเลือกบุคคลข้อมูล 
ผู้วจิยัได้มกีารแบ่งกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลท ีม่คีวามเกีย่วข้องกบังานวจิยั ดงันี้ 
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1) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) 
 - ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณนายแพทย์พูนพศิ อมาตยกุล 

  - รศ.ดร.โกวทิย์ ขนัธศริ ิ
 - อาจารย์อัษฎาวุธ สาครกิ 
2) กลุ่มผู้ปฏิบัต ิ(Casual Informants) 
 - อาจารย์ทศันยี์ ขุนทอง (ศลิปินแห่งชาต)ิ 
 - อาจารย์ดนตร ีตราโมท 
 - อาจารย์นภา หวงัในธรรม 
3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท ัว่ไป (General Informants) 
 - ดร.นติยา อรุณวงศ์ 
 - ข้อมูลสารสนเทศจาก ฅน กรุงเก่า 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 การเกบ็ข้อมูลในการวจิยัจากแหล่งข้อมูลบุคคล ผู้วจิยัได้สร้างเครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยั ดงันี้  
 1) แบบการสัมภาษณ์ ผู้วจิยัใช้แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างในการเกบ็ข้อมูล 
 2) แบบการสังเกต ผู้วจิยัใช้การสังเกตอย่างมส่ีวนร่วมในการสัมภาษณ์ 

3. กำรเกบ็รวบรวมและกำรจดักระท ำข้อมูล 
ผู้วจิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมูล และจดัข้อมูลไว้เป็น 3 กลุ่ม คอื 
1) การเกบ็รวบรวมข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วทิยานพินธ์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดงันี้ 

- ส านกัหอสมุดแห่งชาต ิ
 - มูลนธิหิลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) 
 - ข้อมูลจากระบบสารสนเทศจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  
2) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพือ่รวบรวมข้อมูลรายละเอียด

ต่าง ๆ ท ีส่ามารถน ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในงานวจิยั 
3) การรวบรวมข้อมูลเพลงจากแถบบันทกึเสียง และสื่อมลัตมิเีดยีอื่น ๆ 
4. กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วจิยัได้น าข้อมูลท ีไ่ด้มาจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา วทิยานพินธ์ ข้อมูลภาคสนามทีไ่ด้

จากการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมส่ีวนร่วม และข้อมูลจากเครือ่งบันทกึเสียงมาเรยีบเรยีง จ าแนก และตรวจสอบ
ข้อมูล โดยใช้ว ิธ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ซึ่งเป็นการพสูิจน์ว่าข้อ มูลท ี่ได้มานัน้ถูกต้องหรือไม่              
โดยตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลและผู้เช ีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ผู้วจิ ัยน าข้อมูลท ี่ได้จากการรวบรวมจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท ีเ่ก ีย่วข้อง เครือ่ งบันท ึกเสียง และ     
จากการสัมภาษณ์ ท ีไ่ด้รบัตรวจสอบแล้ว มาจ าแนกข้อมูล แล้วน ามาว ิเคราะห์โดยแยกประเดน็ตามวตัถุประสงค์   
3 ประเดน็ คอื 

1) เพือ่ศกึษาประวตัแิละผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล 
2) เพือ่วเิคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
3) เพือ่ศกึษาคุณค่าของบทเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 

  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

821 
 

5. กำรน ำเสนอข้อมูล 
การว ิจยัเรือ่ง เพลงข ับร้องส าหรบัเดก็ของนายฉันท์ ข าว ิไล ผู้วจิ ัยน าเสนอผลการว ิเคราะห์ข้อมูลตาม

วตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยเรยีบเรยีงและน าเสนอในลกัษณะวธิ ีการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) 
ดงันี้   

1) ประวตัแิละผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล  
2) การวเิคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
3) คุณค่าของบทเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล  

 
ผลกำรวิจัย  
 การวจิยั เรือ่ง เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาประวตัแิละผลงาน
ของนายฉนัท์ ข าวไิล วเิคราะห์เพลง และศกึษาคุณค่าของบทเพลงข ับร้องส าหรบัเด ็กของนายฉันท์ ข าว ิไล       
โดยผู้วจิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั ดงันี้ 
 1) ประวตัแิละผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล 

ถ่ินก  ำเนิด 
 ฉนัท์ ข าวไิล เกดิเมื่อวนัอังคารท ี ่21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2447 แรม 2 ค ่า เดอืน 3 ปีมะโรง ท ีต่ าบลป่าโมก        
ซึง่แต่เดมิเรยีกว่า บ้านนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เป็นบุตรนายหมุน ข าวไิล และนางกิง่ (สกุลเด ิม  
โพธิเ์จรญิ) ปู่และย่า ช ือ่  ข า กนัท ัง้คู่ และได้น าช ือ่มาตัง้เป็นช ื่อสกุลว่า “ข าวไิล” นายฉนัท์ ข าวไิลมีพีน้่อง 7 คน 
ท่านเป็นคนที ่2 [4] 

กำรศึกษำ 
 ฉนัท์ ข าวไิล เป็นศิษย์วดั เล่าเรียนหนังสือก ับพระท ีว่ ัดโบสถ์ท ี่อ าเภอป่าโมกบ้านเกดิ เมือ่อายุย่าง        
10 ขวบ บิดาได้น ามาฝากเรยีนท ีว่ดัสามพระยา กรุงเทพฯ ต่อจากนัน้กม็าเรยีนต่อท ีโ่รงเรยีนประจ าอ าเภอป่าโมก 
และได้เรยีนวชิาภาษาไทยข ัน้พื้นฐานกบัครู ช ื่อ ครูบุญ จากนัน้กย็้ายไปเรยีนชัน้ ม.1 ทีว่ดัเบญจมบพติร ในช่วงปี 
พ.ศ. 2457 พอข ึ้นเรยีนชัน้ ม.2 ท่านก็หนโีรงเรยีนกลบัไปบ้านท ีอ่ าเภอป่าโมก หลงัจากนัน้บิดากไ็ด้น าตวักลบัมา
กรุงเทพฯ เพือ่ให้เรยีนต่อ คราวนี้น าไปฝากไว้ท ีว่ดัสุท ัศน์ แล้วให้ไปเรียนท ีว่ดัราชบพธิแต่กเ็รียนไม่จบชัน้สูงสุ ด    
กล็ากลับบ้านอีก และไม่กลับมาเรียนอีกเลย หลังจากนัน้ยายจับบวชเรยีนท ี่ว ัดท ี่บ้าน และท่านได้สนใจ              
ทางภาษาไทย คลุกคลอียู่กบัหนงัสือกาพย์กลอน จงึได้อ่านหรอืท ีเ่รยีกว่า “สวด” ให้ยายและผู้คนฟงัอยู่เป็นประจ า 
ท าให้ท่านเริม่รกัหนงัสือโดยเฉพาะกวนีพินธ์ตัง้แต่นัน้มา ครัน้เมือ่บวชเป็นเณรกไ็ด้รบัมอบหมายให้เป็นนกัเทศน์ [4]    
 ภายหลงัท่านออกจากบ้านเกดิท ัง้ท ีย่งัเป็นเณร อายุได้ประมาณ 17-18 ปี มาอยู่ท ีว่ดัมหาธาตุ กรุงเทพฯ      
โดยเป็นศิษย์ว ัดมหาธาตุรุ่นไล่เลี่ยก ับหลวงวจิ ิตรวาทการ  นายเกษม บุญศรี  นายเสถียร พนัธรังสี และ           
นายธนติ อยู่โพธิ ์ท่านอยู่เป็นเณรเรือ่ยมาจนกระท ัง่บวชเป็นพระ ได้รบัฉายาว่า “ฉนัทโสภโณ” และศกึษาทางธรรม
เรือ่ยมาจนได้เปรยีญ 3 ประโยค และนกัธรรมโท เป็นครูสอนบาลไีวยากรณ์อยู่จนถึงพรรษาท ี่ 1 จงึได้ลาสิกขา  
เมือ่ พ.ศ. 2471 [3]  

งำนเขียนหนังสือและผลงำนทำงกำรประพนัธ์ 
 ในช่วงนี้ท ี่ท่านบวชเป็นพระเป็นศิษย์ว ัดมหาธาตุนี้ ได้เร ิ่มสนใจทางการเขยีนหนงัสือ หนงัสือเล่มแรก              
ท ีท่่านเขยีนให้ช ือ่ท านองว่า “ค าอธบิายวธิบีวก ลบ คูณ หารเลขกล” ได้จดัพมิพ์เป็นเล่มเพือ่จ าหน่ายโดยโรงพมิพ์ท ี ่             
โรงพมิพ์เฮงหล ีอยู่แถวสะพานด า ซึง่ปจัจุบันได้เลกิร้างไปแล้ว 
 ภายหลงัเมือ่ลาสิกขาแล้วได้ร่วมกนักบันายกมิ หงส์ลดารมย์ (นายทอง หงส์ลดารมย์) พมิพ์หนงัสือเทศน์
ลงในใบลาน ได้จ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย และยงัได้แต่งหนงัสือกลอนข ึ้นเล่มหนึง่ช ือ่ว่า “นริาศลาสิกขา” หนงัสือเล่มนี้           
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ท่านได้จดัพมิพ์ข ึ้นเอง จ าหน่ายได้เงนิมาพอเป็นค่าเช่าบ้านบ้าง และในช่วงนี้ได้แต่งหนงัสือส าค ัญ ซึง่เป็นหนงัสือ
ประเภทต าราข ึ้นเล่มหนึง่ ช ื่อว่า “ต าราฉนัทศาสตร์” โดยน าหนังสือฉบับเก่าท ีม่ ีมาแต่โบราณมาปรับปรุงและ     
แต่งเสรมิข ึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ย ิง่ข ึ้น จดัพมิพ์โดยโรงพมิพ์พระจนัทร์ ท่าพระจนัทร์ โดยได้ค่าตอบแทนยกละ 4 บาท  

และในช่วงนี้วจิ ิตรวาทการได้เร ิม่ออกหนงัสือพมิพ์ “ดวงประทปี” ท่านได้แต่งเรือ่ง “ต านานนิราศและ
กาพย์เห่ เร ือ่งนิราศฉันทโสภณ” ให้หลวงวติรวาทการ น าลงพมิพ์ในหนงัสือ “ดวงประทปี” หนังสือเรือ่งนี้ ต่อมา   
ได้จดัรวบรวมพมิพ์เป็นเล่มถาวร  

จากหนงัสือเรือ่งนี้นายฉนัท์ ข าวไิล ได้เขยีนไว้ในค าน าตอนหนึง่ว่า  
 

“...ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2474 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑติยสภา     
ได้ทรงหนงัสือท ีข่้าพเจ้าได้แต่งไว้หลายเรือ่งด้วยกนั นอกจากนริาศเรือ่งนีแ้ล้ว ทรงรบัสัง่ให้หาตวัข้าพเจ้าไปเฝ้าท ี ่
วงัวรดิส ณ วนัอังคารท ี ่8 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2474 ทรงพระกรุณาประทานพระโอวาทเพิม่พูนความรู้ความเห ็น
ในทางวรรณคดแีก่ข้าพเจ้าเป็นอันมาก และมพีระประสงค์โปรดฯ ให้แต่งกลอนนริาศลาสิกขาต่อและเพิม่เตมิอีกครัง้ 
1 ด้วยทรงพอ   พระหฤทยั...” 
 

 ในช่วงนี้ ฉนัท์ ข าวไิลได้แต่งหนงัสือเรือ่ง “ก าศรวลวงัหลงั” รวมพมิพ์ไว้ใน “นริาศลาสิกขา” โดยพมิพ์แจก
ในงานศพบิดาของตน และเคยลงพมิพ์ใน “วทิยาจารย์” ด้วย [4] 
 นายฉนัท์เป็นผู้ท ีม่คีวามรู้ความสามารถในการเขยีนหนงัสือมาก กระทรวงธรรมการได้เช ิญให้ไปเขยีน
ต าราแบบเรยีนภาษาไทยร่วมกบัหลวงดรุณกจิวฑูิร (ชด เมนะโพธ์) เมือ่ พ.ศ. 2477 คอื หนงัสือแบบเรยีนเรว็ใหม่ 
เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ต าราชุดนี้ได้ใช้ตลอดมาเป็นเวลาหลายปี ข้อความบางประโยคในหนงัสือ
เรยีนกเ็ป็นท ีต่ดิปากตดิใจคนไทยท ีไ่ด้เรยีนมาจนทุกวนันี้ เช่น ป้ากะปู่   ดูตาอู๋  ตกีะบี่  กะตาอี่  ป้าปะปู่   กู้อีจู้  ป้าดู
ปู่   กู้อีจู้ ฯลฯ 
 และยงัเป็นแบบอย่างในการเขยีนต าราแบบเรยีนภาษาไทยให้แก่ผู้เขยีนรุ่นต่อมาด้วย เช่น การเขยีนแบบ
ฝึกค าใหม่ในบทเรยีน และการใช้ภาพแทนค ายากหรอืค าท ีย่งัไม่ได้เรยีน ให้นกัเรยีนอ่านค าจากภาพ 
 เมือ่ช่วยงานอยู่กองต ารากไ็ด้รบัมอบหมายให้แปลและถอดความ อธบิายความ หนังสือลิลติยวนพ่าย           
โดยร่วมมอืกบัพระสารประเสรฐิ (ตร ีนาคะประทปี) ต่อมาได้ขอลาออกไปประกอบอาชพีส่วนตวั  
 นอกจากได้เขยีนต าราเรยีนภาษาไทยเพื่อเดก็ไทยแล้ว นายฉันท์ยงัได้แต่งเพลงส าหรบัเดก็ ช ือ่หนงัสือ
บทขบัร้อง แต่งค าร้องและท านองง่าย ๆ ซึง่เหมาะกบัเดก็ ๆ ในระดบัประถมศกึษาไว้เป็นจ านวนมากถงึร้อยกว่า
เพลง โดยมนีายมนตร ีตราโมทช่วยเข ียนโน้ตและช่วยขดัเกลาท านองท ี่ผดิจงัหวะหน้าทบั กระทรวงศกึษาธกิาร  
ได้ซื้อลขิสิทธิ ์เมือ่ พ.ศ. 2492 และใช้เป็นหนงัสือบทขบัร้องส าหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศกึษาปีท ี ่1-4 บทเพลง
ส าหรบัเดก็ชุดนี้มคีวามสมบูรณ์ท ี่สุด เพราะเป็นบทเพลงท ีม่ดีนตรปีระกอบโดยหลวงวจิ ิตรวาทการ (ผู้ประพนัธ์
ท านองเพลงชาตไิทย) เป็นผู้เขยีนโน้ตดนตรสี าหรบัเปียโน เขยีนประกอบภาพลายเส้นแต่ละเพลงโดย นายจ ารัส 
เกยีรตกิ้อง เช่น เพลงสวสัด ีเพลงลูกเป็ด เพลงนกน้อย เพลงจ ้ าจ ี้ผลไม้ เป็นต้น เพลงชุดนี้ เด ็กชอบมากเพราะ
สนุกสนาน และเป็นเพลงง่าย ๆ จ าเนื้อร้องและท านองได้ง่าย เนื้อหากเ็ก ีย่วกบัการละเล่นของเดก็และสัตว์ต่าง ๆ 
ท ีเ่ดก็ชอบ 

เพลงท ัง้ร้อยกว่าเพลงนี้ กระทรวงศกึษาธกิารได้จ ัดพิมพ์เป็น 4 เล่ม โดยจัดท าแผ่นเสียงแจกจ่ายให้
โรงเรยีน และออกอากาศเผยแพร่ในรายการวทิยุศกึษา ในการจดัท าแผ่นเสียงนายมนตร ีตราโมทเป็นผู้จ ัดการ   
วงดนตร ีและจดัหานกัร้องในการบันทกึเสียง มี น.ส.ทศันีย์ ขุนทอง, นางดนตร ีตราโมท, นางสีนวล เหรยีญทอง, 
นายประสิทธิโ์ชค สุทธิรกัษ์ และนายศลิปี ตราโมท นอกจากนี้ยงัมี น.ส.นภา หวงัในธรรม, นายเสร ีหวงัในธรรม 
และนายเหนีย่ว ดุรยิพนัธ์ุ ร้องเป็นบางเพลง [3] 
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เพลงเหล่านี้ยงัเป็นกจิกรรมประกอบการเรยีนการสอนปรากฏอยู่ในค าน าเรือ่ง หนงัสือบทขบัร้องเพลง 
ดงันี้ข้อความตอนหนึง่ว่า  
 

 “...บัดนีน้ายฉนัท์ ข าว ิไล ได้พยายามลงทุน ลงแรง ลงปญัญา แต่งบทร้องของเดก็ แล้วบรรจุท านองเพลง
ง่าย ๆ  ท ีเ่ป็นของไทยส าหรับให้เดก็ร้องเล่นมีมากท านองด้วยกัน และมตี ัวหนังสือส าหรบัอ่านโน้ตสากล             
บอกท านองเพลงและรูปภาพประกอบไว้ด้วยเพือ่ให้เดก็สนใจ ให้คุ้นกบัสิง่เหล่านี ้นบัว่านายฉันท์ ข าวไิล เป็นผู้
รเิร ิม่สร้างศลิปะเบื้องต้นท ีถู่กต้องให้แก่ชาต.ิ..” [5] 
 

 ด้วยเหตุนี้จงึอาจกล่าวได้ว่า แม้นายฉนัท์ ข าวไิล จะมิได้เป็นครูท ีท่ าการสอนในโรงเรยีน แต่นายฉนัท์    
กเ็ป็นครูของเยาวชนไทยในสมยันัน้ท ัง้ประเทศ เพราะผลงานของนายฉนัท์ก่อเกดิคุณูปการในการเรยีนรู้ภาษาไทย 
และศลิปะเบื้องต้นให้แก่เยาวชนไทยอย่างมหาศาล 

นอกจากนี้  นายฉนัท์ ข าวไิลได้เขยีนหนงัสือไว้อีกมากมาย ผลงานส่วนใหญ่เป็นจ าพวกกวีนพินธ์และ  
สารคด ีได้แก่ 
 1. กายนคร นายฉนัท์ ข าว ิไล ประพนัธ์ในสมยัท ี่บวชเป็นพระภิกษุ จ าพรรษาท ี่วดัมหาธาตุ -ยุวราช
รงัสฤษฎิ ์ตพีมิพ์เมือ่ปี  พ.ศ. 2470 เป็นเรือ่งราวของกายและจติท ีส่มมุต ิประกอบด้วยลกัษณะค าประพนัธ์หลาย
ประเภท เช่น โคลงสี่สุภาพ กลอนแปด กานพ์สุรางคนางค์ เป็นต้น  

2. หนงัสือดีเด่นของท่านเล่มหนึ่งค ือ “100 ปีของสุนทรภู่ ” ซึ่งได้เขยีนข ึ้นเป็นอนุสรณ์ในรอบ 100 ปี
มรณกรรมของสุนทรภู่ จดัพมิพ์ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2498 และจดัพมิพ์ครัง้ท ี่ 2 ในปี พ.ศ. 2512 นับเป็นหนงัสือทาง
วชิาการท ีท่รงคุณค่าเล่มหนึง่ นกัศกึษาท ีศ่กึษาเกีย่วกบัสุนทรภู่ ได้น ามาอ้างอิงไว้ในผลงานอยู่เสมอ และขณะนี้ ยงั
เป็นหนงัสือทางวชิาการท ีเ่ก ีย่วกบัสุนทรภู่ท ีย่งัไม่ล้าสมยั 

3. นริาศพระอภยัมณ ีเมือ่ครัง้วาระ 100 ปี มรณะกาลของสุนทรภู่ใน พ.ศ. 2498 นายฉนัท์ได้น ากวนีพินธ์   
พระอภยัมณขีองสุนทรภู่มาพจิารณาและบรรยายเป็นเชงินริาศ 
 4. นริาศอนุสาวรยี์สุนทรภู่ พ.ศ. 2498 รฐับาลได้สร้างอนุเสาวรยี์สุนทรภู่ ณ บ้านกร ่า อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรฐัมนตรใีนสมยันัน้ นายฉนัท์ได้เดนิทางไปร่วมพธิี และได้ประพนัธ์
นริาศอนุสาวรยี์สุนทรภู่โดยแต่งในชือ่ของนายนพินัธ์ ข าวไิล ผู้เป็นบุตร เป็นลกัษณะการแต่งเลยีนล้อนริาศเจ้าฟ้า
ของสุนทรภู่ท ีแ่ต่งเป็นช ือ่ของบุตรท ีบ่วชเป็นเณร 

5. ประชุมนริาศสุนทรภู่ เล่มนี้นอกจากจะมนีริาศสุนทรภู่ ซึง่นายฉนัท์ ข าวไิล ได้ช าระครบถ้วนแล้ว ยงัมี
นริาศของนายตาบบุตร และนายมศีษิย์ด้วย ตพีมิพ์ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2499 

6. กาพย์เห่เร ือพุทธประทปีบูชา พยุหยาตราทางชลมารค นายฉนัท์ได้ร ับมอบหมายจากทางราชการ    
ให้เป็นผู้ประพนัธ์ เมือ่ พ.ศ. 2500 เพือ่เฉลมิฉลองพระพุทธศาสนาท ีล่่วงมาถงึ 2500 ปี 

7. นริาศขุนช้างขุนแผน ประพนัธ์เมือ่ พ.ศ. 2511 เป็นอนุสรณ์ในรอบ 200 ปีแห่งการเสียกรุงศรอียุธยา
และพระชนมายุพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั  

8. มหาชาตคิ าฉนัท์ เร ือ่งนี้ได้รบัรางวลัชนะการประกวดวรรณกรรมไทยมูลนธิธินาคารกรุงเทพ โดยได้ร ับ
รางวลัชมเชยพเิศษ ประจ าปี พ.ศ. 2517 [3-4] 

ผลงานที่ส ร้างช ื่อ เสียงและท าให้นายฉนัท์ ข าว ิไลเป็นท ีรู้่จ ักอีกผลงานหนึ่งค ือ การประพันธ์ค าร้อง     
เพลงชาตไิทย (สยาม) ท่อนท ี่ 3 และท่อนท ี่ 4 ซึ่งใช้ในระหว่าง พ.ศ. 2477 ถงึ พ.ศ. 2482 [6] ขุนว ิจติรมาตรา
ประพนัธ์ค าร้องท่อนท ี ่1 และท่อนท ี ่2 ซึง่ใช้ร้องระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถงึ พ.ศ. 2482  
 บทประพนัธ์ของนายฉนัท์ ข าวไิล มดีงันี้ 
  เหล่าท ัง้หลายขอน้อมกายถวายชวีติ  รกัษาสิทธิอ์ิสระ ณ แดนสยาม 
 ทีพ่่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม   ปราบเสี้ยนหนามให้พนิาศสืบชาตมิา 
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 แม้ถงึไทยไทยด้อยจนย่อยยบั   ยงักู้กลบัคงคนืได้ช ืน่หน้า 
 ควรแก่นามงามสุดอยุธยา    นัน้มใิช่ว่าจะขดัสนหมดคนด ี
  เหล่าท ัง้หลายเลอืดและเนื้อเช ื้อชาตไิทย มใิห้ใครเข้าเหยยีบย ่าขย าขย ี้ 
 ประคบัประคองป้องสิทธิอ์ิสระเสร ี   เมือ่ภยัมชี่วยกนัจนวนัตาย 
 จะสิ้นชพีไว้ช ือ่ให้ลอืลัน่    ว่าไทยมัน่รกัชาตไิม่ขาดสาย 
 มไีมตรดียี ิง่ท ัง้หญิงท ัง้ชาย    สยามมวิายผู้มุ่งหมายเชดิชยัไชโย [3] 

รำงวลัเกียรติคุณ 
นายฉนัท์ ข าวไิล ได้รบัโล่ประกาศเกยีรติคุณจาก พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ นายกรฐัมนตรใีนสมยันัน้  

ในฐานะผู้ท ีม่ผีลงานดเีด่นในการเผยแพร่เกยีรตคิุณ “สุนทรภู่” ในงานฉลอง 200 ปีกวเีอกสุนทรภู่  26 มถุินายน 
พ.ศ. 2529 [3] 

ชีวิตครอบครวั 
 ฉนัท์ ข าวไิล สมรสกบัสัมพนัธ์ บุณยเกยีรต ิซึง่มอีาชพีเป็นครูโรงเรยีนราษฏร์ เมือ่อายุได้ 28 ปี ประมาณ        
ปี พ.ศ. 2475 ซึง่เป็นช่วงท ีป่ระเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครอง มบุีตร และธดิารวม 10 คน 
 ในช่วงบัน้ปลายของชวีติ ฉันท์ ข าวไิล ได้ท่องเท ี่ยวประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จนี  เป็นต้น     
เพือ่หาก าไรให้แก่ชวีติ และถงึแก่กรรมเมือ่วนัท ี ่12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รวมอายุ 86 ปี [4] 

2) การวเิคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
จากการว ิเคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล จ านวน 109 เพลง สามารถจดัหมวดหมู่

บทเพลงได้ท ัง้หมด 9 ประเภท ดงันี้ 
1. บทเพลงเกีย่วกบัธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
2. บทเพลงเกีย่วกบัครอบครวั และสังคม 
3. บทเพลงเกีย่วกบัโรงเรยีน 
4. บทเพลงเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและการละเล่น 
5. บทเพลงเกีย่วกบัดนตรแีละการแสดง 
6. บทเพลงเกีย่วกบักฬีา 
7. บทเพลงเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม 
8. บทเพลงเกีย่วกบัการสร้างระเบียบวนิยัต่อตนเอง 
9. บทเพลงเกีย่วกบัความรกัชาต ิและปลุกใจ 

ผู้วจิยัได้จดับันทกึโน้ตดนตรสีากล และแถบบันทกึเสียง เพือ่น ามาวเิคราะห์องค์ประกอบ และคุณลกัษณะ   
ทางดนตรีของเพลงตามประเด็น ดงันี้  เสียง จังหวะ บันไดเสียง พื้นผิวของเพลง คีตลักษณ์หรือรูปแบบ            
และเนื้อร้อง  

จากการวเิคราะห์พบว่า เพลงจ านวน 109 มกีารใช้ระดบัเสียงในระบบเสียงสากลท ัง้หมด ทุกบทเพลง    
มกีุญแจประจ าหลกั คอื กุญแจประจ าหลกั G (กุญแจซอล) เป็นตวัก าหนดบอกระดบัเสียงตวัโน้ต จงัหวะของเพลง
มที ัง้จงัหวะช้า ปานกลาง และเรว็ มที่วงท านองท ีแ่ตกต่างกนัออกไปข ึ้นอยู่กบัอารมณ์และความรู้สึกของบทเพลง
นัน้ ๆ บทเพลงส่วนใหญ่เป็นท านองท ี่ประพันธ์ข ึ้นเอง และบางเพลงได้ด ัดแปลงท านองเพลงท ีม่ ีอยู่แล้วมาใช้        
มรูีปแบบการร้องท ัง้การร้องเดีย่ว และการร้องรวมแบบเสียงประสาน โดยแต่ละบทเพลงมกีารบรรเลงและขบัร้อง  
2 เท ีย่ว บทขบัร้องท ีป่ระพนัธ์ข ึ้นมคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละช่วงวยั         

3) คุณค่าของบทเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล  
คุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิลท ีป่รากฏในบทเพลง จ าแนกประเภทได้ดงันี้  
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1. บทเพลงเกีย่วกบัธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เพลงลูกเป็ด แพะ หมู แมวท ะโมน แมวจ๋า หนู    
แม่ไก่ ลูกไก่ นกน้อย ดอกไม้ ลมพดั ฝนตก กาจ๋า แสงจันทร์ จนัทร์เอ๋ยจันทร์ งามจริง นกเขา ลูกนกสาลกิา       
นกยาง นกแก้ว หนาวหนาว เยน็เยน็ น ้าเยน็ ตะวนัรอนรอน ค่อยค่อยสูง ไก่ของฉนั หอมกลิน่ดอกไม้ 

2. บทเพลงเกีย่วกบัครอบครวั และสังคม ได้แก่ เพลงคุณพ่อปลูกผกั คุณพ่อไปท างาน คุณแม่คุณพ่อ   
จะอยู่ท ีไ่หน วนัหยุด เธอจ๋า ช ืน่ใจ  

3. บทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ว ันอาท ิตย์ แม่ศรีโรงเรียน พวงมาลัย เพื่อนเพื่อนอยู่หน้า              
เรารู้เมือ่ได้เรยีน เรยีน รกัโรงเรยีน บุญพามา เปิดการเรยีน คุณครู ปิดการเรยีน มานะเรยีน เดชะบุญคุณครู 

4. บทเพลงเกีย่วกบัศลิปวัฒนธรรม ประเพณ ีและการละเล่น ได้แก่ เพลงสวสัดี จ ้าจ ี้ผลไม้ ใครมมีะม่วง 
อะไรเอย ซ่อนหา เดนิวน โยกเยก อย่าชงิ ระวงัระวงั จะจบักจ็บั  ขนมแม่เอ๊ย พวกเรามาเล่าร้อง โอละเห่ วนัเดอืนปี
ใหม่ ศรศีร ี

5. บทเพลงเกี่ยวก ับดนตรแีละการแสดง ได้แก่ เพลงฉิ่งฉบั ร าวง โจ๊ะทงิท ิง ทุ่มโมง เช ิญเข้ามาชดิช ิด 
แขนอ่อน ระบ าโรงเรยีน  

6. บทเพลงเกีย่วกบักฬีา ได้แก่ เพลงหนึง่สองหนึง่ เชญิมาเล่นกฬีา ช่วงชงิชยั กระโดดเล่นเล่น ห้อยโหน 
พวกฉนัว่ายน ้า ออกแรงแข่งขนั 

7. บทเพลงเกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ เพลงช้าช้าช้า ช่วยกนัช่วยกนั ค่อยค่อย นีข่องของเธอ  
ของด ีตุ๊กตาของฉนั ขอโทษ ขอบใจ เมตตากรุณา จ าจ าจ า ไก่งามเพราะขน แล้วก็แล้วกนัไป กิรยิา เห่เหมา     
กระต่ายกบัเต่า ท าผดิรบัผดิ นีข่องของกลาง ของเก่า ท ีไ่หนมนัรก ศลีธรรม สิ่งท ีเ่หน็ เกดิเป็นคน  

8. บทเพลงเกี่ยวกับการสร้างระเบียบวินยัต่อตนเอง ได้แก่ เด ินเถิด หกนาฬิกา แม่ศรีแจ่มจ ารัส      
เสื้อผ้าของฉนั 

9. บทเพลงเกีย่วกบัความรกัชาติ และปลุกใจ ได้แก่ เพลงน ้าเงนิขาวแดง ร่วมกัน งามไตรรงค์ พวกเรา 
กรวดทราย ก.อุ.พา.กรรม ลูกไทย [5 ,7-9] 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 จากผลการวจิยั เรือ่ง เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล ผู้วจิยัอภปิรายผลการวจิยั ได้ดงันี้ 

ในการศกึษาประวตัแิละผลงานของนายฉนัท์ ข าวไิล ผู้วจิยัใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยเกบ็รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อ มูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อ มูล โดยมีแนวทางในการสืบค้นข้อมูลด้วยว ิธกีาร       
ทางประว ัตศิาสตร์ ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีประวตัศิาสตร์วฒันธรรม คอื  การศกึษาความเป็นมาในอดีต ตลอดจน
ศกึษาความส าคญั บรบิททางสังคมในอดตีท ีเ่ก ีย่วข้องกนั เพือ่ได้ทราบโครงสร้าง และหน้าท ีใ่นสังคมของนายฉนัท์ 
ข าวไิล ตลอดจนผลงาน ท ี่ได้ประพันธ์ และสร้างสรรค์ข ึ้น ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท ี่
นยิม ซึ่งเป็นการศึกษาพฤตกิรรม ของคนในสังคมโดยมหีลักการ คอื โครงสร้างจะท าหน้าท ี่ประสานสัมพนัธ์ก ัน 
จากนัน้น าข้อมูลท ีไ่ด้มาจดักระท าข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เช ีย่วชาญ  การวเิคราะห์บทเพลงส าหรบัเดก็ท ี่
ประพนัธ์โดยนายฉันท์ ข าว ิไล ใช้หลกัการว ิเคราะห์ตามหลกัดุรยิางศาสตร์ เพือ่ศกึษาโครงสร้าง และคุณลกัษณะ
ทางดนตรขีองบทเพลง จากการวเิคราะห์เพลง พบว่า บทเพลงส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล มคีวามสอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาทางด้านดนตรตีามท ีก่ระทรวงศกึษาธกิารได้ก าหนดไว้ในหลกัสูตรการสอน 
คอื มุ่งเน้นให้ผู้เร ียนร้องเพลงง่าย ๆ ท ัง้ท านองเพลงไทย และเพลงไทยสากล โดยให้ผู้เรยีนร้องเพลงให้ถูกต้อง 
ตามเสียงและจงัหวะ รู้จกัการออกเสียงได้ถูกต้อง และช ัดเจนตามโน้ตสากล นอกจากนี้ยงัก่อให้เกดิความสุนทรยีะ 
เหน็ความงามของบทเพลงด้วยการฟงั และการร้องเพลง  บทขบัร้องท ีป่รากฏในบทเพลง ถอืเป็นองค์ประกอบ  
ทางดนตรที ีส่ าคญัอย่างหนึ่ง ท าหน้าท ี่ในการสร้างสรรค์บทเพลงให้มคีวามหมาย สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และ
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คุณค่าของบทเพลง ใช้ทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรยีภาพเข้าถึงความงาม และคุณค่าของบทเพลงโดยการฟงั การอ่าน 
และการร้องเพลง โดยคุณค่าท ี่ปรากฏในบทขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล มุ่งเน้นสร้างเสรมิคุณภาพ  
ของผู้เรียนในวยัเยาว์ท ัง้ทางร่างกายและจติใจ และเสรมิสร้างการเป็นสมาชกิท ี่ดขีองสังคม ซึง่มคีวามสอดคล้อง 
กบัหลกัการของทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคม ท ีแ่สดงให้เหน็ว่าบทเพลงส าหรบัเดก็ มบีทบาทต่อสังคมในแง่ของ
การสอนให้ รู้จ ักและเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ท ัง้ยงัเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้เกดิอุปนิสัย            
อันดงีามด้วย  
 

สรุปผลกำรวิจัย  
 การวจิยั เรือ่ง เพลงขบัร้องส าหรับเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล มวีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื 1) เพือ่ศกึษา
ประวตั ิและผลงานของ นายฉันท์ ข าว ิไล 2) เพือ่วเิคราะห์เพลงข ับร้องส าหรับเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล และ         
3) เพือ่ศกึษาคุณค่าของบทเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล ผลการวจิยัพบว่า 
 1) ประวตัแิละผลงานของ นายฉนัท์ ข าวไิล 

นายฉนัท์ ข าวไิล เกดิเมือ่วนัอังคารท ี ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 ทีต่ าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จงัหว ัด
อ่างทอง เป็นบุตรนายหมุน ข าวไิล และนางกิง่ ข าวไิล มพีีน้่อง 7 คน ท่านเป็นบุตรคนที ่2 

นายฉนัท์ ข าวไิล ได้เรยีนหนงัสือกบัพระท ีว่ดัโบสถ์ท ีอ่ าเภอป่าโมก เมือ่อายุได้ประมาณ 10 ขวบ บิดาได้
น ามาฝากเรยีนท ีว่ดัในกรุงเทพมหานคร แต่กเ็รยีนไม่จบชัน้สูงสุด หลงัจากนัน้ได้บวชเรยีนท ีว่ดัท ีบ้่าน โดยท่านได้
สนใจภาษาไทย หนงัสือกาพย์กลอน จงึได้อ่านหรอืท ีเ่รยีกว่า “สวด” เป็นประจ า ท าให้ท่านเริม่รกัหนงัสือโดยเฉพาะ
กวนีพินธ์ตัง้แต่นัน้มา ครัน้เมือ่มาบวชเป็นเณรกไ็ด้ร ับมอบหมายให้เป็นนกัเทศน์ ภายหลงัท่านออกจากบ้านเกิด  
ท ัง้ท ีย่งัเป็นเณร มาอยู่ท ีว่ ัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นศษิย์วดัมหาธาตุรุ่นไล่เลีย่กบัหลวงวจิติรวาทการ 
และนายธนิต อยู่โพธิ ์จนกระท ัง่บวชเป็นพระ ได้ร ับฉายาว่า “ฉันทโสภโณ” และศกึษาทางธรรมเรื่อยมาจนได้
เปรยีญ 3 ประโยค และนกัธรรมโท เป็นครูสอนบาลไีวยากรณ์อยู่จนถงึพรรษาท ี ่1 จงึได้ลาสิกขาเมือ่ พ.ศ. 2471  

นายฉนัท์ ข าวไิล เป็นผู้ท ีม่คีวามรู้ความสามารถในการเข ียนหนงัสือ มีผลงานการเข ียนมากมาย เช่น 
หนงัสือแบบเรียนเรว็ เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึง่เป็นแบบอย่างในการเข ียนแบบเรยีนภาษาไทยให้แก่ ผู้เขยีนรุ่นหลัง 
นอกจากเขยีนแบบเรียนภาษาไทย นายฉนัท์ได้แต่งเพลงส าหรบัเดก็ส าหรบันักเรียนในระดบัช ัน้ประถมศกึษา 
กระทรวงศกึษาได้ซื้อลขิสิทธิ ์เมือ่ พ.ศ. 2492 และใช้เป็นหนงัสือบทขบัร้องส าหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศกึษา 
ปีท ี ่1-4 โดยมพีระเจนดุรยิางค์เป็นผู้เขยีนโน้ตดนตรสี าหรบัเปียโน และผลงานทีท่ าให้นายฉนัท์มชี ือ่เสียงและได้รบั
การยอมรบั คอื การประพนัธ์บทเพลงชาตฉิบับราชการท่อนท ี ่3 และท่อนท ี ่4 เมือ่ พ.ศ. 2477  
 นายฉนัท์ ข าวไิล สมรสกับสัมพนัธ์ บุณยเกยีรต ิมีบุตร และธดิารวม 10 คน และถงึแก่กรรมเมือ่ว ันท ี่            
12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รวมสิรอิายุ 86 ปี 
 2) การวเิคราะห์เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 

ผู้วจิยัได้จดับันทกึโน้ตดนตรสีากล และแถบบันท ึกเสียง เพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล      
จ านวน 109 เพลง เพือ่น ามาวเิคราะห์องค์ประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรขีองเพลงตามประเดน็ ดงันี้        
เสียง จังหวะ บันไดเสียง พื้นผวิของเพลง คตีลกัษณ์หรือรูปแบบ และเนื้อร้อง และน าเสนอผลการว ิเคราะห์       
ตามหมวดหมู่ของบทเพลงท ัง้ 9 ประเภท  

จากการวเิคราะห์ พบว่า บทเพลงทุกเพลงมกีารใช้ระดบัเสียงในระบบเสียงสากลท ัง้หมด มกีุญแจประจ า
หลกั คอื กุญแจประจ าหลกั G (กุญแจซอล) เป็นตวัก าหนดบอกระดบัเสียงตวัโน้ต  จงัหวะของเพลงมที ัง้จงัหวะช้า 
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ปานกลาง และเรว็ มที่วงท านองท ีแ่ตกต่างกนัออกไปข ึ้นอยู่กบัอารมณ์และความรู้สึกของบทเพลงนัน้ ๆ บทเพลง
ส่วนใหญ่เป็นท านองท ีป่ระพนัธ์ข ึ้นเอง และบางเพลงได้ดดัแปลงท านองเพลงท ีม่ ีอยู่แล้วมาใช้  มรูีปแบบการร้อง 
ท ัง้การร้องเดีย่ว และการร้องรวมแบบเสียงประสาน โดยแต่ละบทเพลงมกีารบรรเลงและขบัร้อง 2 เท ีย่ว บทขบัร้อง
ท ีป่ระพนัธ์ข ึ้นมคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละช่วงวยั 

3) คุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิล 
คุณค่าของเพลงขบัร้องส าหรบัเดก็ของนายฉนัท์ ข าวไิลท ีป่รากฏในบทเพลง จ าแนกประเภทได้ดงันี้  

1. บทเพลงเกีย่วกบัธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม จ านวน 27 เพลง 
2. บทเพลงเกีย่วกบัครอบครวั และสังคม จ านวน 7 เพลง  
3. บทเพลงเกีย่วกบัโรงเรยีน จ านวน 13 เพลง  
4. บทเพลงเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและการละเล่น จ านวน 15 เพลง  
5. บทเพลงเกีย่วกบัดนตรแีละการแสดง จ านวน 7 เพลง  
6. บทเพลงเกีย่วกบักฬีา จ านวน 7 เพลง  
7. บทเพลงเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม จ านวน 22 เพลง  
8. บทเพลงเกีย่วกบัการสร้างระเบียบวนิยัต่อตนเอง จ านวน 4 เพลง 
9. บทเพลงเกีย่วกบัความรกัชาต ิและปลุกใจ จ านวน 7 เพลง 
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        เล่ม 2.  พระนคร: โรงพมิพ์คุรุสภา. 
[8] กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2493).  หนงัสือบทขบัร้องเพลงตามหลกัสูตรประถมศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
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บทคดัย่อ 

 งานวจิ ัยเรื่อง การศึกษาหลักและว ิธกีารด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ มวีตัถุประสงค์การวจิ ัยเพื่อศ ึกษา  
หลกัและวธิ ีการด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ ใช้ระเบียบวธิวีจิ ัยเชงิคุณภาพโดยน าการแปรท านองซอด้วงและซออู้  
จากบุคคลท ีไ่ด้รบัการยอมรบัในวงการดนตรไีทยประเภทเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งสี เข้าสู่กระบวนการวเิคราะห์ตามหลัก
ทฤษฎีวเิคราะห์เพลงไทย ผลการวจิยัพบว่า การบรรเลงซอด้วงและซออู้มหีลกัและวธิกีารด าเนนิท านองท ีผู้่บรรเลงจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานเกีย่วกบัประเภทของเพลง จงัหวะ และบันไดเสียงของเพลงท ีบ่รรเลง ในการแปรท านอง 
ของซอด้วงยงัพบลกัษณะทีแ่สดงถงึการรกัษาเสียงตกของบทเพลงท ีบ่รรเลงไว้เป็นส าคญั ท ีส่อดคล้องกบัการท าหน้าท ีเ่ป็น
หลกัให้กบัวงเครือ่งสาย ซึง่วธิกีารแปรท านองท ีเ่ป็นลกัษณะการเคลือ่นท ีข่องเสียงในลกัษณะเรยีงเสียงท ีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขต
ของบันไดเสียงของท านองหลกัด้วยการประดษิฐ์หรอืการผูกส านวนให้เกดิความไพเราะ และสละสลวยของส านวน โดยเน้น
ไปท ีค่วามสัมพนัธ์ของส านวนทีป่ระดษิฐ์หรอื ผูกข ึ้นเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของส านวนกลอนภายในวรรคแบบกลุ่มและ
แบบต่อเนื่อง ส่วนการแปรท านองซออู้มลีกัษณะเด่นของวธิกีารแป รท านองแบบข้ามเสียงด้วยวธิกีารตบแต่งท านองใน
ลกัษณะยกัเย ื้องเสียงตกในระหว่างการบรรเลงของบางช่วงในท่วงท านองในวิธกีารตบแต่งส านวนด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น          
การล่วงหน้า การย้อย เป็นต้น 
 
ค าส าคญั: วธิดี าเนนิท านอง  ซอด้วง  ซออู้ 
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Abstract 
"Study of Melodic Principles and Performing Methods of Saw Duang and Saw U" aimed to study principles 

and melodic variation of Saw Duang and Saw U. This research is conducted with quantitative methodology using 

data from Saw Duang and Saw U performers whose performance is recognized in Thai traditional stringed 

instrument (bow). The data collected is analyzed using Thai traditional music analytic approaches . The results 
revealed that, the performer of Saw Duang and Saw U requires basic understanding about types, rhythm, and 

scale of music. An important aspect of melodic variation of Saw Duang is the retaining of accentuate notes, which 

corresponded to its purpose as the leading instrument of string ensemble . The variation composition is done by 

arrangement of melodic phrases in the scale, emphasizing the relation of both clustered and continuous phrases . 

An important aspect of melodic variation of Saw U is the skipped melodic variation by altering the accentuate notes 

in some parts of the melody, altogether with other techniques such as forwarding and rewinding . 

Keywords : Sow Duang, Sow U, Performance Practice And Realization 

บทน า 

 ซอด้วงและซออู้เป็นเครือ่งดนตรไีทยประเภทเครือ่งสี ท ีป่รากฏการบรรเลงอยู่ในวงเครือ่งสาย และวงมโหรขีองไทย 
จากลกัษณะทางรูปลักษณ์ของเครือ่งดนตรชีนดินี้เป็นเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งสีท ีม่สีองสาย อีกท ัง้ระบบของช่วงเสียงมี
ข้อจ ากดัไม่กว้างมากนกั จงึท าให้วธิกีารแปรท านองในบทเพลงส าหรบัซอด้วง ในวถิกีารด าเนนิท านองท ีต้่องแปรท านองจาก
ท านองหลกัมาเป็นท านองเฉพาะเครือ่งดนตรใีห้มคีวามโดดเด่นและให้แตกต่างกนักบัซออู้ซึง่เป็นเครือ่งดนตรีประเภทเครือ่ง
สีท ีม่สีองสายเช่นเดยีวกนั โดยท ีก่ารด าเนินท านองของซอด้วงและซออู้ภายในบทเพลงเดยีวกันให้เกดิความสัมพนัธ์ และ
กลมกลนืกนัในระหว่างการบรรเลงภายใช้ความแตกต่างของบทบาทหน้าหน้าท ีข่องเครือ่งดนตร ีท ีส่ามรถท าใหเ้กดิความไพเราะ
และอารมณ์ต่าง ๆ ตามท ีผู้่บรรเลงจนิตนาการไว้ ในการด าเนนิท านองของซอด้วงจงึเป็นไปในลกัษณะเฉพาะตวั จะเข้กจ็ะ
ด าเนินท านองในลกัษณะเฉพาะจะเข้ ซออู้กจ็ะด าเนนิท านองในลักษณะเฉพาะซออู้  ทุกเครื่องดนตรล้ีวนจะมีว ิถกีาร
ด าเนินท านองตามวถิขีองตนเอง และยงัมบีทบาทหน้าท ีใ่นการแปรท านอง อันเป็นลกัษณะเฉพาะของตนทีต้่องบรรเลง
เพือ่ให้สอดประสานจนเกดิสุนทรยีะในบทเพลงเดยีวกนั ท ัง้ท านองเพลง และท านองเฉพาะเครือ่งดนตร(ีทาง) การด าเนิน
กลอนเฉพาะเครือ่งดนตรีผู้บรรเลงกจ็ะต้องค านงึถงึหลกัการประพนัธ์นี้เช่นเดยีวกนัการบรรเลงท ีอ่ยู่ภายในบรบิทต่าง ๆ ใน
การแปรท านองให้สอดคล้องกบัท านองของเพลงท ี่บรรเลง “วธิ ีการด าเนนิท านองเพลงท ีม่ลี ักษณะสัมผสักลมกลนืไพเราะ 
และมแีบบแผนเหมาะสมกบัส าเนยีงภาษา และเครือ่งดนตรที ีใ่ช้บรรเลง” [1] 

 วงดนตรขีองไทยสามารถแบ่งวงออกได้เป็น 3 วงหลกั ค ือ วงป่ีพาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหร ีแต่ส าหรับวง
เครือ่งสายนัน้ประกอบด้วยเครือ่งดนตรที ีใ่ช้ด าเนนิท านองอยู่ท ัง้หมด 4 เครือ่งมอืได้แก่ ขลุ่ย จะเข้ ซอด้วง และซออู้ ซึง่แต่ละ
เครือ่งมอืกจ็ะมวีถิขีองการด าเนนิท านองท ีแ่ตกต่างกนัออกไป ถงึแม้ว่าซอด้วงและซออู้จะเป็นเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งสี
เช่นเดยีวกนั เนื่องจากลักษณะเสียงของซอทัง้ 2 ชนดินี้มแีตกต่างกันทางด้านคุณภาพของเสียง ผู้มคีวามรู้ทางด้านดนตรี
ไทยได้รวบรวมองค์ความรู้และกล่าวถงึบทบาทและหน้าท ีใ่นการด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ไว้ว่า “...ผู้บรรเลงซอด้วง
มหีน้าท ีเ่ป็นผู้น าวงและด าเนนิท านองเนื้อเพลงเป็นหลกัของ  ส่วนวธิบีรรเลงซอด้วงนี้ มที ัง้สีท านองเกบ็และท านองอ่อนหวานเป็น
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เสียงยาว ๆ  แล้วแต่ลกัษณะของท านองเพลงในตอนนัน้ๆ...ซออู้ มหีน้าท ีห่ยอกล้อย ัว่เย้าไปกบัท านองเพลงกระตุ้นอารมณ์ให้
สนุกสนาน... ” [1] 

 จากความส าคญัดังท ี่กล่าวมาแล้วผู้ว ิจยัได้พิจารณาถึงการด าเนนิท านองของซอด้วงท ี่มกีารด าเนนิท านองใน
สถานะท ีซ่อด้วงเป็นผู้น าและเป็นหลกัของวงเครือ่งสายไทย ในขณะทีซ่ออู้มหีน้าท ีห่ยอกล้อย ัว่เย้าไปกบัท านองเพลง เพือ่ให้
มคีวามสอดคล้องกลมกลืนกนัด้วยบรรทดัฐานของบทบาทหน้าท ีใ่นการด าเนนิท านองของตน แล้วสิ่งใดคอืห ัวใจส าคญัใน
การด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ ผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาหลกัและวธิกีารด าเนนิท านองของซองและซออู้ นัน้มลีกัษณะ
อย่างไร จงึท าให้ลกัษณะการแปรท านองของซอด้วงและซออู้ตรงตามบทบาทหน้าท ีใ่นการแปรท านองขณะระหว่างบรรเลง
ร่วมกนัของซอด้วงและซออู้ เพือ่ให้เกดิอรรถรสแก่ผู้รบัฟงั  

วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
เพือ่ศกึษาหลกัและวธิกีารด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ก าหนดเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูล โดยการแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้  

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ท ีม่คีวามรู้ความเช ีย่วชาญด้านการบรรเลงซอด้วงและซออู้ในสังกดัสถาบัน
บัณฑติพฒันศลิป์ ซึง่เป็นสถานศกึษาเฉพาะทางด้านนาฏดุรยิางคศลิป์ไทย จ านวน 3 ท่าน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัภายนอก
สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ท ีม่ชี ื่อเสียงและผลงานด้านการบรรเลงซอด้วงและซออู้ จ านวน 3 ท่าน ซึง่ผู้ให้ข้อมูลหลกัท ัง้ 2 
กลุ่มจะต้องมอีายุต ัง้แต่ 40 ปีข ึ้นไป และมปีระการณ์ด้านการบรรเลงซอด้วงและซออู้ไม่น้อยกว่า 30 ปี ดงันี้ 

- อาจารย์จ ีระพล  เพรชสม ผู้เช ีย่วชาญด้านดุรยิางคศลิป์ไทย (เครือ่ งสาย) วทิยาลยันาฏศลิป
ร้อยเอ็ด 

- อาจารย์ชยัภคั  ภทัรจนิดา นกัวชิาการมาตรฐานช านาญการ ศลิปินอิสระวงกอไผ่ 
- อาจารย์เลอเกยีรต ิ มหาวนิจิฉยัมนตร ีดุรยิางคศลิปินอาวุโส ส านกัการสังคตี กรมศลิปากร 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว ันชยั  เอื้อจติเมศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
- อาจารย์วรีะศกัดิ ์ กลัน่รอด ครูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ วทิยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบัน

บัณฑติพฒันศลิป์ 
- อาจารย์สมภพ  เขยีวมณ ีครูเช ีย่วชาญพเิศษ วทิยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบันบัณฑติพฒัน

ศลิป์ 
1.2 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มปฏิบัต ิหรอืดุรยิางคศิลปิน ตลอดจนครูอาจารย์ต่าง ๆ ท ี่มทีกัษะด้านการบรรเลงใน

สาขาเครือ่งสายไทย สาขาป่ีพาทย์ ท ีม่อีายุต ัง้แต่ 40 ปีข ึ้นไป และมปีระการณ์ด้านการบรรเลงไม่น้อยกว่า 30 ปี จ านวน 2 
ท่าน 

- อาจารย์ไชยยะ ทางมศีร ีผู้เช ีย่วชาญด้านดุรยิางค์ไทย ส านกัการสังคตี กรมศลิปากร 

- อาจารย์ป๊ีบ  คงลายทอง ผู้เช ีย่วชาญด้านดุรยิางค์ไทย ส านกัการสังคตี กรมศลิปากร 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  มป้ีอม ผู้เช ีย่วชาญดุรยิางคศลิป์ไทย คณะศิลปศกึษา สถาบัน
บัณฑติพฒันศลิป์ 
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1.3 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนกัวชิาการ ได้แก่ นกัวชิาการทางด้านดนตรไีทย จ านวน 2 ท่าน 

- รองศาสตราจารย์ ดร.ข าคม  พรประสิทธิ ์อาจารย์คณะศลิปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- รองศาสตราจารย์ สหวฒัน์  ปลื้มปรชีา ข้าราชการบ านาญ สถาบันบัณฑติพฒันศลิป์ 

2. เครือ่งมอืท ีใ่ช้ในการวจิยั ผู้วจิยัได้ใช้เครือ่งมอืวจิยั 2 เครือ่งมอื ดงันี้ 
2.1 การแบบสัมภาษณ์ (แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) โดยการสร้างชุดแบบสัมภาษณ์โดยการใช้

หลกัทฤษฎีท ีเ่ก ีย่วข้องกบังานวิจยั ได้แก่ ทฤษฎีพหุปญัญาเพื่อสร้างชุดสัมภาษณ์ในด้านการรบัรู้ระหว่างการแปรท านอง 
ทฤษฎีสุนทรีศาสตร์เพือ่สร้างชุดสัมภาษณ์ในด้านการสร้างสรรค์การการแปรท านอง และทฤษฎีโครงสร้างหน้าท ีเ่พือ่สร้าง
ชุดสัมภาษณ์ในด้านบทบาทหน้าท ี่ในระหว่างการแปรท านองของเครือ่งดนตรี ซึง่แบบสัมภาษณ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ตอนที ่1 ด้านแนวคดิเก ีย่วกบัหลกัและวธิกีารด าเนนิท านอง ตอนที ่2 ด้านการปฏิบัตกิารแปรท านองของซอด้วงและ
ซออู้ 

2.2 การสังเกตการณ์ (แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม) โดยการสังเกตการระหว่างท ีผู้่ให้ข้อ มูล
ด าเนนิการภาคปฏิบัตใินการแปรท านองของซอด้วงและซออู้ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก ต ารา และเอกสารงานวจิยัท ีเ่ก ีย่วข้อง ตลอดจนการศกึษางานภาคสนามทีไ่ดด้ าเนนิการ
สัมภาษณ์ จากบุคคลข้อมูลในกรอบทีไ่ด้วางกรอบข้อมูลบุคคลเอาไว้ตามกรอบการวจิยั ด้วยวธิกีารสัมภาษณ์ ผู้เช ีย่วชาญ 
อาจารย์ และดุรยิางคศลิปินท ีม่คีวามรู้ความช านาญทางด้านการบรรเลงในเครือ่งมอืซอด้วงและซออู้เพือ่ท าการศกึษาและบนัทกึ
ข้อมูลต่างๆ โดยมผู้ีให้ข้อมูลในภาคปฏิบัตดิ้านการแปรท านอง 

4. น าข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลมาผ่านกระบวนการ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ ด้วยการตคีวามจากข้อเทจ็จรงิท ีป่รากฏ
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลกัด้านการแปรท านอง โดยใช้แนวคดิตามทฤษฏีการวเิคราะห์เพลงไทยเพือ่ให้เกดิความชดัเจน
ถงึหลกัและวธิกีารด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ 

5. การน าเสนอผลข้อมูลแบบเชงิพรรณนาวเิคราะห์ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวจิยั เรือ่ง การศกึษาหลกัและวธิกีารด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ ผู้วจิยัได้น าการแปรท านองท ีไ่ดจ้าก

การเกบ็ข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลท ัง้ 6 ท่าน โดยใช้เพลงตบัต้นเพลงฉิง่ 3 ชัน้ ซึง่เป็นเพลงทางพื้นท ีเ่ครือ่งด าเนนิท านอง
จะต้องแปรท านองจากท านองหลกัให้เป็นการด าเนนิของเครือ่งดนตรใีนแต่ละชนดิ ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลกัท ัง้ 6 ทา่น ท ีผู้่วจิยั
ได้ด าเนนิการวเิคราะห์นัน้ ผู้วจิยัได้น าเพลงตบัต้นเพลงฉิง่ 3 ชัน้ ประกอบด้วยจ านวนหน้าทบัท ีป่ระกอบทัง้สิ้นพบ 132 หน้าทบั 
264 ประโยค 528 วรรค 3,168 ห้อง ด้วยการเข้าสู่กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยหลกัการวเิคราะห์เพลงไทย  

จากการวจิ ัย พบว่า ซอด้วงมลีกัษณะในการด าเนนิท านองเพลงประเภทเพลงทางพื้น ท ีม่ ีลกัษณะการแปรท านอง
ให้เสียงตกหลกัของการแปรท านองของซอด้วงตรงตามท านองหลักเป็นประเดน็ส าค ัญ โดยใช้ว ิธกีารด าเนินท านองด้วย
วธิกีาร สีเกบ็ หรือการบรรเลงเกบ็ กล่าวคือ การเพิ่มจ านวน ตวัโน้ตจากท านองหลกัในขณะการบรรเลง หรอืเรยีกว่า การ
แปรท านอง จากการวจิ ัยหลกัและวธิกีารด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้พบลักษณะเด่นการแปรท านองท ีส่ามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
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1. ลกัษณะการเคลือ่นท ีแ่บบเรยีงเสียง 

2. ลกัษณะการเคลือ่นท ีแ่บบข้ามเสียง 

จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลในการแปรท านองของซอด้วงและซออู้ยงัพบว่า ซอด้วงมลีกัษณะเด่นในการแปรท านอง
ด้วยวธิกีารผูกส านวนหรอืประดษิฐ์ส านวนทีม่ลีกัษณะการเคลื่อนท ีข่องเสียงเป็นลกัษณะแบบเรยีงเสียงมากกว่าในการแปร
ท านองของซออู้ ส่วนลกัษณะเด่นในการแปรท านองของซออู้พบการเคลือ่นท ีข่องเสียงแบบข้ามเสียงมากกว่าซอด้วง โดย
แบ่งเป็นลกัษณะการเคลือ่นท ีข่องเสียงแบบข้ามเสียงพบมากใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะการเคลือ่นท ีแ่บบขา้มเสยีงตัง้แต่ 4 – 5  
เสียง และลกัษณะการเคลือ่นท ีข่องเสียงแบบข้ามเสียงตัง้แต่ 1 – 3 เสียง  ซึง่วธิกีารด าเนนิท านองของซออู้นัน้มอีิสระในวธิกีาร
แปรท านองมากกว่าซอด้วงด้วยวธิกีารตบแต่งท านองโดยใช้เทคนิคในการแปรท านองท ี่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ การล่วงหน้า, การย้อย, ท านองสร้างสรรค์, และการส าเรจ็ส านวน จากวธิกีารตบแต่งท านองใน 4 ลกัษณะของซออู้นัน้
ไม่ปรากฏในการแปรท านองของซอด้วง  

1. หลกัและวธิกีารด าเนนิท านอง 
1.1 หลกัและวธิดี าเนนิกลอนซอด้วง 

 หลกัในการบรรเลงซอด้วง คอื การรกัษาเสียงตกของท านองหลกัด้วยการแปรท านองเป็นลกัษณะต่างๆ 
ซึง่ข ึ้นอยู่กบับริบทประเภทของเพลงท ีบ่รรเลง เช่น การบรรเลงเพลงทางพื้นการแปรท านองนัน้มลีักษณะการบรรเลงเก็บ 
โดยวธิกีารประดิษฐ์ส านวน หรอืการผูกส านวนให้เกดิความสอดคล้อง กลมกลนืกนัด้วยส านวนทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัภายใน
แต่ละวรรคท ัง้แบบกลุ่มหรอืแบบต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิความไพเราะของส านวน เช่น 

ตารางท่ี 1 ตวัอย่าง การแปรท านองของอาจารย์จรีะพล เพชรสม 
เพลง ต้นเพลงฉิง่ 3 ช ัน้ ท่อน 1 ประโยคท ี ่3 วรรคท ี ่1 
ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ล ซ ม ซ ม ร ด - - - ร - - - ม 

ซอด้วง ท ซ ล ท ด ล ท ด ร ท ด ร ม ด ร ม 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

จากตวัอย่างท ี ่1 จะสังเกตเหน็ได้ว่า จากห้องท ี ่1 – ห้องท ี ่4 ในลกัษณะการด าเนนิท านองของซอด้วง   มลีกัษณะ
การใช้ส านวนทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัตลอดทัง้ 4 ห้อง ซึง่การแปรท านองยงัคงรกัษาเสียงตกท ัง้ในห้องท ี ่2 และห้องท ี ่4 ในบาง
ส านวนเสียงตกของห้องท ี ่2 ในการแปรท านองของซอด้วงอาจจะไม่ตรงตามท านองหลกัแต่จะตรงตามในห้องท ี ่4 เนือ่งจาก
การประดษิฐ์ส านวนให้เกดิความสอดคล้องกลมกลนืของส านวน ดงัตวัอย่างท ี ่2 และตวัอย่างท ี ่3 
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ตารางท่ี 2 ตวัอย่างการแปรท านองของผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัชยั เอื้อจติเมศ 
เพลง จระเข้หางยาว ท่อน 2 ประโยคท ี ่4 วรรคท ี ่2 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ฟ – ซ - ล – ด  - ร  – ด  - ล – ซ 

ซอด้วง ร ด ซ ล ท ร ด ท ด ซ ล ท ด ท ล ซ 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

ตารางท่ี 3 ตวัอย่าง การแปรท านองของอาจารย์สมภพ เขยีวมณ ี
เพลง จระเข้หางยาว 3 ช ัน้ ท่อนท ี ่3 ประโยคท ี ่3 วรรคท ี ่1 

 

 

 
ท่ีมา : ผู้วจิยั 

จากวธิกีารด าเนนิท านองของซอด้วงพบว่า มลีกัษณะการแปรท านองท ีม่ตีวัโน้ตแต่ละตวันัน้มลีกัษณะการเคลือ่นท ี่
แบบเรียงเสียง ซึง่ลกัษณะการเคลือ่นท ีแ่บบเรยีงเสียงนี้จะมลีกัษณะการเคลื่อนท ีข่องเสียงไปตามล าดบัอย่างต่อเนือ่งใน
รูปแบบเรยีงสามเสียงและเรยีงสี่ เสียง จากผลของข้อมูลในการว ิเคราะห์นัน้พบว่า ซอด้วงมลีกัษณะการด าเนนิท านองด้วย
วธิกีารเคลือ่นท ีแ่บบเรยีงเสียงโดยมคี่าเฉลีย่สูงถงึ 53.6% ซึง่เป็นจ านวนทีพ่บมากกว่าผลของลกัษณะการเคลือ่นท ีข่องเสียง
แบบเรยีงเสียงท ีพ่บในซออู้    

1.2 หลกัและวธิดี าเนนิกลอนซออู้ 
 หลกัในการบรรเลงซออู้ มลีกัษณะการแปรท านองท ีเ่ป็นการตบแต่งท านอง ซึง่จะพบลกัษณะการแปร

ท านองในบางท่วงท านองท ีแ่ตกต่างกบัการแปรท านองซอด้วงด้วยการยกัเย ื้องเสียงตกท ีไ่ม่ตรงตามเสียงตกจากท านองหลกั 
โดยการใช้เทคนคิการบรรเลงจาก 4 ลักษณะ ได้แก่ การล่วงหน้า, การย้อย, กลท านองสร้างสรรค์, และการส าเรจ็ส านวน 
นอกจากนี้การด าเนนิท านองของซออู้ยงัพบลกัษณะการด าเนนิท านองในการเคลือ่นท ีข่องเสียงแบบข้ามเสียง เช่น  

ตารางท่ี 4 ตวัอย่าง การแปรท านองของอาจารย์ชยัภคั ภทัรจนิดา 
เพลงต้นเพลงฉิง่ 3 ช ัน้ ท่อน 2 ประโยคท ี ่3 วรรคท ี ่2 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ฟ  – ร  - ด  – ล - - - ซ - - - ฟ 

ซอด้วง ม ฟ ซ  ฟ ม ร ด ล ซ ด ร ม ฟ ล  ซ  ฟ 

ซออู้ ล ด  ล ร  ด  ฟ ล ซ ฟ ด ร ม ฟ ล ซ ฟ 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ฟ ซ ล ซ ล ท ด  ท ร  ด  ท ด  ท ล ซ 

ซอด้วง ด ร ด ซ ด ล ล ล ด ล ซ ฟ ล  ซ  ซ  ซ  
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ในลกัษณะการเคลือ่นท ีข่องเสียงท ีพ่บในการด าเนินท านองของซออู้นี้พบว่า มลีกัษณะเป็นการข้ามเสียงท ีม่รีะยะ
จากเสียงหนึง่ไปอีกเสียงหนึง่ท ีม่ากกว่าลกัษณะคู่  4 ซึง่พบลกัษณะการเคลื่อนท ีข่องเสียงแบบข้ามเสียงในการบรรเลงซออู้
พบมากกว่าในการบรรเลงซอด้วง ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าการเคลือ่นท ีข่องเสียงของซออู้นัน้มลีกัษณะการเคลือ่นท ี่
ของเสียงแบบข้ามเสียงพบมากกว่าในการบรรเลงซอด้วง โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ท ี ่50.1%  ในท ีก่ารบรรเลงซออู้มคี่าเฉลีย่ของ
การเคลือ่นท ีข่องเสียงแบบเรยีงเสียง อยู่ท ี ่38.9% ซึง่เป็นจ านวนทีพ่บน้อยกว่าการบรรเลงในซอด้วง 

วธิกีารด าเนนิกลอนของซออู้ มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกบัลกัษณะของซอด้วง ซึง่จากการวจิยัพบลกัษณะทีเ่ป็นลกัษณะ
เฉพาะท ีป่รากฏในการด าเนนิท านองของซออู้ 4 ลกัษณะ ดงันี้ 
  1.2.1 ลกัษณะ ล่วงหน้า มลีกัษณะส านวนที่ท าให้เสียงตกของการแปรท านองซออู้นัน้ ลงก่อนเสียงตก
ของท านองหลกั หรอืลงก่อนจงัหวะเมือ่เปรยีบเทยีบจากท านองหลกัและท านองแปรของซอด้วง เช่น  

ตารางท่ี 5 ตวัอย่าง การแปรท านองของอาจารย์จรีะพล  เพชรสม 
เพลง นกขมิ้น 3 ช ัน้ ท่อน 1 ประโยคท ี ่6 วรรคท ี ่2 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ร  – ม  - ร  – ท - - - ล - - - ซ 

ซอด้วง ล  ซ  ม ร ซ  ม ร ท ด ร ม ร ด ท ล ซ 

ซออู้ ม ซ ร ม ซ ล ท - ร  – ท - ล ซ - - 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

1.2.2 ลักษณะ ย้อย เป็นลักษณะการแปรท านองท ี่ท าให้เสียงตกนัน้ลงหลังจงัหวะของเสียงตก เมื่อ
เปรยีบเทยีบจากท านองหลกั และการแปรท านองของซอด้วง เช่น 

ตารางท่ี 6 ตวัอย่างการแปรท านองของอาจารย์เลอเกยีรต ิ มหาวนิฉิยัมนตร ี
เพลง นกขมิ้น 3 ช ัน้ ท่อน 3 ประโยคท ี ่1 วรรคท ี ่1 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ท – ร  - ท – ล - - - ซ - - - ม 

ซอด้วง ซ  ม ร ท ม ร ท ล ร ท ล ซ ท ล ซ ม 

ซออู้ ซ ร ม ซ ม ล ซ ม ล – ร  ด  ท ล ซ ล 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

1.2.3 ลกัษณะ ท านองสร้างสรรค์ คอื  ลักษณะการแปรท านองท ี่ผู้บรรเลงจะต้องใช้ทกัษะและความ
แม่นย าของท านองหลกัอย่างมากเพราะเนือ่งจากการแปรท านองลกัษณะนี้ คอืการแปรท านองท ีผู้่ฟงัไม่สามารถ คาดเดาถึง
วถิขีองเสียงตกได้ ซึง่มปีรากฏในการวเิคราะห์อยู่หลายส านวนและสามารถแปรผนัได้ไม่สิ้นสุดข ึ้นอยู่ก ับผู้บรรเล งได้
ประดษิฐ์ส านวนข ึ้นมา เช่น 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 13 
วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

835 
 

ตารางท่ี 7 ตวัอย่างการแปรท านองของอาจารย์จรีะพล  เพชรสม 
เพลง ต้นเพลงฉิง่ 3 ช ัน้ ท่อน 2 ประโยคท ี ่4 วรรคท ี ่2 
ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - - - ด - - - ร - - - ฟ - - - ซ 

ซอด้วง ซ ล ด ร ล  ซ  ฟ ร ซ ล ด ร ล  ร ฟ ซ  

ซออู้ ร – ล ซ ล ร ฟ ร ฟ ร ซ ร ล ร ฟ - 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

1.2.4 ลกัษณะ ส าเรจ็ส านวน เป็นลกัษณะการแปรท านองของซออู้ ด้วยการประดษิฐ์ส านวนที่เสียงตก
ตรงตามจังหวะปกติภายในวรรค ด้วยการแปรท านองให้ตวัโน้ตไม่ครบสี่ตวัโน้ตภายในห้อง เมือ่พจิารณาจากท านองหลัก
และส านวนเตม็ของการแปรท านองซอด้วงแล้ว พบว่าลกัษณะการประดษิฐ์ท านองของซออู้ มลีกัษณะการประดษิฐ์ส านวนที่
ตดัส านวนให้สัน้ลงตัง้แต่สองตวัโน้ต เสียงตกท ีล่งก่อนจากลกัษณะการย้อย กล่าวคอื ในการแปรท านอง ด้วยว ิธยี้อย เสียง
ตกของวธิ ีการย้อยจะต้องตกลงย ังห้องถดัไปนัน้ จ ึงท าให้การแปรท านองในวรรคต่อไปนัน้ไม่ครบตามจ านวนจงัหวะ ผู้
บรรเลงจงึต้องใช้วธิกีาร ส าเรจ็ส านวน เพือ่ให้การบรรเลงในวรรคถดัไปนัน้มตีวัโน้ตท ีค่รบถ้วนกบัท านองหลกั โดยท ีส่ านวน
ของการส าเรจ็ส านวนนัน้จะต้องสอดคล้อง และกลมกลนืกันอย่างสนิทสนมกนัภายในวรรคนัน้ๆ ผู้บรรเล งจะต้องใช้
ความสามารถหรือ ประสบการณ์การบรรเลงเป็นอย่างดี เพราะเนื่องจาก สิ่งท ีต้่องค านงึ คอื 1)จงัหวะ 2)ท านองหลกั 3)
บันไดเสียง 4)ส านวนเตม็เป็นพื้นฐาน เช่น 

ตารางท่ี 8 ตวัอย่างการแปรท านองของอาจารย์วรีะศกัดิ ์ กลัน่รอด 
เพลง นกขมิ้น 3 ช ัน้ ท่อน 1 ประโยคท ี ่6 วรรคท ี ่1 

ห้องท่ี 1 2 3 4 

ท านองหลกั - ร  – ม  - ร  – ท - - - ล - - - ซ 

ซอด้วง ล ท ร ม ซ  ม ร ท ม ร ท ล ร ท ล ซ 

ซออู้ ท – ร ม ซ ล ท ร  ท ล ซ ล ร  ท ล ซ 

ท่ีมา : ผู้วจิยั 

อภิปรายผลการวิจัย 
หลกัในการด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้นัน้ อยู่ภายใต้องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ จงัหวะ ท านองหลกั เสียง

ตก และบันไดเสียง นอกจากนี้ในการด าเนนิท านองนัน้ยงัข ึ้นอยู่กบับรบิทของเพลงในแต่ละประเภท ได้แก่ เพลงบังคบัทาง 

เพลงทางพื้น และเพลงกึ่งบังคบัทาง ซึง่ประเภทของเพลงในแต่ละประเภทของเพลงนัน้มลีักษณะการด าเนินท านองท ี่

แตกต่างกนัตามลกัษณะของท านองหลกั โดยท ีก่ารด าเนนิท านองในเพลงประเภทเพลงทางพื้นนัน้มอีิสระในการแปรท านอง

ได้มากท ีสุ่ด จากการวจิยัหลกัการด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้นัน้ การด าเนนิท านองของซอด้วงนัน้แสดงถงึการรกัษา
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เสียงตกให้ตรงตามจงัหวะและท านองหลกัเป็นส าค ัญ ดงัท ี ่จรีะพล  เพรชสม [2] กล่าวถงึการประดษิฐ์ส านวนหรอืการผูก
ส านวนให้เกดิความสอดคล้องหรอืสัมพนัธ์กนัภายในวรรค ประโยคเสมอืนกบัการประพนัธ์กาพย์ โคลง กลอน นอกจากนี้ใน

การด าเนนิท านองของซอด้วง มีลกัษณะเด่นในการใช้เสียงของแต่ละตวัโน้ตเป็นลักษณะการเรยีงเสียงมากกว่าซอ อู้  
สอดคล้องกบันรศิรา  พนัธาดาพร [3] กล่าวถงึลกัษณะการแปรท านองของจะเข้นัน้มลีกัษณะการเรยีงเสียง โดยท ีซ่ออู้นัน้มี

ลกัษณะเด่นในการใช้เสียงของแต่ละตวัโน้ตมลีกัษณะการข้ามเสียงของการด าเนนิท านองมากกว่าซอด้วง  

ในการด าเนนิท านองผู้บรรเลงจะต้องมคีวามเข้าใจในจงัหวะของเพลงท ีบ่รรเลงซึง่จะส่งผลต่อการประดษิฐ์ส านวน

หรอืผูกส านวน เมือ่ผู้บรรเลงมคีวามเข้าใจในจงัหวะของเพลงท ีบ่รรเลงแล้วผู้บรรเลงจะต้องมคีวามแม่นย าหรอืสามารถจดจ า

ท านองหลกัได้เป็นอย่างดซีึง่ถอืเป็นหวัใจส าคญัในกระบวนการแปรท านอง เพือ่รบัรู้ปลายทางของเสียงตกท ีป่รากฏอยู่ใน
ท านองหลกั  ในระหว่างการแปรท านองของแต่ละวรรคหรอืแต่ละประโยค โดยท ีก่ารด าเนนิท านองของซออู้นัน้ผู้บรรเลงจะ

ใช้ทกัษะด้านการแปรท านองด้วยวธิ ีการต่างๆ ให้เกดิลกัษณะส านวนทีม่ ีความแตกต่างกบัซอด้วงในบางท่วงท านองซึ่ ง

อาจจะเป็นการไม่ให้เกดิท านองท ี่ซ ้ากนั เช่น เทคนคิการบรรเลงล่วงหน้า ในการด าเนนิท านองของซออู้ผู้บรรเลงจะต้องใช้

ทกัษะในการประดษิฐ์ส านวนให้เสียงตกลงก่อนจงัหวะของท านองหลกั แสดงให้เหน็ว่าผู้บรรเลงจะต้องมคีวามแม่นย าใน

เสียงตกของท านองหลกัด้วยการประดษิฐ์ส านวนให้ลงก่อนจงัหวะของท านองหลกั เป็นต้น จากการประดษิฐ์ส านวนของซอ

ด้วงและซออู้นัน้ ในการแปรท านองผู้บรรเลงจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องบันไดเสียง ซึง่ในแต่ละบันไดเสียงนัน้อาจ
ประกอบด้วยกลุ่มเสียงหลกัและกลุ่มเสียงจรประกอบอยู่ในบางท านองของเพลงประเภทเพลงทางพื้นเพือ่ตบแต่งส านวนของ

ซออู้ในบางท่วงท านองให้เกดิเสียงเล็ดลอดออกมาในระหว่างการบรรเลงร่วมกันเพื่อให้เก ิดความโดดเด่นของส านวน 

สอดคล้องกบัเกยีรติศกัด ิ ์ ทองจนัทร์ [4] ได้กล่าวถงึการแปรท านองนัน้มลีกัษณะการรกัษาเสียงตกภายในประโยค ซึง่อาจ

ไม่ตรงกับท านองหลกัแต่ต้องอยู่ภายให้กลุ่มเสียงปญัจมูลเดยีวกนั ดงันัน้ผู้บรรเลงจงึจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเก ีย่วก ับ

บันไดเสียงเพือ่ ให้ส านวนทีแ่ปรท านองออกมานัน้  มเีสียงท ีอ่ยู่ภายในกลุ่มเสียงของท านองหลกัท ีบ่รรเลง  จากการรบัรู้ใน

บรบิทต่าง ๆ ดงักล่าวนบัเป็นมติทิ ี่มคีวามสัมพนัธ์ถึงความเช ือ่มโยงกบัสภาวะการรับรู้ของผู้บรรเลงตามหลกัทฤษฎีพหุ
ปญัญา [7] ได้กล่าวถงึ สภาวะการรบัรู้ของสตปิญัญาในทางดนตรถีงึ นัน้การด าเนนิท านองผู้บรรเลงกจ็ะต้องใช้สตปิญัญาใน

การตบแต่งท านองของการแปรท านอง  ตลอดจนการใช้เทคนิคในการบรรเลงเพือ่สร้างสีสันของท านองท ีอ่อกมาโดยการใช้

เสียงต่าง ๆ  

ในการประดษิฐ์ส านวนหรอืผูกส านวนนัน้ให้เกดิความหลากหลาย หรอือีกนยัหนึง่กเ็พือ่พยายามไม่ให้เกดิส านวนที่

ซ ้ากนัภายในวรรคใดวรรคหนึง่ของการบรรเลงซึง่เป็นลกัษณะในการการตบแต่งท านองท ีว่่าด้วยหลกัสุนทรยีศาสตร์มคีวาม
สอดคล้องกบั วรุิณ  ตัง้เจรญิ [5] ได้กล่าวถงึคุณค่าความงามทางด้านโสตศลิป์ ส่วนในด้านการด าเนินท านองท ีส่ื่อถงึนยัยะ

ความเป็นผู้น าและเป็นหลกัวงเครือ่งสายของซอด้วงนัน้   มีลกัษณะการแปรท านองของส านวนทีแ่สดงถงึความชดัเจนของ

ทศิทางจากแนวท านองหลกั สอดคล้องกบับุษกร  ส าโรงทอง [6] ได้กล่าวถงึหลกั 7 ประการในการแปรท านอง กล่าวคอื การ
รกัษาเสียงตก และการแปรท านองให้สัมพนัธ์กบัท านองหลกั  ในขณะทีก่ารด าเนินท านองของซออู้นัน้มลีกัษณะของการตบ

แต่งท านองด้วยวธิกีารแปรท านองหรอืการประดษิฐ์ส านวนจากวธิกีารบรรเลงท ีเ่กดิเป็นลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง

สีสันให้เกดิอรรถรสในการบรรเลงมากย ิง่ข ึ้น ด้วยลกัษณะของการยกัเย ื้องเสียงตกท ีไ่ม่ตรงตามท านองหลกั ในการแปร
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ท านองของซออู้แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะการหลอกล่อท ีป่รากฏในลกัษณะส านวนล่วงหน้า ย้อย ท านองสร้างสรรค์ และการ

ส าเรจ็ส านวน จากลกัษณะในการด าเนนิท านองของซอด้วงและซออู้ท ีม่กีารแปรท านองในลกัษณะส านวนที่มคีวามสอดคล้อง

และแตกต่างกนัในบางท่วงท านองนัน้ด้วยการ ตบแต่งท านองเพือ่ให้บรรลุถงึเป้าหมายไปสู่การสร้างความไพเราะของการ
บรรเลงซึง่สอดคล้องกับหลกัดุลยภายเคลือ่นท ีต่ามทฤษฎีโครงสร้างหน้าท ี ่ของพาร์สันส์  ดงัท ี่สัญญา  สัญญาววิ ัฒน์ [8]      

ได้กล่าวถงึหลกัดุลยภาพเคลือ่นท ี ่4 ประการ ได้แก่ การการปรบัตวั การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรกัษาแบบ

แผน นัน้เพือ่ความสมดุลให้เกดิข ึ้นภายในสังคมนัน้ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความเมตตาอารยี์จากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ผู้เข ียนข อกราบ

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชยั  ปิฎกรชัต์ ท ีช่ ี้แนะแนวทางและความคดิต่าง ๆ เปรยีบประหนึง่การเปิดปญัญา

ให้แก่ผู้ท าวจิยัในครัง้นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร. สารศิา  ประทปีช่วง ท ีป่รกึษาหลกัจากการท าวจิยั ขอกราบขอบพระคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี  มป้ีอม ในความกรุณาแก้ไขข้อบกพร่องด้านเนื้อหางานวจิยัให้เรยีบร้อย 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์จรีะพล  เพชรสม อาจารย์ชยัภคั  ภทัรจนิดา อาจารย์เลอเกยีรติ  มหาวนิฉิยัมนตรี 

อาจารย์วรีะศกัดิ ์ กลัน่รอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัชยั  เอื้อจติเมศ และอาจารย์สมภพ  เขยีวมณี ท ีเ่สียสละเวลาและให้ความ

เมตตาต่อผู้วจิยัด้านข้อมูลการแปรท านอง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ไชยยะ  ทางมศีร ีอาจารย์ป๊ีบ  คงลายทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ข าคม  พรประสิทธิ ์

รองศาสตราจารย์ สหวฒัน์  ปลื้มปรชีา ท ีก่รุณาให้ข้อมูลและแนวความคดิด้านการแปรท านอง  

ขอขอพระคุณอาจารย์อนสั  มาลาวงษ์ คุณรนีา  ชูด ีคุณกฤษณะ  ชูด ีท ีส่นบัสนุนทุนทรพัย์ในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
ขอกราบร าลกึพระคุณคุณพ่อซนั ชูด ีคุณแม่พเยาว์  ชูด ีผู้เป็นก าลงัใจและความห่วงใยอันหาท ีสุ่ดมไิด้แก่ผู้วจิยั  

ขอขอบพระคุณบุคลากรบัณฑติศกึษา สถาบันบัณฑติพฒันศลิป์ทุกท่านท ีเ่อื้อ เฟ้ือและอ านวยความสะดวกในการ

ประสานงานต่าง ๆ แก่ผู้วจิยั 

คุณแห่งความรู้อันท ีเ่ป็นประโยชน์จากในบทความฉบับนี้ ผู้วจิยัขอมอบให้กบัผู้มพีระคุณท ีไ่ด้กล่าวไว้แล้ว และหาก

บทความฉบับนี้มสีิ่งผดิพลาดประการใดผู้วจิยัขอน้อมรบัไว้แต่เพยีงผู้เดยีว   
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดและความ
ดนัโลหติของผู้สูงอายุในโรงเรยีนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้สูงอายุ

ท ีเ่ป็นนกัเรียนในโรงเรยีนผู้สูงอายุ มโีรคประจ าตัวเป็นโรคเบาหวาน และ/หรอื ความดันโลห ิตสูง มารบับรกิารตรวจ

รกัษาท ีศู่นย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2562 โดยข้อมูลท ัว่ไป 

ข้อมูลระดบัความดนัโลหติและระดบัน ้าตาลในเลอืด ได้จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกของศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ ใช้สถิต ิ

เชงิพรรณาในการวเิคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 75 คน (ข้อ มูลปีงบประมาณ 2562) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยอายุเท่าก ับ 68.7 ปี   

โดยพบว่าร้อยละ 64 ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นโรคความดนัโลหติสูงอย่างเด ียว ขณะที่ร้อยละ 32 เป็นโรคเบาหวาน  

และ/หรอื ความดนัโลหติสูง หลงัจากเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2560-2562) ผลการศกึษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท ี่เป็นโรคเบาหวาน และ/หรอื ความดันโลหติสูง สามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลอืดได้ตาม

เป้าหมาย (HbA1c <ร้อยละ 7) และกลุ่มตวัอย่างท ีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสูงอย่างเดยีว สามารถควบคุมระดบัความดัน

โลหติได้ตามเป้าหมาย (<140/90 มม.ปรอท) มีแนวโน้มเพิม่ข ึ้น เมือ่ เปรยีบเท ียบกบัก่อนเข้าร่วมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ 
(ปีงบประมาณ 2559) การศกึษานี้แสดงให้เห ็นถงึผลกระทบเชงิบวกของการเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

โรงเรยีนผู้สูงอายุควรมกีารด าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ศกัยภาพและคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุต่อไป 
 

ค าส าคญั: ผู้สูงอายุ  โรงเรยีนผู้สูงอายุ  การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด  การควบคุมความดนัโลหติ 
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Abstract 

The purpose of this descriptive research study was to examine glycemic control and blood pressure 

control among the elderly who attended Ban Khao Samo Khlaeng elderly school . The participants consisted 

of elderly suffering from non- communicable disease, including diabetes and/or hypertension who came to 
follow-up at Rruam-Chai Community Health Center, Wong-Thong District, Phitsanulok between fiscal year 

2016 and 2019. Demographic data, blood pressure, and glycosylated hemoglobin (HbA1) were retrieved from 

outpatient database from Rruam-Chai Community Health Center.  The obtained data was analyzed by using 

descriptive statistics shown as number, percentage, mean, and standard deviation . According to the results of 

fiscal year 2019, 97.3% of all 75 participants was female with a mean age of 68.7.  Sixty- four percentage of 

elderly had hypertension and 32% had diabetes and/or hypertension. After attending the elderly school (fiscal 
year 2017-2019), the elderly with diabetes and/or hypertension achieved glycemic control (HbA1c <7%) and 

the ones with hypertension had blood pressure <140/90 mmHg tended to slightly increase from the baseline 

(fiscal year 2016). This study highlights the positive impact of attending the elderly school on health outcomes. 

Therefore, elderly school should be continued for increasing the active ageing level of elderly . 
 

Keywords: Elderly, Elderly School, Glycemic Control, Blood Pressure Control  

 

บทน า 

จากสถานการณ์การการเพิม่ข ึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้มกีารคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมสีัดส่วนของ

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข ึ้นไป) เพิม่ข ึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท ัง้หมด ส่งผลให้กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์” และคาดการณ์ว่าภายในปี 2578 จะมสีัดส่วนของผู้สูงอายุเพิม่ข ึ้นเป็นร้อยละ 30 นัน่หมายถงึการเป็น “สังคม

สูงวยัระดบัสุดยอด” (Super-aged society) [1-2] จากสถานการณ์ดงักล่าวหน่วยงานที่เก ี่ยวข้องทุกภาคส่วนท ัง้

ส่วนกลางและระดับท้องถิ่นต่างมีการเตรียมความพร้อมในการับมอืด้วยมาตรการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการ

เปลีย่นแปลงของโครงสร้างประชากรและให้ทนัต่อสถานการณ์ท ีเ่กดิข ึ้น [3] ท ัง้เชงินโยบายและเชงิปฏิบัต ิ รวมถงึการ

เตรยีมความพร้อมในระดบับุคคลและเชงิระบบเพือ่รองรบัสังคมผู้สูงวยั โดยครอบคลุมท ัง้ในด้านสวสัดกิารสังคม สังคม
สงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสรมิช่วยเหลอืให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวยัท ีม่คีุณภาพ ด ารงชวีติได้อย่าง

มัน่คงและมีคุณภาพชวี ิตท ีด่ ี [3-4] ซึ่งสอดรบักบัข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกท ี่เน้นความส าคญัของ 3 

องค์ประกอบหลกัของการเป็นผู้สูงอายุท ีม่ศี ักยภาพ (Active Ageing) ได้แก่ การมีสุขภาพที่ด ี(Healthy) การมคีวาม

มัน่คงในชีวติ (Security) และการมส่ีวนร่วม (Participation) เพือ่ให้ ผู้สูงอายุสามารถพึง่พาตนเอง มส่ีวนร่วมกบัสังคม 

สามารถสร้างความมัน่คงให้ตนเองไดต้ามศกัยภาพทีม่อียู่ได้ [5] 
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จากความท้าทายท ีป่ระเทศไทยจะเข้าสู่สังคมแห่งการพงึพงิ การเตรยีมความพร้อมในระดบับุคคลเพือ่ส่งเสรมิ

ศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุเป็นประเดน็ท ีแ่ต่ละหน่วยงานให้ความส าคญั  รวมถงึหน่วยงานระดับ

ท้องถิน่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท ีม่ภีารกจิโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ [6] โดยปจัจุบันพบว่า ผู้สูงอายุมี
การรวมตวัเพือ่ท ากจิกรรมร่วมกันเกดิข ึ้นหลากหลายรูปแบบ เพือ่ เป็นการส่งเสริมศกัยภาพผู้สูงอายุจากหน่วยงาน

ต่างๆ ท ัง้นี้ “การจดัตัง้โรงเรยีนผู้สูงอายุ” เป็นการด าเนนิงานอีกรูปแบบหนึง่ของการจดัการศกึษาท ี่มกีารรวมกลุ่มของ

ผู้สูงอายุ [7] โดยเป็นการสร้างพื้นท ีเ่พือ่ ส่งเสรมิการเรียนรู้ บนพื้นฐานการมส่ีวนร่วมของชุมชนท้องถิน่และภาคี

เครอืข่ายในระดบัพื้นท ี ่มวีตัถุประสงค์ท ีส่ าคญัคอืเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติและการจดัการเรยีนรู้ตลอดชวี ิต

ของผู้สูงอายุ ส่งเสรมิการพฒันาตนเอง การดูแลคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธผู้ิสูงอายุ และเพื่อเสรมิส ร้างสุขภาพทีด่ขีอง

ผู้สูงอายุท ัง้ด้านร่างกายและจติใจ [6] ท ัง้นี้ในการด าเนนิงานหรอืกจิกรรมไม่มรูีปแบบทีต่ายตวั ข ึ้นกบับรบิทของพื้นท ี่
และความต้องการของผู้สูงอายุ ซึง่ในการจดักจิกรรมจะมกีารก าหนดตารางกจิกรรมไว้อย่างชดัเจน อย่างไรกต็ามแม้จะ

มวีธิกีารด าเนนิงานท ีแ่ตกต่างกนั แต่เกดิข ึ้นภายใต้การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน โดยประโยชน์ท ีผู้่สู งอายุจะได้รบัได้แก่ ความสามารถในการดูแลสุขภาพเพิม่ข ึ้น คุณค่าในชวีติเพิม่ข ึ้น รู้เท่า

ทนัการเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถน าความรู้ไปช่วยเหลอืผู้อื่น เกดิสัมพันธภาพทีด่แีละความเอื้ออาทรระหว่าง

เพือ่นฝูง เกดิอาชพี และเสรมิสร้างรายได้ [8] 

ในการด าเนนิงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ ได้ก าหนดกรอบหลกัสูตรการเรยีนในโรงเรยีนผู้สูงอายุข ึ้น เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรอืองค์กรท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการจดัตัง้โรงเรยีนผู้สูงอายุเป็นคู่ม ือในการด าเนนิงาน โดยในกรอบ “หลกัสูตรการเรยีนรู้เพื่อ

พฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ” ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มวชิาหลกั ได้แก่ กลุ่มวชิาชวีติ กลุ่มวชิาชพี และกลุ่มวชิาการ [6] 

โดยในหมวดวชิาและห ัวข้อวชิาท ีม่ ีความเกีย่วข้องด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ หวัข้อเรื่องสุขภาพกาย (3 อ.) 

ประกอบด้วย อาหารและโภชนาการ การออกก าลงักาย และอารมณ์ และหวัข้อสุขภาพใจ ในกลุ่มวชิาชวีติ หวัข้อเรือ่ ง
โรคเรื้อรงัในผู้สูงอายุและการใช้ยา ในกลุ่มวชิาการ เป็นต้น นอกจากนี้ย ังมหีมวดกจิกรรมนนัทนาการ ซึง่เก ีย่วข้องกับ

กจิกรรมเข้าจงัหวะและการออกก าลงักาย ท ัง้นี้พบว่าช ัว่โมงในหมวดวชิาและห ัวข้อดงักล่าวคดิเป็นประมาณร้อยละ 40 

ของชัว่โมงเรยีนท ัง้หมด ซึง่เป็นไปตามประโยชน์ท ี่คาดว่าผู้สูงอายุจะได้รบัจากการเข้าร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน

ผู้สูงอายุคอื ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิม่ข ึ้น และสอดคล้องกบัปญัหาสุขภาพทางกาย ซึง่ถอืว่าเป็น

ปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสรมิการจดัการศกึษาหรอืการเรยีนรู้มากท ีสุ่ด [9] 

ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท ีท่ าการศกึษาเบื้องต้นถงึความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเองว่ามี
มากน้อยเพยีงใดหลงัจากท ีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรยีนผู้สูงอายุ โดยศกึษาถงึความสามารถในการ

ควบคุมระดบัน ้าตาลและความดนัโลหติได้ตามเป้าหมายของการรกัษา โดยมุ่งเน้นศกึษาในกลุ่มผู้สูงอายุท ีม่ปีญัหาโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลห ิตสูง โดยดูแนวโน้มผลลัพธ์สุขภาพดังกล่าวในช่วงก่อน 

(ปีงบประมาณ 2559) และหลงัจากท ีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2560-2562) 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่ประเมินการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด และ/หรอื  การควบคุมระดบัความดันโลห ิต ให้ได้ตาม

เป้าหมายของการรกัษา ของผู้สูงอายุในโรงเรยีนผู้สูงอายุท ีม่โีรคเบาหวาน และ/หรอื โรคความดนัโลหติสูง ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 2559-2562 
2. เพือ่ศกึษาแนวโน้มของการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด และ/หรือ การควบคุมระดบัความดันโลหติ ให้ได้

ตามเป้าหมายของการรกัษา ก่อนและหลงัการเข้าร่วมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การว ิจ ัยนี้ เป็นการว ิจยัเช ิงพรรณา (Descriptive research) โดยเป็นการว ิเคราะห์ฐานข้อ มูลทุต ิยภูมิ 

(Secondary data analysis) ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกจากหน่วยบริการสุขภาพทีผู้่สูงอายุไปรบับรกิารตรวจรกัษา 

โดยท าการวเิคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2559-2562  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 เป็นผู้สูงอายุในโรงเรยีนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ท ีม่โีรคเบาหวาน และ/

หรอื  โรคความดันโลหติสูง ท ีม่ปีระว ัตกิารตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อ.วงัทอง จงัหว ัด

พษิณุโลก ในช่วงปีงบประมาณ 2559-2562  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วจิยัประสานงานกบัโรงเรยีนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลงเพือ่ให้ได้รายชือ่ของนกัเรียนในโรงเรยีนผู้สูงอายุ 

และประสานขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกของผู้สูงอายุจากศูนย์สุขภาพชุมชนร่วม

ใจ ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลท ีไ่ด้เบื้องต้นก่อนน ามาวเิคราะห์ข้อมูล ถงึแม้ว่าในการศกึษาครัง้นี้เป็น
การวจิยัท ีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกบัมนุษย์โดยตรง เนือ่งจากเป็นการวเิคราะห์จากฐานข้อมูลทุตยิภูมเิป็นหลกั และไม่มี

การตดิต่อเพือ่เกบ็ข้อมูลเพิ่มเตมิจากกลุ่มตวัอย่าง อย่างไรกต็ามข้อมูลท ีไ่ด้จากหน่วยบริการได้ท าการแปลงข้อ มูลท ี่

สามารถระบุตวัตนของผู้ป่วยได้ให้เป็นรหสัอื่น (Encryption) เพือ่เป็นการปฏิบัตติามหลกัการให้ความเคารพในบุคคล

ของกลุ่มตวัอย่าง ท ัง้นี้การรายงานผลการศกึษาน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้ 
 การวดัตวัแปร 

 เป้าหมายระดบัของฮโีมโกลบิลเอวนัซ ี(HbA1c) ส าหรบัผู้ป่วยสูงอายุ กรณสุีขภาพด ีไม่มโีรคร่วม คอืน้อยกวา่
ร้อยละ 7, กรณมีโีรคร่วม ช่วยเหลอืตนเองได้ ค ือ น้อยกว่าร้อยละ 7.0-7.5 [10] ฉะนัน้ในการวดัตัวแปรการควบคุม

ระดบัน ้าตาลในเลอืดได้ตามเป้าหมายในการศกึษานี้ วดัจากระดบั HbA1c ทีน้่อยกว่าร้อยละ 7 

เป้าหมายในการรกัษากรณีผู้ป่วยท ีเ่ป็นเฉพาะโรคความดนัโลหติสูง หรอืมโีรคเบาหวานร่วม ในผู้สูงอายุ ค ือ 

น้อยกว่า 140/90 [11] ดงันัน้ในการวดัตวัแปรการควบคุมระดบัความดนัโลหติได้ตามเป้าหมายในการศกึษานี้ วดัจาก

ระดบัความดนัโลหติท ีน้่อยกว่า 140/90 มลิลเิมตรปรอท   
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้สถติ ิเชงิพรรณนา บรรยายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลลพัธ์การควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดและ

ความดนัโลหติได้ตามเป้าหมาย โดยแสดงเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  

 

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (โดยเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ 2562) พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 

เป็นเพศหญิง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 58.7 มีอายุอยู่ในช่วง 61-70 ปี และอยู่ในช่วงอายุ 71-80 ปี คดิเป็นร้อยละ 29.3 

นอกจากนี้ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.0) เป็นโรคความดนัโลหติสูง รองลงมาคอื โรคเบาหวานร่วมกับ

ความดนัโลหติสูง (ร้อยละ 32.0) (ตารางท ี ่1) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (n=75)1 

ข้อมูลลกัษณะทัว่ไป จ  านวน (ร้อยละ) 
เพศ  
 ชาย 2 (2.7) 
 หญิง 73 (97.3) 
อาย ุ(ปี)  
 อายุเฉลีย่±SD เท่ากบั 68.7 (±6.15) ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด เท่ากบั 56-83 (ปี) 
 55-60 6 (8.0) 
 61-70 44 (58.7) 
 71-80 22 (29.3) 
 81-90 3 (4.0) 
โรคประจ  าตวั  
 ความดนัโลหติสูง 48 (64.0) 
 เบาหวาน 3 (4.0) 
 เบาหวานร่วมกบัความดนัโลหติสูง 24 (32.0) 
 รวม 75 (100.0) 
1 ข้อมลูที่แสดงเป็นข้อมลู ณ ปีงบประมาณ 2562 

 

ในด้านความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มตวัอย่างท ีเ่ป็นเบาหวาน (ท ัง้ท ีเ่ป็น

เบาหวานอย่างเดยีวหรอืมคีวามดันโลหติสูงร่วมด้วย) จ านวน 27 ราย พบว่า ได้ร ับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
และการตรวจความดนัโลหติครบทุกราย ส าหรบัการตรวจการเกดิแผลท ีเ่ท้าและการตรวจระดบั HbA1C พบว่าได้ร ับ

การตรวจร้อยละ 88.9 และร้อยละ 96.3 ตามล าดบั (ตารางท ี ่2) 

ส าหรับการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดโดยประเมนิจากระดบั HbA1c และความดนัโลห ิต พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างท ีเ่ป็นความดนัโลหติสูง สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติได้ตามเป้าหมาย (<140/90) ได้ ร้อยละ 72.9 ใน
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ปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560-2562 ได้ร้อยละ 71.4, ร้อยละ 71.2 และ ร้อยละ 77.1 ตามล าดับ 

ส าหรบักลุ่มตวัอย่างท ีเ่ป็นเบาหวานทีม่/ีไม่ม ีความดนัโลหติสูงร่วมด้วย สามารถควบคุมระดบั HbA1c ได้ตามเป้าหมาย 

(<7%) ในปีงบประมาณ 2559 ได้ร้อยละ 50.0 ส่วนในปีงบประมาณ 2560-2562 สามารถควบคุมได้ตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 54.5, ร้อยละ 54.2 และร้อยละ 57.7 ตามล าดบั หลงัจากเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2560 -

2562) กลุ่มตวัอย่างสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดและความดนัโลหติให้ได้ตามเป้าหมายของการรกัษาเพิม่ข ึ้น 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2559) (ตารางท ี่ 3)  

 

ตารางท่ี 2 ความครอบคลุมของการตรวจค้นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัต1ิ  

การตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อน 
จ  านวนผู้ป่วย
เบาหวาน2 

กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รบัการ
ตรวจค้นภาวะแทรกซ้อน  

(คน) จ  านวน (ร้อยละ) 
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า (การเกดิแผลท ีเ่ท้า) 27 24 (88.9) 
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 27 27 (100.0) 
ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืดหวัใจและหลอดเลอืดสมอง   
 การตรวจระดบั HbA1c 27 26 (96.3) 
 การตรวจความดนัโลหติ 27 27 (100.0) 
1 ข้อมลูที่แสดงเป็นข้อมลู ณ ปีงบประมาณ 2562 
2 ผูป้่วยเบาหวาน จ านวน 3 ราย และผูป้่วยเบาหวานที่มคีวามดันโลหิตสูงร่วมด้วย จ านวน 24 ราย รวม 27 ราย 

 

ตารางท่ี 3 การควบคุมน ้าตาลในเลอืดและความดนัโลหติได้ตามเป้าหมายของกลุ่มตวัอย่าง ปีงบประมาณ 2559-2562 

โรคประจ  าตวั 

การเข้าร่วมโรงเรียนผู้สงูอาย ุ

ก่อน หลงั 

ปีงบประมาณ 

2559 
(n=70) 

ปีงบประมาณ 

2560 
(n=71) 

ปีงบประมาณ 

2561 
(n=77) 

ปีงบประมาณ 

2562 
(n=75) 

ความดนัโลหิตสงู     
 กลุ่มตวัอย่างท ัง้หมด: จ านวนคน 48 49 52 48 

 กลุ่มตวัอย่างท ีค่วบคุมความดนัโลหติได้ตาม

เป้าหมาย1 : จ านวนคน (ร้อยละ) 

35 (72.9) 35 (71.4) 37 (71.2) 37 (77.1) 

เบาหวานท่ีมี/ไม่มี ความดนัโลหิตสงู     

 กลุ่มตวัอย่างท ัง้หมด (คน) 22 22 25 27 

 กลุ่มตวัอย่างท ีม่ผีลตรวจระดบั HbA1c 22 22 24 26 
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 กลุ่มตวัอย่างท ีค่วบคุมระดบั HbA1c ได้ตาม

เป้าหมาย2 

11 (50.0) 12 (54.5) 13 (54.2) 15 (57.7) 

 กลุ่มตวัอย่างท ีค่วบคุมระดบัความดนัโลหติ

ได้ตามเป้าหมาย1 

14 (70.0) 14 (70.0)3 15 (71.4)3 19 (79.2)3 

1เป้าหมายกรณีผูป้่วยที่เป็นเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง หรือมโีรคเบาหวานร่วม ในอายุ > 65 ปี เท่ากับ <140/90  
2เป้าหมาย HbA1c ส าหรับผูป้่วยสูงอายุ กรณีสุขภาพดี ไมม่โีรคร่วม เท่ากับ <7%, กรณีมโีรคร่วม ช่วยเหลือตนเองได้ เท่ากับ <7.0-7.5%  
3เฉพาะเบาหวานที่มคีวามดันโลหิตร่วมด้วย 20 คน (ปี 2559), 20 คน (ปี 2560), 21 คน (ปี 2561), 24 คน (ปี 2562) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาพบว่า หลงัจากท ีเ่ข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมกีารควบคุมระดับ

น ้าตาลในเลอืดและการความคุมความดันโลหติให้ได้ตามเป้าหมายของการรกัษามแีนวโน้มเพิม่ข ึ้นทุกปี (ปีงบประมาณ 

25560-2562) เมือ่เทยีบกบัก่อนการจดัตัง้โรงเรยีนผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2559) อาจเป็นเพราะการด าเนนิงานหรือ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรยีนผู้สูงอายุส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมคีวามรู้ ความเข้าใจในด้านโรคท ี่

ตนเองเป็นอยู่รวมถงึการปฎิบัตติวั เพือ่ให้สามารถควบคุมโรคท ีเ่ป็นอยู่ได้ ซึง่จะเหน็ได้ว่าจากกรอบหลกัสูตรของการ

จดัการเรยีนการสอนมจี านวนชัว่โมงท ี่เก ี่ยวกบัการดูแลสุขภาพค่อนข้างมาก [6] ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพเพิม่ข ึ้น สุขภาพร่างกายแข ็งแรง กระฉับกระเฉง ลดภาวะเสี่ยงจากการเจบ็ป่วย ซึ่ง

เป็นประโยชน์ท ีผู้่สูงอายุจะได้รบัของการจดัตัง้โรงเรยีนผู้สูงอายุ [6,8] สอดคล้องกบัผลการศกึษาของยุพนิ ทรพัย์แก้ว 

ท ีพ่บว่าผู้สูงอายุท ีผ่่านหลกัสูตรโรงเรยีนผู้สูงอายุมคีวามรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถดูแลตนเอง มสุีขภาพกายที่

แขง็แรง การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงัต่างๆ มอีาการดขี ึ้น นอกจากนี้ยงัพบว่าผู้สูงอายุท ีผ่่านหลกัสูตรฯ มากกว่าร้อยละ 

90 มคีุณภาพชวีติท ีด่ขี ึ้น [12]  

นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่านอกเหนือจากกจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสูตรแล้ว ผู้สูงอายุในโรงเรยีน
ผู้สูงอายุยงัเป็นกลุ่มเป้าหมายหรอื ผู้เข้าร่วมโครงการท ีส่่งเสรมิสุขภาพของหน่วยงานทีเ่ก ีย่วข้อง ซึง่เป็นความร่วมมือ

ของภาคีเครอืข่ายในระดับพื้น ถือเป็นทุนทางสังคมท ีม่ใีนแต่ละพื้นท ีโ่ดยเป็นตวัตัง้ในการข ับเคลือ่นกจิกรรมให้บรรลุ

เป้าหมาย [8] ซึง่โครงการหรอืกจิกรรมดงักล่าวอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมกีารรบั รู้ และมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมท ัง้ด้าน

การรบัประทานอาหารและการออกก าลงักายไปในทศิทางท ีด่ขี ึ้น ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อรวลิาสิน ีสจ๊วต ท ี่

พบว่า หลังจากผู้สูงอายุเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรยีนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง ท าให้ ผู้สูงอายุมี
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภคอาหารดขี ึ้น และพบว่าไขมนัในร่างกายลดลงและมวลกล้ามเนื้อเพิ่มข ึ้นอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติหิลงัเข้าร่วมโปรแกรม 6 เดอืน [13] 

ส าหรบักจิกรรมท ีผู้่สูงอายุมกีารรวมตวัจดัตัง้ข ึ้นเองตามความสมคัรใจหรอืความสนใจ อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพกายและสุขภาพใจดขี ึ้นตามล าดบั เช่น การมีชมรมออกก าลงักายของผู้สูงอายุ การรวมตัวไปวัด การจัด

กจิกรรมวิง่เพือ่หารายได้เพือ่ใช้ในการด าเนนิงานในโรงเรยีนผู้สูงอายุ หรอืกจิกรรมออกเย ีย่มบ้านผู้สูงอายุท ีต่ดิบ้าน ตดิ

เตยีงเพือ่สร้างก าลงัใจ และเน้นย ้าถงึความส าคญัของการดูแลสุขภาพ ซึง่หากไม่ดูแลสุขภาพ ไม่ออกก าลงักาย กอ็าจ
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เป็นภาระให้ก ับลูกหลาน สอดคล้องกบัผลการศกึษาท ีผ่่านมาท ีพ่บว่าผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมรีะดบัความสุขท ี่

แตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากผู้สูงอายุท ัว่ไป [14] 

การศกึษานี้เป็นการศกึษาเบื้องต้นของการศกึษาผลการด าเนนิงานของโรงเรยีนผู้สูงอายุ ซึง่ยงัมขี้อจ ากดัอยู่
บางประการ ได้แก่ การศกึษานี้เป็นเพียงการศกึษาถงึแนวโน้มของผลลพัธ์สุขภาพทีเ่กดิข ึ้นในช่วง 3 ปีหลงัจากท ีม่กีาร

จดัตัง้โรงเรยีนผู้สูงอายุ โดยท าในกลุ่มเดียวแบบก่อน-หลัง ไม่มกีลุ่มควบคุม ซึง่อาจท าให้การสรุปผลการศกึษา

คลาดเคลือ่นได้หากท าการศกึษาโดยมกีารเปรยีบเทยีบในกลุ่มผู้สูงอายุท ัว่ไป หรอืมกีารควบคุมปจัจยัแทรกหรอืตวัแปร

กวน นอกจากนี้การศกึษานี้เป็นการวเิคราะห์โดยภาพรวมยงัไม่มกีารทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติเิชงิอนุมานในการ

เปรยีบเทยีบก่อนและหลงั เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างในทางสถติ ิเนือ่งจากผู้วจิยัต้องการน าเสนอผลเบื้องต้นเพือ่ให้เหน็

แนวโน้มของข้อมูลส าหรบัการวเิคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป  
ส าหรบัข้อเสนอแนะในการศกึษาต่อไปควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบผลการควบคุมน ้าตาลในเลอืดและ/หรือ

การควบคุมความดนัโลหติในกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรยีนผู้สูงอายุกบัผู้สูงอายุท ัว่ไป เพือ่ให้การสรุปผลได้อย่างชดัเจนมาก

ข ึ้น และควรมกีารควบคุมตวัแปรกวนอื่นๆ เช่น อายุ โรคร่วม ระยะเวลาของการเป็นโรค เป็นต้น นอกจากนี้อาจ

ท าการศกึษาถงึคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุเพิม่เตมิ 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาสรุปได้ว่า หลังจากท ีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มของการ

ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดและการควบคุมความดนัโลหติให้ได้ตามเป้าหมายของการรักษาเพิม่ข ึ้น เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผู้สูงอายุ หน่วยงานท ีเ่ก ีย่วข้องควรให้การสนบัสนุนการด าเนนิงานของโรงเรยีน

ผู้สูงอายุต่อไป เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้เป็นผู้สูงอายุท ีม่ศีกัยภาพ สามารถพึง่พาตนเอง มส่ีวนร่วมกบัสังคม และสามารถ

สร้างความมัน่คงให้ตนเองได้ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลีย่น 

ให้มลีกัษณะของเพศหญิงของหญิงข้ามเพศ(กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศเพื่อเปลีย่นให้มลีกัษณะของเพศหญงิของหญงิขา้มเพศ
(กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เกบ็ขอ้มลูจากหญงิขา้มเพศ(กะเทย) จ านวน 385 คน ระหว่างเดอืนมกราคม
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม และการเลือกตัวอย่างแบบบอลหิมะ ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูเ้กีย่วกบัยากลุ่มฮอรโ์มนเพศอยู่ในระดบัด ีมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 12.15±2.04 (คะแนนต ่าสดุ-
สงูสุด: 5-15 และช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปได ้0-15) มทีศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.31±4.29 (คะแนนต ่าสุด-สูงสุด: 16-43 และช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ 11-55) และมี
พฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศทีเ่หมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 28.34±2.79 (คะแนน
ต ่าสดุ-สงูสดุ: 18-36 และช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปได ้15-45) และพบว่าความสมัพนัธข์องทศันคตกิบัพฤตกิรรมเกีย่วกบั
การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <0.01 (r = 0.420) 
ส่วนความรู้กบัทศันคติเกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ และความรู้กบัพฤติกรรมการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ  
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05  (r = 0.126 และ r = 0.124 ตามล าดบั) 
ผลการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่าหากต้องการปรบัพฤตกิรรมการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศใหม้คีวามเหมาะสมเพิม่ขึน้
ควรมุ่งเน้นไปทีก่ารสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศในประชากรกลุ่มนี้ 
 
ค าส าคญั: ความรู ้ ทศันคต ิ พฤตกิรรม  ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ  หญงิขา้มเพศ 
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Abstract 
 This research aimed to explore knowledge, attitudes and behaviors and their relationships of 
transgender women (Kathoeys) in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province regarding the use of sex hormones 
for male-to-female transition purpose. The data was collected using a questionnaire from 385 participants 
by snowball sampling between January and October 2018.  The results indicated that the mean score of 
knowledge for sex hormones was good (12.15±2.04, min-max:  5-15, possible score 0-15) .  The mean 
scores of attitudes as well as the mean scores of behaviors regarding the use of sex hormones for this 
specific purpose were considered as moderate (32.31±4.29, min-max: 16-43, possible score 11-55 and 
28.34±2.79, min-max: 18-36, possible score 15-45, respectively). The relationship between the attitudes 
and the behaviors among the participants were moderate ( r= 0. 420, p < 0. 01) .  While the relationship 
between the knowledge and attitudes as well as that between the knowledge and the behaviors were quite 
low (r= 0.126 and 0.124, respectively; p <0.05). This study suggests that attitude adjustment should be 
implemented in order to improve appropriate behaviors regarding the use of sex hormones in this 
population. 
 
Keywords: Knowledge, Attitudes, Behaviors, Sex Hormones, Transgender Women 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัสงัคมทัว่โลกตื่นตวั และให้ความส าคญักบัความหลากหลายทางเพศซึ่งประเทศไทยนับเป็น
ประเทศหนึ่งในโลกที่ถือว่าค่อนข้างมีการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมการแสดงออก การยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ และอตัลกัษณ์ทางเพศ รวมไปถึงเพศวถิี และการเรยีกร้องเพื่อพทิกัษ์สทิธขิ ัน้พื้นฐานของ
บุคคลที่พงึมขีองบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ซึง่หญิงขา้มเพศจดัเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทาง
เพศทีพ่บว่ามอีตัลกัษณ์ และการแสดงออกทางเพศเป็นกลุ่มทีม่จี านวนมากทีส่ดุของความหลากหลายทางเพศ [1]  

นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมพีระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 นบัเป็นกฎหมายแรกที่
คุม้ครองการถูกเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [2] ขณะทีก่ารศกึษาความหลากหลายทางเพศกบัสุขภาพ 
และระบบสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มคนทีม่ีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย ยงัมขีอ้มูลทีน้่อยมาก 
แต่กย็งัพบว่า กลุ่มหญงิขา้มเพศในประเทศไทยมกีารใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศกนัอย่างแพร่หลาย และไม่เหมาะสม 
เช่น ใชข้นาดทีส่งูมากกว่าทีแ่นะน า การใชต้ามเพื่อน การเชื่อขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์การทดลองใชเ้อง การลองผดิลอง
ถูก การรบับรกิารจากสถานบรกิารทางการแพทย์ที่ผดิกฎหมาย [3-4] ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ความเขา้ใจที่ไม่
ถูกตอ้งซึง่ท าใหม้พีฤตกิรรมทีส่ง่ผลเสยีต่อสขุภาพ และอาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้
 จากสถานการณ์ดงักล่าวนี้จงึเป็นโอกาส ทีจ่ะไดท้ าความเขา้ใจพฤตกิรรมการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศของ
หญงิขา้มเพศใหม้ากขึน้ เนื่องจากการศกึษาทีม่อียู่น้อยเหล่านัน้ พบผลการศกึษาว่าหญงิขา้มเพศมกีารใชย้ากลุ่ม
ฮอรโ์มนเพศเท่านัน้ ยงัไม่มกีารส ารวจ และศกึษาความสมัพนัธข์องความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใช้
ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะท าให้ถงึทราบถงึความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่ม
ฮอรโ์มนเพศ รวมทัง้ความสมัพนัธ์ว่าเป็นอย่างไร และสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาแนวทางในการสรา้งเสรมิ
ความรู้ ทศันคติ และพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอร์โมนเพศทีถู่กต้อง เหมาะสมให้แก่ผูใ้ชท้ี่เป็นหญงิขา้มเพศที่รบั
บริการจากสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนต่างๆ โดยผ่านเภสัชกรชุมชนที่มีความรู้ และความเข้าใจความ
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หลากหลายทางเพศ อกีทัง้ยงัเป็นการขยายบทบาทหน้าทีใ่นการเขา้ถงึการดูแลสุขภาพดา้นยาแก่กลุ่มคนขา้มเพศ
ในประเทศไทยของเภสชักรชุมชนใหด้มีากยิง่ขึน้  

การทบทวนวรรณกรรมในการศกึษานี้น าแนวคดิของ Schwartz ทีอ่ธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยพบว่า ความรู้กับทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด รองลงไปคือ 
ความสมัพนัธข์องทศันคตกิบัพฤตกิรรม สว่นความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมน้อยทีส่ดุ [5] ดงัแสดงในภาพที ่1 
ซึง่อธบิายไดว้่า ความรูม้ผีลต่อการปฏบิตัทิัง้ทางตรงและทางออ้ม  ส าหรบัทางออ้มมทีศันคตเิป็นตวักลางท าใหเ้กดิ
พฤตกิรรมตามมา  

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้(K) ทศันคต ิ(A) และพฤตกิรรม (P)  
(สญัลกัษณ์ลกูศรทีท่บึกว่า คอื ระดบัความสมัพนัธท์ีม่ากกว่า) 

 
ท่ีมา: Schwartz, N.E. (1976). Nutrition knowledge, attitudes and practices of Canadian public  

health nurses. Journal of Nutrition Education, 8(2): 28-31. 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อส ารวจความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลี่ยนให้มลีกัษณะของเพศ
หญงิ ของหญงิขา้มเพศ (กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และหาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ทศันคต ิและ
พฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลีย่นใหม้ลีกัษณะของเพศหญงิ ของหญงิขา้มเพศ (กะเทย) ในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 
 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

 สมมติฐานการวิจยั 
 1. ความรูเ้กีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

 2. ความรูเ้กีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

 3. ทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

K 

P 

A 

ความรูเ้กีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

ทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มน

เพศ 

พฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 ประชากร คอื หญงิขา้มเพศ (กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงข้ามเพศ (กะเทย) ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 คน ได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบสดัสว่นของประชากรโดยใชส้ตูรของ Cochran [6] 
 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

 Z = ระดบัความเชื่อมัน่ ผูว้จิยัก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% Z มคี่าเท่ากบั 1.96 

 e = สดัสว่นของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% e มคี่าเท่ากบั 0.05 

เมื่อแทนค่าตามสตูรจะได ้ 

          𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 

               𝑛 = 384.16 

 ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้นี้จงึก าหนดกลุ่มตวัอย่างของประชากรทีศ่กึษาจ านวน 385 คน 
 งานวจิยันี้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยันเรศวร หมายเลข
ส าคญัโครงการ IRB No.0875/60 COA No.694/2017  
 2. เครือ่งมือและวิธีการเกบ็ข้อมูล 
 การเกบ็ขอ้มูลใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบอลหมิะจนไดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนทีต่อ้งการ โดยมกีาร
เกบ็ขอ้มลูในระหว่างเดอืนมกราคม ถงึ ตุลาคม พ.ศ.2561 
 เครื่องมอืวิจยั คอื แบบสอบถามที่พฒันาโดยผู้วิจยั และผ่านการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) โดยวธิหีาดชันีความสอดคลอ้ง (index of congruency, IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และ
ทดลองใชเ้ครื่องมอืในกลุ่มหญงิขา้มเพศทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการศกึษา จ านวน 30 คน แลว้
จงึปรบัปรุงพฒันาแบบสอบถามก่อนน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
มคี่าความยากง่าย (difficulty index) ระหว่าง 0.23-0.80 สว่นแบบสอบถามทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มน
เพศ และแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ มีค่าความเชื่อมัน่ (internal consistency 
reliability) โดยใช้ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบรคั (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.802 และ 
0.773 ตามล าดบั แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี้ 
  1. ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และขอ้มูล
สถานะในการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
  2. แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัยากลุ่มฮอรโ์มนเพศครอบคลุมความรูด้า้นต่างๆ ประกอบดว้ย ขอ้บ่ง
ใช ้ผลขา้งเคยีงของยา ขอ้หา้มใชห้รอืขอ้ควรระวงั และความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัยากลุ่มฮอรโ์มนเพศมจี านวน 15 ขอ้ 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น ตอบถูก ได ้1 คะแนน ตอบผดิหรอืไม่แน่ใจ ได ้0 คะแนน (ช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปได ้0-
15) โดยแปลผลความรูเ้ป็น 3 ช่วงคะแนนดงันี้ 
  ช่วงคะแนน 0.00 – 5.00  คะแนน  มคีวามรูร้ะดบัน้อย  
  ช่วงคะแนน 5.01 – 10.00 คะแนน    มคีวามรูร้ะดบัปานกลาง  
  ช่วงคะแนน 10.01 – 15.00 คะแนน  มคีวามรูร้ะดบัด ี

   3. แบบสอบถามทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ แบ่งเป็นทศันคตเิชงิบวก และทศันคติ 
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เชงิลบ ทศันคตเิชงิบวก เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งเป็น เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ให ้5 คะแนน เหน็ดว้ยให ้4 คะแนน ไม่
แน่ใจให ้3 คะแนน ไม่เหน็ดว้ย ให ้2 คะแนน และ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ให ้1 คะแนน สว่นทศันคตเิชงิลบ เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน เหน็ด้วยให้ 2 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 3 คะแนน ไม่เหน็ดว้ย ให้ 4 คะแนน และ ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิง่ ให ้5 คะแนน ช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปไดใ้นแต่ละขอ้คอื 1 – 5 คะแนน (ขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้ ช่วงคะแนน
รวมทีเ่ป็นไปได้ คอื 11-55 คะแนน) โดยคะแนนทีม่ากกว่า หมายถงึ มทีศันคติโดยรวมเกีย่วกบัยากลุ่มฮอร์โมน
เพศ ในเชงิบวกมากกว่า และแปลผลตามเกณฑข์อง Best [7] ดงันี้ 
   ช่วงคะแนน 11.00 – 19.80 คะแนน มทีศันคตใินระดบัไม่ด ี 
   ช่วงคะแนน 19.81 – 28.60 คะแนน มทีศันคตใินระดบัพอใช ้ 
   ช่วงคะแนน 28.61 – 37.40 คะแนน มทีศันคตใินระดบัปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 37.41 – 46.20 คะแนน มทีศันคตใินระดบัด ี
   ช่วงคะแนน 46.21 – 55.00 คะแนน มทีศันคตใินระดบัดมีาก 

   4. แบบสอบถามพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยมตีวั 
เลอืกให้เลอืกตอบเกี่ยวกบัพฤติกรรมหรอืการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศที่ผ่านมาจนถึงปจัจุบนั  
แบ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมที่เหมาะสม 
แบ่งเป็น ท าประจ า ให ้3 คะแนน ท าบา้ง ให ้2 คะแนน และไม่เคยท า ให ้1 คะแนน พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม ท า
ประจ าให ้1 คะแนน ท าบา้ง ให ้2 คะแนน และไม่เคยท า ให ้3 คะแนน ซึง่ช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปไดใ้นแต่ละขอ้คอื 1 – 3 
คะแนน (ขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ ช่วงคะแนนรวมทีเ่ป็นไปได ้คอื 15-45 คะแนน) โดยคะแนนทีม่ากกว่า หมายถงึ 
มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมากกว่า และแปลผลตามเกณฑข์อง Best [7] ดงันี้ 
  ช่วงคะแนน 15.00 – 25.00 คะแนน  มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในระดบัต ่า  
  ช่วงคะแนน 25.01 – 35.00 คะแนน    มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในระดบัปานกลาง  
  ช่วงคะแนน 35.01 – 45.00 คะแนน  มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในระดบัด ี

3. การวิเคราะหข์้อมูล    
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา 
ส าหรบัขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยแสดงเป็นจ านวนความถี่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  และใชส้ถติเิชงิอนุมานเพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ทศันคต ิ
และพฤติกรรมเกี่ยวกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศของหญิงขา้มเพศโดยใช้สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s 
product moment correlation) 
 
ผลการวิจยั 
 1) ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 385 คน มอีายุเฉลีย่ 25.72±5.43  มรีะดบัการศกึษาสงูสุด คอื ระดบั
ปรญิญาตรเีป็นจ านวนมากทีสุ่ด คอื 158 คน (รอ้ยละ 41.04) รองลงมาเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา จ านวน 129 คน 
(รอ้ยละ 33.51) มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 178 คน (รอ้ยละ 46.23) 
และก าลงัใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศจ านวน 377 คน (รอ้ยละ 97.92) รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (N=385) 
ข้อมลูทัว่ไป  

1. อายุ: อายุเฉลีย่ (ปี) (Mean±SD) 25.72±5.43 
2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื 3 0.78 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 7 1.82 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 79 20.52 
อนุปรญิญา/ปวส 137 35.58 
ปรญิญาตร ี 158 41.04 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 0.26 
3. อาชพี  จ านวน(คน) รอ้ยละ 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 129 33.51 
ธุรกจิสว่นตวั 82 21.30 
รบัจา้งทัว่ไป 78 20.26 
พนกังานบรษิทั 68 17.66 
รบัราชการ 18 4.68 
ลกูจา้ง/พนกังานของรฐั 7 1.82 
รฐัวสิาหกจิ 3 0.78 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  จ านวน(คน) รอ้ยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท 4 1.04 
5,000 – 10,000 บาท 178 46.23 
10,001 – 15,000 บาท 101 26.23 
15,001 – 20,000 บาท 65 16.88 
มากกว่า 20,000 บาท 37 9.61 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) (Mean±SD) 13,394.47±6,686.63 
5. สถานะในการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มนเพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ก าลงัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 377 97.92 
ไม่ใช ้ 8 2.08 

 
2) ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 377 คน ตอบขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความรู้ทัง้หมด 15 ข้อ ซึ่ง

ครอบคลุมความรู้ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ขอ้บ่งใช ้ผลขา้งเคยีงของยา หรอือาการไม่พงึประสงค ์ขอ้หา้มใช ้ขอ้
ควรระวงั และความรูท้ ัว่ไปเกีย่วยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ กลุ่มตวัอย่างไดค้ะแนนเฉลีย่ 12.15±2.03 คะแนน จดัไดว้่ามี
ความรูใ้นระดบัด ีขอ้ทีม่ผีูต้อบถูกมากทีสุ่ดคอื ค าถามขอ้ที ่1 (การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลีย่นใหม้ลีกัษณะ
เพศหญงิมเีป้าหมายเพื่อลดหรอืก าจดัผลจากฮอรโ์มนเพศชาย และ/หรอื เพื่อเพิม่ผลของฮอรโ์มนเพศหญงิ) กบั ขอ้
ที่ 3 (การรบัประทานยาฮอร์โมนเพศติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานควรได้รบัการตรวจสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ)  
จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 96.82 ส่วนขอ้ที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด คอื ข้อ 15 (ยากลุ่มยากลุ่มฮอร์โมนเพศ
สามารถซือ้ขายไดท้ัว่ไปตามรา้นขายของช า หรอือนิเทอรเ์น็ต) ตอบถูกจ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.18 รอง
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ลงไปคอืขอ้ 9 (การใชย้าคุมก าเนิดชนิดรบัประทานบดผสมน ้าแลว้น ามาสระหรอืหมกัผมจะช่วยเร่งใหเ้สน้ผมยาวไว
ขึน้) ตอบถูกจ านวน 244 คดิเป็นรอ้ยละ 64.72 รายละเอยีดดงัตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2  ความรูเ้กีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ (N=377) 

ความรู้เก่ียวกบัการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ ตอบถกู(ร้อยละ) 

1. การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเพื่อเปลีย่นใหม้ลีกัษณะเพศหญงิมเีป้าหมายเพื่อลดหรอืก าจดัผล
จากฮอรโ์มนเพศชาย และ/หรอืเพื่อเพิม่ผลของฮอรโ์มนเพศหญงิ 

365(96.82) 

2. ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศในประเทศไทยยงัไม่มกีารรบัรองขอ้บ่งใชเ้พื่อการเสรมิสรา้งลกัษณะ
เพศหญงิในหญงิขา้มเพศ(กะเทย) จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

338(89.66) 

3. การรบัประทานยาฮอรโ์มนเพศตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานควรไดร้บัการตรวจสขุภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

365(96.82) 

4. การรบัประทานยากลุ่มฮอรโ์มนเพศท าใหม้เีสยีงแหลมขึน้และช่วยใหล้กูกระเดอืกมขีนาดเลก็
ลง  

280(74.27) 

5. ผูท้ีส่บูบุหรีส่ามารถใชย้าในกลุ่มฮอรโ์มนเพศไดทุ้กชนิดอย่างปลอดภยั 331(87.80) 
6. การใชย้าคุมก าเนิดในขนาดทีส่งูขึน้และเป็นระยะเวลานานเพิม่ความเสีย่งในการเกดิโรคใน
ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิและเบาหวานได้ 

334(88.59) 

7. การรบัประทานยาคุมก าเนิดแบบยอ้นศรท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่กีว่าการรบัประทานตามลูกศร 283(75.07) 

8. อาการปวดศรีษะ ปวดไมเกรน คดัตงึเตา้นม น ้าหนักขึน้ คลื่นไส ้อาเจยีน เวยีนศรีษะเป็น
ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากการใชย้าคุมก าเนิด 

340(90.19) 

9. การใชย้าคุมก าเนิดชนิดรบัประทานบดผสมน ้าแลว้น ามาสระหรอืหมกัผมจะช่วยเร่งใหเ้สน้
ผมยาวไวขึน้ 

244(64.72) 

10. การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศอาจท าใหม้คีวามรูส้กึอ่อนเพลยี ไม่มแีรง อารมณ์แปรปรวน  337(89.39) 

11. ขนาดการใชย้าคุมก าเนิดในหญงิขา้มเพศ(กะเทย) ตอ้งใชข้นาดยา 10 เท่าของขนาดปกติ
ทีใ่ชใ้นเพศหญงิ 

301(79.84) 

12. ผูท้ีม่ปีระวตัเิคยเป็น หรอืเป็นโรคเกีย่วกบัหลอดเลอืดสมองไม่ควรใชย้าคุมก าเนิด 348(92.31) 

13. ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศบางชนิดนอกจากช่วยใหม้ลีกัษณะของเพศหญงิมากขึน้แลว้ยงัช่วย
รกัษาสวิได ้

344(91.25) 

14. หากใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศเป็นเวลานานจะท าใหก้ารตอบสนองไม่ดที าใหต้อ้งเพิม่ขนาด
ยามากขึน้ไปเรื่อยๆ 

308(81.70) 

15. ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศสามารถซือ้ขายไดท้ัว่ไปตามรา้นขายของช า หรอือนิเทอรเ์น็ต 61(16.18) 

  

3) ทศันคติเก่ียวกบัการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
 แบบสอบถามในสว่นของทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 11 ขอ้ซึง่
ประกอบด้วย ข้อค าถามทศันคติเชิงบวก จ านวน 4 ข้อ และข้อค าถามทศันคติเชิงลบ จ านวน 7 ข้อ ทศันคติ
เกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 32.31±4.29 คะแนน ซึง่จดัอยู่ระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีม่ี
คะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุคอืขอ้ 3 (การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศภายใตก้ารดแูลของเภสชักรเป็นสิง่ทีป่ลอดภยั) 4.45±0.80 
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คะแนน และขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืขอ้ 4 (ถ้าฉันใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศตอนอายุน้อยๆยิง่ท าใหเ้หน็ผลดี
ยิง่ขึน้) 1.66±0.84 คะแนน รายละเอยีดดงัตารางที ่3  
 
ตารางท่ี 3  ทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มนเพศ (N=377)  

ทศันคติเก่ียวกบั 
การใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

ร้อยละของผู้ตอบ คะแนน
ทศันคติ  

Mean±SD 
 

ไม่ 
เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่ 
เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

1. ฉันคดิว่าการเริม่ใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศจ าเป็นต้อง
ปรกึษาแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญก่อนใช้ 

0.53 1.59 2.92 76.13 18.83 4.11±0.56 

2. ฉันเชื่อว่าค าแนะน าการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศจาก
เวบ็ไซตท์ีม่กีารรวีวิบนอนิเทอรเ์น็ตสามารถท าตามได้
อยา่งปลอดภยั 

5.57 
 

2.12 7.43 57.29 27.59 2.01±0.97 

3. การใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศภายใต้การดูแลของ
เภสชักรเป็นสิง่ทีป่ลอดภยั 

2.12 
 

1.59 1.86 38.20 56.23 4.45±0.80 

4. ถ้าฉันใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศตอนอายุน้อยๆยิง่ท า
ใหเ้หน็ผลดยีิง่ขึน้ 

1.33 
 

3.98 3.71 41.64 49.34 1.66±0.84 

5. การฉีดยาคุมก าเนิดไม่จ าเป็นต้องให้แพทย์ หรือ
พยาบาลฉีดกไ็ด ้เพราะเพื่อนกฉี็ดใหฉ้นัได ้

12.73 
 

54.64 16.71 11.14 4.77 3.60±1.00 

6. ถ้าฉันใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ ฉันคดิว่าค าแนะน า
เกี่ยวกบัผลข้างเคยีงจากการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ
เป็นสิง่จ าเป็นทีฉ่นัตอ้งทราบ 

2.92 
 

8.49 3.98 71.09 13.53 3.84±0.87 

7. การอ่านเอกสารก ากบัยาให้เข้าใจก่อนใช้ยากลุ่ม
ฮอรโ์มนเพศทุกครัง้เป็นเรื่องทีค่วรท า 

3.45 
 

6.63 3.98 42.44 43.50 4.16±1.01 

8. เพื่อน รุ่นพี่ เป็นแหล่งข้อมูล และเป็นที่ปรึกษา
เกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศทีด่ทีีส่ดุ 

1.59 
 

5.31 10.34 66.84 15.92 2.10±0.78 

9. การใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศจะท าให้ได้ร ับการ
ยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนและคนรอบขา้ง  

0.27 
 

1.33 12.73 57.03 28.65 1.88±0.69 

10. ถ้าอยากสวยมากขึ้นฉันจ าเป็นต้องใช้ยากลุ่ม
ฮอรโ์มนเพศหลายๆชนิดรว่มกนั 

1.06 
 

5.84 30.77 42.44 19.89 2.26±0.88 

11. หากฉันซื้อยากลุ่มฮอร์โมนเพศผ่านอินเทอร์เน็ต 
หรือร้านขายของช าก็ได้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศที่มี
คุณภาพ และความปลอดภยัไม่แตกต่างจากการซื้อ
จากรา้นยาทีม่เีภสชักรประจ า 

0.53 4.51 24.40 58.62 11.94 2.23±0.73 

คา่คะแนนทศันคตริวมเฉลีย่ (Mean±SD) 32.31±4.29 
*แต่ละขอ้มคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 
**ขอ้ค าถามทศันคตเิชงิบวก คอื ขอ้ 1 3 6 และขอ้ 7 
***ขอ้ค าถามทศันคตเิชงิลบ คอื ขอ้ 2 4 5 8 9 10 และขอ้ 11 จะกลบัคะแนนก่อนน ามาค านวณค่าเฉลีย่ 
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4) พฤติกรรมเก่ียวกบัการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
 แบบสอบถามในส่วนของพฤติกรรมเกี่ยวกบัยากลุ่มฮอร์โมนเพศ มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 15 ข้อ 
แบ่งเป็นขอ้ค าถามพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศจ านวน 5 ขอ้ และขอ้ค าถามพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจ านวน 10 ข้อ ผลการศกึษาพบว่ามคีะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมเกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ
เท่ากบั 28.34±2.79 คะแนน จดัอยู่ในระดบัปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 13 (ท่านใช้ยากลุ่ม
ฮอรโ์มนเพศขณะทีท่่านมพีฤตกิรรมสบูบุหรี)่ 2.73±0.51 คะแนน และขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยที่สุดคอืขอ้ 5 (ท่าน
ตรวจสขุภาพประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ เมื่อใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ) 1.28±0.51 คะแนน  รายละเอยีดดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4  พฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ (N=377)   

พฤติกรรมการใช้ยา 
กลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

ร้อยละของผู้ตอบ คะแนนพฤติกรรม 
Mean±SD ไม่เคยท า ท าบ้าง ท าประจ า 

1. ท่ านใช้ยากลุ่ มฮอร์โมนเพศหลายรูปแบบ เช่น 
รบัประทาน ฉีด แผน่แปะ รว่มกนั 

63.66 32.10 4.24 2.59±0.57 

2. ท่านใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศหลายยีห่อ้ร่วมกนั ถงึแมจ้ะ
เป็นรูปแบบเดียวกันก็ตาม เช่น ใช้ยาคุมก าเนิดชนิด
รบัประทานหลายยีห่อ้ร่วมกนั 

24.93 44.30 30.77 1.94±0.74 

3. ท่านขอค าแนะน า หรอืปรกึษาแพทย ์เภสชักร เมื่อใช้
ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

66.05 30.24 3.71 1.38±0.56 

4. ท่านใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศตามค าแนะน าของเพื่อน 
รุน่พี ่เมื่อเหน็วา่ใชแ้ล้วไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 

7.69 75.33 16.98 1.91±0.49 

5. ท่านตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ เมื่อใช้ยา
กลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

75.60 
 

21.22 3.18 1.28±0.51 

6. ท่านใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศตามข้อมูลจากเว็บไซต์
ต่างๆทีม่กีารแนะน า เช่น youtube หรอืกระทู้สนทนาเป็น
ตน้ 

3.98 65.52 30.50 1.73±0.52 

7. ท่านแนะน า หรือบอกต่อสูตรการใช้ยากลุ่มฮอร์โมน
เพศของท่านทีไ่ดจ้ากสื่อออนไลน์ ใหก้บัคนอื่น 

2.65 45.09 52.25 1.50±0.55 

8. ท่านอ่านและท าความเขา้ใจเอกสารก ากบัยาเมื่อใช้ยา
กลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

28.12 42.44 29.44 2.01±0.76 

9. ท่านสัง่ซื้อยากลุ่มฮอร์โมนเพศจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
น ามาใชเ้องหรอืใหเ้พื่อน 

3.98 41.38 54.64 1.49±0.57 

10.ท่านสงัเกตการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของท่านเมื่อใช้ยา
กลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

23.34 48.28 28.38 2.05±0.72 

11.ท่านลองผิดลองถูก และทดลองใช้ฮอร์โมนด้วย
ประสบการณ์ของตนเอง 

3.98 55.70 40.32 1.64±0.56 

12. ท่านจะเปลี่ยนยี่ห้อทันทีหากมีคนแนะน าฮอร์โมน
ชนิดใหม่ๆ ใหล้อง 

13.53 58.62 27.85 1.86±0.63 

13. ท่านใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศขณะที่ท่านมพีฤตกิรรมสูบ
บหุรี ่

76.66 19.89 3.45 2.73±0.51 
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พฤติกรรมการใช้ยา 
กลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

ร้อยละของผู้ตอบ คะแนนพฤติกรรม 
Mean±SD ไม่เคยท า ท าบ้าง ท าประจ า 

14. เมื่อใช้ฮอรโ์มนรูปแบบรบัประทานหลายชนิดแล้วไม่
เหน็ผลทีต่อ้งการท่านจงึใชร้ปูแบบฉีดร่วมดว้ย 

48.81 41.91 9.28 2.40±0.65 

15. ท่านเข้าถึงยากลุ่มฮอร์โมนเพศโดยการใช้บริการ
สถานพยาบาลที่มีแพทย์หรือร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่
ใหบ้รกิาร 

21.22 70.82 7.96 1.87±0.52 

คา่คะแนนพฤตกิรรมรวมเฉลีย่ (Mean±SD) 28.34±2.79 
*แต่ละขอ้มคีะแนนเตม็ 3 คะแนน 
**ขอ้ค าถามพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม คอื ขอ้ 3 5 8 10 และ 15 
***ขอ้ค าถามพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม คอื ขอ้ 1 2 4 6 7 9 11 12 13 และ 14 จะกลบัคะแนนก่อนน ามาค านวณค่าเฉลีย่ 

5) ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 
ผลการศกึษา พบว่า  ทศันคติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศในระดบั

ปานกลาง ( r = 0.420) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ p < 0.01  ในขณะที่ความรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติ และ
พฤติกรรมเกีย่วกบัการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ p < 0.05 รายละเอยีดดงั
แสดงในตารางที ่5 

 
ตารางท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 

ตวัแปร ความรู ้ ทศันคติ พฤติกรรม 
ความรูเ้กีย่วกบัการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มนเพศ 1.00   
ทศันคตเิกีย่วกบัการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มนเพศ 0.126* 1.00  
พฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศ 0.124* 0.420** 1.00 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่p < 0.05, **มนียัส าคญัทางสถติทิี ่p < 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดบัดอีาจเกิดจากกลุ่ม
ตวัอย่างเมื่อตัง้ใจหรอืมแีรงจงูใจทีจ่ะใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศจงึมกีารศกึษาหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น หญงิ
ขา้มเพศรุ่นพี ่อนิเทอรเ์น็ต เพื่อน ฯลฯ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีอาจจะเป็นสว่นหน่ึงทีส่ง่ผลต่อระดบั
ความรูข้องกลุ่มตวัอย่างได ้ซึง่ใกลเ้คยีงกบัการศกึษาของอนุกูล พลศริ ิ[8] ทีพ่บว่า ปจัจยัพืน้ฐาน เช่น การศกึษา 
บุคคลใกลช้ดิ จะสง่ผลต่อความรูแ้ละยงัส่งผลต่อทศันคตไิดด้ว้ย ในการศกึษานี้ยงัพบว่า แต่ละขอ้ค าถามสว่นใหญ่
กลุ่มตวัอย่างตอบถูกไดม้ากกว่ารอ้ยละ 50 เกอืบทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ที ่15 ซึง่เป็นเพยีงขอ้เดยีวทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบ
ถูกเพยีงรอ้ยละ 16.18 ของผูต้อบทัง้หมด ซึง่น่าจะเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างตอบตามประสบการณ์จรงิทีส่ามารถซือ้
ยากลุ่มฮอร์โมนเพศได้จากร้านขายของช า หรืออินเทอร์เน็ต แสดงถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมว่ายงัมีการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมายอยู่ซึ่งในทางปฏบิตัินัน้กย็งัมกีารซื้อขายยาบนอนิเทอรเ์น็ตอยู่ หรอืกลุ่มตวัอย่างอาจได้รบั
ขอ้มลูความรูม้าจากแหล่งขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

ส่วนคะแนนเฉลีย่ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างจดัอยู่ในระดบัปานกลางซึ่งเมื่อดูคะแนนรายขอ้จะพบว่าขอ้
ค าถามทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอืขอ้ 3 (การใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศภายใตก้ารดแูลของเภสชักรเป็นสิง่ทีป่ลอดภยั) 
สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจและเชื่อมัน่ของกลุ่มตวัอย่างว่าการใช้ยาภายใต้การดูแลของเภสชักรเป็นสิง่ที่



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

859 
 

ปลอดภยั ทัง้นี้อาจเป็นผลจากการผลกัดนับทบาทหน้าที่ของเภสชักรชุมชนในการดูแลและส่งเสรมิการใช้ยาที่
เหมาะสมแก่ประชาชนท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารทางเภสชักรรมทีเ่ป็นไปตามแนวทางการจดัการสู่วธิี
ปฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชน [9] ซึง่เป็นแนวทางใหก้บัสถานปฏบิตักิารทางเภสชักรรมชุมชนทุกแห่งไดป้ฏบิตัติาม
มาตรฐานทีก่ าหนด และค าถามขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืขอ้ 4 (ถ้าฉนัใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศตอนอายุน้อยๆ
ยิง่ท าใหเ้หน็ผลดยีิง่ขึน้) สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศว่าการใชย้าตอนอายุ
น้อยๆ จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกายใหต้รงตามความตอ้งการไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
ศุภานันท์ สายยนต์ และคณะ [4]  ที่พบว่า แรงจูงใจ หรอืทศันคติในการใช้ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศ คอื ต้องการลด
ลกัษณะของเพศชาย และเพื่อเพิม่ลกัษณะของเพศหญงิซึ่งจะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมตามมา และยงัมคีวามสมัพนัธ์
กบัความรู ้อกีทัง้ยงัมบีุคคลใกลช้ดิ เช่น เพื่อน รุ่นพีท่ีเ่ป็นหญงิขา้มเพศกอ็าจมอีทิธพิลต่อทศันคติ หรอืแรงจงูใจได ้ 
นอกจากนี้การศกึษาของ อนุสรา บุบชยัยา และคณะ [10] พบว่าการโฆษณาจะเพิม่ความน่าเชื่อถอื และสง่ผลต่อ
การตดัสนิใจ ซึง่จากการส ารวจแหล่งขอ้มูลในเวบ็ไซต์ต่างๆในอนิเทอรเ์น็ตพบว่า มกีารโฆษณาและรวีวิเกีย่วกบั
ยากลุ่มฮอรโ์มนเพศในหญิงขา้มเพศไม่น้อย ซึง่อาจส่งผลต่อทศันคตไิด้ และยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ รกัษ์
เกยีรต ิจรินัธร และคณะ [11] ทีพ่บว่า เพื่อน และสือ่นัน้มอีทิธพิลต่อทศันคตเิช่นกนั  

คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ค าถามขอ้ที ่5 
(ท่านตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ เมื่อใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเพศ) มคีะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกบั
การศกึษาสถานการณ์กลุ่มคนขา้มเพศในประเทศไทยทีพ่บว่า การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพโดยเฉพาะส าหรบักลุ่มคน
ขา้มเพศ ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารเช่นคนทัว่ไปได ้[12-14] นอกจากนี้แลว้พฤตกิรรมเกีย่วกบัยากลุ่ม
ฮอร์โมนเพศน้ีอาจจะเป็นผลมาจากปจัจยัอื่นๆ เช่น การศกึษาของ ทวศีกัดิ ์เทพพทิกัษ์ [15] ที่กล่าวว่า ความรู้ 
ทศันคติ และค่านิยมจะน าไปสู่พฤติกรรมและการปฏบิตัิได้ และการศกึษาของ ปวณีา วงษ์ชะอุ่ม [16] ที่พบว่า 
แรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรม ขณะเดียวกนักส็่งผลต่อทศัคติ และทศันคติจึงส่งผลต่อพฤติกรรมอกีที นอกจาก
แรงจูงใจแลว้ การศกึษาของ อภชิยั พจน์เลศิอรุณ [17] พบว่า ความไม่พงึพอใจในรูปลกัษณ์ สือ่ และกลุ่มเพื่อนยงั
สง่ผลต่อพฤตกิรรมไดอ้กีดว้ย  

ในการศกึษาครัง้นี้พบว่าความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศของหญงิขา้ม
เพศ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยามคีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของทวศีกัดิ ์เทพพทิกัษ์ 
[14] ทีว่่าพฤตกิรรมเป็นผลมาจากความรู ้และทศันคต ิซึง่ทัง้ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมนัน้ต่างมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั และเป็นไปตามการศกึษาของ Schwartz [5] ทีก่ล่าวว่าความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมนัน้ต่างมี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ในการศกึษานี้ถงึแมค้วามรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมจะมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
แต่ในการที ่ความรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติ และพฤตกิรรมในระดบัต ่าอาจแสดงว่าอาจมปีจัจยัอื่นๆส่งผลต่อ
พฤตกิรรมได ้เช่น ความเชื่อ บรรทดัฐานทางสงัคม การรบัรูก้ารควบคุมพฤตกิรรม หรอืปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ ดงันัน้
จงึควรศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆเพิม่เตมิ เพื่อใหท้ราบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศมากยิง่ขึน้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใชย้ากลุ่มฮอรโ์มนเพศของหญงิขา้มเพศมี
ความสมัพนัธก์นัในทางบวก โดยทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่
ในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมและทศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่หากต้องการสง่เสรมิพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม
ในการใชย้ากลุม่ฮอรโ์มนเพศในกลุ่มหญงิขา้มเพศเหล่าน้ีใหด้ยีิง่ขึน้จงึควรมุ่งเน้นการสรา้งทศันคตทิีถู่กตอ้ง  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการสอนขบัร้องเพลงไทยขัน้พื้นฐานของครูสุรางค์ ดุรพินัธุ์ 
(ศลิปินแห่งชาต)ิ ประกอบดว้ยประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 1. ประวตัขิองครูสรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ 2. การพจิารณา
ผูเ้รยีน 3. เน้ือหาสาระทีค่รสูรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ ใชใ้นการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า ครูสุรางค์ ดุริยพนัธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) เ ป็นผู้มีความแตกฉานด้านการขบัร้องเพลงไทย 
เน่ืองจากครเูกดิในครอบครวันกัดนตรจีงึท าใหไ้ดร้บัการถ่ายทอดการขบัรอ้งเพลงไทยตัง้แต่เยาววว์ยัจากคุณพ่อคุณแม่
และเครอืญาต ิและยงัไดเ้รยีนขบัรอ้งเพลงไทยกบับรมครอูกีหลายท่าน ท าใหเ้ป็นผูม้เีอกลกัษณ์ในการขบัรอ้งทีโ่ดดเด่น
เฉพาะตวั และ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นวชิาการเป็นอย่างยิง่ ท่านถ่ายทอดกลวธิกีารขบัรอ้งเพลงไทย โดยการบูรณา
การเนื้อหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัผู้เรียนขัน้พื้นฐานอย่างเป็นขัน้ตอนประกอบด้วย 1. ขัน้เตรียมการ  
การวเิคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลโดยใชเ้กณฑ์การพจิารณาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลตามคุณลกัษณะต่าง ๆ การสร้าง 
เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน 2. ขัน้สอน มวีธิกีารถ่ายทอดความรูท้ีห่ลากหลาย พจิารณาจากความพรอ้มของผูเ้รยีน มกีารย่อ
เน้ือหาใหร้วบรดัและเขา้ใจไดง้่ายขึน้ผ่านการเรยีนขบัรอ้งเพลงไทย 3 บทเพลงทีค่รูไดป้ระพนัธข์ึน้ คอื เพลงสามเสยีง
ไพเราะ เพลงหวัใจเสยีงเอื้อน และเพลงกลวิธีการขบัร้องเพลงไทย 3.ข ัน้วดัและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
1) ด้านความถูกต้อง คอืการปฏิบตัิทกัษะการต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบยีบแบบแผน 2)ความไพเราะ คือการขบัร้อง 
ดว้ยความใสใ่จในบทเพลงทีข่บัรอ้ง  
 
ค าส าคญั: การขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐาน  การสอนขบัรอ้งเพลงไทย  สรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์
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Abstract 

 This research aimed to study basic Thai singing teaching strategy of Kru Surang Duriyabhan (Thai 
National Artist) consisting of the following issues; 1) The biography of Kru Surang Duriyabhan (Thai National 
Artist), 2) Learners consideration, and 3) The content used by Kru Surang Duriyabhan (Thai National Artist) to 
teach basic Thai singing. 
 The research findings show that Kru Surang Duriyabhan (Thai National Artist)  is a master of Thai 
singing.  She was born in a musician family; therefore, she has been inherited from her parents and relatives 
the talent of Thai singing since her young age. In addition, she has learnt to sing Thai songs with various great 
teachers, so this made her being a person who is unique in singing and has great expertise in the academic 
aspect.  Kru Surang Duriyabhan has been conveying the strategies for Thai singing by integrating various body 
of knowledge to proper with the learners step by step consist of; 1) Preparation step – the analysis of individual 
learners by using the criteria of learners consideration according to characteristics and creating good attitude 
towards learning, 2)  Teaching step –  the knowledge has been transferred to learners by various methods 
considering from their readiness, the content has been summarized to be concise and easier to understand 
through singing lessons.  The 3 Thai songs that have been composed by her consisting of “Sam Siang  
Pai Ror” , “Hua Jai Siang Auen” , and “Kon Withee Karn Khab Rong Pleng Thai” , and 3)  Measurement and 
evaluation step – these steps are divided into 2 aspects include 1) accuracy aspect which is the practicing of 
various skills according to the rules and regulations, and 2)  melodiousness aspect which is the singing with 
great concentration in the song. 
 
Keywords: basic Thai singing, Thai traditional voice teaching strategies, Surang Duriyabhan 

 

บทน า 
 ครูสุรางค ์ดุรยิพนัธุ ์ศลิปินแห่งชาต ิสาขาคตีศลิป์ เป็นบรมครผููม้คีวามความเชีย่วชาญในศาสตรท์างคตีศลิป์
ไทย มีกระบวนการถ่ายทอดกลวิธีการขบัร้องที่ละเอียดและประณีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากครูเกิดในครอบครัว  
นกัดนตรจีงึท าใหไ้ดร้บัการถ่ายทอดการขบัรอ้งเพลงไทยตัง้แต่เยาววว์ยัจากคุณพ่อคณูแม่และเครอืญาติ [1]  นอกจากนี้
ยงัได้เรียนรู้เทคนิคการขบัร้องเพลงไทยกับบรมครูอีกหลายท่าน ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่ง  
ความเป็นครูอย่างเตม็เป่ียมการศกึษาพบว่า ท่านได้เริม่สอนขบัรอ้งเพลงไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502 ต่อมาไดร้บัเกยีรต ิ
ให้เป็นอาจารย์พเิศษสอนขบัร้องเพลงไทยให้แก่สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ทัง้ในระดบัมธัยมศึกษาจนถึง
ระดบัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์โรงเรยีนราชวนิิตมธัยม โรงเรยีนราชนิี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นต้น 
ดว้ยระยะเวลาการสอนขบัรอ้งทีไ่ดส้ ัง่สมมากว่า 6 ทศวรรษ จงึท าใหท้่านเกดิความเชีย่วชาญด้านการสอนขบัรอ้งเพลง
ไทยอย่างลึกซึ้ง ท่านจึงได้พฒันารูปแบบการสอนด้วยการคิดค้นนวตักรรมการสอนขบัร้องเพลงไทยรูปแบบใหม่  
ทีม่เีนื้อหาเขา้กบัยุคสมยั และไดป้ระพนัธบ์ทเพลงทีใ่ช้ประกอบการสอนขบัรอ้ง ที่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
หลกัการขบัร้องขัน้พื้นฐานได้อย่างง่ายดาย ที่สอดคล้ององค์ประกอบที่ส าคญัของการศึกษา 4 องค์ประกอบดงัที่  
อลซิเบธ สไตเนอร ์คอื 1.ดา้นผูส้อน 2.ดา้นผูเ้รยีน 3.ดา้นเนื้อหาสาระ 4.ดา้นกระบวนการสอน [2] ซึง่งานวจิยัในครัง้นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจด้านถ่ายทอดการขบัร้องเพลงไทยขัน้พื้นฐานเ ป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะศึกษา
กระบวนการขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานทีล่กึซึง้ และต่อยอดไปสูก่ารขบัรอ้งเพลงไทยในขัน้สงูต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาแนวทางการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานของครสูรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 วธิกีารด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการวเิคราะห์เอกสาร 
ประกอบกบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
 1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสบืคน้ ต ารา งานเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ  
เพื่อน ามาวเิคราะหส์รา้งประเดน็ค าถามในการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 2. สรา้งแบบสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 3. น าแบบสมัภาษณ์ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช ้และแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4. สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คอื ครสูรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ  
 5. เรยีบเรยีง และวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน าเสนอแนวคดิในการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐาน
ของครูสุรางค์ ดุรพินัธุ์ (ศลิปินแห่งชาติ) โดยน าเสนอองค์ประกอบทีส่ าคญัของการสอนขบัรอ้งเพลงไทย 3 ประเดน็ 
ทีส่ าคญั ดงันี้  
  5.1 ประวัติของครูสุรางค์ ดุริพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) การศึกษาด้านดนตรี และ การสอนขบัร้อง 
เพลงไทย 
  5.2 การพจิารณาผูเ้รยีน ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รยีน และ เจตคตต่ิอการเรยีนขบัรอ้งเพลงไทย 
  5.3 เน้ือหาสาระทีค่รสูรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ ใชใ้นการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐาน 
 6. สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 
ผลการวิจยั 
1. ประวติัและผลงาน 
 1.1 การศึกษาด้านดนตรี 
  ครูสุรางค ์ดุรยิพนัธุ ์เริม่ฝึกหดัขบัรอ้งเพลงไทยตัง้แต่อายุ 8 ขวบ กบัคุณป้าและคุณน้า ผลงานท่าน
ภาคภูมใิจและตราตรึงอย่างหาที่สุดมิได้ คอื เมื่ออายุ 15 ปี ได้ถวายการขบัร้องต่อหน้าพระพกัตร์ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อครัง้เสด็จพระราชด าเนิน 
ทอดพระเนตรการขบัร้อง และ บรรเลงวงองักะลุงรุ่นเดก็ ของคณะดุรยิประณีต ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน  นอกจากนี้ 
ครูสุรางค์ ดุรยิพนัธุ์ ได้รบัการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากคุณพ่อคุณแม่  คอืครูเหนี่ยว และ ครูแช่มช้อย ดุรยิพนัธุ์  
ซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสยีงของกรมศิลปากรในสมยันัน้ นอกจากนี้ท่านยงัได้เรียนรู้เทคนิคการขบัร้องเพิ่มเติมจาก   
บรมครูด้านการขับร้องท่านอื่น ๆ ได้แก่ ครูเจริญใจ สุนทร วาทิน (ศิลปินแห่งชาติ) ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ  
(ศิลปินแห่งชาติ)  ครูศรีนาฏ เสริมสิริ ครูจิรัส อาจณรงค์ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูมนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ)  
ร้อยเอกชติ  แฉ่งฉวี และศาสตราจารย์นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการ 
ขบัรอ้งเพลงไทยของครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์ใหแ้ตกฉานยิง่ขึน้จนสามารถพฒันาขึน้ไปไดถ้งึขดีสดุ  
 1.2 การสอนขบัรอ้งเพลงไทย  
  ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ผู้เป็นแม่แบบของการถ่ายทอดการขบัร้องเพลงไทย ด้วยกลวิธีการสอน  
ที่สร้างสรรค์โดยการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้สมยัใหม่  ด้วยประสบการณ์สอน 
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ทีย่าวนานดงันี้ ในปีพ.ศ.2502–2504 สอนวชิาขบัรอ้งเพลงไทยทีโ่รงเรยีนราชนิี พ.ศ.2505–2520 สอนขบัรอ้งเพลงไทย 
สถานีโทรทศัน์ ไทยทวีชี่อง 4 บางขุนพรหม พ.ศ.2514–2530 อาจารยพ์เิศษคณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
พ.ศ.2520–2522 อาจารยพ์เิศษชุมนุมดนตรไีทยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ.2533–ปจัจุบนั อาจารยพ์เิศษสอนวชิา
ขบัร้องเพลงไทย 1–2 สาขาวิชาดนตรศีึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2546 อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และเป็นอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลหลักสูตรศิลปบัณฑิต สถาบันฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2547  
อาจารย์พเิศษโรงเรยีนราชวนิิตมธัยม พ.ศ.2548 – ปจัจุบนั อาจารย์พเิศษโรงเรยีนเทพศรินิทร์ พ.ศ.2549 อาจารย์
พเิศษโรงเรยีนบุญวฒันา  พ.ศ.2549–2550 อาจารยพ์เิศษหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2551-ปจัจุบนั อาจารยพ์เิศษชมรมดนตรไีทย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั พ.ศ.2555-ปจัจุบนั อาจารยพ์เิศษสอนวชิาทกัษะดนตรไีทย คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2560 -2561 วทิยากรโครงการนกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ รุ่นที ่3-4 จดัโดยส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. การพิจารณาผูเ้รียน 
 2.1 คณุลกัษณะของผูเ้รียน 
  ครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์ไดใ้ชแ้นวทางในการคดัเลอืกผูเ้รยีน ดงันี้ 1) มารยาทของผูเ้รยีน คอื ตอ้งมกีริยิา
ส ารวม สุภาพเรียบร้อย 2) มีทกัษะการฟงัหรือโสตประสาทที่ดี คือ สามารถเปล่งเสยีงได้ตรงกบัระดบัเสยีงดนตรี 
ทดสอบโดยการตีระนาดแล้วให้ผู้เรยีนออกเสยีงตามได้ถูกต้อง 3) น ้าเสยีง คอื มแีก้วเสยีงที่ดสีามารถฝึกฝนพฒันา 
ต่อได้ หากผูเ้รยีนผ่านการพจิารณาแล้วจงึเริม่เรยีนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานกบัครูสุรางค์ ดุรยิพนัธุ ์แบบตวัต่อตวั
หรอืเรยีกว่าการสอนแบบมุขปาฐะนัน่เอง [3] สรุปไดว้่าการคดัเลอืกคุณลกัษณะเบือ้งต้นของผูเ้รยีนขบัร้อง คอืปจัจยั
หนึ่งทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการเรยีนการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานตามแนวทางของครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์ 
 2.2 เจตคติต่อการเรียนขบัรอ้งเพลงไทย 
  การจดัการเรยีนการสอนดนตรีที่ดคีรูต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรยีนเกดิทศันคติทีดต่ีอการเรียน [4] 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครูสุรางค์ ดุริยพนัธุ์ ใช้วิธีการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน  
เป็นอย่างมาก โดยการน าบทเพลงฝึกขบัรอ้งเพลงไทยทัง้ 3 เพลง ไดแ้ก่ เพลงสามเสยีงไพเราะ เพลงหวัใจเสยีงเอือ้น 
เพลงกลวธิขีบัรอ้งเพลงไทย ทีค่รูไดป้ระพนัธ์ขึน้มาใชป้ระกอบการสอน ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนจดจ าเทคนิคการขบัรอ้งเพลง
ไทยขัน้พืน้ฐาน ผ่านบทเพลงทีม่ที่วงท านองทีคุ่น้หไูดอ้ย่างง่ายดาย นบัเป็นการสอนทีส่รา้งเจตคตทิีด่ใีหผู้เ้รยีนจนเกดิ
ความรกัในการขบัรอ้งเพลงไทย การน าท่วงท านองดนตรงี่ายๆมาประกอบการสอน จะสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความ
เข้าใจสามารถปฏิบตัิได้ถูกต้อง สรุปได้ว่าครูสุรางค์ ดุริยพนัธุ์ เป็นครูผู้มีทศันคติที่ดีต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้   
และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในการเรยีนขบัรอ้งเพลงไทยให้แก่ผูเ้รยีนท าให้ผูเ้รยีนไดร้บัความรู้จากการเรยีนอย่าง
สงูสดุ 
3. เน้ือหาสาระครสูุรางค ์ดริุพนัธุ ์(ศิลปินแห่งชาติ) ใช้ในการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐาน 
 ครูสุรางค์ ดุรยิพนัธุ ์ไดก้ล่าวถงึเนื้อหาของการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานที่ผูเ้รยีนจะต้องศกึษาจนเกดิ
ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ทัง้หลกัทฤษฎแีละหลกัปฏบิตั ิออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
 3.1 หลกัการขบัร้องเพลงไทย ครูสุรางค ์ดุรยิพนัธุ์ (ศลิปินแห่งชาติ) ได้ท าการสาธติและอธบิายหลกัการ 
ขบัรอ้งเพลงไทยตลอดการสอน เพื่อสรา้งความเขา้ใจและปพูืน้ฐานการฝึกขบัรอ้งทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รยีน มดีงันี้ 
  1) เน้ือร้อง คอื ท านอง (Melody) ของเพลงจะขาดหรือเกินไม่ได้เพราะประกอบด้วยส่วนส าคญั  
คอื ประโยค จงัหวะ และเสยีง 
  2) ท านอง คอื วธิตีบแต่งบทเพลง ซึง่หมายถงึ “เสยีงเอือ้น” ท านองเพลงต่างๆ  
  3) เสียง การขบัรอ้งเพลงไทยจะต้องรกัษาระดบัเสยีงใหเ้ตม็ก าลงัอย่างสม ่าเสมอเพื่อไม่ใหเ้สยีงรอ้ง
แกว่งไปมา  
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  4) ถ้อยค า (เนื้อร้อง) จะต้องร้องออกเสยีงให้ชดัเจนตามบทกวนีิพนธ์ที่ผู้ประพนัธ์ได้ประพนัธ์ไว้  
ตอ้งค านึงและรกัษาไวซ้ึง่ความหมายเดมิ มกีารแบ่งวรรคเนื้อรอ้งตามฉนัทลกัษณ์ทีถู่กตอ้ง  
  5) จงัหวะ ผู้ขบัร้องจะต้องรกัษาจงัหวะบงัคบัของบทเพลง ตามที่ได้ประพนัธ์ขึน้จะขาดหรอืเกิน
ไม่ได ้ในการขบัรอ้งจงึจ าเป็นต้องใชจ้งัหวะย่อย คอื จงัหวะฉิ่ง เขา้ช่วยเพื่อใหข้บัรอ้งเพลงไดถู้กตอ้งตามจงัหวะตลอด
เพลง 
 3.2 เทคนิควิธีการขบัรอ้ง ครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ ไดเ้น้นย ้าไว ้5 วธิกีาร คอื 1. การเปล่งเสยีง  
2. เน้ือรอ้ง 3. เสีย้งเอือ้น 4. จงัหวะ 5. การหายใจ 
  3.2.1 การเปล่งเสียง ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหค์ าศพัทท์ี่ครูสุรางค ์ดุรยิพนัธุ ์ใช้เรยีกการเปล่งเสยีง
ลกัษณะต่าง ๆ ในขณะสอนขบัรอ้งขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดท้ัง้หมด 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) เสยีงครัน่ 2) เสยีงหนกั เบา  
3) ผนัเสยีง 4) โหนเสยีง 5) โยนเสยีง 6) การลกั ยอ้ย จงัหวะ 
   1) เสียงครัน่ คอื การรอ้งโดยการท าใหค้ ารอ้ง หรอื เสยีงเอือ้นพยางคน์ัน้สัน่สะเทอืนเพยีง
ช่วงระยะหนึ่ง ใช้ตกแต่งท านองร้องในบางวรรคตอน เสยีงครัน่ท าให้ท่วงท านองการขบัร้องไม่ราบเรยีบจนเกินไป  
ช่วยสรา้งอรรถรสในบทเพลงใหเ้กดิความไพเราะยิง่ขึน้  
   2) เสียงหนัก เบา เสยีงหนัก คอื การเน้นเสยีงค าร้องเฉพาะค า เพื่อให้เกดิความชดัเจน 
ในการสื่อความหมาย และ สรา้งเพลง เช่น อารมณ์โกรธ เป็นต้น เสยีงเบา คอื การลดเสยีงค ารอ้งใหเ้บาลงกว่าเสยีงที่
รอ้งปกต ิมกัใชใ้นบทเพลงทีม่อีารมณ์โศกเศรา้เสยีใจ แต่กผ็ูข้บัรอ้งจะต้องพจิารณามใิหเ้สยีงทีข่ ับรอ้งนัน้เบาจนเกนิไป
อาจท าใหเ้สยีงรอ้งคลุมเครอืไม่ชดัเจน 
   3) ผนัเสียง คอื ลกัษณะการออกเสยีงคลา้ยกบัเสยีงไพเราะ เพยีงแต่การผนัเสยีงจะใชก้บั
ค ารอ้ง เพื่อใหค้ ารอ้งเกดิความสละสลวย การผนัเสยีงตามหลกัภาษาไทยสามารถท าได ้5 เสยีง คอื กา ก่า กา้ ก๊า ก๋า 
เป็นต้น แต่การผนัเสยีงในการขบัร้องจะใช้แค่เพยีง 3 เสยีง นอกจากนี้การผนัเสยีงยงัท าให้ค าร้องเกดิความชดัเจน  
และ สรา้งอารมณ์ความรูส้กึในบทเพลงใหเ้พิม่ขึน้อกีดว้ย  
   4) โหนเสียง คอื วธิกีารออกเสยีงรอ้งจากโน้ตเสยีงสงูลงไปยงัโน้ตเสยีงต ่า ดว้ยวธิกีารรอ้ง
ทีค่่อย ๆ ไล่ระดบัเสยีงรอ้งใหล้ดหลัน่กนัไปอย่างแนบสนิท ครสูุรางค ์ดุรยิพนัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ เปรยีบเทยีบการโหน
เสยีงเป็นเสมอืนการวาดภาพลายกนก ทีผู่ข้บัรอ้งจะตอ้งค่อย ๆ ออกเสยีงรอ้งอย่างบรรจง เพื่อใหก้ารโหนเสยีงรอ้งเกดิ
ความอ่อนชอ้ย  
   5) โยนเสียง คอื วธิกีารออกเสยีงรอ้งจากโน้ตเสยีงต ่าดนัขึน้ไปยงัโน้ตเสยีงสงู ดว้ยวธิกีาร
ร้องที่ค่อย ๆ ไล่ระดับเสียงร้องให้เรียงขึ้นไปอย่างแนบสนิท ผู้ข ับร้องจะต้องค่อย ๆ ออกเสียงร้องอย่างบรรจง
ประกอบการใชน้ ้าเสยีงหนกัเบาทีเ่หมาะสม การโยนเสยีงมกัพบมากในเพลงส าเนียงมอญ 
   6) การลกั ย้อยจงัหวะ เป็นเทคนิคที่สร้างสสีนัให้แก่บทเพลงได้เป็นอย่างยิ่ง การลัก
จงัหวะ คอื การรอ้งใหค้ าร้อง หรอื ท านองเอื้อนลงก่อนจงัหวะตก การย้อยจงัหวะ คอื การรอ้งใหค้ ารอ้ง หรอื ท านอง
เอือ้นลงชา้กว่าจงัหวะตก เพื่อเป็นการสรา้งลูกเล่นใหแ้ก่ท่วงท านองการขบัรอ้ง ดงันัน้ผู้ขบัรอ้งจะต้องมคีวามสามารถ  
ในการควบคุมจงัหวะการขบัรอ้งของตนเองอย่างแม่นย า ถอืเป็นการโชวไ์หวพรบิปฏภิาณของผูข้บัรอ้งไดด้ยีิง่ 
  3.2.2 เ น้ือร้อง คือ บทประพันธ์ ต่ าง  ๆ ที่ เ รียบเรียง ให้เกิดความไพเราะตามระเบียบ 
แห่งฉันทลกัษณ์ น ามาบรรจุลงท านองเพลงเพื่อขบัร้องสลบักบัการเอื้อนเสยีงตามท่วงท านองแห่งบทเพลง นิยมใช้ 
บทประพนัธ์ประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ และ กลอน ผูเ้รยีนจะต้องอ่านบทร้องเพื่อท าความเขา้ใจความหมาย  
และแบ่งวรรคตอนค ารอ้งใหถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 
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  3.2.3 เสียงเอื้อน คอื เสยีงทีเ่ปล่งออกมาเป็นท่วงท านองไม่มคีวามหมาย ใชต้กแต่งค ารอ้งใหช้ดัเจน
สามารถสื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่ อารมณ์รัก โกรธ เศร้า เป็นต้น ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ)  
กล่าวว่าเสยีงเอือ้นเสมอืนเป็นหวัใจส าคญัของการขบัรอ้งเพลงไทย สามารถแบ่งเสยีงเอือ้นได ้ดงันี้ 
   1) เสียงเอื้อน “เออ” เสยีงเอื้อน “เออ” มีลักษณะคล้ายกับการเปล่งเสียงเอื้อน “อือ”  
ทุกประการ เสยีงเอือ้น “เออ” ประกอบดว้ยพยญัชนะ ฮ ห และ ง โดยผูร้อ้งจะตอ้งค านึงถงึพยญัชนะและวรรณยุกตท์ีใ่ช้
ขบัรอ้งเสยีงเอือ้น “เออ” ซึง่สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

1. พยญัชนะ อ อกัษรกลาง สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 5 เสียง ได้แก่ 
เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

เออ เอ่อ เออ้ เอ๊อ เอ๋อ 

2. พยญัชนะ ฮ อกัษรต า่ สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 3 เสียง ได้แก่ 
เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

เฮอ - เฮ่อ เฮอ้ - 
3. พยญัชนะ ห อกัษรสูง สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 3 เสียง ได้แก่ 
เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

- เห่อ เหอ้ - เหอ 

4. พยญัชนะ ง ใช้เฉพาะค าว่า เงอ ติดกบัเสียง “เอิง” เสมอ ได้แก่ 
เอิงเงอ 

    
   2) เสียงเอื้อน “อือ” จะอยู่แนบชดิติดกบัค าร้องเสมอๆ ใช้ปิดค าร้องให้เกดิความชดัเจน  
ท าใหส้ื่อความหมายตามบทรอ้งไดถู้กต้องครบถ้วน เสยีงออืในการขบัรอ้งไม่ไดใ้ชเ้พยีงแต่พยญัชนะ อ เท่านัน้ แต่ยงั
การน าพยญัชนะ ฮ และ ห มาขบัรอ้งผสานกบัท่วงท านองเสยีงสงูต ่าเพื่อสรา้งความอ่อนชอ้ยใหบ้ทเพลง ซึง่สามารถ
จ าแนกไดด้งันี้   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   3) เสียงเอื้อนไพเราะ คือ ค าเรียกเสียงเอื้อนที่เรียงร้อยอยู่ในท านองสัน้ ๆ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของการขบัร้องเพลงไทย ซึ่งครูสุรางค์ ดุรยิพนัธุ์ (ศลิปินแห่งชาติ) ได้เป็นผู้คดิค้นและตัง้ชื่อค า

1. พยญัชนะ อ อกัษรกลาง สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 5 เสียง ได้แก่ 

เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

ออื อื่อ อือ้ อื๊อ อือ๋ 

2. พยญัชนะ ฮ อกัษรต า่ สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 3 เสียง ได้แก่ 

เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

ฮอื - ฮื่อ ฮือ้ - 

3. พยญัชนะ ห อกัษรสูง สามารถผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ 5 เสียง ได้แก่ 

เสยีงวรรณยุกต ์ สามญั เอก โท ตร ี จตัวา 

หอื หื่อ หือ้ หื๊อ หือ๋ 



  การประชุมระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

868 
 

เรยีกของการเอือ้นลกัษณะนี้ขึน้ เสยีงไพเราะจะปรากฏอยู่ทา้ยค าร้อง และ สอดแทรกอยู่ในการเอื้ อนท านองเพลงใน
ลกัษณะเหมอืนเป็นทางในการเชื่อมต่อท านองเขา้หากนั เพื่อใหเ้กดิความนุ่มนวลและมคีวามไพเราะมากขึน้ ไดแ้ก่ 
 
   
 
 
  
    
  3.2.4 จงัหวะ คอื จงัหวะทัว่ไปทีด่ าเนินท านองเพลงด้วยระยะเวลาทีส่ม ่าเสมอผูข้บัร้องต้องยดึถือ
เป็นหลกัส าคญั เพื่อรกัษาจงัหวะใหเ้ทีย่งตรงเสมอสามารถแบ่งไดด้งันี้  
   1) จงัหวะสามญั คือ จงัหวะพื้นฐานของเพลงไทยที่นักดนตรีที่ต้องบรรเลงให้ถูกต้อง  
แมไ้ม่มสีิง่ใดเป็นเครื่องใหส้ญัญาณจงัหวะ  
   2) จงัหวะฉ่ิง คือ จงัหวะที่ใช่ฉิ่งเป็นเครื่องก าหนดจงัหวะ โดยการใช้เสยีงฉิ่งบอกจงัหวะ
เบา และ ใชเ้สยีงฉบับอกจงัหวะหนกั ตสีลบักนัไปจนจบเพลง ใน 3 อตัราจงัหวะ คอื 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดยีว  
   3) จงัหวะหน้าทบั คอื การตีของเครื่องดนตรปีระเภทหนังชนิดต่าง ๆ เพื่อประกอบบท
เพลง และต้องใช้จงัหวะหน้าทบัให้เหมาะกบับทเพลง จงัหวะหน้าทบัมหีลายรูปแบบ มชีื่อเรยีกแตกต่างกนัออกไป  
ผูข้บัรอ้งตอ้งทราบว่าเพลงทีบ่รรเลงนัน้เป็นเพลงชนิดใด จะตอ้งเลอืกจงัหวะหน้าทบัใหถู้กตอ้งกบับทเพลงนัน้ ๆ 
  3.2.5 การหายใจ คอื การหยุดขบัร้องในช่วงขณะหนึ่งเป็นระยะเวลาสัน้ๆเพื่อใหผู้้ขบัร้องได้ถอน
หายใจ หรอื พกัหายใจ เพื่อด าเนินการขบัร้องหรอืเอื้อนเสยีงตามท านองของบทเพลงในวรรคต่อไปได้ การหายใจ
สามารถแบ่งออกได้ 2 ลกัษณะ คอื 1) หายใจในเนื้อร้อง คอื การหายใจในช่วงก่อน หรอื หลงับทประพนัธ์ในแต่ละ 
วรรคตอน ตอ้งซ่อนรอยต่อการหายใจใหส้นิท 2) หายใจในเสยีงเอือ้น คอื การเวน้ระยะการหายใจก่อนหรอืหลงัท านอง
เอือ้นทุกวรรคตอน ไม่ควรเวน้ระยะหายใจก่อนเสยีงเอือ้นพยางคส์ุดทา้ยในแต่ละวรรคตอน เพราะจะท าใหก้ารท านอง
เอือ้นสะดุด  
  3.2.6 การถ่ายทอดอารมณ์เพลง คอื เทคนิคการขบัรอ้งทีส่อดแทรกอารมณ์ความรูส้กึลงไปในบท
เพลง เช่น อารมณ์รกั โกรธ หวาดกลวั อาลยัอาวรณ์ และ อารมณ์สนุกสนานขึน้ โดยการสรา้งจนิตนาการว่าตนเองคอื
ตวัละครทีก่ าลงัรูส้กึถงึอารมณ์เหล่านัน้อย่างแทจ้รงิ [5] 
 3.3 การเลือกบทเพลง จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่า ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ)  
มหีลกัการเลอืกบทเพลงทีใ่ชใ้นการฝึกขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ผูเ้รยีน ดงันี้  
  1) เพลงไทย 3 บทเพลง ที่ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ได้สร้างสรรค์ขึ้นมีเนื้อหา  
ดังนี้ เพลงสามเสียงไพเราะ อธิบายหลักการเอื้อนสามพยางค์ อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการขบัร้องเพลงไทย  
เพลงหวัใจเสยีงเอือ้น อธบิายการเปล่งเสยีงเอือ้นรปูแบบต่าง ๆ และ เพลงกลวธิขีบัรอ้งเพลงไทย อธบิายเทคนิคพเิศษ
ของการขบัรอ้ง ไดแ้ก่ การรอ้งลกั ยอ้ย โยน โหนจงัหวะ ดงันี้ 
 

เพลง สามเสียงไพเราะ 
ค ารอ้ง ท านองโดย ครสูรุางค ์ดรุยิพนัธุ ์

- - - ด - ล - ซ - - ม ซ - ล - ด - - - ล - - ซ ม - ด ซ ล - ซ - ม 
รอ้ง เพลงไทย ใหฟ้งั ไพ เราะ เสยีง เสนาะ เพราะรูร้อ้ง เสยีง เอือ้น 
- - - - - ซ - ซ - ด - ร - ม - ม - - - - - ซ - ซ - ด - ร - ม - ม 

1. ฮือ้ออือื่อ ตรงกบัโน้ตดนตร ี   มรด , ทลซ , ลซฟ ฯลฯ 
2. อื่อฮือ้ออื ตรงกบัโน้ตดนตร ี ลรด , มลซ , ซดท ฯลฯ 
3. เอ่อเฮอ้เออ ตรงกบัโน้ตดนตร ี มรด , ทลซ , ลซฟ ฯลฯ 
4. เอ่อเฮอ้เออ ตรงกบัโน้ตดนตร ี ลรด , มลซ , ซดท  ฯลฯ 
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 รูแ้ลว้ จดจ า ฝงัใจ  รูแ้ลว้ จดจ า ฝงัใจ 
- ด - ร - ด - ล - - ด ร ซ ม ร ด - - - ม - - ร ด - - - ม - - ร ด 

รอ้ง เสยีง เอือ้น ให ้ ไพเราะ เพราะพริง้เอย เฮอ้ เออ เอ่อ ฮือ้ ออื อื่อ 
- - - ด - - ร ด - - - ล - - ร ด - ม ร ด - ม ร ด - ล ร ด - ล ร ด 
เอ่อ เฮอ้ เออ อื่อ ฮือ้ ออื เฮอ้เออเอ่อ ฮือ้ออือื่อ เอ่อเฮอ้เออ อื่อฮือ้ออื 
- - - ด - ร - ล - ล - ร - ร - ด     
ออื ฮือ้ อื่อ สือ่ เสยีง ส า คญั     

เพลง หวัใจเสียงเอื้อน 
ประพนัธค์ ารอ้งโดย ครสูรุางค ์ดรุยิพนัธุ ์

ท านอง ดดัแปลงจากเพลงลาวต่อนก 2 ชัน้ 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ร ม - - ม ซ - ม - - - ล - ล - ร - ร 

  เสีย้ง เอือ้น สระ ออื เป็น เครื่อง มอื ปรบั แต่ง เน้ือ รอ้ง 
- - - - - - - ท - ร - ล - ซ ซ ล - - - ด - ล ด ด ซ ซ - ร - ร - ล 

 เสยีง เอือ้น สระ เออ เดนิ ท่วงท านอง ใหส้อดคลอ้ง เน้ือเพลง 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ร ม - ม- ซ - ซ - - - ร - ด - ล ล ด 

  เสยีง เอือ้น สระ เออ ประสม สาน เสยีง เอือ้น สระ ออื 
 - - - ซ - - ด ล - ด - ล - - - ล - ร - ด - ซ - ร - ซ - ล 
 สือ่ ส าเนียง เสยีงรอ้ง ให ้ คลอ้งจอง ขอ้งครบ บทเพลง 

- - - - - - - - - ด - ซ - ซ ม ร - - - ร - ซ - ม - - ล ด - - - ร 
  เด่น ชดั ทัง้ภาษา เตมิ ลลีา ใหง้าม งด 

- - ด ร ด ล - ล - - - ซ - ซ - ล - - - ล - - - ร - ซ ล ด ร - ร - ล 
ออื ฮือ้ ออือื่อ เพิม่ อรรถ (ถะ)รส ขบั ขาน สอดประสาน เสยีงเอือ้น 
- - ท ล - - - - - ซ - ด - ซ - ม - - ร ซ - ม - - - ด - - - ล - ร 

  เชื่อมโยง เน้ือ รอ้ง ให ้กลม กลนื รื่น โสต เรา้ 
- - ด ซ ดล - ล ซ - - - ล - ล - ล - - - ด - ล - ร - ร - ล - - - ล 
ออืฮือ้ ออือือ่ประดุจ ซอ คลอเคล้า เขา้ กระแส ส าเนียง กลอน 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ม ม - - - ร ม ม - - - ด - ด - - - ล 

  เสยีงเอือ้น สองพยางค ์ น าหนึ่ง พยางค ์ มาผสาน สมกนั 
 - ล - ร - - - ซ - ร - - - - - ล - ร - ด - ร - ซ - ร - ล 
 ออื ฮือ้ อื่อ ฮือ้ กลบั เสยีง กนั ฮือ้ อื่อ ฮือ้ ออื 

- - - - - - - - - ซ - ด - ซ ม ม - - ม ร ม ม - - - ด ด ร - ร ด ด 
  เสยีงเอือ้น สามพยางค ์ น าหนึ่ง พยางค ์ มาผสม สองพยางค ์

- - - - - - - ซ - - - ร - - - ซ - - - ร - ด - ร - - - ล - ร - ล 
 อื่อ ฮือ้ อื่อ ฮือ้ ออื ฮือ้ ออื ฮือ้ ออื 

- - - - - - - - - ซ - ด - ซ ม ม - - - ร - ซ - - - ด - ล - - ด ร 
  เสยีงเอือ้น สามพยางค ์ ทาง รอ้ง เรยีก ลกู กระทบ 

- - - - - - - ล - - - ล - - - ซ - - - ด - - ล ร - ร - - - ร - ล 
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 จง จ า จด ลกู กระทบ เสยีง ส าคญั 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ม ม - - ม ซ ม ม - - -ร - ด -ร - ร 

  เสยีง เอือ้น สีพ่ยางค ์ น าสอง พยางค ์ รอ้งทวน สองครัง้ 
- - - - - - - ล - - - ร - ล - ร - - ด ล ร ด - - - ร - ล - ร - ล 

 ออื ฮือ้ ออืฮือ้ สลบั เสยีงกนั ฮือ้อื ฮือ้ออื 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ม ม - - ม ร ม ม - - - ด - ด - ล ด ด 

  เสยีง เอือ้น หา้พยางค ์ น าหนึ่ง พยางค ์ มาราวม สีพ่ยางค ์
- - - - - ล - ร - - - ล - ร - ล - ล ด ล - ล - ด - ล ร ล - ร - ล 

 ออื ฮือ้ ออื ฮือ้ ออื เพิม่ระดบั ปรบัเป็น ออืฮือ้ออื หื๊อออื 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร ม ม - - ม ซ ม ม - - - - - ด - - ด ร 

  เสยีงเอือ้น หกพยางค ์ น าสาม พยางค ์ ลกู กระทบ 
- - - - - - - ล - - - - - ล - ซ - - - ด - - ด ร - ร - ร - - - ล 

 มา  บรรจบ ลกู กระทบ พบพอ้ง กนั 
- - - - - ล - ร - - - ล ท ล - ร - - - ร - ด - ร - ซ - ซ - ท ล ซ 

 ออื ฮือ้ ออื ฮือ้ ออื ฮือ้ นัน้ คอืรอ้ง ลกูเท่า ธรรมดา 
- - - - - - - - - ด - ล - ซ - ม - - - ซ - ม - - - ด ด ด - ล - ร 

  รอ้งเท่า ครัง้เดยีว นบั ได ้ ครึง่จงัหวะ หน้าทบั 
- - - - - ด - ล - - ล ซ - ซ - ล - - - ร - - - ด - ด - ร - ร - ล 

 นบัเตม็ จงัหวะ หน้าทบั รอ้ง เท่า ทวนซ ้า สองครัง้ 
- - - - - ล - ร - - - ล - ท ล ร - - - ล - ร ด ร - - - ล - ร - ม 

 ออื ฮือ้ ออื ฮือ้ออืฮือ้ หรอื ฮือ้ออืฮือ้ ออื ฮือ้ออื 
- - - - - - - - - ซ - ด - ซ ม ซ - ซ - ร - ม - - - - ด ด - - ล ร 

  อย่าลมื เสยีงเอื้อนออื เสยีงเอือ้น ออื พยางค ์ สดุทา้ย 
- - - - - - - ล - - - - - ล - ซ - - - ล - ด - ด - ร - ซ - - - ล 

 ให ้  กลายกลบั ปรบั เพิม่เป็น เสยีงเอือ้น เอย 
- - - - - ล - ร - - - ล - ท ล ล - -  - ร - ด - ร - - - ล - ท ล ล 

 ออืฮือ้ ออื ฮือ้ออืเอย ฮือ้ ออืฮือ้ ออื ฮือ้ออืเอย 
- - - - - - - - - ด - ล - ด - ซ - - - ด - ล - - - ด - ล - - ด ร 

  รอ้งเท่า เหล่าน้ี เอือ้น แบบ มมีาตร (ตระ)ฐาน 
- - - - - ซ - ร - - - ล - - ล ล - - - ด - - - ด - ล - - - ซ - ล 

 มาดแมน้ เรา ช านาญ เชีย่ว ชาญ การ ขบัรอ้ง 
- - - - - - - - - ซ - ด - ซ - ม - - - ม - ร - ม - ล - ร - ร ด ด 

  ควรตอ้ง พลกิแพลง แปลง เปลีย่นได ้ หลากหลาย รปูพยางค ์
- - - - - ล - ร - ล ท ล - ร - - - - - ร - - ล ซ - ล - ร - ลทล ล 

 ออื ฮือ้ ออืฮือ้ออื ฮือ้ ฮือ้ ออือื่อ ออืฮือ้ ออืฮือ้ออืเอย 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร - ม - ซ - ร - ม - - - ล ด ร - ด - ด 

  ทัง้ ยงั ปรบัเปลีย่น เสยีงเอือ้น ออื ใหเ้ป็นเสยีง เอือ้นเออ 
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- - - - - - - ล - - - ซ - - - ล - - ด ร - ร - ด - ร ล ท - ล - ล 
- - - - เสยีง เอือ้น ออื กบัเสยีง เอือ้นเออ นัน้เสมอ เคยีงกนั 
- - - - - - - - - ซ - ด - ร - ม - ซ - ม - ซ - - - ด ร ด - ด ด ด 

  ดงัแจก แจง เสีย้งเอือ้น ไว ้ คอืหวัใจ เพลงไทยเดมิ 

- ร - ดล - ซ - ท - - - ซ - ล - - - - ร ด - - ร ร - ซ - - - ล - ล 
ฮือ้ออือื่อ เพื่อเสรมิ สรา้ง สรรค ์ ทุกชน มุกชัน้ ได ้ เรยีนรู ้
- - - - - - - - - ซ - ด - ร - ด - ร - ม - ม - - - ล - ร ร ด ร ด 

  ใหค้ง อยู่ ยัง่ยนื นาน สบืสาน วฒันธรรม 
- - - ร - ดล - ซ - - ล ท - ซ - ล - - - ด ด ล - ด ซ ซ - ร ล ซ - ล 
ฮือ้ ออือื่อเอก (กะ)ลกัษณ์ เลศิล ้า ม(มอ) รดกไทย สถติไว ้ ในแหล่งหลา้ 

- - - - - - - - - ซ - ด - ร - ซ - - - ซ - ม - - ร ล ด ร - ร - ด 
  ลอืเลื่อง เฟ้ืองฟุ้ง รุ่ง เรอืง มเิสือ่มคลาย หายไป 

- - - ร ดล - ท ซ - ล - ท - ท ร ล - - - ล - - ร ด - ร -ซ มลซ - ล 
 มเิสือ่ม สลาย หายไป หาย ไป นะเจา้ อื่อฮือ้ออืเอย 

 
เพลง กลวิธีขบัรอ้งเพลงไทย 

ประพนัธค์ ารอ้งโดย ครสูรุางค ์ดรุยิพนัธุ ์
ท านอง ดดัแปลงจากเพลงนาคราช ชัน้เดยีว 

- - ด ด - - - ด - ด - ล - ด - ดฟ - ซ- ล ซ ฟ - ร - - - ร - ร - ดร 
รูร้อ้ง ลกั ยอ้ยโยน โหน ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย ลง จงัหวะ 
- - - ล - - ด ล - ล - ร - ด - ดฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - ม - ด - ร - - 
อกั ขระ ตอ้งชดั เจน ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย เน้นควบ กล ้า 

- - ล ด - - - ล - - - ซ ล ล - ด ฟ - ซ- ล ซ ฟ - ร - ร - ด - ร - - 
ลมหาย ใจ ตอ้ง ก าหนดฮือ้เออ่ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย จงจด จ า 
- - - ฟ - - ฟ ร - - ร ร - ฟ - ดฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - - ม ร - ร - - 
ม ี ระเบยีบ ฝึกหดั ท า ฮือ้เอ่อ เออฮือ้ เงอเออเอ่ย จนช า นาญ 

- - ล ล - - - ด - ฟ - ซ - ล - ดฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - - ม ร - ร - - 
พยางค ์ เอือ้น เอ่ยออก เสยีง ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย ส าเนียง รอ้ง 
- - ร ซ - - - ฟ - - ฟ ฟ - ฟ - ด ฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - ด - ด - ร - - 

ตอ้งคลอ้ง จอง ท านอง ใน ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย ใหอ้่อน หวาน 
- - ด ซ - - ล ด - - - ซ - ล - ดฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - ร - ร - ร - - 
รูอ้รรถ (ถะ)รส บท เพลง ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงเิออเอ่ย บรรเลง กานท ์
- - ฟ ซ - - ฟ ซ - - ฟ ฟ - ฟ - ดฟ - ซ - ล ซ ฟ - ร - ฟ - ด - ร - - 
ผสม ผสาน มรีะ บบ ฮือ้เอ่อ เออ ฮือ้ เงอเออเอ่ย ครบกฏ เกณฑ ์

 
  2) เพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชัน้ เช่น เพลงลาวค าหอม ลาวดวงเดือน เพลงแขกบรเทศ 2 ชัน้  
เพลงสรอ้ยสนตดั 2 ชัน้ เพลงเต่ากนิผกับุง้ 2 ชัน้เป็นต้น เพราะเป็นบทเพลงทีม่ที านองคุน้หู บทรอ้งไม่ยาวจนเกนิไป  
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มีท านองเอื้อนที่เรียงร้อยกันเป็นประโยคสัน้ ๆ เหมาะแก่การให้ผู้ เรียนขับร้องฝึกจดจ าทางร้องในท่วงท านอง  
และจงัหวะทีไ่ม่ซ ้าซอ้นจนเกนิไป 
  3) เพลงไทยประเภทเพลง เถา เช่น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงแขกต่อยหมอ้ เถา เพลงกล่อมนาร ี
เถา เพลงอาหนู เถา เถา เพลง เขมรพวง เถา เป็นต้น เพราะเป็นเพลงมกันิยมบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ถือเป็น  
การพัฒนาทักษะการขบัร้องด้วยบทเพลงที่มีท านองเอื้อนที่ลดหลัน่กนัไปตามอัตราจังหวะ 3 ชัน้ 2 ชัน้ ชัน้ดียว 
นอกจากนี้ครยูงัไดเ้พิม่เตมิเทคนิคลกูเล่นของการขบัรอ้งรปูแบบต่าง ๆ ลงไปในการขบัรอ้ง เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กเทคนิค
การขบัรอ้งทีย่ากขึน้ อนัเป็นการวางรากฐานสูก่ารต่อยอดการขบัรอ้งในบทเพลงขัน้สงูต่อไป   
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาแนวทางในการสอนขบัร้องเพลงไทยขัน้พื้นฐานของครูสุรางค์ ดุริพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ)  
ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยั ดงันี้ การสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานของครูสรุางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ มขี ัน้ตอน
การสอนดา้นทฤษฎ ีและ ดา้นปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเหมาะสม เป็นการสอนทีท่ าใหผู้เ้รยีนสามารถน าหลกัการขบัรอ้งระดบั
เบือ้งตน้ไปประยุกตเ์ขา้กบัการรอ้งในระดบัต่อไป ผูว้จิยัพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบั เจรญิใจ สนุทรวาทนิ ในเนื้อหาสาระ
ดงันี้ 1) เสยีง ต้องค านึงถึงคุณภาพเสยีง 2) ค าร้อง วธิรี้องที่ท าเสยีงให้ได้ความหมายชดัเจน 3) การเอื้อน รู้ทฤษฎ ี
การเอื้อนที่ถูกต้อง 4) จังหวะ จะต้องมีจังหวะตรงทุกช่วงไป 5) การหายใจ ควรซ่อนรอยต่อให้สนิทหายใจถูกที่  
6) การสรา้งอารมณ์ เช่น การเน้นค า การลกัจงัหวะ ฯลฯ 7) ความประณีต เปรยีบกบัการเขยีนหนังสอืดว้ยความบรรจง 
กล่าวไดว้่าครูมแีนวทางการสอนที ่ชดัเจน กระชบั จบัใจความง่าย ผูเ้รยีนสามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเองภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาแนวทางในการสอนขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานของครูสุรางค ์ดุรพินัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ ท าให้
ผูว้จิยัไดเ้หน็กระบวนการถ่ายทอดความรูใ้นการขบัรอ้งเพลงไทยขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างมหีลกัการตามทฤษฎกีาร
สอนทีเ่ป็นขัน้ตอนโดยแบ่งเป็นประเดน็ไดด้งันี้ 
 ครูสุรางค ์ดุรยิพนัธุ ์(ศลิปินแห่งชาติ) เป็นผู้มคีวามแตกฉาน มเีอกลกัษณ์ในการขบัร้องที่โดดเด่นเฉพาะตวั 
และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นวชิาการจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน สามารถสรุปการสอนขบัรอ้งขัน้พืน้ฐานได้
ดงันี้ 1. ขัน้เตรยีมการ การวเิคราะห์ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลโดยใชเ้กณฑ์การพจิารณาคุณลกัษณะ คอื 1) มารยาทของ
ผูเ้รยีน 2) มทีกัษะการฟงัหรอืโสตประสาทที่ด ี3) น ้าเสยีง คอื มแีกว้เสยีงทีด่สีามารถฝึกฝนพฒันาต่อได้ รวมถงึการ
สร้างเจตคติต่อการเรยีนขบัร้องเพลงไทยให้แก่ผู้เรยีน ท าให้ผู้เรยีนเกดิความเชื่อมัน่และรกัในการขบัร้องเพลงไทย  
2. ขัน้สอน มวีธิกีารถ่ายทอดความรูท้ีห่ลากหลาย พจิารณาจากความพรอ้มของผูเ้รยีนเป็นหลกั เน้นย ้าเรื่องหลกัการขบั
รอ้งทีถู่กต้อง โดยการย่อเน้ือหาการสอนใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ เพื่อใหผู้ม้ผีลสมัฤทธิบ์รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดมุ้่งหวงัไว ้
3. ขัน้วดัและประเมนิผล ไดม้กีารแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 1) ดา้นความถูกตอ้ง คอืการปฏบิตัทิกัษะการต่าง ๆ ของการขบั
รอ้งดะถูกตอ้งตามระเบยีบแบบแผน 2) ความไพเราะ คอืการขบัรอ้งดว้ยความใสใ่จในบทเพลงทีข่บัรอ้ง รื่องรายละเอยีด
ของค ารอ้งเสยีงเอือ้นทุกวรรคตอนจนท าใหเ้กดิความไพเราะ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผลซึ่งเป็นอาจารย์ 
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ผูเ้ป็นหลกัในการให้ความช่วยเหลอื ให้ค าปรกึษา และชี้แนะขอ้มูลในการศกึษางานวจิยัให้
ขา้พเจ้าอย่างดยีิง่ กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.รุจี ศรีสมบตัิ อาจารย์รณชยั บุญลอื ผู้ช่วยศาสตรจารย์  
สุธ ีจนัทร์ศร ีผูช้่วยศาสตรจารย์พงษ์ลดา ธรรมพทิักษ์กุล อาจารย์ณัฐพล นาคะเต ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจ ค าแนะน าในการปรบัปรุง แก้ไขเครื่องมอืวจิยัแก่ขา้พเจ้าจนสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์  
ดร.อนรรฆ จรณัยานนท ์ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัทีใ่หค้วามกรุณามาเป็นประธานสอบปรญิญานิพนธ ์กราบ
ขอบพระคุณครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์(ศลิปินแห่งชาต)ิ ครผููส้ละเวลาถ่ายทอดความรูด้า้นการขบัรอ้งเพลงไทยทัง้ภาคทฤษฎ ี 
และ ภาคปฏบิตัใิหแ้ก่ขา้พเจา้ คุณงามความดแีละประโยชน์อนัพงึมขีองปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่อง
บชูาพระคุณของบดิา มารดา ผูม้พีระคุณ และ ครอูาจรยท์ีใ่หค้วามกรุณาแก่ผูว้จิยัตลอดมา   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมกีารพฒัาการสรา้งแบบฝึกขบัรอ้งเพลงประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิม่ศกัยภาพดา้นการขบัรอ้งของผูเ้รยีน   
 2) ควรมีการเพิ่มเทคนิคลีลาต่าง ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านการขบัร้องของผู้เรียน  
น าไปสูก่ารขบัรอ้งทีส่งูขึน้  
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[1] ดนีญา อุทยัสขุ. (2561, ตุลาคม-ธนัวาคม). การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการถ่ายทอดความเป็นคตี   
 ศลิปินจากครุคตีศลิปินตน้แบบ:ครสูรุางค ์ดุรยิพนัธุ ์ศลิปินแห่งชาต ิผูม้คุีณูปการต่อพฒันาการดา้นคตีศลิป์ไทย.   
 วารสารครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 46(4): 168-187.   
[2] ณรุทธ ์สทุธจติต.์ (2541). จติวทิยาการสอนดนตร.ี กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
[3] สงบศกึ ธรรมวหิาร. (2545). ดุรยิางคไ์ทย. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
[4] ณรุทธ ์สทุธจติต.์ (2555). ดนตรศีกึษา:หลกัการและสาระส าคญั. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
[5] เจรญิใจ สนุทรวาทนิ. (2530). หลกัและวธิกีารขบัรอ้งของพระยาเสนาะดุรยิางค ์ขา้พเจา้ภมูใิจทีเ่กดิเป็นนกัดนตรไีทย. 
 กรุงเทพฯ: โรงพมิพเ์รอืนแกว้.  
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SWURES13-112 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google 
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บทคดัย่อ 

การพัฒนาการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสานรายวิชาการจดัการความรู้ทางสุขศึกษา โดยใช้บทเรยีน
ออนไลน์ Google Classroom และการเรยีนการสอนแบบเผชญิหน้า (Face to Face Learning) เป็นการวจิยัที่มี
ความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดวิธีระบบร่วมกบัการเรียนรู้แบบ 
น าตนเองประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้วิเคราะห์รายวิชา (2) ขัน้ออกแบบ (3) ขัน้การพัฒนาบทเรียน  
(4) ขัน้การน าไปใช้ และ (5) ขัน้การประเมินและปรับปรุงแก้ไข และมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ 
ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสทิธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน และ 3) ศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างคอื นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 19 คน ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง ทดลอง
ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนแบบผสมผสาน 2) แบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 3) แบบวดัความพงึพอใจ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณา  

ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษาของนิสติ
ระดบัปริญญาตรี ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม  
ขัน้ที่ 2 ฝึกการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ขัน้ที่ 3 ศกึษาคน้คว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรยีน ขัน้ที่ 4 แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 
ขัน้ที่ 5 น าเสนอผลงานขัน้เรยีน และขัน้ที ่6 การสะท้อนคดิ มคี่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E1/E2) เท่ากบั 82.40/85.15 2) ค่าดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน รายวชิา
การจดัการความรูท้างสุขศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตร ีเท่ากบั 0.5891 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนรูค้ิดเป็นร้อยละ 58.91 3) นิสติมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสานในรายวชิาการจดัการ
ความรูท้างสขุศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
 
ค าส าคญั: บทเรยีนแบบผสมผสาน  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความพงึพอใจ 
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Abstract 
The research of development of a blended learning management in Knowledge management of 

Health Education course using online lesson with Google Classroom and face-to-face learning has 
purposes included: 1) to develop the blended learning lessons by using a systematic approach and self-
directed learning, which are 5 steps such as (1) course analysis (2) design (3) lesson development (4) 
implementation and (5) evaluate and improve with an efficiency requirement of process/result (E1/E2) 
80/80, 2) to study an effectiveness index, and 3) to study the students satisfaction toward a blended 
learning management.The sample group was 19 undergraduate students of Physical Education Faculty, 
Srinakharinwirot University in the second semester of the academic year 2018, selected by the purposing 
sampling. The instruments used in this research were: 1) the blended learning lessons, 2) a learning 
achievement test and 3) a satisfaction test. Descriptive statistics were used to analyze the data.  

The results of this research were: 1) the teaching procedures of blended learning management 
in Knowledge management of Health Education course for undergraduate students consist of 6 step, that 
is, step 1 preparation, step 2 practice self-directed learning, step 3 self-study outclass, step 4 exchange 
learning, step 5 present the work, and step 6 reflective thinking, which had an efficiency of process/result 
(E1/E2)  82.40/85.15.  2)The effectiveness index of the blended learning management in Knowledge 
management of Health Education course of undergraduate students was 0. 5891, it means that the 
students had learning progress at 58.91 percentage.  3)  The overall students’  satisfaction toward the 
blended learning management in Knowledge management of Health Education course was a high level. 
 
Keywords: Blended Learning Management, Learning Achievement, Satisfaction 
 
บทน า 

แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ถูกจดัท าขึน้เพื่อแกป้ญัหาผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา และบรบิทสภาพแวดล้อมทุกดา้นทีม่ผีลกระทบต่อการศกึษา โดยมเีป้าหมายส าคญัคอื มุ่งให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันเวทีโลก ปญัหาที่มี
ความส าคญัที่ต้องได้รบัการแกไ้ข คอื ปญัหาดา้นการใช้สื่อ เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า 
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์มากกว่าการน าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการ
เรยีนการสอน และการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนและจดักระบวนการเรยีนรู้ ครูและผูเ้รยีนน าความรู้ด้านเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยประกอบกับสถานศึกษามีจ านวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรบัใช้สื่อไม่เพียงพอท าให้ล้าสมัยรวมทัง้ครูยงัไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างแทจ้รงิและผูเ้รยีนไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่ปญัหาน้ีเป็นสว่น
หนึ่งทีท่ าใหผู้เ้รยีนขาดแรงจงูใจและขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ [1]  

ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนมกีารเปลีย่นแปลง ท าใหเ้ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทต่อ
การจดัการศกึษามากขึน้ และน ามาใช้เป็นเครื่องมอืที่สนับสนุนให้ผู้เรยีนศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูลตามสิง่ที่ผู้เรยีนสนใจ 
โดยแหล่งขอ้มูลทีค่น้หานัน้ต้องมคีวามน่าเชื่อถอื เพื่อทีผู่เ้รยีนจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาวเิคราะหแ์ละแปลงออกมาเป็น
ความรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสร้างความรู้ ที่ เกิดจากการสืบค้น น าไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต  
ซึง่สิง่เหล่านี้เกดิจากการทีผู่เ้รยีนไดร้บัการเรยีนการสอนทีม่คีวามยดืหยุ่น มกีารกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รยีนเกดิ
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ความสงสัยและต้องการที่จะค้นหาค าตอบ ต้องการที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้ว ดังนัน้
กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการคิดวิเคราะห์  
และแกป้ญัหา ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์และการมปีฏสิมัพนัธก์นัของผูเ้รยีน โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามยดืหยุ่น 
เน้นการสบืค้น ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ และผู้เรยีนเคารพคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย โดยผู้สอนยดึผู้เรยีน 
เป็นส าคญั [2] 

การเรยีนรู้แบบผสมผสาน หรือ Blended Learning เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งการ
พฒันาการดา้นเทคโนโลย ีเป็นการบูรณาการทีป่รบัใชเ้ทคโนโลยกีบัการสอนแบบปกต ิเพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ี่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล [3] ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่ป็นกรณีศกึษาการน าการเรยีนรูแ้บบผสมผสานไปใชใ้น
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน การพฒันารูปแบบ สงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใชเ้ทคนิค
ทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ปณิตา วรรณพริุณและปรชัญนันท์ นิลสุข [4] ได้ท าการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัผลของการเรยีน
แบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปญัญาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
พบว่า นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่รยีนดว้ยจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญามคีะแนน
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

พลอยไพลิน ศรีอ ่าดี [5] ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
แก้ปญัหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปญัหาและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศกึษาความสามารถในการ
แก้ปญัหาของนักเรยีนที่เรยีนแบบผสมผสานด้วยกจิกรรมการเรยีนแบบแก้ปญัหา เรื่องหลกัการแก้ปญัหาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2)เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนทีเ่รยีนแบบ
ผสมผสานดว้ยกจิกรรมการเรยีนแบบแกป้ญัหา เรื่อง หลกัการแกป้ญัหาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 3) เพื่อศกึษา
ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีต่อการเรยีนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรยีนแบบแก้ปญัหา เรื่อง หลกัการ
แกป้ญัหาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวจิยัพบว่า 1)ผลคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่เรยีนแบบผสมผสานด้วยกจิกรรมการเรยีนแบบแก้ปญัหา อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากบั 79.73 2) ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีนแบบผสมผสานด้วย
กจิกรรมการเรยีนแบบแกป้ญัหา หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ความคดิเหน็
ของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนแบบผสมผสานด้วยกจิกรรมการเรยีนแบบแกป้ญัหา พบว่า นักเรยีนมคีวามคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 

ปรมาภรณ์ เวยีงวเิศษ และทว ีสระน ้าค า [6] ศกึษาผลของบทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูร้่วมกนัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่าบทเรยีนแบบผสมผสานมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.25/80.42 
2) คะแนนการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนของผู้เรยีนที่เรียนด้วยบทเรยีนแบบผสมผสาน สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนดว้ยบทเรยีนแบบผสมผสานอยู่ในระดบั 
“มาก” 

ประทวน คล้ายศร ีและทศันีย์ ชาติไทย [7] ท าการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน โดยใชแ้นวคดิการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปญัญา ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรยีนรู้แบบผสมผสาน ส าหรบั
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1)  หลักการ  
2)วตัถุประสงค ์3) เนื้อหา 4) กจิกรรมการเรยีนการสอน และ 5) การวดัและประเมนิผล ม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) การ
ตระหนกัรู ้2) การวางแผน 3) การก ากบั และ4) การประเมนิผล ดา้นความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอน
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.21 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.45  
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 สุรพงษ์ สุขเกษฒ [8] ท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พื้นฐานส าหรบันิสิตปรญิญาตรี พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
ม ี4 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบที ่1 ปจัจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูส้อน ผูเ้รยีน หลกัสตูร สื่อการเรยีนการสอน 
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล องคป์ระกอบที ่2 กระบวนการ โดยมกีารปฐมนิเทศในสปัดาหแ์รก 
หลงัจากนัน้แต่ละสปัดาหจ์ะมขี ัน้ตอนการเรยีนการสอนดงันี้ 1) กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสือ่ออนไลน์นอก
ชัน้เรยีน 2) กจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน มีกจิกรรมย่อยดงันี้  2.1) ทดสอบระหว่างเรยีน 2.2) ทบทวนความรู ้ 
2.3) ก าหนดประเด็นปญัหา 2.4) กิจกรรมกลุ่มย่อย 2.5) การประเมินผล องค์ประกอบที่  3 ผลลัพธ ์ 
และองค์ประกอบที่ 4 ขอ้มูลยอ้นกลบั มคี่าประสทิธิภาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E1/E2) 
เท่ากบั 81.50/83.66 นิสติทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานรายวชิาคอมพวิเตอรส์ารสนเทศขัน้
พืน้ฐานส าหรบันิสติปรญิญาตร ีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 
และนิสติมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดบัมาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัผลการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
การสงัเคราะห์รูปแบบ การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนสามารถสรุปได้ว่าการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน 
เป็นการเรยีนที่ใชก้จิกรรมทางออนไลน์ผสมผสานกบัการเรยีนในห้องเรยีนโดยใช้สื่อที่มคีวามหลากหลายจดัให้
เหมาะกบับรบิทและสถานการณ์การเรยีนรู ้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่ ัง้ไวภ้ายหลงัการเรยีน ซึง่ไม่มเีกณฑท์ีต่ายตวัว่าควรจะผสมผสานกนัในสดัสว่นเท่าไหร่ 
แต่เน้นการจดักิจกรรมที่มุ่งผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนภายใต้การออกแบบที่เหมาะสม เช่น รวมรูปแบบการเรยีน 
การสอน รวมวธิกีารเรยีนการสอน รวมการเรยีนแบบออนไลน์ และรูปแบบการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนท าให้
ผูส้อนและผู้เรยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  จงึส่งผลให้
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน เป็นทีน่ิยมโดยเฉพาะคณาจารยร์ะดบัอุดมศกึษาทีน่ ามาพฒันาการเรยีน
การสอนและเหน็ผลชดัเจน ดว้ยจากสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน และผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรู้
มาก และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษามคีวามพรอ้มทีจ่ะจดัการเรยีนรูแ้บบ
ออนไลน์ ทีส่ามารถเพิม่การตดิต่อและมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนัในชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้ จงึเป็นเหตุผลที่ท าใหร้ปูแบบการ
เรยีนรูแ้บบผสมผสานจะขยายแนวคดิออกไปสูก่ารศกึษาของไทยไดทุ้กระดบั 

โดยรายวชิาทีน่ ามาใชเ้ป็นรายวชิาในการศกึษาครัง้นี้ คอื เน้ือหารายวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษา
(Knowledge Management in Health Education) หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตสาขาวชิาสุขศกึษา คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นรายวชิาเลอืก และเป็นรายวชิาที่มีเนื้อหาในค าอธบิายรายวชิาในหลกัสูตร 
สอดคลอ้งและเอือ้ต่อการน าแนวคดิดงักล่าวมาจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานและประกอบกบัเนื้อหาส่วนใหญ่เป็น
เนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้เรยีนใช้การคิดวเิคราะห์ ใช้แนวคิดในการวางแผนก ากบั สามารถติดตามและประเมินผล 
การจดัการความรู ้และเทคนิคการจดัการความรูเ้พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศกึษารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยน าเทคโนโลยกีารเรยีนออนไลน์ ผสมผสานกบัการเรยีนแบบดัง้เดมิ ซึง่เรยีกว่า 
Blended Learning เพื่อต้องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน และความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบ และในรายวิชาดังกล่าวซึ่งคณะผู้วิจยัจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต ์ 
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Classroom ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (SWU Google Apps for Education) จดัการเรยีนการสอนใหก้บันิสติทีล่งทะเบยีน
ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้คณะผู้วจิยัได้ศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใช้
แนวคดิวธิรีะบบร่วมกบัการเรยีนรู้แบบน าตนเอง ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้วเิคราะห์รายวชิา (2) ขัน้
ออกแบบ (3) ขัน้การพฒันาบทเรยีน (4) ขัน้การน าไปใช ้และ (5) ขัน้การประเมนิและปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้ศกึษา
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แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนให้
เขา้กบัการเรยีนรู ้ในศตวรรษที ่21 และเกดิผลสมัฤทธิส์งูสุดต่อนิสติ ทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนในวชิานี้ และในรายวชิา
อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานในรายวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษาของนิสติระดบั
ปรญิญาตรใีหม้คี่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E1/E2) ตามเกณฑ ์80/80  

2. ศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานในวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษา
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี

3. ศึกษาความพึงพอใจของนิสติระดบัปรญิญาตรีที่มีต่อการเรยีนการสอนด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบ
ผสมผสาน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 

เป็นนิสติการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาสุขศกึษาชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 1 ห้องเรยีน จ านวน 19 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา การจดัการความรูท้างสุขศกึษา คดัเลอืก
กลุ่มตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  
  1. การจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน จ านวน 7 สปัดาห ์ในเน้ือหารายวชิา การจดัการความรูท้างสขุศกึษา 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาสุขศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมเีหตุผลในการ
เลอืกวชิาคอื เป็นรายวชิาทีม่เีน้ือหาในค าอธบิายรายวชิาในหลกัสตูร สอดคลอ้งและเอือ้ต่อการน าแนวคดิดงักล่าว  
ประกอบกบัเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่กระตุ้นให้ผูเ้รยีนใชก้ารคดิวเิคราะห์ ใช้แนวคดิในการวางแผนก ากบั  
ตดิตามและประเมนิผลการจดัการความรู ้และเทคนิคการจดัการความรูเ้พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

คณะผู้วิจ ัยด าเนินการสร้างตามแนวคิดของ Seels & Glasgow [9] โดยใช้แนวคิดวิธีระบบ (System 
Approach) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดังนี้  (1) ขัน้วิเคราะห์รายวิชา ซึ่งศึกษาเนื้อหา หลักสูตร เอกสารต ารา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (2) ขัน้ออกแบบ เป็นการน าวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้ป็นฐานแลว้ออกแบบเพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน ภายใต้ประเภทของการเรยีนรู ้(Taxonomy) บรบิทที่เกีย่วขอ้ง (Local Context) ไดแ้ก่ 
การท างาน (On-The-Job) การฝึกปฏิบัติ (Practicum) ในห้องเรียนและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration)  
(3) ขัน้การพฒันาบทเรยีน ภายใต้ 3 องคป์ระกอบคอื (3.1) แบบไม่ผสานเวลา (Asynchronous) ไดแ้ก่ ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์กระดานขอ้ความ เวทเีสวนาและการสนทนาแบบปฏิสมัพนัธ์ เครื่องมอืที่ใช้องค์ความรูเ้ป็นฐาน 
ระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนการเรียน ระบบบรหิารจดัการเนื้อหาเรยีนรู้ ระบบบรหิารจดัการเรยีนรู้ เว็บ
บราวเซอร ์ระบบตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีนการตดิตามงานทีม่อบหมายการทดสอบ การทดสอบก่อนเรยีน 
และการชีแ้นะแบบมสี่วนร่วม (3.2) แบบผสานเวลา (Synchronous) ไดแ้ก่ หอ้งปฏบิตักิารแบบออนไลน์ Google 
Classroom และ (3.3) แบบเผชญิหน้า (Face-to-Face) ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนแบบดัง้เดมิการเรยีนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(4) ขัน้การน าไปใช้ เป็นการน าระบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานไปใช ้โดยการก าหนดประเดน็แนว
ทางการน าไปใช้ การวางแผนการน าไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็นอื่น ๆ  
ทีอ่าจเกีย่วขอ้งใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าระบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมสานไปใช ้ไดแ้ก่ 
ผูเ้รยีนเพื่อนร่วมเรยีน ผู้สอน และมหาวทิยาลยั และ (5) ขัน้การประเมนิและปรบัปรุงแก้ไข เป็นการวดัและการ
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ประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานท าโดยการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (Achieve 
Objectives) ของผูเ้รยีนโดยเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานทัง้นี้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิมคี่าเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา อยู่ในระดบัดมีาก
ดงัภาพที ่1  

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 รปูแบบการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
 

โดยมรีายละเอยีดของการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอยีดของการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานวชิาการจดัการความรูท้างสขุศกึษา 

สปัดาห ์ เน้ือหา 
รวม 
(ช.ม.) 

จ านวนเวลา  

Online learning Face to face 
1 การจดัการความรูค้อือะไร จ าเป็นแค่ไหนทีต่อ้งใช้

การจดัการความรูก้บังานสุขศกึษา 
3 90 นาท ี 90 นาท ี 

(แนะน ารายวชิา และ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วม Course) 

2 โมเดลการจดัการความรู ้ 3 120 นาท ี 60 นาท ี
3 ฐานความรูก้บัและองคก์ารยุคใหม ่ 3 120 นาท ี 60 นาท ี
4 การจดัการความรูแ้ละการบรหิารองคก์ารเพือ่การ

เรยีนรู ้  
3 120 นาท ี 60 นาท ี

5 การถอดบทเรยีนจากงานสุขศกึษา 3 120 นาท ี 60 นาท ี
6 การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากงานสุขศกึษา 3 120 นาท ี 60 นาท ี
7 การถ่ายทอดความรูเ้พือ่พฒันางานสขุศกึษา 3 90 นาท ี 90 นาท ี 

(การทดสอบหลงัเรยีน) 

  Total 21 13  8 

3. การประเมนิผลลพัธข์องกระบวนการจดัการเรยีนรู้

2. ขัน้ตอนส าหรบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง

1. การเตรยีมการ

การจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning)

E-Learning (60%)

Google Classroom 

Face to Face (40%)

การเรยีนรูโ้ดยผูส้อน/ผูเ้รยีนเป็นส าคญั
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  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานจ านวน 3 ท่าน โดยแบบประเมิน
คุณภาพบทเรยีนผสมสาน พบว่า คุณภาพของบทเรยีนอยู่ในระดบัดมีาก (X̅ = 4.53) แสดงผลสรุปคุณภาพของบทเรยีน
ผสมผสาน ไดด้งัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลการประเมนิบทเรยีนผสมผสานจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมนิ 
กรรมการประเมนิคุณภาพสือ่ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 X̅ S.D. ระดบัการประเมนิ 
1. ดา้นวตัถุประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 ดมีาก 
2. ดา้นเนื้อหา 4.67 4.50 4.33 4.50 0.17 ดมีาก 
3. ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม 
   การเรยีนการสอน 

5 4 4 4.33 0.58 ด ี

4. ดา้นวธิกีารประเมนิการ 
   จดัการเรยีน 

5 4.5 4.33 4.61 0.35 ดมีาก 

รวมเฉล่ีย 4.92 4.25 4.42 4.53 0.42 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพที่มต่ีอบทเรยีนผสมผสาน จ านวน 3 ท่าน  

ได้คะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.53) เมื่อเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉลี่ยจะได้ที่ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง 
บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทัง้นี้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
จ านวน 3 ด้าน กล่าวคือด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา และด้านวิธีการประเมินการจดัการเรียน และอยู่ในระดับด ี 
จ านวน1ดา้น คอื ดา้นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

2. แผนการจดัการเรยีนรู้ด าเนินการสร้างโดยศึกษาเนื้อหา หลกัสูตร เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัการความรู ้และองคค์วามรู้สุขศกึษา จ านวน 7 แผน น าไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบใหค้ าแนะน า
แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้มคี่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่ากบั 
0.86   

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสร้างโดยศึกษาจุดมุ่งหมาย ก าหนดเนื้อหา และพฤติกรรม  
สรา้งแบบทดสอบ จ านวน 40 ขอ้ น าแบบทดสอบ ไปเสนอผู้เชีย่วชาญและน าไปทดลองใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อหาคุณภาพ พบว่า มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.35 ถงึ 0.84 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.82 

4. แบบวดัความพงึพอใจที่มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั สรา้งโดยใชแ้นวคดิของทาบา (Taba) [10] มขีอ้ค าถาม 15 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงค ์3 ขอ้ 
2) เน้ือหา 3 ขอ้ 3) วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 4 ขอ้ และ 4) วธิกีารประเมนิผล 5 ขอ้ และความพงึพอใจ
โดยรวม 1 ขอ้ แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ม ี5 ระดบั เรยีงจากระดบัความพงึพอใจมากที่สุดถึงระดบั
ความพงึพอใจน้อยที่สุดน าแบบวดัที่สรา้งขึน้ไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญและน าไปทดลองใชก้บันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อหาคุณภาพ โดยพบว่า แบบวดัความพงึพอใจ มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.42 ถงึ 0.85 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.90 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
1. ก่อนการเปิดกระบวนการเรยีน คณะผู้วจิยัไดป้ระชุมเพื่อปรกึษาความเหมาะสมในการก าหนดหวัขอ้

รูปแบบการการสอน ในเนื้อหาซึ่งมีทัง้หมด 15 เรื่อง ใช้เวลาในการสอน เรื่องละ 3 ชัว่โมง คณะผู้วจิยัได้เลอืก
เน้ือหาทีเ่หมาะสมการบรรยาย 7 เรื่อง ใชก้ารสอนโดยบทเรยีนออนไลน์ Google Classroom 
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2. คณะผู้วิจ ัยเปิดกระบวนวิชาผ่าน Google Classroom ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และจดัเตรยีมเนื้อหาบทเรยีนทัง้ 7 เรื่อง น าไปแสดงบนระบบ 

3. คณะผู้วิจยัได้ชี้แจงให้นิสติเข้าใจถึงกระบวนการเรยีนการสอน โดยอธิบายถึงหวัข้อที่จะเรียนแบบการ
บรรยายในชัน้เรยีนอเีลริน์นิ่งผ่านระบบ Google Classroom ในวนัแรกทีเ่ปิดกระบวนวชิาทัง้นี้คณะผูว้จิยัไดแ้จง้ใหน้ิสติ
ทราบในชัน้เรยีน และอธบิายให้นิสติเขา้ใจถงึสทิธทิี่จะปฏเิสธการเขา้ร่วมวจิยัซึ่งจะไม่มผีลต่อการประเมนิผลการเรยีน
การสอนในวชิานี้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

4. ในระหว่างการเรยีนการสอนคณะผู้วจิยัได้โพสต์ข้อความสื่อสารกบันิสติเป็นระยะ ๆ เช่น การมอบหมาย
งาน การเปลีย่นแปลงสถานทีเ่รยีน ประกาศต่าง ๆ รวมทัง้มกีารตดิตามความกา้วหน้าและปญัหาอุปสรรคเป็นระยะ 

5. ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยบทเรยีนแบบผสมผสานของนิสติการศกึษา
บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จ านวน 1 หอ้งเรยีน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษา จ านวน 19 คน ใชเ้วลาท าการทดลอง 7 ครัง้ 
ครัง้ละ 3 ชัว่โมง 

6. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะผู้วิจ ัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) และสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
1. วเิคราะหห์าประสทิธภิาพบทเรยีนแบบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสขุศกึษาตามเกณฑ ์80/80

โดยใชส้ตูร E1/E2 [ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)/ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)]  
2. วเิคราะหห์าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness index: E.I.) ของเผชญิ กจิระการ และสมนึก ภทัทยิธนี [11] 

ของการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานรายวชิาการจดัการความรูท้างสขุศกึษาโดยใชส้ตูรการหาค่า E.I. 
 

ดชันีประสทิธผิล = ผลรวมของคะแนนหลงัเรยีนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรยีนทุกคน 
  (จ านวนผูเ้รยีน x คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรยีนทุกคน 
 
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการจัดการความรู้ทาง 
สขุศกึษาของนิสติปรญิญาตร ีโดยใชค้่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจยั  
ผลการวจิยัพบว่า   
1. การจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตรี 

มปีระสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E1/E2) เท่ากบั 82.84/85.15โดยมขีัน้ตอนกจิกรรม
หรือวธิีการจดัการเรยีนรู้ ประกอบไปด้วย 6 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ที่ 1 เตรยีมความพร้อม หมายถึงการจดัเตรยีม
ผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนด้วยการฝึกทกัษะพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองนอกเวลาใหก้บั
ผูเ้รยีน ได้แก่ ฝึกการฟงัการอ่าน การเขยีน การตัง้ค าถามการสะท้อนคดิ และฝึกการสบืค้นสารสนเทศ ขัน้ที่ 2  
ฝึกการเรยีนรู้แบบน าตนเองหมายถึง การฝึกให้ผู้เรยีนวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ก าหนด
เป้าหมายในการเรยีนวางแผนการเรยีนโดยจดัท าเป็นสญัญาการเรยีน ขัน้ที ่3 ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกเวลา
เรียน เป็นขัน้ที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรยีนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ขัน้ที ่4 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นการน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรยีนมาท ากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
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ในชัน้เรยีน ขัน้ที ่5 น าเสนอผลงาน เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้รยีนน าเสนอผลงานหรอืหลกัฐานการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาการเรยีนโดยใช ้ICT เป็นเครื่องมอื เพื่อใหก้ลุ่มช่วยกนัแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากผูอ้ื่น
เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขผลงานใหด้ยีิง่ขึน้และ ขัน้ที ่6 การสะทอ้นคดิ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนประเมนิตนเอง ประเมนิการ
มสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิกลุ่ม ขอ้ด ีขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิ  

2. ค่าดชันีประสทิธผิลของการจดัเรยีนรูแ้บบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสขุศกึษาของนิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีเท่ากบั 0.5891 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 58.91 

3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน ผลจากการวดัความพงึพอใจของ
นิสติที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน จ านวน 19 คน ดว้ยแบบวดัความพงึพอใจ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
ปลายเปิดเพื่อเสนอแนะความคดิเหน็ และขอ้ค าถามปลายปิด ซึง่มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับประกอบด้วย 5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย  
และ 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ โดยแบ่งการวดัเป็น4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นเนื้อหา ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนและ ดา้นวธิกีารประเมนิจดัการเรยีน จ านวน 15 ขอ้ มรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 ดงันี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนแบบผสมผสาน 
รายการประเมิน X  S.D. แปลผล ล าดบัท่ี 

1. มรีปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 4.54 0.51 มากทีส่ดุ 1 

2. สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง  4.49 0.56 มาก 2 

3. เขา้ถงึเนื้อหา ไดง้่าย สะดวกและรวดเรว็  4.49 0.51 มาก 2 

4. เพิม่ทกัษะการเรยีนรูใ้นเนื้อหาแต่ละบทเรยีน 4.46 0.56 มาก 3 

5. จดัสรรเวลาในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.40 0.64 มาก 4 

6.สามารถเขา้ถงึเนื้อหาไดทุ้กเวลาและสถานที ่ 4.40 0.60 มาก 4 

7. สือ่สารกบัอาจารยผ์ูส้อนไดส้ะดวกและเขา้ถงึง่าย 4.40 0.76 มาก 4 

8. เขา้ใจในบทเรยีนแต่ละบทมากขึน้ 4.38 0.64 มาก 5 

9. มคีวามรบัผดิชอบและมวีนิยัในตนเอง 4.38 0.55 มาก 5 

10. อยู่ในบรรยากาศของการเรยีนรู ้ 4.34 0.59 มาก 6 

11. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้ 4.34 0.59 มาก 6 

12. ไดเ้รยีนรูไ้ดท้นัเหตุการณ์และต่อเนื่อง 4.34 0.63 มาก 6 

13. ใชเ้สรภีาพในการเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจ 4.29 0.57 มาก 7 

14. ประเมนิความสามารถและความกา้วหน้าของตนเองได ้ 4.22 0.71 มาก 8 

15. มกีารคดิและคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 4.22 0.67 มาก 8 

รวม 4.38 0.60 มาก - 

 
จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนผสมผสานดว้ย

ค าถามปลายปิด พบว่า ภาพรวมความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลีย่ความพงึพอใจเท่ากบั X̅ = 4.38, S.D. 
= 0.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุไดด้งันี้ 

1) มรีปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย (X̅ = 4.54, S.D. = 0.51) 2) สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ย
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ตนเอง (X̅ = 4.49, S.D. = 0.56) และเขา้ถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเรว็ (X̅ = 4.49, S.D. = 0.51) 3) เพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละบทเรียน (X ̅= 4.46, S.D. = 0.56) 4) จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(X̅ = 4.40, S.D. = 0.64) สามารถเขา้ถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.60) และ สื่อสารกบั
อาจารยผ์ูส้อนไดส้ะดวกและเขา้ถงึง่าย (X̅ = 4.40, S.D. = 0.76) 5) เขา้ใจในบทเรยีนแต่ละบทมากขึน้ (X ̅= 4.38, 
S.D. = 0.64) และมคีวามรบัผดิชอบและมวีินัยในตนเอง (X̅ = 4.38, S.D. = 0.55) 6) อยู่ในบรรยากาศของการ
เรยีนรู ้(X̅= 4.34, S.D. = 0.59) มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้ (X̅ = 4.34, S.D. = 0.59) และไดเ้รยีนรูไ้ด้
ทนัเหตุการณ์และต่อเนื่อง (X ̅= 4.34, S.D. = 0.63) 7) ใชเ้สรภีาพในการเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจ (X̅ = 4.29, S.D. = 
0.57) 8) ประเมนิความสามารถและความกา้วหน้าของตนเองได ้(X̅ = 4.22, S.D. = 0.71) และมกีารคดิและคน้ควา้
หาความรูเ้พิม่เตมิ (X̅ = 4.22, S.D. = 0.67) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบวดัความพึงพอใจของนิสติที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานด้วย
ค าถามปลายเปิด พบว่า  

1) นิสติสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชด้ว้ยตนเอง ดงัตวัอย่างเช่น “ท าใหไ้ดน้ าความรูจ้ากการเรยีนไป
ใชไ้ดจ้รงิ” “ไดป้ระยุกต์ใชก้ารเรยีนรูห้ลายวธิี” “ไดเ้ชื่อมโยงความรูก้บัเหตุการณ์ปจัจุบนั เชื่อมโยงกบัความรูแ้บบ
อื่นๆ” “ไดม้กีารประยุกตค์วามรูใ้ชใ้นหลายๆ ดา้น และเป็นการทบทวนความรู”้ 

2) การจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองดังตัวอย่างเช่น “ท าให้มีโอกาสได้คิดวิเคราะห์เองได้” 
“สามารถจดัสรรเวลาในการเรยีนรูด้้วยตวัเองได้” “เลอืกเวลาที่พรอ้มเรยีนให้กบัตนเอง” “ท าให้มอีสิระว่าจะเลอืก
เรยีนเมื่อไรตามทีต่อ้งการได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเรยีนในหอ้งเรยีนอย่างเดยีว” 

3) นิสติมคีวามรบัผดิชอบและวนิยัในตนเอง ดงัตวัอย่างเช่น “ไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง ฝึกความรบัผดิชอบ” 
“ฝึกเป็นคนรูจ้กัวเิคราะห์” “เกดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ท าใหม้กีารใหค้วามคดิสรา้งสรรคข์องตวัเอง ไม่ใช่
เป็นการเรยีนทีน่่าเบื่อหน่าย” “ท าใหม้กีารคน้ควา้เพิม่เตมิ” “ฝึกวนิัยในการเรยีนและความรบัผดิชอบ” “ท าให้รูจ้กั
พึง่ตนเองในการเรยีนรูเ้ป็นการฝึกวนิยัในตวั” “สง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง” เป็นตน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัมกีารอภปิรายผลไดด้งันี้  
1. การจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสุขศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาตร ี  

มคี่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E1/E2) เท่ากบั 82.40/85.15 เป็นผลจากการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประกอบขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอนกล่าวคือ ขัน้ที่ 1 เตรียมความพร้อม  
ขัน้ที่ 2 ฝึกการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ขัน้ที่ 3 ศกึษาคน้คว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรยีน ขัน้ที่ 4 แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 
ขัน้ที ่5 น าเสนอผลงาน และขัน้ที ่6 การสะทอ้นคดิ ประยุกต์ใช้แนวคดิของ Seels & Glasgow [9] โดยใชแ้นวคดิ
วิธีระบบ (System Approach) ร่วมกับการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self–Directed Learning) ซึ่งส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนตลอดจนบทเรยีนแบบผสมผสานเป็นการเรยีนการสอนที่อาศยัสื่อการสอน
หลาย ๆ ชนิด ผสมผสานกนัไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ทคโนโลย ีการจดักจิกรรมการสอนเพื่อสรา้งรูปแบบการเรยีนการ
สอนให้เหมาะสมกบัผู้เรยีนทัง้นี้การเรยีนแบบผสมผสานนัน้จะเป็นการดงึคุณสมบตัิเด่นของการเรยีนในชัน้เรยีน
และการสอนออนไลน์โดยค านึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ได้บทเรียน  
แบบผสมผสานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด สอดคลอ้งกบัปณิตา วรรณพริุณ และปรชัญนนัท ์นิลสขุ [4] 
พลอยไพลนิ ศรอี ่าด ี[5] ปรมาภรณ์ เวยีงวเิศษ และทว ีสระน ้าค า [6] สุไลมาน ยะโก [12] ที่พบว่าบทเรยีนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ  83.33/82.40 และสอดคล้องกับ 
สุพจน์ ดอกจันกลาง [13] ที่พบว่า บทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้ปญัหาเป็นฐานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และการสือ่สารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.92/86.75 
2. ค่าดชันีประสทิธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการจดัการความรู้ทางสุขศึกษา 

ของนิสติระดับปรญิญาตรี เท่ากบั 0.5891 แสดงว่า นิสติมีความก้าวหน้าทางการเรยีนรู้คิดเป็นร้อยละ 58.91
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่ องมาจากบทเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนที่มีการน าเสนอเนื้อหาวิชา 
โดยผสมผสานวธิีออนไลน์และวธิีเผชญิหน้าในชัน้เรยีน สดัส่วนร้อยละ 60 /40 มีการน าเสนอผ่านอนิเทอร์เน็ต  
เช่น กระดานสนทนา และบางส่วนน าเสนอในชัน้เรยีน ซึ่งเป็นการดึงคุณสมบัติเด่นของการเรียนในชัน้เรียน  
และการเรยีนออนไลน์โดยค านึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบตัิของผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยบทเรียนออนไลน์ 
ที่คณะผู้วิจยัสร้างขึ้นยงัมีการน าเสนอเนื้อหาที่ชดัเจนเข้าใจง่ายมีการน าเสนอที่น่าสนใจนิสติสามารถทบทวน
เน้ือหาไดต้ลอดเวลาและสามารถตดิต่อกบัผูส้อนผ่านบทเรยีนแบบผสมผสานไดเ้มื่อมปีญัหาหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดีดังที่ ยุรนันท์ พลายละหาร [14] ได้กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บจะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล 
และเน้ือหาการเรยีน ตลอดจนการฝึกทกัษะต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นและใชเ้วลาทีม่คี่าในชัน้เรยีน นักเรยีนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะการคดิการตดัสนิใจการแก้ปญัหา สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสุพจน์ ดอกจนักลาง [13] ที่พบว่าค่าดชันี
ประสทิธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปญัหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.7854 
นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 78.54 
 3. นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนแบบผสมผสาน รายวชิาการจดัการความรูท้างสขุศกึษา
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีเ่ป็นเช่นน้ีเนื่องจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนแบบผสมผสานเป็นการเรยีนเนื้อหาในชัน้เรยีน
ปกติร่วมกนักบัการเรยีนการสอนบนเวบ็ ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน ที่มบีรรยากาศการ
เรียนที่ไม่ตึงเครียดผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับคชากฤษ เหลี่ยมไธสง [15] ที่สรุปไว้ว่า  
การผสมผสานระหว่างการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนปกตกิบัการเรยีนการสอนบนเวบ็ทีมุ่่งเน้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศในการเรยีนรูว้ธิกีารสอนของผู้สอน รูปแบบการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนสื่อการเรยีนการสอนช่องทางการสื่อสารและรูปแบบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อนผูเ้รยีนกบัผู้เรยีน
ผู้เรยีนกบัเนื้อหาผู้เรยีนกบับรบิทในการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดจากการเรยีนการสอนอกีทัง้บทเรยีนแบบผสมผสานที่คณะผูว้จิยั
พฒันาขึ้นเป็นบทเรยีนบนเว็บที่มีเนื้อหาที่ชดัเจนเข้าใจง่ายมีการน าเสนอที่น่าสนใจมีกราฟิกภาพเคลื่อนไหว
ภาพนิ่งทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาตวัหนังสอืมคีวามเหมาะสวยงามอ่านง่ายท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนสง่ผลให้
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Kayii and Dambo [16] ศกึษาผลของวธิกีาร
เรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลส าเร็จทางการเรียนของนักศึกษาธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยรัฐริเวอส ์ 
พบว่า การเรยีนแบบผสมผสานช่วยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจในการเรยีนของนักศกึษามาก
ขึ้นและ Banyan, Viriyavejakul, and Ratanaolarn [17] ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรผีลการวจิยัพบว่านักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั
ไทยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้  
และไดร้บัมอบหมายจากบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีน่่าสนใจและทา้ทายนอกหอ้งเรยีน โดยครสูรุปบทเรยีนในชัน้เรยีน 
ท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาไดด้ขีึน้สนุกกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้
  1. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนแบบผสมผสานผู้สอนควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด 
คอยแนะน าการเรยีนการสอนให้กบัผู้เรยีนและเป็นผู้ควบคุมการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อไม่ให้ผู้เรยีน 
ใช้ระบบค้นหาข้อมูลอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์  
การเรยีนการสอน 
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2. การจดัการเรียนร่วมกนัแบบผสานผสานจะต้องอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร  
และกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ความรบัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม ดงันัน้จงึต้องเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน
ด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงสร้างความเข้าใจในกระบวนการจดัการเ รียนการสอน  
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกท าโครงงานที่ตนสนใจ อนัจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข  
และน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัอย่างเหมาะสม 

3. การจดัการเรยีนการสอนด้วยวิธกีารเรยีนร่วมกนัแบบผสมผสานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรบั
เนื้อหาอื่นๆ ในการวางแผน ก าหนดกจิกรรม เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีนสามารถสรา้ง
ความรู้ด้วยตนเอง หรอืทกัษะต่างๆ อาท ิทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการคดิ ทกัษะการแก้ปญัหา เป็นต้น
ขึน้อยู่กบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน และกจิกรรมทีจ่ดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

4. ควรมกีารศกึษา และสอดแทรกกจิกรรมทีส่่งผลแก่ผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ เช่น ความคงทนในการเรยีนรู้
การเสรมิสร้างทกัษะการคดิแบบมวีจิารณญาน การคิดแบบบูรณาการ หรอืทกัษะอื่นๆ เป็นต้น โดยมกีารเพิ่ม 
ช่องทางการเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และใชเ้ทคโนโลยทีีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสม
แก่ผูเ้รยีน 

 
สรปุผลการวิจยั 

แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Classroom ส าหรบัการพัฒนา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติระดบัปรญิญาตร ีรายวชิาการจดัการเรยีนรูท้างสขุศกึษา ทีป่ระกอบดว้ยการเรยีน
แบบเผชิญหน้าในชัน้เรยีน (Face to Face) ร่วมกบับทเรยีนออนไลน์ Google Classroom ตามแนวคดิแบบวิธี
ระบบร่วมกบัการเรยีนรู้แบบน าตนเองผ่านการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ /พฒันาบทเรยีน โดยผ่านการตรวจสอบ 
และหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญให้มีคุณภาพเหมาะสมและถูกต้องประกอบด้วยขัน้ตอนการจัดการเรียนรู ้ 
6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม ขัน้ที่ 2 ฝึกการเรยีนรู้แบบน าตนเอง ขัน้ที่ 3 ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ขัน้ที่ 4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข ัน้ที่ 5 น าเสนอผลงาน และขัน้ที่ 6 การสะท้อน 
คดิ ท าใหนิ้สติมพีฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดเ้พิม่ขึน้สามารถน ามาปรบัใชก้บัรายวชิาอื่น ๆ ไดต่้อไป  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้จุดมุ่งหมายในการศึกษาหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) เพื่อน า
แนวทางมาใช้ในการออกแบบของเล่นแบบ Low Technology ส าหรบัผู้สูงวยั การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 สงัเคราะหห์ลกัการ Universal Design และความต้องการเบือ้งต้นต่อผลติภณัฑ์ของเล่น
ส าหรบัผูส้งูวยัจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ระยะที่ 2 ออกแบบของเล่นแบบ Low Technology แลว้ประเมนิรูปแบบ
โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์เพื่อปรบัปรุงใหค้รอบคลุมตามหลกัการออกแบบและท าตน้แบบ ระยะ
ที ่3 ทดลองใชโ้ดยผูส้งูวยั แลว้ประเมนิความพงึพอใจต่อของเล่นแบบ Low Technology  
 ผลการวจิยัพบว่าการใช้แนวคดิตามหลกัการ Universal Design 7 ประการประกอบด้วย 1) Equitable 
Use  2) Flexibility in Use  3) Simple and Intuitive Use  4) Perceptible Information  5) Tolerance for Error  
6) Low Physical Effort และ 7) Size and Space for Approach and Use ในการออกแบบของเล่นแบบ Low 
Technology ส าหรบัผูส้งูวยั โดยผลการประเมนิความพงึพอใจพบว่า ภาพรวมระดบัความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์
ของเล่นส าหรบัผูส้งูวยัในทุกดา้นดงันี้ ดา้นการใชง้าน ดา้นความเหมาะสมของวสัดุ และแนวคดิ Universal Design 
(UD)  มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.92 , SD = 0.22)   
 
ค าส าคญั: การออกแบบเพื่อมวลชน  การออกแบบของเล่น  Low Technology  ผูส้งูวยั 
 

Abstract 
The aim of this research are study of the Universal Design principle for designing low technology 

of the toy for the elderly.  The study will divided into 3 phases including the first phase are analyze               
the Universal Design principle and the basic requirement for toy product in the elderly. Second phase are 
Low technology of the toy designing and evaluated from professional for develop as designing principle 
and third phase are testing by the elderly and evaluate the satisfaction low technology of the toy. 
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The result found that 7 kinds of Universal Design principles are including 1 )  Equitable Use              
2) Flexibility in Use  3) Simple and Intuitive Use  4) Perceptible Information  5) Tolerance for Error  6) Low 
Physical Effort and 7) Size and Space for Approach and Use. The satisfaction evaluate result showed that 
usability, material suitability and Universal Design (UD) concept have the suitability average is very good 
level (X̅ = 4.92, SD = 0.22).   
Keywords: Universal Design, Toy Designing , Low Technology, Elderly 
 

บทน า 
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคสงัคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Age Society) ในทุกมิติ ทัง้ด้านสุขภาวะ

เศรษฐกจิ กฎหมาย สิง่แวดลอ้ม ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเพื่อรองรบัสภาวะความเปลีย่นแปลงทัง้ทางร่างกาย จติใจ สงัคม 
วฒันธรรม รวมทัง้กจิกรรมในชวีติประจ าวนัทีข่าดหายไปหรอืลดน้อยลง ที่ส่งผลสุขภาพจติและสุขภาพกาย ในขณะที่   
การพฒันาด้านเทคโนโลยมีีอทิธพิลต่อรูปแบบกจิกรรมประจ าวนัของผู้สูงวยัให้เปลี่ยนไป โดยสามารถแบ่งผู้สูงอายุ
ออกเป็น 3 ช่วง คอื (1) ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี เรยีก “ผูส้งูอายุข ัน้ตน้” ปจัจุบนัประเทศไทยมปีระชากรทีม่อีายุในช่วงน้ี 
ประมาณ 7 ลา้นคน ผูส้งูอายุในช่วงอายุนี้ ยงัสามารถท างานได้ เขา้สงัคม และเริม่ใหค้วามสนใจดา้นอาหารคุณภาพ และ
การออกก าลงักายมากขึน้ สภาวะดา้นร่างกายทีเ่ปลีย่นไป คอื ตา คอ หลงั แขนขาเริม่มคีวามเสื่อมมากขึน้ (2) ช่วงอายุ
ระหว่าง 70-79 ปี “ผูส้งูอายุข ัน้กลาง” ประมาณ 3.5 ลา้นคน ผูส้งูอายุในช่วงนี้ตอ้งการการพกัผ่อนมากขึน้ ตอ้งการใชช้วีติ
แบบ “Slow life” หรอืการใชช้วีติใหช้า้ลง ตอ้งการเรยีนรูส้ ือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  มากขึน้ ทางดา้นร่างกาย มภีาวะ เสือ่ม สัน่ ลม้ 
คอื การท างานของร่างกายและอวยัวะต่าง ๆ มคีวามเสือ่มถอยอย่างเหน็ไดช้ดั อาจมอีาการสัน่เขา้มาเพิม่ และสิง่ทีต่้อง
ป้องกนัคอื การหกลม้ ลื่นลม้ในทีต่่าง ๆ (3) ช่วงอายุ 80 ปีขึน้ไป หรอื “ผูส้งูอายุข ัน้ปลาย” ประมาณ 1.5 ลา้นคน ในช่วง
อายุนี้ ผูส้งูอายุอาศยัการพึง่พาผูอ้ื่นมากขึน้ ร่างกายจะมแีรงน้อยลง สมอง ประสาทตอบสนองไดช้า้กว่าคนปกต ิบางคนมี
โรคและตอ้งนอนตดิเตยีง หรอือาจเป็นอมัพาตได ้จากขอ้มลูของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
พบว่า พฤตกิรรมการใชส้ือ่โซเชยีลของผูส้งูอายุ มกัใช ้Line เนื่องจากใชง้านง่าย ส่งรูปภาพสะดวก ไม่จ าเป็นต้องพมิพ์
ขอ้ความเยอะ ถดัมา คอื Facebook เพื่อตดิตามอ่านข่าวสารไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้การตดิต่อรบั-สง่ขอ้ความ ไดง้่ายสะดวก 
และ มกัใชเ้วลากบัการดโูทรทศัน์ โดยมกัเปิดทิง้ไวใ้หไ้ดย้นิเสยีงคลายเหงาและไม่เปลีย่นช่อง 

ในขณะทีค่วามกา้วหน้าในการสรา้งสรรคโ์ลกเสมอืนจรงิจากเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต ถูกสรา้งขึน้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ไดแ้พร่หลายในทุกกลุ่มอย่างรวดเรว็รวมทัง้ในกลุ่มผูส้งูวยั และกระทบต่อพฤตกิรรม ความคดิ ความรูส้กึ 
ท าให้เสียการควบคิมด้านจิตใจและการจัดการทางด้านอารมณ์ เป็นภาวะเสพติดกิจกรรมโซเชียลมีเดียจน
กลายเป็นโรคสื่อโซเชียล (Social Media Syndrome) ส่งผลท าให้ผู้สูงวยัมีความอดทนน้อยลง รีบร้อน เร่งรีบ  
มคีวามกระหายดา้นขอ้มูลและข่าวสารจากสือ่โซเชยีล กจิกรรมทางร่างกายน้อยลง ไม่ออกจากบา้น ห่างไกลสงัคม
ของโลกความจรงิ ซึง่เป็นผลในเชงิลบของเทคโนโลยอีนัสง่ผลต่อปญัหาสขุภาพของผูส้งูวยัโดยตรง ความมุ่งหมาย
ของบทความนี้เพื่อเสนอภาวะในการเรยีนรู ้อนัเป็นสญัชาตญาณของมนุษย ์ไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะในวยัเดก็ แต่การ
เรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กบัทุกช่วงวยั รวมทัง้ผูส้งูวยั การเรยีนรูผ้่าน “การเล่น” ในผูส้งูวยัทีน่อกจากจะใหค้วามเพลดิเพลน
แลว้ ยงัเป็นกจิกรรมส าคญัทีก่ระตุ้นใหเ้กดิกระบวนเรยีนรู ้จดจ า คดิวเิคราะห์และการวางแผน รวมไปจนถึงการ
แกป้ญัหาทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้ง การเล่นไม่ไดม้เีป้าหมายเพยีงเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นเครื่องมอืใน
การสง่เสรมิใหเ้กดิพฒันาการต่าง ๆ อาท ิความแขง็แรงของร่างกาย เช่น กลา้มเน้ือสว่นต่าง ๆ  อกีทัง้พฒันาการ
ดา้นทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการเขา้สงัคม ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้าม อกีดว้ย 
 การเล่น (Play) มาจากค าว่า “Plega” ในภาษาแองโกลแซกซอน (Anglo Saxon) ซึง่หมายถงึ “เกม กฬีา หรอืการ
ต่อสู”้ โดยธรรมชาตกิารเล่นแลว้ไม่มคีวามรุนแรงในตวั ถงึแมจ้ะมกีารเลยีนแบบการต่อสูจ้รงิ แต่กเ็ป็นเพยีงการสนองตอบ
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ต่อความพงึพอใจในขณะหนึ่งเท่านัน้  [1] การเล่นเป็นกจิกรรมที่เกดิขึน้โดยไม่มอีุปกรณ์หรอืเครื่องมอืในการกระตุ้น 
หรอืการด าเนินเรื่องราวในการเล่นกไ็ดแ้ละเมื่อการเล่นจ าเป็นต้องมเีครื่องมอืในการเล่นเรยีกว่า “ของเล่น” และยงัเป็น
เครื่องมอืที่จะท าใหก้ารเล่นบรรลุเป้าหมาย ความสมัพนัธข์อง “ของเล่น” กบัผู้เล่นการสมัผสักบัของเล่นทีต่่อเนื่องและ
กจิกรรมทีท่ าซ ้าแลว้ซ ้าอกีตามจนิตนาการ แลว้ถูกพฒันาจนมคีวามคล่องแคล่วในการคดิสรา้งสรรคข์องแต่ละคน จนท า
ให้ของเล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ า จนอาจกล่าวได้ว่าของเล่นคอืประวตัิศาสตร์ของความทรงจ าของผู้คน  
โดยของเล่นมกัถูกสรา้งสรรคข์ึน้ตามทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่และมวีธิเีล่นขึน้อยู่กบัวถิวีฒันธรรมรวมถงึความเป็นอยู่ของ
แต่ละพืน้ที ่จงึท าใหเ้กดิขดัเกลา ดดัแปลงรูปแบบเฉพาะของ “ของเล่น” ในแต่ละทอ้งถิน่ ใหม้กีารพฒันาขึน้ตามยุคสมยั 
กล่าวได้ว่า “ของเล่น” เป็นสิง่แสดงถึงบุคลกิภาพของผู้คนในสงัคมหรอืท้องถิ่นนัน้และเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงใหเ้หน็ถึง 
อตัลกัษณ์หรอืรปูแบบของตวัตนทีถู่กเฉพาะเจาะจง เป็นสิง่กระตุน้ใหผู้เ้ล่นไดถ่้ายทอดพลงัภายใตจ้ติส านึกไดอ้ย่างเตม็ที ่
ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัทีแ่ทจ้รงิของการเล่น ทัง้นี้วสัดุทีใ่ช้ในการท าของเล่นกม็คีวามส าคญั เพราะเป็นส่วนที่ถูกสมัผสั 
ซ ้า ๆ โดยตรง จงึท าใหเ้กดิการจดจ า ระลกึถงึตลอดจนถงึการกระตุ้นใหเ้กดิการต่อยอดทางความคดิสรา้งสรรคใ์นรูปแบบ 
ทีแ่ตกต่างออกไป [2]   

ความยดืหยุ่นของรูปแบบของเล่น โดยค านึงถึงขอ้แตกต่างหรอืขอ้จ ากดัทางธรรมชาติของผูเ้ล่นในแต่ละวยั  
ในแต่ละช่วงอายุ  ตามความสามารถในการรบัรูแ้ละการประสานสมัพนัธ์ทางกายภาพของร่างกาย การออกแบบของเล่น 
จงึตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนของการเล่นทีม่รีะดบัความยากง่ายในการเล่นและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ในงานวจิยันี้ 
ผูว้จิยัไดค้ านึงถงึขอ้ระเบยีบวธิใีนการออกแบบทีส่มัพนัธก์บัปฏกิริยิาตอบสนองจากผูใ้ช ้(Reflection Design)  คอื เมื่อได้
เล่น “ของเล่น” นัน้แลว้จะเกดิปฏกิริยิาตอบสนอง เกดิความรูส้กึผูกพนัหรอืพงึพอใจในประสบการณ์หรอืภาพลกัษณ์ของ 
“ของเล่น” นัน้ ภาพลกัษณ์ในงานออกแบบนัน้ถ่ายทอดเป็นความรูส้กึทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการมองเหน็หรอืวธิกีารเล่นโดยตรง  
แต่เกดิจากความคดิยอ้นกลบัว่าของเล่นนัน้ไดส้ง่ภาพสะทอ้นหรอืแสดงภาพลกัษณ์ของผูเ้ล่นต่อผูอ้ื่น สภาพแวดลอ้มและ
สงัคมอย่างไร ความส าคญัของภาพลกัษณ์นี้ไม่ได้มผีลเพยีงของเล่นที่มไีว้เพื่อเล่นเท่านัน้ ยงัรวมไปถึงของเล่นและ     
การเล่นบางอย่างทีผู่อ้ ื่นอาจมองไม่เหน็ แต่กลบัสรา้งความมัน่ใจ เตมิอารมณ์ความรูส้กึทีข่าดหายไปของผู้เล่นใหเ้ตม็ได้
และเปล่งประกายออกมาสูส่ายตาผูอ้ื่นในทีส่ดุ 

นอกจากข้อระเบียบวิธีในการออกแบบที่สมัพนัธ์กบัปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ใช้ (Reflection Design) [3]   
แล้วผู้วจิยัได้น าแนวคดิรูปแบบนิยมความน้อย (Minimal style) [4] ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบที่ได้รบัอทิธพิลจาก
แนวคดิ  มนิิมอลลสิม ์(Minimalist) คอื ยิง่เรยีบง่ายกย็ิง่ดดู ีแต่ใหค้วามสะดวกสบาย เพราะโลกปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย
ซบัซ้อนในทุกมิติ ในขณะที่ผู้คนแสวงหาความเรียบง่ายมากขึ้น เพื่อฟ้ืนฟูจิตใจ สร้างความสดชื่น ความสนุกสนาน  
เป็นความสขุทีเ่รยีบง่ายและเป็นรปูแบบการด าเนินชวีติทีค่นยุคใหม่ตอ้งการ องคป์ระกอบของงานมนิิมอลลสิม ์(Minimalist) 
จะมรีายละเอยีดโดดเด่น เรยีบง่ายแต่ชดัเจน (Less is More) สดัส่วนสมดุล เป็นความลงตวัของการเลอืกใชว้สัดุ รูปทรง 
และพืน้ทีว่่าง   

ผู้วิจยัค านึงถึงหลกัการ Universal Design [5] ซึ่งเป็นแนวคดิเรื่องการออกแบบเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสงัคม
สามารถใช้ประโยชน์จากสิง่เหล่านัน้ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกนั โดยไม่ต้องมีการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือ
เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มีแนวคิดในการออกแบบที่ค านึงถึงการใช้งานการใช้ให้คุ้มค่า           
สมประโยชน์ ครอบคลุมส าหรบัทุกคน โดยเริม่ตน้จากการคดิว่าท าอย่างไรคนประเภทต่าง ๆ จงึจะมโีอกาสมาใชไ้ดอ้ย่าง
เท่าเทยีมกนั แนวคดิดงักล่าวใหค้วามส าคญัส าหรบัการออกแบบที่ด ีคอื สทิธิข์องทุกคน โดยแนวคดิ Universal Design 
ไม่ใช่ “สไตล์” หรือการออกแบบที่มีรูปแบบตายตัว แต่เป็น “แนวคิด” ในการออกแบบความสมัพันธ์ของรูปแบบ 
สิง่แวดลอ้ม สถานที ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี ให้ทุกคนไดโ้อกาสรบัประโยชน์ อย่างเตม็ทีเ่ท่าเทยีม
กนั โดยไม่ถูกแบ่งแยกดว้ยวยั เพศและสภาพร่างกาย ในประเดน็นี้ไม่ไดเ้จาะจงว่ากลุ่มเป้าหมาย คอื “ผูพ้กิาร” แต่แนวคดิ
ของ Universal Design คอื ออกแบบให ้One Design Fits All เป็นการออกแบบในรปูแบบใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งเหมาะสมกบัทัง้คน
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ทีม่ขีดีจ ากดั “มากทีส่ดุ” ไปจนถงึ “น้อยทีสุ่ด” ไม่จ าเป็นตอ้งดดัแปลงเพิม่เตมิใด ๆ โดยหลกัส าคญั คอื การม ี“ทางเลอืก” 
ใหก้บัผูใ้ชง้าน (Choice in Use) อาจเป็นคนทัว่ไปทีส่ามารถใชง้านร่วมกนัไดโ้ดยไม่ท าใหผู้ม้ขีอ้จ ากดัในลกัษณะต่าง ๆ 
รู้สึกแปลกแยก สรุปได้ว่าการออกแบบตามแนวคิด Universal Design จึงหมายถึง การออกแบบที่ดีจะน าไปสู่
ความสามารถในการใชง้านไดข้องทุกคน (Good Design should be Universal) [6]  

งานวิจยันี้มีความตัง้ใจในการออกแบบของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั [7] ในแบบ Low Technology โดยมแีนวคิด            
ในการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ ส าหรบังานวจิยันี้ คอื ของเล่นส าหรบัผูส้งูวยัทีไ่ม่ใชเ้ทคโนโลยหีรอืมรีะดบัเทคโนโลยตี ่า 
เพื่อการบ าบดัหรอืสร้างศกัยภาพหรอืกระตุ้นให้เกดิปฏกิริยิาตอบสนองทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตอิย่างแท้จรงิของผู้เล่น     
โดยใชห้ลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) มุ่งหวงัใหก้ารเล่น ของเล่นและผูเ้ล่นไดส้รา้งความสมัพนัธ์
กนัโดยแทจ้รงิใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ เป็นการเล่นทีท่า้ทาย สรา้งสมาธแิละท าใหเ้กดิภาวะการจดจ่อน าสูค่วามสรา้งสรรค์
ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1.  เพื่อศกึษาหลกัการออกแบบของเล่นตามแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) 
2.  เพื่อออกแบบและสรา้งตน้แบบของเล่นแบบ Low Technology ส าหรบัผูส้งูวยั 
3.  เพื่อประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑข์องเล่นแบบ Low Technology ส าหรบัผูส้งูวยั 

 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยมกีารด าเนินการวจิยัตามล าดบั
ขัน้ตอน โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัไว ้3 ระยะตามวตัถุประสงค ์

ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัในระยะที ่1 : ศกึษาขอ้พืน้ฐานเพื่อการออกแบบ โดยท าการศกึษาใน 2 ประเดน็ คอื  
1.  ขอ้มลูแนวคดิและหลกัการออกแบบของเล่น 
2.  แนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) 
3.  ขอ้มูลความต้องการเบื้องต้นเพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั    

ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology  
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  12 คน ด้วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบดว้ย ผูส้งูวยั ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี เรยีก “ผูส้งูอายุข ัน้ตน้” ดว้ยการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 
ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัในระยะที่ 2 : การออกแบบผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผู้สูงวยั ตามหลกัการ

ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใช้แนวคิดของเล่นในแบบ Low Technology มีขัน้ตอน 
การด าเนินงานตามล าดบัดงันี้ 

1. ขัน้ตอนการวางแผนการออกแบบ : เป็นการจดัท าแผนการพฒันาและแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
(Developing and Inspirational of Design Brief) ใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objectives and Goals) , งบประมาณและก าหนดการ (Budget and Schedule) , กลุ่มเป้าหมาย (Target 
Audience), ขอบเขตของโครงการ (Project Scope), วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ (Available Materials), รปูแบบโดยรวม 
(Overall Style) และขอ้พงึระวงั (Definite “Do nots”) 

2. ขัน้ตอนการการออกแบบและการวเิคราะหง์านออกแบบ มขีัน้ตอนดงันี้ 
2.1 การด าเนินการออกแบบผลติภณัฑข์องเล่น 
2.2 พิจารณารายละเอียดเฉพาะในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ (The Product Design Specification 

(PDS)) ตามประเดน็ดา้นองคป์ระกอบในรายละเอยีดงานออกแบบผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพ, การยศาสตร,์ 
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สภาพแวดลอ้ม, คุณภาพ, การบ ารุงรกัษา, อายุการใชง้าน, ตน้ทุน, กระบวนการผลติ, วสัดุและเทคนิค, ความปลอดภยั
, ข้อจ ากดัในการใช้งาน, ความเหมาะสมกบักลุ่มผู้ใช้, ขนาด, น ้าหนัก, ความสวยงาม, ความยัง่ยืน [8] (ประยุกต ์
จากหลักการของ The Product Design Specification (PDS) และประเด็น Universal Design (UD) ประกอบด้วย
ผลติภณัฑต์้องมคีวามเหมาะสมกบัทุกกลุ่ม ทุกช่วงวยั, มคีวามเสมอภาค, มคีวามยดืหยุ่น, เรยีบง่ายและเขา้ใจไดด้,ี 
ทุ่นแรงกาย, มขีนาดและใชพ้ืน้ทีน้่อย, รบัรูถ้งึความเป็นตวัแทน 

2.3 การวเิคราะหร์ายละเอยีดของผลติภณัฑ ์PSD ผ่านโปรแกรม Matrix and Interaction Evaluation 
3. ขัน้ตอนประเมนิผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 

(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ์ 
จ านวน 3 ท่าน 

 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัในระยะที่ 3 : ประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั  
ตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใช้แนวคิดของเล่นในแบบ Low Technology    
มวีธิดี าเนินการวจิยัประกอบไปดว้ย 3 ประเดน็ดงันี้ 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 3)  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มรีายละเอยีดของระยะที ่3 ดงันี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : การทดลองใช้ชุดสื่อช่วยการเรยีนรู้เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัชุดสื่อการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะความคดิสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปะและการออกแบบและกลุ่มที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ปกติ  ผู้วิจ ัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากร : ผูส้งูวยั ช่วงวยั 46 ปี ขึน้ไป ในเขตพืน้ที ่สาธร ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ ฯ 
2. กลุ่มตวัอย่าง : จ านวน 384 คน จากตารางส าเรจ็รูปของเครจซีแ่ละมอรแ์กน โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบง่าย (Sample Random Sampling) 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้  
ตวัแปรตน้ : ผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 

(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิกระบวนเรยีนรู ้จดจ า คดิวเิคราะหแ์ละ
ความคดิสรา้งสรรค ์

ตวัแปรตาม : ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design (UD)) โดยใช้แนวคิดของเล่นในแบบ Low Technology เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนเรียนรู้ 
จดจ า คดิวเิคราะหแ์ละความคดิสรา้งสรรค ์

เครื่องมอืและการประเมนิคุณภาพเครื่องมอืการวจิยั  ประกอบดว้ย 
เครื่องมอืการวจิยั : แบบประเมนิความพงึพอใจผลติภณัฑ ์
การประเมนิคุณภาพเครื่องมอืการวจิยั : หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต่อแบบประเมนิความพงึพอใจ

ต่อผลติภณัฑ ์โดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน 
 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล : ผู้วจิยัใช้สถติิ การวเิคราะห์ความถี่ ร้อยละ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
แลว้ใชก้ารวเิคราะหแ์ละการสงัเคราะหเ์น้ือหาส าหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

 
ผลการวิจยั  
 การวเิคราะหร์ายละเอยีดเฉพาะในงานออกแบบผลติภณัฑ ์(The Product Design Specification (PDS) 
การด าเนินการออกแบบ มรีายละเอยีดดงันี้ 
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แนวคิดในการออกแบบ :  ผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรับผู้สูงวัย ตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design (UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากผลไมพ้ืน้ถิน่
ของประเทศไทย มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแบบร่าง 

รูปแบบและองคป์ระกอบ : เป็นชุดของเล่นทีใ่ชเ้ทคนิคการประสาน ประกอบใหเ้กดิรูปแบบหรอืรูปทรง
ใหม่ โดยใชเ้ชอืกและ/หรอืยางวง โดยของเล่นสามารถสรา้งสมาธแิละจนิตนาการ รวมถงึสามารถใชใ้นการบรหิาร
กลา้มเน้ือมดัเลก็ของฝา่มอืได ้และใชเ้ล่นไดก้บัผูใ้ชทุ้กช่วงวยั  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพร่างและพฒันาของเล่น   
การวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ PSD ผ่านโปรแกรม Matrix and Interaction Evaluation          

จะพิจารณาความเหมาะสมของแบบร่างผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design (UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology  

 
 

ภาพท่ี 2  การวเิคราะหร์ายละเอยีดของผลติภณัฑ ์PSD ผ่านโปรแกรม Matrix and Interaction Evaluation 
 

สรุปว่า แบบร่าง A1 : เป็นชิน้งานทีม่แีนวคดิมากจากผลไมพ้ืน้บา้น มชีื่อว่า “มงัคุดคดั” เป็นผลมงัคุดทีแ่ก่
จดั มคีวามกรอบ หวาน เป็นอาหารขึน้ชื่อของภาคใต ้ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิการออกแบบมาจากรปูแบบของผลมงัคุด
คดั แลว้น ามาดดัแปลงใหด้ว้ยวธิกีารปรบัเปลีย่นรูปทรงเป็นทรงสีเ่หลีย่มลูกบาศก์ ลบมุมทุกดา้น เจาะรูและเซาะ
ร่องตามแบบ 
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ภาพท่ี 3 ชุดสือ่การเรยีนรู ้2 มติ ิแบบร่าง A7 

 
ผลการประเมนิผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 

(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 
(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์(N=5) 
ประเดน็รายด้าน X̅ SD แปลผล 
แนวคดิในการออกแบบ 5.00 0.00 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
รปูแบบ/การออกแบบ 4.90 0.22 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
แนวคดิ Universal Design (UD) 5.00 0.00 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ความเหมาะสมในการเลอืกใชว้สัดุ 4.88 0.45 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ระดบันวตักรรม 4.90 0.22 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

รวมทุกด้าน 4.94 0.13 เหมาะสมในระดบัดีมาก 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า ภาพรวมความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญต่อความเหมาะสมของรปูแบบผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบั
ผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology ในทุก
ดา้น มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก (X̅ = 4.94 , SD = 0.13)  โดยจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 1. ความคดิเหน็
ดา้นแนวคดิในการออกแบบ มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัดมีาก (X̅ = 5.00 , SD = 0.00)  2. ความคดิเหน็ดา้นรูปแบบ/
การออกแบบ มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.90 , SD = 0.22)  3. แนวคดิ Universal Design (UD) ค่าเฉลีย่
ความเหมาะสมในระดบัดมีาก  (X̅ = 5.00 , SD = 0.00) 4. ความเหมาะสมในการเลอืกใชว้สัดุ ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบั
ดมีาก  (X̅ = 4.87 , SD = 0.22)  5. ระดบันวตักรรม ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.90 , SD = 0.22)   

ผลการแบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) : โดยผูท้รงคุณวุฒมิคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัในทุกขอ้ทุก
ประเดน็ โดยมรีายละเอยีดค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงันี้ ดา้นที ่1 การใชง้าน (Function) มคี่าดชันีความสอดคลอ้งที ่0.97, 
ดา้นที่ 2 ความเหมาะสมของวสัดุไม้ยางพารา มคี่าดชันีความสอดคล้องที่ 0.81, ด้านที่ 3 หลกัการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design (UD)) มคี่าดชันีความสอดคล้องที่ 0.90 แสดงให้เหน็ว่าประเดน็ค าถามรายขอ้ในแบบประเมินระดบั 
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ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ ์มคีวามเหมาะสมถูกตอ้งในทุกขอ้ ทุกประเดน็    โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งเฉลีย่รวมอยู่ที ่
0.89 
ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 
(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology 

 

  

 
 

  

    

  
 

 
ตารางท่ี 3 การทดลองเล่นผลติภณัฑข์องเล่นส าหรบัผูส้งูวยั ตามหลกัการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design 
(UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology 

   

   
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินประเมนิความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั ตามหลกัการออกแบบ  
เพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใชแ้นวคดิของเล่นในแบบ Low Technology (N=384) 
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ประเดน็ราย
ด้าน 

รายการประเมิน X̅ SD แปลผล 

การใชง้าน 
(Function) 

ง่ายต่อการเกบ็ การท าความสะอาดและการ
บ ารุงรกัษา  

4.90 0.31 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

มอีายุการใชง้านทีเ่หมาะสม 4.95 0.22 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีเ่หมาะสมแบบ Low 
Technology 

5.00 0.00 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

ใชว้สัดุไดเ้หมาะสม 4.97 0.16 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ผลติภณัฑม์คีวามปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน ในดา้น
วสัดุ ส ีและการใชง้าน 

4.92 0.27 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

มขีนาดสดัสว่นเหมาะสมกบัการใชง้าน  4.95 0.22 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ผลติภณัฑไ์ม่สรา้งปญัหาต่อสิง่แวดลอ้ม 4.82 0.45 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
มขีนาดเหมาะสมต่อการเล่น 4.77 0.48 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
มนี ้าหนกัเบา และเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.92 0.27 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
มคีวามสวยงาม ดงึดดูการใชง้าน 4.69 0.61 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
ใชง้านง่าย เขา้ใจการใชง้านง่าย 4.87 0.34 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

รวมรายดา้น 4.89 0.27 เหมาะสมในระดบัดีมาก 

 
 

   

ประเดน็ราย
ด้าน 

รายการประเมิน X̅ SD แปลผล 

หลกัการ
ออกแบบเพื่อ
มวลชน 
(Universal 
Design(UD)) 

ผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชทุ้กกลุ่ม
และทุกชว่งวยัตามแนวคดิ UDL 

4.97 0.16 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

เสมอภาค (Equitable Use) : เหมาะสมกบั
หลายชว่งวยั (เดก็, วยัรุ่น, ผูใ้หญ่, ผูส้งูวยั) 
เหมาะสมกบัทุกเพศ, การศกึษาหลายชว่งชัน้
การศกึษา และสรา้งความภาคภมูใิจในตนเอง 

4.97 0.16 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

ยดืหยุ่น (Flexibility in Use) : สามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานไดห้ลายรปูแบบ ปรบัวธิใีชชุ้ด
เครื่องมอืได ้และสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคใน
การสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่าง 

4.77 0.34 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

เรยีบง่ายและเขา้ใจไดด้ ี(Simple and Intuitive) 
: สามารถเขา้ใจวธิกีารใชง้านไดง้่าย สรา้งสรรค์
ต่อยอดได ้และรปูแบบมคีวามเรยีบง่าย 

4.95 0.22 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

ทุ่นแรงกาย (Low Physical Effort) : ผ่อนแรง
หรอืทุ่นแรงกาย มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
มขีนาดและน ้าหนกัทีเ่หมาะสม  

4.92 0.27 เหมาะสมในระดบัดมีาก 
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ประเดน็ราย
ด้าน 

รายการประเมิน X̅ SD แปลผล 

ขนาดและเน้ือทีท่ีใ่ชเ้หมาะสมและใชง้านในเชงิ
ปฏบิตัไิด ้(Size and Space for Approach 
and Use) : มขีนาดทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีใ่ชง้าน 
ใชพ้ืน้ทีใ่นการใชง้านน้อย 

4.97 0.16 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

การรบัรูถ้งึความเป็นตวัแทนเชงิอตัลกัษณ์
ภาคใต ้(วถิวีฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชาว
นครศรธีรรมราช) จากรปูแบบของเล่น 

4.87 0.34 เหมาะสมในระดบัดมีาก 

รวมรายดา้น 4.93 0.20 เหมาะสมในระดบัดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกด้าน 4.91 0.24 เหมาะสมในระดบัดีมาก 

 
 สรุปผลจากตาราง ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรบัผู้สูงวยั ตามหลักการ
ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design (UD)) โดยใช้แนวคิดของเล่นในแบบ Low Technology ในทุกด้าน         
มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.92 , SD = 0.22)  โดยจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 1.  การใช้
งาน (Function) มคี่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.89 , SD = 0.27)  2. แนวคดิ Universal Design 
(UD) ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัดมีาก  (X̅ = 4.93 , SD = 0.20) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

สรุปหลกัการ 7 ประการ ของ Universal Design ไดแ้ก่ 
1) ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use) : การออกแบบที่เป็นประโยชน์และตรงความ

ตอ้งการของคนทุกกลุ่ม 
2) มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use) : การออกแบบที่รองรบัความสามารถที่

หลากหลายของแต่ละบุคคล 
3) ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) : ใช้การออกแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยไม่ค านึงถึง

ประสบการณ์และระดบัความรู ้ความสามารถ 
4) การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information) : การสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นในการ

ออกแบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ค านึงถงึสภาพแวดลอ้มหรอืความสามารถทางประสาทสมัผสัของผูใ้ช้ 
5) การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) : การออกแบบที่สามารถลด

อนัตรายจากอุบตัเิหตุและผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคห์รอืการกระท าทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจ 
6) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) : การออกแบบที่สามารถน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สะดวกสบายและไม่เกดิความเมื่อยลา้ 
7) มขีนาดและพืน้ที ่ทีเ่หมาะสมกบัการเขา้ถงึและใชง้านได ้(Size and Space Approach and Use) : 

ขนาดที่เหมาะสมและมีพื้นที่ส าหรบัการเข้าถึงและการใช้งาน โดยไม่ค านึงถึงขนาดร่างกาย ท่าทางหรือการ
เคลื่อนไหวของผูใ้ช ้

บทสรุป การออกแบบเพื่อมวลชน : การออกแบบเพื่อมวลชน เป็นส่วนหนึ่งของแนวคดิการออกแบบที่
เป็นสากลและเป็นธรรม เรยีกว่า Universal Design Concept เริม่จากการออกแบบทีป่ราศจากอุปสรรค (Barrier 
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Free Design) มาสู่การออกแบบที่เข้าถึงได้ (Accessible) การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม (Universal 
Design) และสดุทา้ยคอื การออกแบบส าหรบัทุกคน (Design For All) ประกอบดว้ย 4 แนวคดิหลกั คอื  

1) การออกแบบส าหรบัทุกคน (Design for All) 
2) การออกแบบส าหรับทุกคนและทุกพื้นที่ (Universal Design in…All Area) ครอบคลุมทุกงาน

ออกแบบ โดยใชอุ้ปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยกีารช่วยเหลอือย่างเหมาะสม 
3) กา รออกแบบ ในวิถี แ ห่ ง ค ว าม เ ป็ น ไทย  ( Universal Design in Thai Architecture Spirit)                  

การออกแบบทีเ่ป็นสากลและสอดคลอ้งกบัวถิไีทย 
4) การแสดงออกโดยสัญลักษณ์ (Universal Design as a Symbolic) การอุบัติขึ้นของโดยใช้

ความหมายเชงิสญัลกัษณ์ของความเท่าเทยีมกนั ซึง่มคีวามหมายมากกว่า “การออกแบบทีเ่ป็นสากลและเป็นธรรม 
 
สรปุผลการวิจยั 

แนวคดิการออกแบบผลติภณัฑ์ของเล่นต้องค านึงถึงสิง่ส าคญัของการออกแบบของเล่น คอื การสร้าง
ความหลากหลายในการเล่น ไม่ซ ้าซากจ าเจ เล่นไดห้ลายแบบ ควรมกีารทดสอบโดยการทดลองเล่น เพื่อศกึษาถงึ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และแก้ไขปรบัปรุงจนเกิดความแน่ใจว่าเหมาะสมแล้ว จึงค่อยตัดสินใจท าการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม การออกแบบและผลติของเล่นนัน้ เป็นเรื่องทีค่่อนขา้งยุ่ งยากและละเอยีดอ่อน นักออกแบบจะต้อง
ค านึงถงึสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยละเอยีด  ดงันี้ 

1) ขอ้แตกต่างหรอืขอ้จ ากดัทางธรรมชาตใินแต่ละวยั ในงานวจิยันี้มุ่งศกึษาในผูส้งูวยั ความสามารถใน
การรบัรูแ้ละการประสานสมัพนัธร์ะหว่างกลา้มเนื้อและสายตาจะแตกต่างกนั จงึต้องก าหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่นอน
ของการเล่น ความยากง่ายในการเล่น ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 

2)  ความปลอดภยั และการคาดเดาอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึ้นจากการเล่น เช่น ส่วนประกอบของของเล่น
ตอ้งแน่นหนา ไม่หลุด หรอืแตกแยกเป็นชิน้สว่นเลก็ ๆ และไม่ควรมปีลายแหลมหรอืขอบคม [9]  

3)  ความปลอดภยัของวสัด ุไม่มสีารพษิเจอืปน สทีีใ่ชพ้่นหรอืทาตอ้งเป็นสปีระเภทปลอดสารพษิ (Non-Toxic) [10]   
4)  หบีห่อทีบ่รรจุของเล่นต้องมคี าอธบิายวธิกีารเล่น บอกอายุทีเ่หมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย เพราะของเล่น

แต่ละชนิดจะมขีอ้บกพร่องถา้ใชไ้ม่ถูกกบัวยั กรณีทีเ่ป็นของเล่นทีอ่าจเกดิอนัตราย ควรมคี าเตอืนเรื่องอนัตรายดว้ย 
สรุปประเดน็ส าคญัทีส่ง่ผลต่อรปูแบบของเล่น 

ตารางท่ี 5 ประเดน็ส าคญัทีส่ง่ผลต่อรปูแบบของเล่น 

รปูแบบของเล่นท่ีพึง
ประสงค ์

แนวคิดของเล่นใน
แบบ Low 
Technology 

แนวคิดแนวคิดทาง
วฒันธรรมมาเป็น
แนวทางในการ
ออกแบบของเล่น 

ประโยชน์ของการ
เล่นของเล่น 

แนวคิดของความ 
ส าคญัของของเล่น 

 รปูแบบงา่ย/ไม่
ซบัซอ้น 
 ไมม่ชีิน้สว่นทีเ่ลก็
เกนิไปหรอืใหญ่เกนิไป 
 มจี านวนน้อยชิน้ 
 ไมม่มีมุ/เหลีย่ม 
หรอืคม 
 อ่อนโยน ไมแ่ขง็
กระดา้ง 

 ท าใหห้า่งจาก
โทรศพัทม์อืถอื 
 อาจจะไมน่่าสน 
ใจส าหรบัวยัรุน่ แต่ก็
อาจน่าสนใจ 
 ท าใหม้สีมาธ/ิใจ
เยน็/มคีวามคดิสรา้ง 
สรรค ์

 ท าใหเ้ดก็และ
วยัรุน่รูจ้กัวฒันธรรม
อนัดงีามของไทย 
 เปิดโอกาสใหม้ี
การแสดงความคดิ
สรา้งสรรค ์
 วฒันธรรมเป็นสิง่
ดงีามแต่ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นรปูของ

 ใหค้วามเพลดิ 
เพลนิ/สนุกสนาน 
 ฝึกสมาธแิละ
ความคดิสรา้งสรรค ์
 พฒันาความคดิ/
วเิคราะห ์
 

 เป็นเพื่อน 
 เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูเ้ล่น 
 ในอุปกรณ์เพื่อใช้
ประโยชน์ที่แตกต่าง
ได้  เ ช่ น  เ ป็นขอ ง
ตกแต่ง, เป็นของใช้ 
อื่น ๆ  
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รปูแบบของเล่นท่ีพึง
ประสงค ์

แนวคิดของเล่นใน
แบบ Low 
Technology 

แนวคิดแนวคิดทาง
วฒันธรรมมาเป็น
แนวทางในการ
ออกแบบของเล่น 

ประโยชน์ของการ
เล่นของเล่น 

แนวคิดของความ 
ส าคญัของของเล่น 

 ทา้ทาย/ดดัแปลง
รปูแบบได ้
 เล่นไดห้ลาก 
หลายเทคนิค 
 ใหค้วามเพลดิ 
เพลนิ 
 ไมใ่ช่การแขง่ ขนั 
 ออกก าลงักลา้ม 
เน้ือ 
 เบา/ใชพ้ืน้ทีน้่อย 
 ไมม่กีลไกซบั 
ซอ้น 
 ราคาไมแ่พง 

 ใชค้วามสามารถ
จากจนิตนาการ 
 
 

นามธรรม ไมส่ามารถ
จบัตอ้งเป็นรปูรา่งได้
จงึเป็นความทา้ทาย
ยิง่ทีจ่ะมกีารถอดรหสั
แนวความคดิมาใช้ใน
งานออกแบบ 
 วฒันธรรมเป็น
เรื่องของความดงีาม
จงึตอ้งใชค้วามระมดั 
ระวงัอยา่งสงูในการ
น ามาใชเ้ป็นแนวคดิ
ในการออกแบบ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้
และการกดนิ้ว ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
นกัเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว 
ประชากรของการวิจยัในครัง้นี้ คอื นักเรียนที่เรียนเครื่องดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทติ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คน การด าเนินการ
ทดลองครัง้นี้ใชแ้ผนการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 1. แบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 2. แบบทดสอบทางการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว (ภาคปฏบิตั)ิ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จ านวน 5 แบบทดสอบ 3. แบบสอบถามความพงึ
พอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ว  
ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test Dependent Sample ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. ผลจากการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียนมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ 
แซกโซโฟน เรื่องการตดัลิ้นและการกดนิ้ว อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีะแนนค่าเฉลีย่ (�̅�) เท่ากบั 4.81 และคะแนน 
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.223 

ค าส าคญั: การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนดนตร ี แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน  ทกัษะการตัดลิ้น และการกดนิ้ว  
โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 This research aimed to study the music learning achievement by saxophone exercises on tonguing 
and fingering techniques for students at St. Joseph Convent School, Bangkok and to observe the lavels of 
satisfaction among students regarding these saxophone exercises. In this study, eight 8 secondary school 
students studied the saxophone as used in the marching band in the first semester of the 2019 academic year 
were chosen by purposive sampling method with the sample group used in the study. In order to obtain the 
results, the One Group Pretest-Posttest was used for the research design and three research instruments were 
used to collect data from the sample group, included which including the following: (1) the saxophone exercises 
on tonguing and fingering techniques which were generated by the researcher; (2) five sets of  music learning 
achievement pretest 5 and posttest 5 related to saxophone exercises on tonguing and fingering techniques; 
and (3) the satisfaction questionnaire towards tonguing and fingering techniques which were generated by the 
researcher. The data obtained from the sample group was statistically analyzed by t-test dependent sample, 
average mean, and standard deviation. The research consequences indicated that music learning achievement 
of the students on the posttest was higher than pretest with a statistical significance at .05. Besides, the 
satisfaction of the students towards these saxophone exercises was at the highest level with the average mean 
score of 4.81 and a standard deviation of 0.223 
 
Keywords: Music learning achievement, Saxophone Exercises; Tonguing  and Fingering  techniques;  
St. Joseph Convent School, Bangkok. 
 

บทน า 

การศึกษาดนตร ีเป็นหนึ่งในการศกึษาที่ต้องใช้ศกัยภาพความเป็นเลศิทางดนตร ีต้องอาศยัทกัษะเฉพาะ  
ของแต่ละบุคคล ในการสร้างสรรค์งานดนตรี ซึ่งมีผู้ที่มีความต้องการที่จะพฒันาการปฏิบตัิเครื่องดนตรีที่ตนเอง  
มคีวามถนดัหรอืหลงไหลใหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้ เพื่อสายงานอาชพีในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพและตรงเป้าหมายมากขึน้ 
ผู้ที่สนใจต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรี ด้วยวิชาปฏิบตัิทักษะ เครื่องดนตรีเป็นวิชาที่มีผู้ให้ 
ความสนใจมาก และวชิาทกัษะปฏบิตัเิครื่องดนตรจีะเป็นรายวชิาหลกัในสาขาการแสดงดนตร ีสาขาการแสดงดนตรี
ส่วนใหญ่ของสถาบนัในระดบัอุดมศกึษาจะสอนการปฏบิตัิเครื่องดนตรีเอกเพื่อเพิม่ทกัษะในการแสดงดนตรี ท าให้
นกัเรยีนทีส่นใจจะศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ ต้องเตรยีมความพรอ้มขัน้พืน้ฐานดา้นดนตรหีรอืปฏบิตัเิครื่อง
ดนตรโีดยเน้นเรื่องการปฏบิตัทิกัษะ เพื่อรองรบัความพรอ้มของนกัเรยีนและเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตัดินตรี 

วชิาปฏบิตัทิกัษะเครื่องดนตรแีซกโซโฟนเป็นอกีหนึ่งวชิาทีน่ักเรยีนหรอืบุคคลทัว่ไปมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
มากขึน้ในปจัจุบนั เน่ืองจากแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรทีีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายและนิยมมากไม่ต่างกบัเครื่องดนตรี
ประเภทอื่น ๆ เป็นเครื่องดนตรใีนกลุ่มเครื่องลมไม ้(Woodwind) ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตัเิครื่องดนตร ี
ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบการสาธิตเป็นตัวอย่าง โดยให้นักเรียนฝึกซ้อมในสิ่งที่ผู้สอนสอน เพื่อดูพัฒนาการ  
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ในครัง้ต่อไป ดว้ยปจัจยัของนักเรยีนทีม่พีืน้ฐานในดนตรไีม่เท่ากนัท าใหก้ารเรยีนรูม้คีวามชา้-เรว็ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้
ผู้สอนควรจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกซ้อมตัง้แต่ขัน้พื้นฐาน เริ่มจากออกแบบเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
ตามล าดบั และสอบถามปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นรายบุคคลพรอ้มวธิแีกไ้ขในการฝึกทกัษะนัน้ ๆ ใหต้รงวตัถุประสงค ์

ศาสตราจารยแ์ซกโซโฟนมหาวทิยาลยัมชิแิกน [1] ไดก้ล่าวว่า การศกึษาวธิกีารสรา้งโทนเสยีงและเทคนิคการ
เล่นนัน้ท าโดยการเล่นโน้ตทีเ่รยีบง่ายไม่ซบัซอ้น การฝึกฝนระบบนิ้วและแบบฝึกทกัษะขัน้พืน้ฐานท าใหเ้กดิพฒันาการ
ที่ดี การศึกษาแซกโซโฟนคือ การศึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญหรือส าหรับอาจารย์ผู้สอนดนตรีต้องมีความรู้  
ความเขา้ใจเครื่องดนตรทีุกชิน้ทีส่อน โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ฐานการเล่น การน าไปปรบัเปลีย่นประยุกตใ์ชใ้นแต่ละ
บุคคล การแสดงงานศิลป์ที่แท้จรงินัน้ล้วนต้องมคีวามเชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบการพฒันาทกัษะการปฏบิตัิหรือ 
ความเชีย่วชาญในเครื่องดนตรนีัน้ ๆ ดงันัน้นักแซกโซโฟนกจ็ะสามารถถ่ายทอดดนตรใีนแง่มุมของตวัเองออกมาไดด้ี
และมคุีณภาพ ซึง่พืน้ฐานการฝึกเครื่องดนตรแีซกโซโฟนนัน้จงึประกอบด้วย ปากเป่า (Mouthpiece) และลิน้ (Reed) 
การจัดท่าทางในการเล่นแซกโซโฟน ในด้านทักษะการปฏิบัติประกอบด้วย ทักษะการหายใจ (The Breathing 
Technique) ทกัษะการใช้ลม (Slur)  ทกัษะการตัดลิ้น (Tonguing)  ทกัษะการควบคุมลกัษณะเสยีง (Articulation) 
ทกัษะการควบคุมระดบัเสยีง (Intonation) ทกัษะการควบคุมเสยีงระรวัของรูปปาก (Vibrato) ทกัษะการฝึกบนัไดเสยีง 
(Scale) และอารเ์พจจโิอ (Arpeggio) และในดา้นเทคนิคการบรรเลงในลกัษณะต่าง ๆ  

หนึ่งในทกัษะที่ส าคญัของการเล่นแซกโซโฟนคอื “การตัดลิ้น” (Tonguing) เพื่อเพิ่มความชดัเจนของโน้ต 
และไล่บนัไดเสยีงในอตัราจงัหวะเรว็เนื่องจากเกอืบทุกบทเพลงจะมทีกัษะการตดัลิน้พรอ้มไล่บนัไดเสยีงในอตัราจงัหวะ
เร็วอยู่ในบทเพลงหรือแบบฝึกทกัษะต่าง ๆ เสมอ การตัดลิ้นเป็นการเล่นโน้ตเสยีงสัน้หรือเล่นโน้ตให้ขาดจากกนั 
กล่าวคอื การแตะลิน้สมัผสัและปล่อยออกสลบักนัไปมาอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมลิน้ตอ้งอาศยัการศกึษาและฝึกฝน
อย่างจรงิจงั การเล่นเสยีงโน้ตสัน้ที่ดีจะต้องให้โทนเสยีงที่ดเีสมอ ซึ่งนี่เป็นจุดที่มกัจะถูกมองขา้ มบ่อยครัง้ บางครัง้
นกัเรยีนทีส่ามารถเล่นโน้ตท านองดว้ยเทคนิคเสยีงยาว (Legato) ไดอ้ย่างสวยงามกต็อ้งรกัษาคุณภาพเสยีงเอาไวเ้มื่อ
เปลีย่นใหเ้ล่นดว้ยเทคนิคโน้ตเสยีงสัน้แทน ทัง้ทีโ่น้ตเสยีงสัน้จ าเป็นตอ้งมคีวามกงัวานมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้นกัดนตรี
เครื่องลมมกัจะสบัสนระหว่างการเล่น ‘เสยีงสัน้’ และ ‘การตดัลิน้’ ซึง่การเล่นโน้ตเสยีงสัน้เป็นการแสดงใหเ้หน็ช่องว่าง
ระหว่างเสยีง ส่วนการตัดลิ้นเป็นการแยกเสยีงให้ขาดจากกนั เทคนิคการใช้ลิ้นที่ถูกต้องนี้เองที่จะส่งผลให้สามารถ  
เล่นโน้ตเสยีงสัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง [1] 

การกดน้ิวเป็นทกัษะส่วนส าคญัในการบรรเลงแซกโซโฟนและเครื่องดนตรีทุกประเภทที่มีปุ่มกดทุกชนิด 
ดงันัน้การกดน้ิวจงึเป็นสว่นประกอบส าคญัในการเล่นเครื่องดนตรเีกอืบทุกประเภท เป็นสว่นก าหนดเสยีงออกมา ผูเ้ล่น
เปา่ออกเสยีงได ้แต่ถา้ไม่รูจ้กัวธิกีารกดน้ิว กจ็ะไม่สามารถบรรเลงบทเพลงต่าง ๆ ได ้การกดน้ิวในการเป่าแซกโซโฟน 
น้ิวทุกน้ิวจะวางอยู่บนแป้นน้ิวโดยไม่เกรง็ การกดน้ิวในขณะเป่าควรเป็นไปตามธรรมชาต ิคอื ไม่กระแทก การกดน้ิว 
จะไม่ห่างออกจากแป้นน้ิว น้ิวจะอยู่กบัแป้นน้ิวตลอดเวลา [2] ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของมอืและน้ิวทีว่างบนแป้นน้ิวแซก
โซโฟนจะมลีกัษณะเหมอืนลกัษณะของมอืและนิ้วขณะยนืปล่อยมอืลงขา้งๆ คอื มคีวามโคง้เป็นธรรมชาต ิน ้าหนักของ
แซกโซโฟนจะไม่อยู่บนมอืขวาแต่จะอยู่บนสายคลอ้งคอ  

ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการเรยีนในหลกัสูตรแล้ว โรงเรียน  
มกีารส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ฝึกความสามารถทางด้านเล่นเครื่องดนตรโีดยเฉพาะ ด้วยการมชีมรมตามกลุ่มสาระการ
เรยีนรูต่้าง ๆ หนึ่งในชมรมเหล่านัน้กม็กีลุ่มสาระดนตรชีื่อชมรมว่าวงโยธวาทติ โดยเครื่องดนตรแีซกโซโฟนเป็นหนึ่ง  
ในเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรี 
ของนักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ ในส่วนกจิกรรมวงโยธวาทติจะมทีัง้การเดนิบรรเลงส าหรบัน าขบวนในกจิกรรม
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ต่าง ๆ และการนัง่บรรเลง ลกัษณะการนัง่บรรเลงจะใช้ชื่อวงว่า ซมิโฟนิคแบรนด์ (Symphonic Band), วนิซิมโฟนี่ 
(Wind Symphony), วินอองซอมเบิล (Wind Ensemble), วินออเคสตร้า (Wind Orchestra) ฯลฯ ดังนัน้จึงจ าเป็น 
อย่างมากส าหรบัการสอนวชิาปฏบิตัทิกัษะเครื่องดนตร ี

ผู้วิจ ัยจึงมีความต้องการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้น 
และการกดนิ้ว เนื่องจากผู้วจิยัได้สงัเกตนักเรยีนระหว่างการฝึกซ้อมบทเพลงหรอืแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน จงึพบ
ปญัหาในการฝึกซอ้ม คอื เสยีงของโน้ตในแต่ละตวัมคีวามยาวไม่เท่ากนัขาดความต่อเน่ืองของเสยีง การควบคุมเสยีง
สัน้-ยาว การควบคุมจงัหวะ ท าใหก้ารบรรเลงตดิขดัไม่ต่อเน่ือง ผูว้จิยัจงึอยากแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี เพื่อท าใหน้ักเรยีน
เข้าใจหลกัและวิธีการขณะปฏิบตัิแซกโซโฟน การฝึกควบคุมลมให้มีความต่อเนื่องของเสยีงในทุกตัวโน้ต รวมถึง  
ฝึกความคล่องตวัของการกดนิ้ว ผูว้จิยัจงึคน้หาวธิแีกไ้ขโดยใชแ้นวคดิของแลรร์ี ่เทยีว (Larry Teal) เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่ด้
ใหแ้นวคดิและไดพ้มิพเ์ผยแพร่ในหนังสอืชื่อ The Art Of Saxophone Playing ซึง่ไดร้บัการยอมรบัและนิยมใชว้ธิกีาร
ปฏบิตัเิครื่องดนตรแีซกโซโฟนในการสอนขัน้พืน้ฐาน ทีม่เีน้ือหาครอบคลุมและเขา้ใจง่าย เมื่อนักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิาก
การใช้แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟนแล้วจะช่วยท าให้นักเรยีนพฒันาทกัษะการตดัลิ้นและการกดนิ้วที่ดขี ึน้ อกีทัง้ยงัฝึก  
ใหน้ักเรยีนรูจ้กัวางแผนในการฝึกซอ้ม รวมทัง้ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ี ต่อในการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาดนตรต่ีอไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิ้นและการกดน้ิว ส าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มต่ีอแบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว  

 
วิธีด าเนินงานการวิจยั 

1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร       

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 105 คน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนทีเ่รยีนเครื่องดนตรแีซกโซโฟน ในวงโยธวาทติ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8 คน  
โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
2) เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 2.1) แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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ตารางท่ี 1 แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง จ านวน 
แบบฝึกที ่1 
แบบฝึกที ่2 
แบบฝึกที ่3 
แบบฝึกที ่4 
แบบฝึกที ่5 

การออกเสยีงพยางคใ์นการตดัลิน้ 
การไล่บนัไดเสยีงเมเจอร ์จ านวน 3 ชารป์ และ 3 แฟลต ์
การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 
การตดัลิน้และการกดน้ิวโดยเปลีย่นลกัษณะเสยีง (Articulation) 
บทเพลงส าหรบัฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดน้ิว 

1 ชัว่โมง/1 สปัดาห ์
1 ชัว่โมง/1 สปัดาห ์
1 ชัว่โมง/2 สปัดาห ์
1 ชัว่โมง/2 สปัดาห ์
1 ชัว่โมง/2 สปัดาห ์

 
ทีม่า: ผูว้จิยั 

 2.2) แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ว 
(ภาคปฏบิตั)ิ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จ านวน 5 แบบทดสอบ 

 2.3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ยเชฟคอนเวนต์ ทีม่ต่ีอแบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 3) ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ 

 3.1) ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร งานวจิยั หนงัสอืทัง้ไทยและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎี
แนวคดิ ทกัษะการเล่นแซกโซโฟน เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการสรา้งและพฒันาแบบฝึกหดัแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และ
การกดน้ิวใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้ในรายวชิาดนตร ีเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการบรรเลงแซก
โซโฟน 

 3.2) หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการสร้างแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิ้นและการกดนิ้วแล้ว   
จึงน าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม                
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้และน าแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้
และการกดนิ้ว ที่แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มีสอน         
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อณรรฆ จรณัยานนท ์และอาจารย ์ดร.ปวตัน์ชยั สวุรรณคงัคะ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหาแบบฝึกทกัษะว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของงานวิจยั  
เพยีงพอทีจ่ะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างหรอืไม่ 

3.3) น าแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ไปทดลองกบันักเรยีน ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง (Try out) ซึง่เป็นนักเรยีนที่เรยีนเครื่องดนตรแีซกโซโฟน วชิาเอกดุรยิางคศลิป์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 คน 

3.4) ปรบัปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว แลว้น ามาทดลองกบั
ประชากร ซึง่เป็นนักเรยีนทีเ่รยีนเครื่องดนตรแีซกโซโฟน ในวงโยธวาทติ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ
คอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8 คน 
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4) การด าเนินการทดลอง 
 4.1) ผูว้จิยัไดน้ดัแนะพบปะพดูคุยกบันกัเรยีน (ไม่เป็นทางการ) ก่อนน าแบบฝึกทกัษะไปทดลองจรงิ 

เพื่อสรา้งความคุน้เคย ความเขา้ใจในการเรยีนการสอน เพื่อใหแ้นวทางกจิกรรมการเรยีนการสอนไปในทศิทางเดยีวกนั 
ก่อนการเริม่ทดลองจรงิ  

 4.2) ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ภาคปฏบิตั ิ5 แบบทดสอบแลว้ด าเนินการสอน
นกัเรยีน จ านวน 8 คน เรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว ตามล าดบัแต่ละแบบฝึกที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ตัง้แต่แบบฝึกที ่1 ถงึ แบบฝึกที ่5 ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 8 คาบ 

 4.3) หลงัจากจบการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะแล้ว ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 
ดว้ยวธิเีดยีวกนักบัก่อนเรยีน (Pre-test) 

 4.4) ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอแบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน 

 4.5) ผู้วจิยัน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว มาเปรยีบเทยีบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการปฏบิตัแิซกโซโฟน แลว้น าคะแนนมา
วเิคราะหท์างสถติเิพื่อหาสมมตฐิาน 

5) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  5.1) น าแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ว ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย หลังจากจบการสอน ผู้วิจ ัยด าเนินการ 
เกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจ 
  5.2) น าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาและทดลองมาเกบ็รวบรวมเพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาค่า 
ทางสถติต่ิอไป  

6) การวิเคราะหข์้อมูล 
 6.1) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และ

การกดนิ้ว ของนักเรยีนทีเ่รยีนเครื่องดนตรแีซกโซโฟน ในวงโยธวาทติ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ  
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัได้น าคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองมาเปรยีบเทยีบโดยใช้สถิติ  
t-test Dependent Sample 

 6.2) น าผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอแบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ว มาหาค่าเฉลี่ย  �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เพื่อน ามาแปล
ความหมายตามช่วงคะแนน 

 
สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว ส าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงันี้ 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกด
นิ้ว ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 แบบฝึกทกัษะ คอื 1. การออกเสยีงพยางค์
ในการตดัลิ้น 2. การตดัลิ้นขัน้คู่ 2 (2nd Interval)  3. การตดัลิ้นและการกดนิ้วโดยเปลี่ยนลกัษณะเสยีง (Articulation)   
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4. การไล่บนัไดเสยีงเมเจอรจ์ านวน 3 ชารป์ 3 แฟลต์ 5. บทเพลงส าหรบัฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิ้ว หลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีนมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

2. ความพงึพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ทีม่ต่ีอแบบฝึกทกัษะ แซกโซโฟน เรื่องการตดั
ลิน้และการกดนิ้ว อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคีะแนนค่าเฉลีย่ �̅� เท่ากบั 4.81 และคะแนนค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
S.D. เท่ากบั 0.223 

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

การวิจยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้นและ   
การกดนิ้ว ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ว ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 แบบฝึกทกัษะ คือ 1. การออกเสยีงพยางค์ในการตัดลิ้น  
2. การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 3. การตดัลิน้และการกดน้ิวโดยเปลีย่นลกัษณะเสยีง (Articulation) 4. การไล่บนัได
เสยีงเมเจอรจ์ านวน 3 ชารป์ 3 แฟลต์ 5. บทเพลงส าหรบัฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิ้ว มาผนวกกบัแนวคดิของ
แลรร์ี ่เทยีว (Larry Teal) ซึง่ไดอ้ธบิายแนวคดิวธิกีารสอนทีเ่น้นในส่วนของพืน้ฐานการบรรเลงแซกโซโฟน โดยผูส้อน
ต้องรู้จกัปรบัเปลีย่นประยุกต์ใช้กบันักเรยีนในแต่ละบุคคล หลกัการส าคญัของการเรยีนเครื่องดนตรแีซกโซโฟนควร
เริม่ต้นจากการฝึกซอ้มขัน้พืน้ฐาน จงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนมนียัส าคญัทางสถติทิี ่
.05 แสดงว่า การเรียนแซกโซโฟนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้ ว ทัง้ 5 แบบฝึกทักษะ ท าให้
ความสามารถในการปฏบิตัเิครื่องดนตรแีซกโซโฟนของนักเรยีนแตกต่างกบัก่อนเรยีน เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
แสดงใหเ้หน็ว่าการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น โดยผลการวิจยัครัง้นี้ ยงัได้สอดคล้องกบัผลการวิจยัเกี่ยวกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะที่มปีระสทิธภิาพ  
ของหลาย ๆ ท่าน เช่น ผลวจิยัของ [3] การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจในการเรยีนวชิาศลิปะ 
เรื่อง การสร้างสรรค์จากเศษวสัดุของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนเทศบาลวดัทรงธรรม โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวิจยัพบว่าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความ  
พึงพอใจต่อการเรียนศิลปะของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด [4] ได้สร้างแบบฝึกการบรรเลงแบบดับเบิ้ลทังกิง
ส าหรบัฟลูตกรณีศกึษา: A Midsummer Night’s Dream ท่อน Soherzo  โดย Felix Mendelssohn ผลการวจิยัพบว่า
โดยค่าเฉลีย่กลุ่มตวัอย่างมพีฒันาการทีด่ขี ึน้หลงัจากใชแ้บบฝึกทีส่รา้งขึน้ [5] ไดส้รา้งแบบฝึกทกัษะการปฏบิตัริวมวง 
ดว้ยบทเพลงคอราลของโยฮนั เซบาสเตยีน บาค ส าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทติระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ผลการวจิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่ของการปฏบิตัหิลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 ผลคะแนนทักษะการปฏิบตัิหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
คาดหวงัคอื ผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะการปฏบิตัมิค่ีาเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 และ [6] ไดส้รา้งแบบฝึกหดัการแกไ้ขปญัหา
การตดัลิน้และการกดนิ้วทีไ่ม่สมัพนัธก์นัของการเล่นคลารเิน็ต กรณีศกึษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Soherzo โดย Felix Mendelssohn ผลการวิจัยพบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากใช้
แบบฝึกหดัทีส่รา้งขึน้ 

จากการทดลองครัง้น้ีผูว้จิยัสรุปไดว้่า การศกึษาผลสมัฤทธิด์ว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และ
การกดนิ้ว ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมตฐิานตัง้ไว ้เพราะการ



การประชุมระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

907 

 

สร้างแบบฝึกทกัษะมรีูปแบบที่เร้าความสนใจผู้เรยีน และเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก มเีนื้อหาไม่ยาวจนเกินไปมี
กจิกรรมในแต่ละแบบฝึกทกัษะทีห่ลากหลาย ท าใหก้ารเรยีนการสอนด าเนินไปไดด้ว้ยด ีผูเ้รยีนไม่เกดิความเบื่อหน่าย 
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดนิ้ว ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึน้นี้ สามารถน าไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีน 
การสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 บรรยากาศในการเรยีนการสอน 
ทีม่า: ผูว้จิยั 

 
ส่วนของผลคะแนนที่ไดจ้ากแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ทีม่ต่ีอ

แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว คดิเป็นค่าเฉลีย่  เท่ากบั 4.81 ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. 
เท่ากบั 0.223 และโดยรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิว อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ทัง้นี้ขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลีย่มากที่สุด ได้แก่ ขอ้ 2. เนื้อหาที่เรยีนมคีวามเหมาะสมกบัเวลาที่ใช้เรยีน ,  
3. เนื้อหามคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รยีน, 4. กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ, 5. กจิกรรมการเรยีนรู้
มคีวามเหมาะสม เกดิการเรยีนรู้ตรงตามจุดประสงค์, 8. แบบฝึกทกัษะนี้ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิแรงบนัดาลใจในการฝึกฝน
ทกัษะปฏิบตัิแซกโซโฟนมากขึ้น, และขอ้ 9. แบบฝึกทกัษะนี้ ผู้เรียนสามารถใช้ฝึกฝนตามต้องการด้วยตนเองได้  
ทัง้ 6 ขอ้นี้ ไดค้่าเฉลีย่เท่ากนัที ่(�̅�= 4.88, S.D. = 0.354) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา
คอื ขอ้ 6. กจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของผูเ้รยีน, 7. แบบฝึกทกัษะนี้ ท าใหผู้เ้รยีนสามารถ
ปฏบิตัทิกัษะการตดัลิน้และการกดนิ้ว ไดด้ขีึน้, และขอ้ 10. แบบฝึกทกัษะนี้ ผูเ้รยีนสามารถประยุกต์ใชใ้นการฝึกซอ้ม
ปฏบิตัิกบัเครื่องดนตรอีื่นได้ ทัง้ 3 ขอ้นี้ ได้ค่าเฉลีย่เท่ากนัที่ (�̅�= 4.75, S.D. = 0.463) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจ 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ขอ้ 1. เนื้อหาที่เรยีนมคีวามต่อเนื่องเป็นล าดับขัน้ตอน
เขา้ใจง่าย (�̅�= 4.63, S.D. = 0.518) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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ในส่วนของตอนที ่2 ใหน้ักเรยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการ
ตดัลิน้และการกดนิ้ว โดยใหน้ักเรยีนตอบแบบสอบถาม หลงัสิน้สดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแบบฝึกทกัษะ พบว่า
นักเรยีนอยากใหเ้พิม่เวลาสอนมากขึน้ และอยากไดแ้บบฝึกทกัษะการเปลีย่นลกัษณะเสยีง (Articulation) ทีม่ลีูกเล่น
หวอืหวาแปลกใหม่เพิม่ขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศในการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ทีม่า: รตัตยิา บญุหลง 
 
สาเหตุทีผู่เ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และ

การกดนิ้ว เนื่องจากแบบฝึกทกัษะและบทเพลงที่ใช้ทดสอบมลี าดบัความง่ายยากเรยีงตามล าดบัความเหมาะสมซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ [7] โดยก าหนดสาระส าคญั จุดประสงค ์กจิกรรมการเรยีนการสอน การประเมนิผล การเลอืก
และสร้างสื่อการสอนทีเ่พิม่ดนตรปีระกอบจงัหวะที่ทนัสมยัจงึเพิม่ความทา้ทายพรอ้มทัง้ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน
มากขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิแรงบนัดาลใจมองเหน็เป้าหมายในการฝึกฝนทกัษะการปฏบิตัแิซกโซโฟนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ท าให้ผูเ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนไดด้กีว่าก่อนเรยีนเป็นไปตามที่คาดหวงั ผู้เรยีนจงึมคีวามพงึพอใจต่อแบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เรื่องการตดัลิน้และการกดน้ิวอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ได้รบัความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สชิฌน์เศก ย่านเดมิ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัในการให้ความช่วยเหลอื ให้ค าปรกึษา และชี้แนะขอ้มูลในการจดัท าชิ้นงานวจิยัแก่ศษิย์
อย่างดยีิง่ รวมทัง้ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์กัดิ ์พุ่มอนิทร ์อาจารย ์ดร.ชนิดา ตงัเดชะหริญั อาจารย ์ดร.ฌานิก 
หวงัพานิช และอาจารย ์ดร.นฏัฐกิา สนุทรธนผล ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ชีแ้นะขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการจดัท าวจิยั 
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กราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต มสีอน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อณรรฆ จรณัยานนท ์และ
อาจารย์ ดร.ปวตัน์ชยั สุวรรณคงัคะ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ ค าแนะน าในการปรบัปรุง แก้ไข
เครื่องมือวิจัยแก่ศิษย์ จนสมบูรณ์และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป  กราบขอบพระคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกรชิ การนิทร์ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลยัที่ให้ความกรุณามาเป็นประธานสอบ
ปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หข้อ้ชีแ้นะในการตรวจสอบแกไ้ข ผลงานวจิยัใหม้คีุณภาพตรงตามวตัถุประสงค ์

ขอขอบใจนักเรยีนแซกโซโฟน โรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร และนักเรยีนแซกโซโฟน 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ทุกคน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการทดลองครัง้น้ี
คุณความดีและประโยชน์อนัพึงมีของปริญญานิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา  
ผูม้พีระคุณ และคร-ูอาจรยท์ีใ่หค้วามกรุณาแก่ผูว้จิยัตลอดมา 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
1) ในระหว่างด าเนินกจิกรรม ครูผูส้อนควรกระตุ้นใหน้ักเรยีนรูจ้กัการสงัเกตกายภาพของตวัเองขณะปฏบิตัิ

เครื่องดนตร ีรูจ้กัปรบัเปลีย่นประยุกต์ใชแ้ละพรอ้มหาค าตอบ เนื่องจากแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั เช่น ต าแหน่ง
ขากรรไกรล่างทีค่รอบขากรรไกรบนหรอืขากรรไกรบนครอบขากรรไกรล่าง เพื่อใหก้ารวางต าแหน่งของปากตอ้งสบาย
และมรีปูปากทีส่วยงามเป็นธรรมชาตขิณะปฏบิตัเิครื่องดนตร ี

2) หลงัจากเสร็จกจิกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรให้นักเรยีนสรุปบทเรยีนในแต่ละแบบฝึกทกัษะ  
ทีน่กัเรยีนไดป้ฏบิตัแิลว้ โดยใชว้ธิตีัง้ค าถามทุกครัง้เพื่อทบทวนสิง่ทีไ่ด้เรยีนไปในแต่ละครัง้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยัครัง้ต่อไป 
1) ควรมกีารพฒันาในการสร้างแบบฝึกทกัษะเป็นบทเพลงสัน้ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและเหมาะสมกบัทกัษะนัน้ ๆ 

เพื่อเพิม่ความจดจ าในการบรรเลงของเครื่องดนตร ีเช่น ทกัษะการตดัลิน้ ควรใช้บทเพลง วลิเลีย่ม แทล โอเวอเช่อร์ 
(William Tell Overture) โดย โจอคัคโิน รอสซนิี (Gioacchino Rossini) และทกัษะการใชล้มต่อเนื่อง ควรใชบ้ทเพลง 
แคนนอนอนิดเีมเจอร ์(Cannon in D Major) โดย โยฮนัน์ พาเคลเบล (Johann Pachelbel) ฯลฯ 

2) ควรมกีารเพิม่ทกัษะต่าง ๆ ใหห้ลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็นตวัเลอืกในการศึกษาแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตัิ
เครื่องดนตรขีองแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะการหายใจ (The Breathing Technique) ทกัษะการใชล้ม (Slur) ทกัษะการ ตดั
ลิน้ (Tonguing) ทกัษะการควบคุมลกัษณะเสยีง (Articulation) ทกัษะการควบคุมระดบัเสยีง (Intonation) ทกัษะการ
ควบคุมเสยีงระรวัของรปูปาก (Vibrato) ทกัษะการฝึกบนัไดเสยีง (Scale) และอารเ์พจจโิอ (Arpeggio) ฯลฯ 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาภาพสะทอ้นทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิ่น
ภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) จ านวน 18 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของนักเขยีนชาวใต้บริเวณจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรธีรรมราช พทัลุง และสงขลา เพื่อศกึษาภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมท้องถิ่นภาคใต้จากวรรณกรรม
ประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504 ) การศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิเอกสาร เน้นการน าเสนอขอ้มูล
แบบพรรณนาวเิคราะหโ์ดยใช้ทฤษฎีวรรณคดศีกึษาและประวตัิศาสตรท์้องถิน่ภาคใต้เป็นแนวทางในการศกึษา  
ผลการศกึษาพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นภาพทางสงัคมวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ภาคใต ้แบ่งออกไดเ้ป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประกอบอาชพี ดา้นการศกึษา ด้านการเมอืงการปกครอง 
ด้านระบบคมนาคม ด้านเชื้อชาติ ด้านอุปนิสยัใจคอคนใต้ ด้านประเพณีพธิกีรรม ด้านวฒันธรรม ด้านค่านิยม          
ดา้นปญัหาในสงัคมทอ้งถิน่ดา้นความเชื่อและดา้นความสมัพนัธก์บัคนกลุ่มต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ จากการศกึษาครัง้นี้ 
พบว่าภาพสะทอ้นทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) ท าใหเ้หน็
ว่าชาวใต้มีการสบืทอดวฒันธรรมท้องถิ่นภาคใต้แบบเดิมและยอมรบันโยบายรฐัและของวฒันธรรมภายนอก  
ทีเ่ขา้มามากขึน้ 

ค าส าคญั : ภาพสะทอ้น  สงัคมวฒันธรรม  นิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้

Abstract 

 This article aims to examine Social culture reflection of 18 Southern fiction Literature  
(1938-1961 A.D. ) which was written by the authors in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung 
and Songkhla. It is a documentary research exphasizing descriptive data analysis. The theories  of local 
academic literature and the Southern history were used as a framework for the study. The purpose is to 
study the reflection of the southern Thai cultural society from the southern local literature (1938-1961 A.D.) 
The findings presented that there were twelve groups reflecting on the socio-cultural image of southern 
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Thailand. the Southern local fiction From 1938 to 1961, based on genres, which are occupation, education, 
Politics, Transport system ,race, Habits of the south ,tradition ,culture, Values ,Problems in local society 
and Relationships with local people. 

Keywords: Reflections, social culture, Southern Fiction Literature 
 
บทน า 

วรรณกรรมเป็นงานเขยีนที่เกิดจากความคิด อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของกวีผ่านภาษา             
หรือตัวอกัษรในการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าให้ผู้อ่านและสงัคมรบัรู้ พร้อมทัง้ชี้น าปญัหาของสงัคม วรรณกรรม                                
จงึเปรยีบเสมอืนเครื่องบนัทกึเรื่องราวของผูค้น สงัคม และประวตัศิาสตร์ เพราะวรรณกรรมถอืเป็นผลผลติของ 
นักประพนัธท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัสงัคมอย่างมาก โดยพฤตกิรรมของตวัละครจะผูกพนักบัสงัคมผ่านโลกทศัน์ของ
นักประพนัธ์ที่มต่ีอสงัคม ซึ่งแบ่งความสมัพนัธ์ออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1. วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสงัคม             
โดยสอดแทรกประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยตนไว้ 2. สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม และ 
นกัประพนัธ ์เน่ืองจากนกัเขยีนในสงัคมย่อมไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมในดา้นต่าง ๆ และ 3. วรรณกรรมและนกัเขยีน
ส่งอทิธพิลย้อนกลบัไปสู่สงัคม [1] อกีทัง้วรรณกรรมกบัสงัคมนัน้แยกจากกนัไม่ออก เพราะวรรณกรรมกบัสงัคม 
มคีวามผกูกนั วรรณกรรมสะทอ้นสงัคมแต่ละสมยั สะทอ้นทัง้ความคดิ ความเชื่อและความเปลีย่นแปลงทีไ่ม่หยุดยัง้ 
ท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ไดแ้ก่ การปกครอง ระบบครอบครวั ทางชนชัน้ในสงัคม และการ
เรยีกรอ้งสทิธบิางประการวรรณกรรมกบัสงัคมมคีวามเกี่ยวขอ้งกนั วรรณกรรมจะสะทอ้นสงัคมใหร้บัรูว้่าเกดิสิง่ใด
ขึน้ ในสงัคมขณะนัน้ วรรณกรรมเป็นเครื่องสะทอ้นสงัคมไดอ้ย่างเป็นด ี[2]   

ผลการวจิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต้ ตัง้แต่ พ.ศ. 2481-2504 จ านวน 18 เรื่อง               
แมจ้ะเป็นวรรณกรรมประเภทประโลมโลก ทีเ่น้นความบนัเทงิเป็นหลกั แต่ยงัแฝงความรู ้และสะท้อนภาพสงัคม
วฒันธรรมท้องถิ่นภาคใต้อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ด้านการประกอบอาชพี ดา้นการศกึษา ดา้นการเมอืงการปกครอง                  
ดา้นระบบคมนาคม ดา้นเชือ้ชาต ิดา้นอุปนิสยัใจคอคนใต้ ดา้นปญัหาชุมชน ดา้นความสมัพนัธก์บัคนกลุ่มต่าง ๆ                    
ดา้นประเพณีพธิกีรรม ดา้นวฒันธรรม ดา้นค่านิยม และดา้นความเชื่อ  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาภาพสะทอ้นทางสงัคมวฒันธรรมทอ้งถิน่ภาคใต้จากวรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต้                             

(พ.ศ. 2481-2504) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ในการศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้  

(พ.ศ. 2481-2504) ผู้วิจยัใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ส าหรบัการด าเนินการวิจยัมี 4 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที่ 1  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูล ผู้วิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้  
จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น วดัสทิงพระ วัดพะโค๊ะ วดัคูหาสวรรค์ วดัเขยีนบางแก้ว หอสมุดของสถาบนัทกัษิณ  
คดศีกึษา มหาวทิยาลยัทกัษิณและทีอ่ื่น ๆ พบว่า วรรณกรรมส่วนใหญ่อยู่บรเิวณภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออก โดยเฉพาะ
บรเิวณทะเลสาบสงขลา ขัน้ที ่2 การคดัเลอืกขอ้มลู ผูว้จิยัคดัเลอืกขอ้มลูวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิน่ภาคใต้ที่
แต่งในช่วง พ.ศ. 2481-2504 จ านวน 18 เรื่องไดแ้ก่ กลิน่กรอบแกว้ (พ.ศ. 2481 ของเสอื ช านาญภกัด)ี นางแกว้ 
(พ.ศ. 2491 ของหนูแกว้ นครจนัทร)์ แกว้สองภาค (พ.ศ. 2491 ของหนูแกว้ นครจนัทร)์ เผรยีญทอง (พ.ศ. 2519
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ของแดง นกัปราชญ)์ ศรวีรวงศ ์(พ.ศ. 2492 ไม่ระบุผูแ้ต่ง) นกในนาง นางในนก (พ.ศ. 2494 ของ ส. ช านาญภกัด)ี 
ลอยวาริน สินสุบรรณ (พ.ศ. 2495 ของพิน พรหมบริรักษ์) แก้วผรอด (พ.ศ. 2495 ของแดง นักปราชญ์)  
นางกุณฑลเกสี (พ.ศ. 2497 ของ ช. จันรอดภัย)  สี่เกลอ (พ.ศ. 2497 ของคล้าย ศรีพนัง) โศรกระหว่างรัก  
(พ.ศ. 2499 ของอ านวย ประพนัธ์บณัฑิต) หญิงหน่ายชายรกั (พ.ศ. 2502 ของคล้าย ศรีพนัง) สี่เสอืสองสาว 
สามสตัว ์(พ.ศ. 2503 ของทอง หนูขาว) หนุ่มเศร้าสาวครวญ (พ.ศ. 2503 ของประพนัธบ์ณัฑติ จ. ณ ไพรน้อย) 
เมืองสิด (ขุนแกล้ว) แหมะเว (พ.ศ. 2503 ของสะมะแอ  วงศ์สะอาด) ยอดขุนพล (พ.ศ. 2503 ของปฎักกวี)  
เสอืเอื้อน (พ.ศ. 2503 ของชอบ  หทัยานนท์) และ หนามรกั (พ.ศ. 2504 ของจ. ศรีอกัขรกุล)  เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาทีพ่บวรรณกรรมกลุ่มนี้มากทีสุ่ด ทัง้หมดเป็นช่วงเวลาทีม่กีารแต่งกนัอย่างต่อเนื่อง ขัน้ที ่3 การวเิคราะห์
ขอ้มูล ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขัน้ที่ 4 การน าเสนอผลและการสรุปผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา
วเิคราะห ์

 
ผลการวิจยั 

ในการศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้  
(พ.ศ. 2481-2504) ผู้วจิยัพบว่า ภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ 
(พ.ศ. 2481-2504) จ านวน  18  เรื่อง สะทอ้นภาพสงัคมวฒันธรรมทอ้งถิน่ภาคใตอ้ย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ดา้นการประกอบ
อาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านระบบคมนาคม ด้านเชื้อชาติ ด้านอุปนิสยัใจคอคนใต้  
ดา้นปญัหาชุมชน ดา้นความสมัพนัธก์บัคนกลุ่มต่าง ๆ ด้านประเพณีพธิกีรรม ด้านวฒันธรรม ดา้นค่านิยม และ
ดา้นความเชื่อ รายละเอยีดดงันี้ 

1.  ภาพสะท้อนด้านการประกอบอาชีพ  
ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นการประกอบอาชพี                

ของผูค้นทอ้งถิน่ภาคใต้อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ดา้นประมง ดา้นท าสวนยางพารา และดา้นคา้ขาย ดงัวรรณกรรมเรื่อง
เมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว กล่าวว่า ชาวประมงในเมอืงสงขลาทีม่คีวามล าบากจากการจบัปลาและสตัวน์ ้า ต่าง ๆ 
เกดิจากความเสือ่มโทรมดา้นทรพัยากร [3] ดงับทประพนัธ ์

พวกชายหนุ่มกลุม้จบีบา้งรบีบา้งเร่ง  คนหนึ่งเบ่งเขา้กลางต่างหวต่ีางหวงั  
จนต่อยตบรบรนักนัตงึกนัตงั  องคเ์จะหยงัหนักลบัไม่รบัไม่รอง  
แลว้ดไูปสงขลาไม่ชา้ไม่แช  อนาถแทผู้ค้นตอ้งหม่นตอ้งหมอง   
ประชาชนจนย าบา้งร ่าบา้งรอ้ง  ขายขา้วของเสือ้ผา้ซือ้บา้ซือ้เบอร ์   
พวกจบักุง้จบัปลาหมกึหามหีาไม่  พวกคา้ขายเตม็ปล ้าสม ่าเสมอ   
ยางกร็าคาตกรอ้นอกรอ้นเออ  คนหนึ่งเผลอทัง้เฒ่าไม่เงา้ไม่เงย   
ผมหงอกขาวเขา้หาสะภีส้ะใภ ้  โน่นแม่ยายอวมอ าลกูข าลกูเขย   
เรื่องทัง้นี้มเิกีย่วเราเล่าเราเลย  เรื่องทัง้นี้มเิกีย่วเราเล่าเราเลย    

      (เมอืงสดิ. 2503 : 80)     
2.  ภาพสะท้อนด้านการศึกษา         

  ผู้วิจ ัยพบว่า  ชาวใต้ให้ความส าคัญกับการศึกษาและยอมรับคนที่ได้รับการศึกษาสูง                     
จากการศกึษาพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นภาพดา้นการศกึษาแขนง
ต่าง ๆ เช่น ศาสนา อกัษร และวทิยาการของชาวตะวนัตก คอื การแพทยส์มยัใหม่ และดาราศาสตร์ ดงัวรรณกรรม
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เรื่องนางแก้ว (พ.ศ. 2491) ผูแ้ต่งสะทอ้นการใหค้วามส าคญัดา้นการศกึษาในดา้นต่าง ๆ ของตวัละคร [4] ดงับท
ประพนัธ ์

 เวลาเชา้ทรงศกึษาวชิาชาต ิ  อกัษรสตรล์ขิตินิจสนิ 
ไม่มทีุกขเ์ป็นสขุาทุกอาจณิ  ย่อมถวลิเสน่หาชาวนคร 
วนัหนึ่งองคร์าชนิีศรสีวาท  สถติยอ์าสน์รจนามุขดาสลอน 
ทรงประชวนเป็นไขใ้หอ้งคร์อ้น  พระบาทกรเยน็ฉ ่าซ ้าเจบ็ทรวง 
ปวดพระเศยีรอาเจยีนเป็นโลหติ  ก าเรบิพษิจบัใจเป็นใหญ่หลวง 
บรรดาแพทยพ์ยาบาลการทัง้ปวง  มแีพทยห์ลวงฝรัง่ไทยถวายยา 
ผสมโอสถดบัรอ้นแลว้ถอนพษิ  หา้มโลหติกไ็ม่วายรา้ยหนกัหนา 
วนัคนืยิง่ก าเรบิพระโรคา  พรสรุยิารุ่งแจง้แตกแสงทอง 

     (นางแกว้.  2491 : 5)    
 3.  ภาพสะท้อนด้านการเมืองการปกครอง  

ผู้วจิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะท้อนภาพการเมอืงการ
ปกครองผ่านโครงสรา้งการปกครอง ในรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การอา้งถงึรฐัธรรมนูญ การวางกฎเกณฑห์รอืบรรทดั
ฐาน ทางสงัคม และการสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างชาติของรฐับาล ดงัวรรณกรรมเรื่องแก้วสองภาค   
(พ.ศ. 2491) ผูแ้ต่งกล่าวว่ามจีดัตัง้มณฑล เมอืง อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นขึน้ เป็นจงัหวดัในภาคใต้  [5]  ดงับท
ประพนัธ ์    

พระนามทา้วเจา้พาราอาณาจกัร หรริกัจกัรกฤษวจิติรห์มาย 
ทรงคุณธรรมดงัมหาพระนารายณ์  ทัง้หญงิชายราษฏรไม่รอ้นรน 
ปกครองอย่างราชาธปิไตย  อ านาจใหญ่ทีร่าชามหาผล 
มสีภาราษฎรเพื่อผ่อนปรน  จงัหวดัละคนเลอืกมาเขา้ประชุม 
ใครยากแคน้ผูแ้ทนกเ็สนอ  นายกเธอวจิารณ์การสขุมุ 
แกไ้ขเสรจ็แลว้เสนอกลางประชุม  ผูแ้ทนรุมเหน็ชอบระบอบการ 
แลว้ถวายองคพ์ระมหากษตัรยิ ์  เจา้จงัหวดัประเทาเขตตส์ถาน 
พจิารณาเหน็ชอบระบอบการ  ทรงชื่นบานลงพระนามาภทิยั 
จงึตราเป็นพระราชบญัญตั ิ  สง่ไปทุกจงัหวดัใหแ้กไ้ข 
ราษฎรทัว่หน้าประชาไทย  ต่างเยน็ใจดงัสวรรคช์ัน้ดาวดงึษ์ 
      (แกว้สองภาค. 2491 : 4)     

4.  ภาพสะท้อนด้านระบบคมนาคม  
ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นระบบคมนาคมในสมยั 

ไดแ้ก่ ดา้นรถไฟ รถยนต ์และไปรษณีย ์ดงัวรรณกรรมเรื่องเมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว (พ.ศ. 2503) สะทอ้นการ
สรา้งรถไฟสายใต ้เพื่อเสรมิการคมนาคมทางน ้า ท าใหร้ะบบคมนาคมมคีวามสะดวกสบาย [3] ดงับทประพนัธ ์

อศัจรรยล์ัน่เลื่อนสะเทอืนหมด เทยีบดัง่รถฝรัง่เมอืตัง้เขม็ 
อนิยเินียไม่ละเมดิเปิดสะเตม็  เทีย่วแล่นเลม็ตามกลางหนทางจร 
คนขบัเพิม่เตมิสะเตม็เอาเขม็ตัง้  มริอรัง้รบีรุดไม่หยุดผ่อน 
ลกูลอ้เวยีนเหยีนหนัครรลยัจร  เสยีงสะทอ้นสะเทอืนดงัทัง้ราง 
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จ าพวกคนโดยสารชื่นบานหมด  ไดน้ัง่รถเครื่องใหม่ใจสว่าง 
รถกระเดื่องเครื่องกด็งัเพื่อทัง้ราง  ถงึปลายทางหมดเขตประเทศไทย   
     (เมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว.  2503 : 14) 

5.  ภาพสะท้อนด้านอปุนิสยั  
ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นภาพดา้นอุปนิสยัใจ

คอคนใต้ในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรกัความสนุกสนานและนิยมเสพอบายมุข การเป็นคนใจกวา้ง ความรกัพวก
พอ้ง ดงัวรรณกรรมเรื่องสีเ่กลอ (พ.ศ. 2497) ผูแ้ต่งสะท้อนให้เหน็อุปนิสยัใจของคนใต้ทีร่กัความสนุกสนาน และ
นิยมเสพของมนึเมา [6] ดงับทประพนัธ ์

แต่ปางหลงัยงัมสีีส่หาย  เป็นผูร้า้ยศลีธรรมค าพระสอน 
ไม่ท านาละงานกรรมกร   กนิกบันอนลุกอุกสนุกใจ 
คนหนึ่งตดิสรุาหาซือ้เหลา้  คนหนึ่งเล่าตดิกญัชาพาเหลวไหล 
คนหนึ่งเล่าตดิทุ่มเมากลุม้ใจ  เกบ็กนิใบปลกูไวร้มิชายคา 
คนหนึ่งตดิยาฝ่ินกนิทอมดว้ย  เมื่อวนัรวยรบัเลีย้งพดเสยีงฉา 
ซือ้เหลา้ขา้วไก่เป็ดสรรพเสรจ็มา  มอมกญัชาซือ้เองไม่เกรงจน 
ตะวนัชายบ่ายหนึ่งเสยีงองึมี ่  พรอ้มทัง้สีป่ฤกษาจะหาผล 
เกลอสรุาว่าเราเมาซุกซน  ก าลงัจนใจจีไ้ม่มจี่าย 
เกลอสรุาว่ากกูส็ูอ้ด   เงีย่นเตม็กดลกัไก่ลกูไปขาย 
เกลอท่อมว่าขา้กท็นจนจกัตาย  ปลกูท่อมไวแ้กข้ดัมนัผลดัใบ 
     (สีเ่กลอ.  2497 : 2) 

6.  ภาพสะท้อนด้านเช้ือชาติ  

ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นภาพความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติที่เด่นชดั โดยเฉพาะชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายมุสลมิ ชาวไทยเชื้อสายจนีและชาติพนัธุ์ซาไก   
ดงัวรรณกรรมเรื่องหนามรกั (พ.ศ. 2504) วรรณกรรมสะท้อนถึงวฒันธรรมการกินของชาวจีน และวฒันธรรม 
การใช้ภาษา เช่น การเน้นรบัประทานอาหารรสจดื คือ ไก่ตุ๋น ใชต้ะเกยีบเป็นอุปกรณ์ในการรบัประทานอาหาร 
เป็นตน้ [7] ดงับทประพนัธ ์

 จงึเจา้รา้นเรยีกหาเหยอะตี ๋  ไปไปทีตู่แ้น่นรบีแล่นนิด 
แลว้เลอืกเหลา้รสดทีีเ่ลศิฤทธิ ์  กบัไก่ตุ๋นตัง้ตดิปกปิดมา 
ทัง้น ้าจิม้ชมิดชูื่นชรูส   พรกิสด ๆ สบัใสม่งึไปหา 
ตะเกยีบขาวคมข าท าดว้ยงา  จงึจดัเหมอืนหมายใหส้มใจ 
     (หนามรกั.  2504 : 12 ) 

7.  ภาพสะท้อนด้านปัญหาชุมชน   
ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคใต้ประเภทนิยาย สะทอ้นปญัหาชุมชนอย่างเด่นชดั ได้แก่ ปญัหา

ด้านการลักขโมย ปญัหาด้านการเล่นการพนัน ปญัหาด้านการเสพสารเสพติด และปญัหา ด้านครอบครัว  
ดงัวรรณกรรมเรื่องนางแก้ว (พ.ศ. 2491) สะท้อนปญัหาการละเล่นการพนัน ที่ท าให้ต้องขายไร่นา ววั ควาย  
เพื่อน าเงนิมาเล่นการพนนั [4] ดงับทประพนัธ ์

พวกนกัเลงการพะนนัขยนัเล่น แพก้นัเป็นย่อยยบัลงสบัสน 
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เหล่าเศรษฐฉีิบหายลงหลายคน  ทีย่ากจนตอ้งงอลงขอทาน 
มเีรอืกสวนไร่นาววัควายของ  กจ็ าตอ้งขายเล่นเป็นกลา้หาญ 
ฤทธิไ์กรโปโพ่ไม่อยู่นาน   ประเดีย๋วคลานไปทุกคนจนระย า    
     (นางแกว้.  2491 : 13)   

8.  ภาพสะท้อนด้านความสมัพนัธก์บัคนกลุ่มต่าง ๆ  
ผูว้จิยัพบว่า วรรณกรรมภาคใต้สะทอ้นความสมัพนัธข์องคนกลุ่มต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น  

ได้แก่ ความสมัพันธ์ระหว่างข้าราชการกบัชาวบ้าน ความสมัพนัธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนา                      
และความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวจีน ดังวรรณกรรมเรื่องเมืองสิด (ขุนแกล้ว) แหมะเว (พ.ศ. 2503)            
สะท้อนความสมัพนัธ์ ของชาวบ้านกบัผู้น าชุมชนว่า เวลาคนในท้องถิ่นมีปญัหาเรื่องต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
ชาวบา้นจะพึง่พาก านนัเป็นอนัดบัแรก เพื่อใหเ้กดิการคลีค่ลาย และแกป้ญัหา [3] ดงับทประพนัธ ์                      

จะกล่าวถงึหลวงเพช็รเผดจ็เดช ผูว้เิศษศกัดิศ์รมีโีวหาร 
แดดสอ่งงอดดดูหลอดฝ่ินแสนชื่นบาน ทา้วส าราญออกนัง่ยงัหอ้งลด 
ฝา่ยขนุเภอขนุรามไม่หยาบหยาม  เขา้กม้กราบฟงัความตามก าหนด 
ท่านหลวงเพช็รผูเ้ฒ่าคอยกล่าวพจน์ จงึยกกฎหมายตัง้นัง่ว่าความ 
ผูท้ีพ่พิาทกนันัน้หนาแน่น  ฟ้องเรื่องแดนเรื่องหลกัเรื่องดกัหนาม 
บา้งเรื่องววัเขา้สวนกนิลวนลาม  เรื่องเบกิน ้าคุย้เหมอืนเรื่องคนันา 
อา้ยคนหนึ่งหา้มว่าอย่าฉากมาก  คนหนึ่งว่าขา้ฉากถากของขา้ 
บา้งคนพาเมยีเขาไปผวัไม่อย่า  เจา้ผวัมาทกัทว้งต่อตาเพช็ร 
ทา่นปรกึษาเปรยีบเทยีบดเูรยีบรอ้ย ต่างฟงัถอ้ยลงยอมพรอ้มส าเรจ็ 
ถา้เรื่องใครแขง็ขงึยงัองึเอด็  ไม่ยอมเสรจ็ตอ้งสง่ลงไปเมอืง 
แลว้ด ารสัตรสัถามแก่น้องเภอ  อา้ยซ่าเซ่อเมอืงสดิขือ่เขือ่ง 
จะลงโทษตามกฎหรอืปลดเปลือ้ง  หรอืเอาเรื่องอย่างไรไวบอกมา 
เภอกาเสม็ตอบว่าขา้พเจา้  มอบใตเ้ทา้สดุแลว้แต่ปรกึษา 
น้องอาวรณ์รอ้นจติตค์ดิจะลา  ทางเคหาฝา่ยบา้นงานมากมาย 

(เมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว.  2503 : 70)  
9.  ภาพสะท้อนด้านประเพณีพิธีกรรม  
ผู้วิจ ัยพบว่า สะท้อนภาพประเพณีพิธีกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ประเพณีแต่งงาน ประเพณี

อุปสมบท ประเพณีงานศพ เช่น ประเพณีแต่งงาน พบว่า การแต่งงานของชาวใต้ เป็นการประกอบพธิเีพื่อให้
หญงิชายอยู่กนิกนัเป็นผวัเมยีตามประเพณีพธิแีต่งงานของชาวใต ้มขี ัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  การทาบทาม 
และการเขา้พธิแีต่งงาน ดงัวรรณกรรมเรื่องหญงิหน่ายชายรกั (พ.ศ. 2502) กล่าวถงึการส่งเขา้หอเมื่อฝ่ายชายส่ง
แม่สือ่ทีม่ฝีีปากดมีาทาบทาม สูข่อกบัพ่อแม่ฝา่ยหญงิแลว้ตามธรรมเนียม ฝา่ยหญงิจะมกีารออกตวัว่าจะใหค้ าตอบ
รบัภายหลงั โดยกล่าวต่อผูใ้หญ่ฝา่ยชายว่าจะขอถามความสมคัรใจจากฝา่ยหญงิซึง่เป็นการออกตวัตามมารยาทที่
เหมาะสม เพื่อใชเ้วลาในการตดัสนิใจ [8] ดงับทประพนัธ ์

 รูว้่าทดิเพิง่สกึนึกเตม็ใจ  ไม่ถามไถ่ลุกสาวกล่าวพาท ี
ขอบใจทีพ่ีม่าวสิาสะ   ตัง้หน้ามาสูข่อลออศร ี
ฉนัจะใหไ้หวก้นัต่อวนัด ี   ในเดอืนยีข่ ึน้สบิเอด็ส าเรจ็กนั 



 
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 

วนัที ่25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

917 
 

ทัง้สามนางต่างถามตามมุ่งหมาย  ของเสยีหายเท่าใดปราศรยักนั 
นางเอีย่มว่านิดหน่อยค่อยพดูกนั  ใหใ้กลว้นัเวลาค่อยมาฟงั 
     (หญงิหน่ายชายรกั.  2502 : 6) 

10.  ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรม 
ผู้วิจ ัยพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะท้อนภาพวฒันธรรม

ท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ วัฒนธรรมการกิน  วัฒนธรรมการละเล่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมผูกเกลอ               
และวฒันธรรมการใช้ภาษา ดงัวรรณกรรมเรื่องเสอืเอื้อน (พ.ศ. 2503) สะท้อนวฒันธรรมการกนิของป่าชาวใต ้
ของสามเสอื ในการหาสตัวป์า่ ไดแ้ก่ ค่าง ลงิ เป็นตน้ [9] ดงับทประพนัธ ์

 จะโสธกยกสามเสอืเมื่อจากบา้น ถงึสถานกาโหนายรูข้า่ว 
พลต ารวจหมวดหมู่รูเ้รื่องราว  ว่าเสอืเคลา้เสอืเอือ้นเพื่อนมากมาย 
นัง่ประชุมปรกึษาทีก่าโห  คดิจะสูก้ม็ดิคีดิหนีหน่าย  
ชวนพวกเสอืทัง้สามขา้มหว้ยทราย เขา้ปา่ไมท้ าทบัยุ่งมุงใบชงิ 
ทัง้เสอืเอือ้นเสอืแจง้แหลงกนัฉาว  แต่เสอืเคลา้ผดิใจไปหลายสิง่ 
ตัง้ศาลาอาศยัในปา่ชงิ   หาค่างลงิมาประทานไกลบา้นคน 
      (เสอืเอือ้น. 2503 : 33)   

11.  ภาพสะท้อนด้านค่านิยม  
ผู้วิจ ัยพบว่า วรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะท้อนภาพค่านิยม 

ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมเกีย่วกบัผู้หญงิ ค่านิยมเกีย่วกบัผูช้ายชาวใต้ และค่านิยมแบบตะวนัตก ดงัวรรณกรรม
เรื่องเมอืงสดิ (ขุนแกลว้) แหมะเว (พ.ศ. 2503) สะทอ้นค่านิยมเกี่ยวกบัผูห้ญงิ ไดแ้ก่ ค่านิยมการเป็นแม่ศรเีรอืน 
ค่านิยมการรกันวลสงวนตวั ค่านิยมเกี่ยวกบัรูปร่าง ค่านิยมการเลอืกคู่ครอง และค่านิยมหญิงทีม่ปีญัญา ว่าต้อง
ฝีมอืในการท าอาหารและปรนนิบตัสิาม ี[3] ดงับทประพนัธ ์ 

 
 เขาช่างหุงขา้วไร่ไม่สวยเปียก น ้าพรกิเสยีกน้องเอยเคยไม่ใส่ 
เมยีสดุนัท าดพีีช่อบใจ   การวสิยัฝีมอืคอืขนุนาง 
ฝา่ยแหมะน้อยค่อยหอ่สบูยาพลาง แลว้นวลนางยื่นใหช้ายสาม ี
ชายรบัยามาสบูแลว้จบูแถม  แหมะยิม้แยม้เยือ้นว่าน่าบดัส ี
      (เมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว.  2503 : 31) 

12.  ภาพสะท้อนด้านความเช่ือ  
ผูว้จิยัพบว่า ในวรรณกรรมประเภทนิยายทอ้งถิน่ภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นความเชื่อ 3 ดา้น            

ไดแ้ก่ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ความเชื่อดา้นไสยศาสตร ์และความเชื่อ ด้านเวทมนต์คาถา   ดงัวรรณกรรม
เรื่องนางแกว้ (พ.ศ. 2491) สะทอ้นความเชื่อความเชื่อในพระพุทธศาสนาเกีย่วกบัเรื่องบาปบุญคุณโทษ การท าดี
ท าชัว่ เรื่องนรกสวรรค ์และเรื่องชาตภิพหน้า [4] ดงับทประพนัธ ์  

พวกสาวชาววงันัง่รอ้งไห ้  ทุกคนไดม้วัหมอไม่ผ่องใส 
กลวัเรอืล่มจมตายไม่เหลอืใคร  ต่างตกใจหวดีรอ้งกอ้งทัง้เรอื 
ต่างเอาผา้กระหวดัผกูหตัถแ์น่น  เอาผกูแขนเพื่อนกนันัน้ไม่เหลอื 
เผื่อเรอืแตกกระจายไดช้ดิเชือ้  เมื่อจากเรอืกอดคอมรณา  
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นางบางคนบ่นว่านิจจาเอย  กรรมเราเคยสรา้งไวป้างใดหนา 
อยู่บนบกสบายตายคงคา  เป็นเหยื่อปลาละอายในสายชล 
     (นางแกว้.  2491 : 62)   
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่าภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่น

ภาคใต ้(พ.ศ. 2481-2504) ท าใหเ้หน็ว่าชาวใตม้กีารสบืทอดวฒันธรรมทอ้งถิน่ภาคใตแ้บบเดมิ และยอมรบันโยบาย
รฐัและของวฒันธรรมภายนอกทีเ่ขา้มามากขึน้ 
 

สรปุผลการวิจยั 
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้  

(พ.ศ. 2481-2504) สะทอ้นให้เหน็ว่า ภาคใต้เป็นภาคทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ ทัง้ทางดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติ
และวฒันธรรม สิง่ดงักล่าวหล่อหลอมให้คนในสงัคมมีความสุขร่มเย็นและรักถิ่นฐาน และเป็นพื้ นที่ที่ผู้อพยพ 
ใหค้วามสนใจมาอยู่ จนเกดิเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมทีล่งตวั ซึง่การศกึษาในบทนี้ ยงัท าใหเ้หน็ว่ามกีารเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมท้องถิน่ภาคใต้ เช่น ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง การศกึษา เป็นต้น อนัเนื่องจากการ  
เขา้มาของวฒันธรรม   เมอืงหลวงและจากตะวนัตก อย่างไรกต็าม ชาวใต้กม็กีารรบัอทิธพิลจากตะวนัตก ท าให้
ประชาชน มเีสรภีาพมากขึน้ สง่ผลใหค้่านิยมบางอย่างเปลีย่นแปลงไป อกีทัง้ในดา้นการศกึษาทีข่ยายตวัขึน้ ท าให้
คนมคีวามรูม้ากขึน้ จนกลายเป็นค่านิยมเกีย่วกบัการศกึษาสมยัใหม่ในเวลาต่อมา เมื่อการศกึษาดขีึน้  กจ็ะมกีาร
เชื่อในหลักการ ความยุติธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพของมนุษย์ และความเชื่อที่สามารถพิสูจน์ได้ 
โดยวธิวีทิยาศาสตร ์และเหตุผล อาจจะสง่ผลใหค้วามเชื่อดงัเดมิลดลงได ้ความเชื่อ นิสยัใจคอของคนใต้ ประเพณี
และพธิกีรรมบางอย่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เมื่อสงัคมทอ้งถิน่ภาคใตม้กีารเปลีย่นแปลงไป ท าใหส้งัคมทอ้งถิน่ภาคใต้
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากระบบศกัดินามาสู่สงัคมสมยัใหม่ที่มีความเคลื่อนไหวทางระบบชนชัน้สูง ชนชัน้กลาง  
และชนชัน้ต ่า แต่ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม หรอืพธิกีรรมต่าง ๆ ยงัคงรกัษาไว ้ไม่ถูกท าลาย [10] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พชัลนิจ ์จนีนุ่น ประธานทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และรองศาสตราจารย ์
ดร. พรพนัธุ์ เขมคุณาศยั กรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ผู้ให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรบัปรุง
บทความให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งบทความนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างสรรค์ 
และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481- 2504)  
รองศาสตราจารย ์ดร. วรรณนะ  หนูหมื่น ประธานกรรมสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ ์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] วทิย ์ ศวิะศรยิานนท.์  (2541).  วรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์.  กรุงเทพฯ : ธรรมชาต.ิ                                         
[2] องิอร  สพุนัธุว์ณชิ.  (2554).  วรรณกรรมกบัสงัคม.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.                                       
[3] สะมะแอ  วงศส์ะอาด และจ ิ เสม็หมาด.  (2503). เมอืงสดิ (ขนุแกลว้) แหมะเว. พทัลุง : อุดมพานิชกจิ.                   
[4] หนูแกว้  นครจนัทร.์  (2491).  นางแกว้. สงขลา : สมบรูณ์โอสถ.                                                       
[5] หนูแกว้  นครจนัทร.์  (2491).  แกว้สองภาค. สงขลา : สมบรูณ์โอสถ.                                                               



 
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 

วนัที ่25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

919 
 

[6] คลา้ย  ศรพีนงั.  (2497).  สีเ่กลอ. นครศรธีรรมราช : รตันโสภณ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
[7] จ. ศรอีกัขรกุล. (2504).  หนามรกั. กรุงเทพฯ : ราษฎรเ์จรญิ.                                                                                                               
[8] คลา้ย  ศรพีนงั.  (2502).  หญงิหน่ายชายรกั.  นครศรธีรรมราช : กระจ่างภาษติ.                                                                                                                                                                                               
[9] ชอบ  หทัยา.  (2503).  เสอืเอื้อน.  พมิพค์รัง้ที ่2. นครศรธีรรมราช: พฒันาสมัพนัธ.์                                                                                                                                                                            
[10] สงบ  สง่เมอืง.  (2525).  ทอ้งถิน่นิยมกบัปญัหาการรวมชาตสิมยัรชักาลที ่5 และผลกระทบทีม่ต่ีอปญัหา                    
 การเมอืงการปกครองปจัจุบนั : กรณีศกึษาเฉพาะกรณีภาคใต.้  กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ 
 วจิยัแหง่ชาต.ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13  
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

920 

 

SWURES13-119 ผลการจดัการเรียนรู้รายวิชาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านักงาน
ตามแนวการจดัการเรียนการสอนยคุไทยแลนด ์4.0 
THE RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT OF THE ARCHIVE SYSTEMS AND 
OFFICE MANAGEMENT COURSE ACCORDANCE THE TEACHING AND LEARNING 
MANAGEMENT IN THE THAILAND 4.0 ERA 
 

นิภาพรรณ เจนสนัติกลุ 

Nipapan Jensantikul 
 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 

 
Corresponding author, E-mail: nipajen@kku.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบงานสารบรรณ
และการจดัการส านักงาน และ 2) เพื่อวเิคราะหผ์ลการเรยีนรูต้ามแนวการจดั การเรยีนการสอนยุคไทยแลนด ์4.0 
เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คอื นักศกึษาสาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที่ 2/2561 ในรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านักงาน จ านวน 86 คน 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน และการสนทนากลุ่ม วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา  
 ผลการวจิยั พบว่า 1) ปญัหาหลกัในการจดัการเรยีนการสอนเกดิจากจ านวนกจิกรรมภายในสาขาวชิา               
รฐัประศาสนศาสตรม์มีาก รองลงมา คอื หอ้งเรยีนมขีนาดไม่เหมาะสมต่อจ านวนผูเ้รยีน และน้อยทีส่ดุ คอื อุปกรณ์
การจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนไม่เหมาะสมส าหรบัการฝึกปฏบิตัิ 2) ผลการจดักระบวนการเรยีนรู้ พบว่า 
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะทางการคดิไดด้ขีึน้ (วเิคราะห ์ใชว้จิารณญาณ ความคดิเชงิบรหิาร ความคดิสรา้งสรรค ์
และการแก้ปญัหา) อนัเป็นทกัษะส าคญัตามแนวการจดัการเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรบัแนวทาง 
การพฒันาการเรียนการสอนในอนาคต ควรส่งเสรมิกจิกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ทาง
นวตักรรม และจดัประกวดแขง่ขนัการคดิเชงินวตักรรมในทุกระดบั 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนรู ้ การเรยีนการสอน  ไทยแลนด ์4.0 
 

Abstract 
 The purpose of this research paper is 1) to study the problems of Archive System and Office 
Management course, and 2) to analyst the results of learning management accordance the teaching and 
learning management in the Thailand 4.0 era. This research was a qualitative research. The key informants 
were 86 students enrolled in this course the semester 2/2018. Data were collected through observation of 
learning behavior and group discussion. Data analysis used content analysis.  
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 The research showed that: 1) the main problem in teaching and learning was there were many 
number of activities within the Department of Public Administration, followed by the classrooms that were 
not suitable for the number of students, and the least was the teaching and learning equipment which was 
not suitable for practice. 2) the results of learning management process found that students can improve 
their thinking skills (analysis, critical thinking, management thinking, creativity thinking, and problem solving) 
which were key skills in accordance with the teaching and learning management in Thailand 4.0. The way 
to develop teaching and learning in the future should promote activities for students to demonstrate creativity 
in innovation and organize innovative thinking competitions at all levels. 
 
Keywords: learning management, teaching and learning, Thailand 4.0 
 

บทน า 
 ความทา้ทายของนโยบายประเทศไทย 4.0 ท าใหทุ้กภาคส่วนมุ่งเน้นการผลติบุคลากรทีม่คีวามทนัสมยั
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคลากรที่จะต้องอยู่ในบรบิทประเทศไทย 4.0 ที่แนวทาง 
การเรยีนรู้ต้องกา้วขา้ม “ความเป็นสาระวชิา” ไปสู่การเรยีนรู้ “ทกัษะเพื่อการด ารงชวีติ” [1] ซึ่งจะเหน็ว่าแนวคดิ 
การจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ได้ เข้ามาเป็นแนวจัดการศึกษาหลักในหน่วยงาน 
ทางการศกึษาหลายแห่ง เนื่องจากมคีวามเชื่อว่าการศกึษา 4.0 จะสามารถผลติบุคลากรทีม่คีวามสามารถในการผลติ
และสรา้งสรรคเ์พื่อรองรบัประเทศไทย 4.0 ได ้ปจัจุบนัการศกึษาไทยเขา้สู่ยุคการศกึษา 4.0 แลว้ ซึง่การศกึษา 4.0 
คอื การศกึษายุคผลติภาพเป็นยุคทีต่้องการผลผลติหรอืผลติภาพใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน 
และของสงัคมในภาพรวม ลกัษณะการจดัการศกึษาจะตอ้งเน้นการปฏบิตั ิ[2] 
 ตามพนัธกจิของสถาบนัอุดมศกึษานัน้นอกจากมติดิา้นการสอนหรอืการผลติบณัฑติแลว้ยงัต้องค านึงถงึ
การศึกษาไทย 4.0 ด้วยการแสวงหาองค์ความรู้หรือการวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงัคมและชี้น าสงัคม  
จากองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ และประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาควรจะค านึงถึงคือ 
“สถาบนัอุดมศกึษาจะผลติบณัฑติอย่างไรใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของประเทศไทย 4.0” [3] เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
คุณภาพหรอืการปรบัปรุงคุณภาพและเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของกจิกรรม (activities) และกระบวนการ
จดัการเรียน  การสอน (processes) และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ 
มาบูรณาการเชงิสรา้งสรรค์ เพื่อพฒันานวตักรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสงัคมได้ [4] ซึง่แนวคดิ
การศกึษาไทย 4.0 ส่งกระทบโดยตรงทัง้ต่อผูส้อน ผูเ้รยีน รวมถงึกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ดงันัน้ขา้พเจา้ในฐานะ
ผู้สอนรายวิชาระบบ งานสารบรรณและการจัดการส านักงานจึงได้น าแนวคิดการจดัการเรียนรู้ไทยแลนด์  4.0  
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 1) ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 2) บทบาทของผู้สอน และ 3) บทบาทของผู้เรยีน  
มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาการเรียนการสอนจากเดิมที่มุ่งเน้นการบรรยายในชัน้เรียนโดยผู้สอน  
และผู้เรียนเป็นผู้รบัความรู้ทางเดยีว (passive learners) ปรบัเป็นผู้เรยีนเขา้มามสี่วนร่วมอย่างแท้จริง (active 
learners) และพฒันากระบวนการคิด การตระหนักในตนเองและผู้อื่น และการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ 
มากขึน้ จากความเป็นมาขา้งต้นเป็นทีม่าของบทความวจิยัเรื่องผลการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาระบบงานสารบรรณ
และการจดัการส านักงานตามแนวการจดั การเรยีนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อค้นหาปญัหาอุปสรรคในการ
จดัการเรียนการสอนและแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์  
ทกัษะต่างๆ ต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านกังาน 
 2. เพื่อวเิคราะหผ์ลการเรยีนรูร้ายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านกังานตามแนวการจดัการเรยีน
การสอนยุคไทยแลนด ์4.0 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. การจดัการเรียนรูใ้นยุคไทยแลนด ์4.0 
 นกัวชิาการต่างสรุปและใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษา ดงันี้ 
 ไทยแลนด ์4.0 เป็นนโยบายการขบัเคลื่อนประเทศไทยสูค่วามมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื เพื่อใหป้ระเทศกา้ว
พ้นปญัหาที่ก าลังเผชิญอยู่ในปจัจุบนั เรียกว่า “สามกบัดกั” กบัดักแรก คือ  “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap)” กบัดักที่สอง “กับดกัความเหลื่อมล ้า (Inequality Trap)” กับดกัที่สาม “กับดักความไม่
สมดุล (Imbalance Trap)” ดงันัน้การจดัการเรยีนรูใ้นยุคไทยแลนด ์4.0 ควรมอีงคป์ระกอบ ทีส่ าคญั 3 ประการ คอื  
 1. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย  1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่วนรวม  (mindful 
Learning) 2) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที่ 21 คอื ทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์การแกป้ญัหา การคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งนวตักรรม การเรยีนและการท างานร่วมกนัเป็นทมี การมภีาวะ
ผูน้ า การสื่อสาร การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ การตดิต่อสื่อสารทางไกล การใชค้อมพวิเตอรแ์ละปญัญาประดษิฐ์ 
การคิดค านวณ 3) เป็นกจิกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดปญัหาเป็นฐาน เพื่อการน าไปปฏิบตัิ 
(Result-Based Learning) ส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา จดักจิกรรมการท าโครงงานและแกป้ญัหาโจทย์
ในรปูแบบต่างๆ 4) ส่งเสรมิใหไ้ดแ้สวงหาโอกาส น าไปสูก่ารออกแบบ ลงมอืปฏบิตั ิคน้หาค าตอบจากหอ้งทดลอง 
หอ้งปฏบิตักิาร จดัใหม้กีจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน สถานประกอบการ แปลงสาธติ โรงงาน บรษิทั ธุรกจิของรฐั 
หรือของเอกชน เพื่อค้นหาค าตอบจากสถานที่และสถานประกอบการจริง  5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
สรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ท าใหน้ักเรยีนและ/หรอืครูคน้พบความรูใ้หม่ สรา้งสรรคค์วามรูใ้หม่ 
และสรา้งนวตักรรมใหม่ 6) เรยีนรูท้ ัว่โลกและภูมปิญัญาหลกัของไทย ศกึษาทางเลอืกของสงัคมไทยและของโลก        
ทีม่คีวามหลากหลาย 7) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมเีป้าหมาย (Purposeful Learning) เป็นกระบวนการเรยีนรู้        
มคีวามเชื่อมโยงกบัวถิีชวีติ ส่งเสรมิวฒันธรรมการเรยีนรู้ดว้ยตนเองและการเรยีนรู้ตลอดชวีติและสามารถสร้าง
อาชพีได ้ 
 2. บทบาทของผู้สอน คอื 1) เป็นผู้กระตุ้นให้เกดิการเป็นห้องเรยีนแห่งความสงสยั อยากรู้อยากเรยีน
อยากหาค าตอบ "Community of Inquiry" ต้องสอนใหน้้อย แต่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าก 2) สง่เสรมิกระบวนการวจิยั
ให้เกดิขึน้กบัตวัผู้เรยีนและกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิกจิกรรม  3) กระตุ้นกจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการคดิ
สร้างสรรค์ (Creative Learning) ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพฒันา
น าไปสูก่ารผลตินวตักรรม (Innovation) ขึน้มาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สงัคมและประเทศ 4) กระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิการท างานร่วมกนั (Sharing Incentive) 5) กระตุ้นใหใ้ชก้ระบวนการคดิ วเิคราะหป์ญัหาเป็นรายบุคคล
แล้วแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 6) เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้ชี้แนะ (Mentoring) 7) จดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีบู่รณาการการพฒันาทกัษะทางสงัคม คุณธรรม จรยิธรรม คารวะธรรม การสรา้งเสรมิสขุภาพอนามยั           
การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศและของโลก และ 8) กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมจีติสาธารณะยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นทีต่ัง้ 
(Mindful People)  
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 3. บทบาทของผูเ้รยีน คอื 1) ผูเ้รยีนแต่ละคนจะไม่อยู่นิ่ง ตอ้งกระตอืรอืรน้และคดิคน้หาความรูแ้ละค าตอบ
อยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 2) ร่วมกนัลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ใชก้ารวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา การร่วมกนัระดม
ความคดิสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Common Creating) 3) สามารถแสดงออกถึงการคดินอกกรอบ (Out of the Box) 
4) สามารถใชท้กัษะกระบวนการในการแกป้ญัหาที่ซบัซอ้น 5) เกดิทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและ
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 6) ใชท้กัษะการสือ่สารการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ การน าเสนอผลการเรยีนมาอภิปราย
แลกเปลีย่นในชัน้เรยีน 7) มคีวามสามารถในการรงัสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์หรอืสนองต่อความตอ้งการ
ของชุมชน สงัคม หรอืประเทศชาติ และ 8) แสดงถึงคุณลกัษณะมจีติส านึกสาธารณะ และมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ความดงีาม [5] 
 สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนรูใ้นยุคไทยแลนด ์4.0 ควรมอีงคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะกจิกรรม
ของการเรยีนรู ้บทบาทของผูส้อน และบทบาทของผูเ้รยีน 
 

 2. เป้าหมายการจดัการศึกษา 
 ส าหรบัเป้าหมายการจดัการศกึษาไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษา สรา้งผูเ้รยีน 
ทีม่สีมรรถนะเป็นทีต่้องการ รวมถงึสนับสนุนการคดินวตักรรม และการพึง่ตนเองไดท้างดา้นเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 
4.0 มแีนวทางจดัการศึกษา ดงันี้ 1) มุ่งสอนและวดัสมรรถนะผู้เรียนบนฐานสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทกัษะ  
และดา้นลกัษณะชวีติ 2) จดัการศกึษาบนฐานศกัยภาพและความถนัดของผูเ้รยีน ช่วยใหผู้เ้รยีนคน้พบความถนัด 
และศกัยภาพของตนเอง ท าให้สนุก มีความสุข และท าได้ดี 3) พฒันาหลกัสูตรการคิด 10 มิติ คือ สร้างนักคิด 
สนับสนุนการคดินวตักรรมทุกระดบัของ สงัคม และสอนวธิคีดิ 4) เน้นให้ผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรถีึงปรญิญาเอก  
ท าวิจัยโดยเปลี่ยนผ่านสมรรถนะผู้เรียนสู่ การเป็นผู้ผลิตความรู้และสร้างนวัตกรรม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 
และพฒันานวตักรรมทีเ่หมาะกบั โจทยค์วามต้องการของประเทศ 5) พฒันาสถานศกึษาทุกระดบัสู่สถาบนั 2 และ 3 
ภาษา เตรยีมผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูว้ทิยาการ และเชื่อมต่อองคค์วามรูท้ ัว่โลก เป็นประโยชน์ต่อการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั 
6) สร้างผู้ประกอบการ สร้างกิจการใหม่ด้วยตนเอง เป็นเปลี่ยนผ่านสมรรถนะผู้เรียนสู่การ  เป็นเจ้าของกิจการ  
7) สร้างความร่วมมอืหลากหลายลกัษณะระหว่างสถาบนัการศึกษากบัภาครฐั ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
เป็นช่องทางการสรา้งคณาจารยแ์ละนกัวจิยัรุ่นใหม่ เพิม่จ านวนนวตักรรมภายในประเทศ มสีว่นร่วมพฒันาประเทศชาติ
และชุมชนทอ้งถิน่ 8) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสทิธบิตัรทางปญัญา มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัสากล 
ส่งเสรมิการเชื่อมต่อการวจิยักบัภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นการคดินวตักรรม  ภายในมหาวทิยาลยั  
9) ส่งเสรมิการคดิสร้างสรรค์นวตักรรมในสถานศกึษาทุกแห่ง สิง่แปลกใหม่ พฒันารูปแบบให้เหมาะกบัผู้เรยีน  
แต่ละระดับ จัดประกวดแข่งขนัคิดนวัตกรรมทัง้ระดับครูผู้สอนและผู้เรียนส่งเสริม  วิทยาลัยชุมชนเชื่อมต่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับปริญญา เทวานฤมิตรกุล [6] ที่กล่าวว่า การเปลี่ยน
มหาวทิยาลยัจะต้องเปลีย่นทัง้วธิกีารเรยีนการสอน และกจิกรรมนักศกึษา โดยสอนให้เรยีนรูแ้บบเชื่อมโยงเรยีนรู้
ความจรงิของสงัคม เรยีนรู้ที่จะท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และมหาวทิยาลยัต้องเป็นบรกิารสาธารณะไม่ใช่คา้ปรญิญา
เพื่อให้บณัฑติไทยมคีวามรู ้และมทีกัษะที่จ าเป็น ใชค้วามรู้เป็น มคีุณธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ เป็นพลเมอืง
ไทย และพลเมืองโลก มหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง  เรียนรู ้
ด้วยตนเอง ให้เ ป็นการศึกษาที่มุ่ งผลลัพธ์หรือ Outcome Based Education โดยผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เป็นการศึกษาแนวระนาบ อาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์เป็นวิทยากร  มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์  
และออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อไปสูผ่ลลพัธ ์ 
 สรุปได้ว่าเป้าหมายการจดัการศกึษาเน้นผลลพัธ์โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการศึกษาแนวระนาบ  
ทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนเรยีนรูร้่วมกนั ร่วมกนัออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อไปสูผ่ลลพัธ์  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพดว้ยการศกึษาจากเอกสารเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน
ในยุคThailand 4.0 [2-3, 5] เพื่อท าความเขา้ใจถงึลกัษณะและองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรู้ และด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั คอื นักศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่2/2561 ในรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านกังาน จ านวน 86 คน  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรม ซึง่จะบนัทกึขอ้มลูภาพรวมของนกัศกึษา
ทุกคนทีล่งทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่2/2561 ในรายวชิาดงักล่าว ซึง่พฒันามาจากแบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรม
นักศกึษาของสุธดิา พลช านิ [7] และแนวค าถามส าหรบัการสนทนากลุ่ม โดยมีประเดน็ค าถาม คอื 1) ในระหว่าง
การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กดิปญัหาอุปสรรคอะไรบา้ง 2) นักศกึษาคดิว่าผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้นักศกึษา          
มทีกัษะใดทีเ่พิม่ขึน้ และ 3) ลกัษณะของกจิกรรมการเรยีนรู้ บทบาทของผู้สอน และบทบาทของผูเ้รยีนควรเป็น
อย่างไร ซึง่ขา้พเจา้สรา้งและพฒันาขึน้ดว้ยตนเองโดยอาศยับรบิทของการเรยีนรูใ้นแต่ละสปัดาหเ์ป็นแนวทางหลกั
ในการก าหนดประเดน็ค าถามส าหรบัการสนทนากลุ่มประกอบการวจิยัครัง้นี้ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนในชัน้เรยีน
ของนักศกึษา ทัง้หมด 86 คน โดยพฤตกิรรมที่ท าการสงัเกต อาท ิการตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจฟงั ไม่ขาดเรยีน ท างาน 
สง่ทนัก าหนดเวลา จดหรอืขดีเสน้ใตข้อ้ความส าคญั การมสีว่นร่วมกบักจิกรรมต่างๆ ในชัน้เรยีน เป็นต้น 2) ขอ้มูล
จากการสนทนากลุ่มกบันักศึกษา จ านวน 9 คน ที่ถูกคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากความตัง้ใจ 
และสนใจต่อการเรียนในชัน้เรียนท าให้สามารถจ าแนกออก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความตัง้ใจและสนใจ 
ในการเรยีนมาก กลุ่มทีม่คีวามตัง้ใจและสนใจในการเรยีนปานกลาง และกลุ่มทีม่คีวามตัง้ใจและสนใจในการเรยีนน้อย 
โดยแต่ละกลุ่มจะเลอืกตวัแทนมาจ านวนกลุ่มละ 3 คนด้วยความสมคัรใจ เพื่อสะท้อนขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัการจดั 
การเรยีนการสอนทีผ่่านมา และใหข้อ้คดิเหน็ต่อการปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนถดัไป 
 การวเิคราะหข์อ้มูลด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนื้อหาของขอ้ความที่ผูว้จิยัจดบนัทกึไว้
อย่างเป็นระบบจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักศกึษาประกอบกบัขอ้มูลที่ได้รบัจากการสนทนากลุ่ม  
และน ามาด าเนินการย่อขอ้มูล การแสดงขอ้มูล และการสรุปความเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ที่ผู้วิจยัเผ้าติดตาม 
ระยะยาว [8] และตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู 
 
ผลการวิจยั 
 1. สภาพปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านกังาน พบว่า 
1) กจิกรรมภายในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์มจี านวนมาก 2) หอ้งเรยีนมขีนาดไม่เหมาะสมต่อจ านวนผูเ้รยีน  
3) การสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 4) ไม่มหีอ้งปฏบิตักิาร และ 5) อุปกรณ์การจดัการเรยีนการสอนไม่เหมาะสม
ส าหรบัการฝึกปฏบิตั ิ
 2. ผลการจดัการเรยีนการสอนทีน่ ามาใชใ้นรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านักงาน พบว่า 
ในดา้นเนื้อหารายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านักงานเป็นรายวชิาที่มุ่งศกึษาลกัษณะและประเภท
ของระบบงานสารบรรณ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบงานสารบรรณ การเขยีนหนังสอืราชการ การวเิคราะห์ 
วางแผน บริหารงานส านักงาน การจัดผังโครงสร้างองค์กร การจดัเก็บเอกสารและข้อมูล การออกแบบและ 
การควบคุมแบบฟอร์ม  การควบคุมงาน และวัดประสิทธิภาพของงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายของส านักงาน  
การบรหิารงานพสัดุ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การก าหนดความต้องการ การจดัหา การเกบ็รกัษา ระบบบญัชคีุม 
ระบบส านักงานอตัโนมตั ิและเครื่องมอืการสื่อสารภายในส านักงาน รวมถงึการส่งเสรมิพฒันาการดา้นการเรยีนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปญัญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
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ความรบัผดิชอบ และทกัษะด้านการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน า
องคค์วามรูไ้ปวเิคราะหเ์ชื่อมโยงในรายวชิาต่างๆ ได้ ซึง่ผูเ้รยีนเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 และมกีารจดัการเรยีนการสอน
ในภาคเรยีนที ่2 ดา้นลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้ 15 สปัดาห ์ประกอบดว้ย  
 สปัดาหท์ี ่1-5 การเรยีนรูเ้กีย่วกบัลกัษณะและประเภทของระบบงานสารบรรณ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระเบยีบงานสารบรรณ การเขยีนหนังสอืราชการ บนัทึกขอ้ความ (ภายใน) หนังสอืราชการ (ภายใน ภายนอก) 
หนงัสอืสัง่การ (ค าสัง่ ระเบยีบ) หนงัสอืประทบัตรา ประกาศ และหนงัสอืประชาสมัพนัธ ์ 
 สปัดาห์ที่ 6-10 การเรยีนรู้เกีย่วกบัการวเิคราะห์ วางแผน บรหิารส านักงาน การจดัผงัโครงสร้างองค์กร  
การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม การควบคุมและวัดประสทิธิภาพของงาน     
การควบคุมค่าใชจ้่ายของส านกังาน   
 สปัดาห์ที่ 11-15 การจดักจิกรรมกลุ่ม การสบืค้นหาค าตอบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานพสัดุ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก าหนดความต้องการ การจัดหา การจัดเก็บรักษา ระบบบัญชีควบคุม ระบบ
ส านักงานอตัโนมตัิ เครื่องมอืการสื่อสารภายในส านักงาน และมแีนวทางจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่มุ่งเน้นการจดั
กิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในชัน้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกทางความคิด แลกเปลี่ยน 
และสรา้งสรรค ์
 ทัง้นี้ผู้สอนเริม่ต้นกระบวนการด้วยการจดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ปรบัเปลี่ยนจากวธิีเดมิที่เน้นการ
บรรยายอย่างเดยีวเป็นการบรรยายผสมผสานกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน เสรมิบทบาทผูส้อนและผูเ้รยีน
ควบคู่กนัใหส้อดคลอ้งกบัการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ตามแนวทางการศกึษายุค 4.0 ซึง่มกีารก าหนดขัน้ตอน
ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามแนวทางการศกึษายุค 4.0 

ขัน้ตอนการเรียนรู ้ บทบาทผูเ้รียน ทกัษะท่ีใช้ บทบาทผูส้อน 
ก าหนดจุดมุง่หมาย 
การเรยีน 

ก าหนดจุดมุง่หมายการ
เรยีนรู ้

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking 
Skills) 

กระตุน้ความคดิผูเ้รยีน   
ใหเ้กดิการตัง้ค าถามว่าจะ
ท าใหเ้กดิผลผลติไดอ้ย่างไร 

ร่วมวางแผน คน้ควา้ตวัอย่างการท า        
หนงัสอืราชการ 
กฎหมายและแสวงหา
วธิกีารไดม้าซึง่ความรู ้
และพยายามตอบขอ้
สงสยั 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking 
Skills), ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem Solving Skills) 

แนะน าแหล่งเรยีนรู ้หนงัสอื 
ต าราทีเ่กีย่วขอ้ง 

สง่เสรมิผูเ้รยีนใหฝึ้ก
และคดักรองขอ้มลู 

คน้หาตวัอย่างและ
สามารถจ าแนก
ขอ้ผดิพลาดในการท า
เอกสารราชการไดแ้ละ
แลกเปลีย่นมุมมอง 
ขอ้คดิเหน็ระหว่างกนั 

ทกัษะการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical 
Thinking Skills),  
ทกัษะการสรา้ง
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal 
Relationship Skills) 

สนบัสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละ
อธบิายขอ้สงสยั อภปิราย
แลกเปลีย่นระหว่างกลุ่ม 
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ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามแนวทางการศกึษายุค 4.0 (ต่อ) 
ขัน้ตอนการเรียนรู ้ บทบาทผูเ้รียน ทกัษะท่ีใช้ บทบาทผูส้อน 

สง่เสรมิการสรา้งสรรค์
ความรู ้

ฝึกปฏบิตัแิละใหท้ าการ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด
ร่วมกนัในชัน้เรยีน 
น าเสนอโครงสรา้ง
ส านกังานทีเ่หมาะสมที่
ค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน อุปกรณ์
ส านกังานทีจ่ าเป็น และ
การจดัระบบส านกังาน
อตัโนมตั ิ

ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem Solving Skills), 
ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์
(Creative Thinking Skills), 
ทกัษะการคดิเชงิบรหิาร 
(Executive Function 
Skills) 

สนบัสนุนแหล่งเรยีนรูแ้ละ
อธบิายขอ้สงสยั ทดสอบ
ความรู ้

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน           
ตกผลกึความรู ้

สรุปความรูท้ีไ่ดร้บัในแต่
ละครัง้ดว้ยการใชภ้าพ 
สญัลกัษณ์ การสือ่
ขอ้ความในรปูแบบ
ต่างๆ  

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking 
Skills), 
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
(English skills) 

สง่เสรมิแนะน าแหล่งขอ้มลู
และจดัระบบขอ้มลูความรู ้
ทีผู่เ้รยีนสรุป การจดั
กจิกรรมกลุ่ม 

ประยุกตค์วามรู ้ พจิารณาการน าไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 
การจดัวางอุปกรณ์
ส านกังานทีถู่กตอ้ง 
การจดัสถานทีท่ างานที่
เหมาะสมกบัการ
ปฏบิตังิานโดยการ
ค านึงถงึพืน้ที ่ขนาด
หอ้ง แสงไฟ และความ
หนาแน่น 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking 
Skills), ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem Solving Skills), 
ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์
(Creative Thinking Skills), 
ทกัษะการคดิเชงิบรหิาร 
(Executive Function 
Skills) 

สง่เสรมิและแนะน าวธิ ี          
การน าไปใช ้ 

ประเมนิความรู ้ ทดสอบความรูด้ว้ยการ
ปฏบิตั ิการระดมสมอง
และแสดงความคดิเหน็ 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
(Analytical Thinking 
Skills), ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem Solving Skills), 
ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์
(Creative Thinking Skills), 
ทกัษะการคดิเชงิบรหิาร 
(Executive Function 
Skills) 

ก าหนดเกณฑ ์ประเมนิ
ความรูจ้ากการฝึกปฏบิตัิ
และทดสอบความรูจ้าก 
การถามตอบ การสอบ
กลางภาค และการสอบ
ปลายภาค 
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 ผลจากการด าเนินการจดักระบวนการเรยีนการสอนน้ี พบว่า ผูเ้รยีนสว่นใหญ่สามารถพฒันาทกัษะการคดิ 
(วเิคราะห์ วจิารณญาณ ความคดิเชงิบริหาร ความคดิสร้างสรรค์ และการแก้ปญัหา) มคีวามสนใจในการเรยีน  
หมัน่แสวงหาคน้ควา้เหตุผลมาช่วยแกป้ญัหาขอ้สงสยัในชัน้เรยีนเมื่อผูส้อนตัง้ค าถามเกีย่วกบัปญัหาระบบงานสารบรรณ
และการจดัการส านกังาน หรอืปญัหาในการจดัท าเอกสารหรอืการวางโครงสรา้งส านกังานใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ระดม
สมองในการพจิารณาคน้หาแนวทางแกไ้ข ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้
ของผูเ้รยีนได ้โดยเสรมิทกัษะในการแกป้ญัหาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการเรยีนรู ้
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. สภาพปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการส านกังาน พบว่า 
1) กจิกรรมภายในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์มจี านวนมาก 2) หอ้งเรยีนมขีนาดไม่เหมาะสมต่อจ านวนผูเ้รยีน  
3) การสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 4) ไม่มหีอ้งปฏบิตักิาร และ 5) อุปกรณ์การจดัการเรยีนการสอนไม่เหมาะสม
ส าหรบัการฝึกปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของธารทพิย ์พจน์สภุาพ [9] ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่องการจดัการเรยีนการ
สอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม : สภาพปญัหา ระดับการมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
ผลการวจิยั พบว่า ปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรยีนการสอนแบบการปฏบิตังิานกลุ่มหรอืแบบทมี 5 ล าดบัแรก 
คอื เวลาว่างจากการเรยีนไม่ตรงกนั รองลงมาคอื สมาชกิในทมีมกัมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั สถานทีไ่ม่เหมาะสม 
ขาดความสามคัค ีและการสื่อสารพดูคุยภายในกลุ่มน้อย และสอดคลอ้งกบัแนวคดิทีว่่าสภาพแวดลอ้มมสีถานะเป็น
เสมอืนครคูนทีส่าม เพราะบรรยากาศในหอ้งเรยีนจะมสีว่นช่วยจุดประกายความสนใจและการมสีว่นร่วมของผูเ้รยีน
ไดเ้ป็นอย่างด ี[10] 
 2. ผลการจดักระบวนการเรยีนการสอน พบว่า ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะการคดิ (วเิคราะห ์ใชว้จิารณญาณ 
ความคดิเชงิบรหิาร ความคดิสรา้งสรรค ์และการแกป้ญัหา) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของพาสนา จุลรตัน์ [11] ทีร่ะบุ
ทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ Internet ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิด 
อย่างมวีิจารณญาณทกัษะการแก้ปญัหาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และทกัษะด้านจติสาธารณะ เป็นต้น เพราะเป็นทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคมในอนาคต ต้องมปีรบับทบาทของผูเ้รยีนและผูส้อน ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการแสวงหาค้นคว้าเหตุผลมาช่วยแก้ปญัหาระบบงานสารบรรณและการจดัการ
ส านักงานหรอืท าให้ปญัหาในการจดัท าเอกสารหรือการวางโครงสร้างส านักงานชดัเจนมองเหน็แนวทางแก้ไข   
ซึ่งจะท าให้เกดิการเรยีนรู้และจะส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่างกระตือรอืร้นของผู้เรยีนได้  โดยทกัษะในการแก้ปญัหา 
เป็นสิง่ที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ สอดคล้องกบัวนันภา ชมบาล [12] ที่ระบุว่า ผลจากการจดักจิกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
ที่ยึดผู้เรียนและปญัหาเป็นหลักส าคัญขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้  เนื้อหา เวลาและจ านวน 
ของผูเ้รยีน ซึง่การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ะตอ้งมอีงคป์ระกอบส าคญั คอื 1) การสรา้งสภาพแวดลอ้มและการกระตุ้น
ความสงสยัในปญัหา เพื่อให้ผู้เรยีนอยากรู้และหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 2) ให้ผู้เรยีนเกิดความเขา้ใจในปญัหา  
และสามารถวางแผนในการแก้ ปญัหาผ่านทางการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ควบคู่กนัไป 3) สรุปผลการเรยีนรู้และรู้จกั 
การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 4) น าผลการเรยีนรู้ที่ได้เขา้สู่กระบวนการขยายและแปลงความรู้ลงสู่นวตักรรม 
และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับวิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร [5] ที่ระบุถึง 
การจดัการเรยีนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมอีงคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ ลกัษณะกจิกรรมของการเรยีนรู้ 
บทบาทของผูส้อน และบทบาทของผูเ้รยีน [2-3] ดงันัน้แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนในอนาคต ควรสง่เสรมิ
กจิกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นวตักรรม จดัประกวดแข่งขนัคิดนวตักรรมในทุกระดบั   
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เพราะความสามารถของผูเ้รยีนจะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัการแขง่ขนัของประเทศไทยในเวทรีะดบัโลก
ในอนาคตได ้[13] 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้สามารถสรุปผลการวจิยัได้ว่า 1) ปญัหาหลกัในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบงาน
สารบรรณและการจดัการส านักงาน เกดิจากจ านวนกจิกรรมภายในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรม์มีาก รองลงมา 
คอื หอ้งเรยีนมขีนาดไม่เหมาะสมต่อจ านวนผูเ้รยีน และน้อยทีส่ดุ คอื อุปกรณ์การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน
ไม่เหมาะสมส าหรบัการฝึกปฏบิตัิ 2) ผลการจดักระบวนการเรียนรู้รายวชิาระบบงานสารบรรณและการจดัการ
ส านักงาน พบว่า ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะทางการคดิไดด้ขีึน้ (วเิคราะห์ ใชว้จิารณญาณ ความคดิเชงิบรหิาร 
ความคดิสร้างสรรค์ และการแกป้ญัหา) อนัเป็นทกัษะส าคญัตามแนวการจดัการเรยีนการสอนยุคไทยแลนด ์4.0 
และ 3) แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนในอนาคต ควรส่งเสรมิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกถงึความคดิ
สรา้งสรรคท์างนวตักรรม และจดัประกวดแขง่ขนัการคดิเชงินวตักรรมในทุกระดบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปปฏิบติั 
 1. หลกัสตูรควรสนบัสนุนแหล่งเรยีนรู ้เช่น หอ้งสมุดมชีวีติ พพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้ใหก้บันกัศกึษาเพื่อเป็น
แหล่งคน้ควา้ความรูแ้ละท าใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายมากขึน้ 
 2. หลกัสตูรควรสง่เสรมิใหม้กีารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบและน าไปเผยแพร่ในลกัษณะสือ่ดจิทิลัทีน่กัศกึษา
สามารถคน้ควา้และลงมอืปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 
 3. มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัสรา้งหอ้งเรยีนใหม้ขีนาดทีห่ลากหลายเพื่อรองรบักบัจ านวนผูเ้รยีนในแต่ละ
สาขาวชิาใหม้คีวามเหมาะสม และควรจดัหาอุปกรณ์การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมและมคีวาม
ทนัสมยั เช่น มหีอ้งปฏบิตัแิบบ SMART CLASSROOM เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. หลกัสตูรควรสนับสนุนใหอ้าจารยท์ุกท่านท าการศกึษาวจิยัในรายวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
ในการสอนเกีย่วกบัผลการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาต่างๆ ตามแนวการจดัการเรยีนการสอนยุคไทยแลนด ์4.0 เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรต่อไปในอนาคต 
 2. มหาวทิยาลยัควรสนับสนุนใหส้่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการจดั 
การเรียนการสอนของแต่ละคณะวิชา เพื่อให้ทราบถึงสภาพ และปญัหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  
และน าผลการศกึษาวจิยัไปใชใ้นการวางแผนพฒันามหาวทิยาลยัต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
อนิโดเมทาซนิคอืยาต้านการอกัเสบชนิดทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด ์ใชเ้พื่อลดไข ้ลดความเจบ็ปวด ลดการบวม

จากการอักเสบ ใช้รกัษาโรคไขข้ออกัเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเข่าเสื่อมและใช้ในทางคลินิกเพื่อชะลอการคลอด  
ก่อนก าหนดและปิดช่องทางดกัตสั อาร์เทอรโิอซสั  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของอนิโด 
เมทาซนิทีท่ าใหท้ารกพกิาร โดยใชต้วัอ่อนไก่เป็นแบบจ าลองสตัวเ์พื่อน าผลการทดลองมาเปรยีบเทยีบกบัตวัอ่อนไก ่
ทีม่พีฒันาการปกต ิใชไ้ข่ไก่ทีป่ฏสินธแิลว้ 120 ฟอง สุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง  3 กลุ่ม ท าการฉีด  
อนิโดเมทาซนิทีม่คีวามเขม้ขน้แตกต่างกนัไดแ้ก่ 3 , 4 และ 5 มก. / 0.1 มล. และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ท าการฉีด
น ้าเกลอื หลงัจากอบไข่ครบ 24 ชัว่โมง จะฉีดอนิโดเมทาซนิที่ความเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนัเขา้สู่กลุ่มทดลอง และ 
กลุ่มควบคุมจะฉีดด้วย น ้าเกลอื หลงัจากนัน้น าไปอบต่อ จนครบวนัที่ 3  ของการอบ  ไข่ในแต่ละกลุ่ม จะถูกน า
ออกมากลุ่มละ 30 ฟอง  และน ามาศกึษาบนัทกึผลลพัธข์องอตัราการรอดชวีติ อตัราการตาย และศกึษาผลกระทบ
ของอนิโดเมทาซนิทีท่ าใหท้ารกพกิาร 
 ผลการทดลองพบว่า ในกลุ่มที่ได้รบัยาอนิโดเมธาซนิ มอีตัราการตายมากกว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อยา  
มขีนาดความเขม้ขน้เพิม่ขึน้สง่ผลใหอ้ตัราการตายของตวัอ่อนไก่เพิม่ขึน้ รวมถงึมกีารเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนทีช่า้
และตวัอ่อนมขีนาดเลก็เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม  และยงัส่งผลต่อการพฒันาของอวยัวะต่างๆ  ล่าชา้และ
ผดิปกต ิเช่น สมอง หวัใจ ตา และระบบประสาท โดยสรุปยาอนิโดเมธาซนิส่งผลต่อการพฒันาของตวัอ่อนของไก่ 
ดงันัน้หญงิตัง้ครรภค์วรหลกีเลีย่งหรอืระมดัระวงัการใชย้านี้ในระหว่างตัง้ครรภ์ 
 
ค าส าคญั: อนิโดเมธาซนิ  ผลก่อความพกิารแต่ก าเนิด  ตวัอ่อนไก่ 
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Abstract 
 Indomethacin is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), used to reduce fever, pain, 
swelling from inflammation, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and used clinically to delay premature labor, 
and to close patent ductus arteriosus. This research is to study about the teratogenic effect of Indomethacin 
using animal models, chick embryo, to compare the results with normal. The 120 fertilized white leghorn 
hen eggs were randomly divided into following 4 groups, three experimental groups injected with different 
concentrations of Indomethacin of 3, 4, and 5 mg/ 0.1 ml and one control group injected with normal saline 
solution (NSS). After 24 hours of incubation, Indomethacin and NSS were injected into yolk sac and re-
incubation. After day 3 of incubation, 30 embryos were removed from 30 eggs of each experimental group 
and control group and recorded the result of the survival and mortality rate and studied teratogenic effects. 
The results of experimental groups showed increase in mortality rate as increasing concentration of 
indomethacin. The experiment groups showed growth retardation, the embryo was smaller than the control 
group and severely growth retardation of several organs such as head, heart, eye, and neural tube. In 
conclusion, Indomethacin produced and embryotoxic effects to developing chick embryo. Thus, the 
pregnant women should avoid consuming this during pregnancy. 
 
Keywords: Indomethacin, Teratogenic Effect, Chick Embryo 
 

Introduction 

 Congenital malformations are amongst causes of infant death global [1]. Each year, There are an 
estimated 7.9 million infants are born with severe birth defects [2]. Drug use is an infrequent cause of birth 
defects, but confident medications can increase the prospect of developing a birth defect [3]. Indomethacin 
is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), used to reduce pain, fever, swelling from inflammation, 
rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and used clinically to delay premature labor, and to close patent ductus 
arteriosus. Nonetheless, few previous researches were found in consider to the toxicity and teratogenic of 
Indomethacin. Mahrous K, El-Fiky S, El-Baset S and, El-Monem O. studied to investigate the teratogenicity 
and cytogenetic effects of therapeutic dose of indomethacin and cyclosporine-A, that study the 
morphological changes and the types of chromosomal aberrations in pregnant mice and their fetuses. The 
result shows pregnant female mice induced significant increase in fetal resorption and decrease in fetal 
body weight. Further, reduction in the sizes of the skeletons of embryos was detected [4].  However, no 
research studies teratogenic of Indomethacin in the development of chick embryo.  

This research is to study about the teratogenic effect of Indomethacin using animal models by 
chick embryo because of short gestation period, inexpensive and development is rapidly increasing in size, 
similar to the situation in the human embryo [5]. The main objective of this research to study about the 
teratogenic effect of Indomethacin on the developing chick embryo at a different developmental stage to 
compare the result with human and to adjust on using drugs in pregnancy. 
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Objectives 
1. To study about the teratogenic effects of Indomethacin on developing in ovo chick embryos. 
2.  To determine the dose-specific of Indomethacin which causes the teratogenic effects on chick 

embryos. 
3. To study the effect of different concentrations of Indomethacin to compare with the control 

group. 
4. To study the gross structure malformations and histological changes of the chick embryos those 

are exposed to different concentrations of Indomethacin to compare with the results control group. 
5. To compare the results with human and practice the knowledge to anxiously use of the 

Indomethacin. 
 

Methods 
The 120 fertilized white leghorn hen (Gallus domesticus) eggs were obtained from the Institute of 

Luang Suwan Vajokkasikij Animal Research and Development, Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Thailand. All eggs were cleaned used sterile gauze pads and labeled 
number of each group. Then eggs were randomly prorated into the following 4 groups. 

- Group I: 30 fertilized eggs were treated with 0.1 ml of normal saline, which is a control group. 
- Group II: 30 fertilized eggs were treated with 3 mg/0.1 ml concentration of Indomethacin. 
- Group III: 30 fertilized eggs were treated with 4 mg/0.1 ml concentration of Indomethacin. 
- Group IV: 30 fertilized eggs were treated with 5 mg/0.1 ml concentration of Indomethacin. 
After that, all eggs were conserved at the incubator with an accurate environment by maintaining 

temperature and moisture. The temperature in the incubator was maintained at 37±0.5 ̊ C, relative moisture 
was kept between 70-80% and vertical position along the long axis and turned automatically every 1 hour. 
 After 24 hours of incubation ("0" embryonic day), all eggs of groups I, II, III, and IV were removed 
from the egg incubator and maintained their position as they were incubated. Then cleaned at the blunt 
ends of the eggshell with 70% ethyl alcohol with sterile gauze pads. After that, the egg will be placed in a 
horizontal plane on palm and punctured eggs to get a small hole at the blunt end of the egg by the dental 
driller. After that, they were injected with Indomethacin of different concentrations solution at the volume 
of 0.1 ml into the yolk sac and in the control group, eggs were injected with normal saline 0.1 ml into the 
yolk sac, covered with transparent adhesive tape carefully for protecting pathogens. Next, the eggs were 
re-incubated with the same position at the incubator. The temperature in the incubator was maintained at 
37±0.5 ̊ C, relative moisture was kept between 70-80% and vertical position along the long axis and turned 
automatically every 1 hour. All the eggs from each group with different doses concentrations were collected 
on days 3 of incubation and the eggs were opened for 30 eggs of each group for the purpose of studied 
about chick embryo, their results were recorded.    
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The day 3 chick embryo specimens were processed for the total mount and serial section. The 
embryos were removed from 30 eggs of each experimental group and for 30 eggs of a control group and 
recording of the result of the mortality and survival rates and calculated showing in percentage. The 
embryos were removed from each egg and washed with normal saline solution, next each embryo were 
fixed with Dietrich's FAA solution as a fixative for 4 hours and transferred to washing with 70% ethyl 
alcohol.  For total mount, technique used Mayer's camalum straining for studying morphological 
malformations, development as classified by Hamburger & Hamilton. 
 

Results 
In this investigation the normal development of chick embryo were studied compared with the 

effect of indomethacin on chick embryos. 
 

Table 1 Percentage of the survival and mortality of day 3 chick embryos with 3 different concentrations of 
Indomethacin compared with the control. 

Group Survival (%) Mortality (%) 
Control (NSS) 100.00 0 
3 mg/0.1 ml (Indomethacin) 90.90 9.09 
4 mg/0.1 ml (Indomethacin) 70.58 29.41 
5 mg/0.1 ml (Indomethacin) 66.64 33.33 

 
Total mount 
The effect of indomethacin on the 3rd day of chick embryo showed that treated groups were 

anomalies in several structures and also showed growth retardation when compared with control group. 

The control group had normal development as classified by Hamburger ( referent) as stage HH 1 8 

composed of the 5 brain vesicles ( telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, 

myelencephalon ), 4 branchial arches, 2 flexures ( cervical flexure and cephalic flexure ), normal optic cup 

at diencephalon, normal S-shaped loop, somite extended to the caudal end and anterior and posterior 

limb, 3⅟2 branchial arches, and tail fold were distinct than experiment groups. The experiment groups 

showed growth retardation, the embryo was smaller than the control group and severely growth retardation 

of several organs such as head and heart including anencephaly and microphthalmia. In the cephalic part 

of chick embryo showed incomplete development of brain, brain vesicles were unclearly developed. Chick 

embryo eyes and otocyst were small and abnormal development, there were no lens vesicle. The 

pharyngeal arches appeared only 2 arches or absent. The neural tube did not parallel in upper part and 

caudal degeneration. Somite was incompleted formation, its development only in the 1/2 upper part and 
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did not extend to the caudal end. The embryo showed open of anterior and posterior neuropores. The tail 

fold were absent. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. The total mount of day 3 chick embryos ( TC = Telencephalon, MT = Metencephalon, MS = 
Mesencephalon, OT = Otocyst, LV = Lens vesicle, CvF = Cervical flexure, ALB = Anterior limb bud, So = 
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Somite, H = Heart loop, Vv = Vitelline vessel, T = Tail fold, NT = Neural tube , PLB = Posterior limb bud , 
OC = Optic cups, DC = Diencephalon, ) 

Figure A The control group, showed normal development that they also have distinct head 
bending to the body trunk appears as 2 flexures; cervical flexure at the point between spinal cord area and 
myelencephalon and cephalic flexure at mesencephalon area. The 5 brain vesicles comprised of 
telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, and myelencephalon, normal development 
of pharyngeal arch had 4 arches. Eye and otocyst. Heart loop had completely looping. 2 parallel dense 
lines of spinal cord along with somites extended to the caudal end. 2 bulges of anterior and posterior limb 
buds. Tail fold was bending to the left side.  

Figure B At indomethacin dose 3 mg/0.1 ml showed that the embryo was smaller than the control 
group and severely growth retardation of several organs including anencephaly and microphthalmia. Chick 
embryo were eyes and otocyst were small and abnormal development. The pharyngeal arches were 
absent. Heart loop showed retardation with looser of the heart looping, it was like U-shaped. The anterior 
limb bud and posterior limb bud were absent. The embryo showed open of anterior neuropores. 

Figure C At indomethacin dose 4 mg/0.1 ml showed that the embryo was smaller than the control 
group and severely growth retardation of several organs including anencephaly and microphthalmia. Chick 
embryo were eyes and otocyst were small and abnormal development. The pharyngeal arches were 
absent. Heart loop showed retardation with looser of the heart looping, it was like U-shaped. The anterior 
limb bud and posterior limb bud were absent. The neural tube did not parallel in middle part. Somite was 
incompleted formation, it development only in the 1/2 upper part and did not extend to the caudal end. The 
embryo showed open of anterior and posterior neuropores. The tail fold were absent. 

Figure D At indomethacin dose 5 mg/0.1 ml showed that the embryo was smaller than the control 
group and severely growth retardation of several organs such as head and heart including anencephaly 
and microphthalmia. In the cephalic part of chick embryo showed incomplete development of brain, brain 
vesicles were unclearly developed. The 2 flexures showed lesser degree of cephalic flexure and cervical 
flexure than the control group. The eye were smaller than the control and abnormal development, it were 
not lens vesicle. The pharyngeal arches appeared only 2 arches. Heart loop showed retardation with looser 
of the heart looping it was like U-shaped irregular with dilatation of heart tube and thin of the heart wall. 
The anterior limb bud and posterior limb bud were absent. 
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Discussions 
In the present study was determined to examine the teratogenic effects of indomethacin. The data 

revealed that fertilized eggs, which announced to different doses of indomethacin were increased number 
of mortality rate. This result was analogous Mahrous K, et al. (4) studied in rat. The result showed 
indomethacin decreases in fetal body weight and a reduction in the sizes of the skeletons of rat embryos. 
Therefore, data obtained the effect of indomethacin in the 3rd day of chick embryos. We recommend that 
indomethacin may induce morphological malformations in early stage of chick embryos. Afterward, study 
should be carried out in the time before the embryos hatching such as test for day 6 and 11 also for 
confirm the teratogenic of indomethacin. 

 
Conclusions 

This study presented that indomethacin was a teratogen that caused congenital abnormalities in 
the embryo. Maternal should avoid this drug during pregnancy for her child safety. 
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บทคดัย่อ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
มเีป้าประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความคล่องตวั สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนั และเพื่อกา้วทนัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะนวตักรรมในการปฏบิตังิาน เพื่อใหพ้นักงานสามารถท างาน อย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร บทความน้ีจงึต้องการทีจ่ะน าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่ง่ผล
ต่อพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม , คุณภาพชวีติการ
ท างาน, การเสริมพลงัอ านาจในงาน, ความทุ่มเทในการท างาน โดยการศึกษา และทบทวนจากวรรณกรรม 
แหล่งต่างๆ เช่น ต ารา บทความวิจยั บทความวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สนบัสนุนพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน และเพื่อการศกึษาเชงิประจกัษ์ในอนาคต 
 
ค าส าคญั : พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม  คุณภาพชวีติการท างาน  การเสรมิพลงัอ านาจในงาน  ความทุม่เท
ในการท างาน 
 

Abstract 
Kasetsart University is under the control of the Ministry of Higher Education, Science and Science. 

The goal is to reduce the need for flexibility. Can use benefits From shared resources and with the goal of 
creating an environment for the organization to promote and Stimulate the behavior of creative activities 
to encourage changes, especially the operation process, so that employees can work under The process 
is efficient and creates 

The official racing has been made. The article therefore requires How to present the concept of 
causal factors that affect the creative behavior of employees. This article aims to present the idea of the 
causal factors that of the innovative work behavior of employees, including Innovation behavior, Quality of 
working life, Empowerment, Work Passion by reviews literature from various sources such as textbooks, 

mailto:Bannaporn.ca@ku.th
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research papers and academic papers to apply this concept in organization to support innovative work 
behavior of employees and provide for empirical study in the future. 

 
Keywords : Innovation behavior, Quality of working life, Empowerment, Work Passion 
 

บทน า 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) บทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
ใหเ้จรญิกา้วหน้า มคีุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัมเีจตนารมณ์เพื่อปฏริูปการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม เพื่อเกดิการแลกเปลีย่นบุคลากรอย่างคล่องตวั อนัเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนั มทีศิทาง
ในการตอบโจทยย์ุทธศาสตรช์าต ิรวมทัง้ตดิตามและสนบัสนุนการพฒันาก าลงัคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจน เพื่อน า
การวจิยัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั และอยู่ภายใต้ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม มหาวทิยาลยัก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  
ซึ่งแผนดงัให้ความส าคญัในเรื่องของการส่งเสรมิสวสัดกิารและการพฒันาคุณภาพชวีติส าหรบับุคลากร ใหเ้กิด
ความทุ่มเทใหก้บัการท างานใหก้บัองคก์ร การสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม ประกอบกบัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ
สถาบนัการศกึษา เพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ ฉบบัปี 2558 – 2561 (EdPEx) ทีมุ่่งหมายใหอ้งคก์ารบรหิารจดัการ
ในเชงิระบบ เชื่อมโยงถงึกนั และช่วยใหพ้ฒันาอย่างกา้วกระโดดและยัง่ยนื ในส่วนของหมวดที ่5 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องของบุคลากร ซึง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรน์ ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิ  
 องคก์รจะส่งเสรมิและกระตุ้นพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม เพื่อกา้วทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ โดยเฉพาะนวตักรรมในการปฏบิตังิาน และสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร พฤติกรรมนี้จะเกิดจากการได้รับความส าคัญกับบุคลากรในองค์กร  
แมพ้ฤตกิรรมดงักล่าวเป็นตวัแปรที่ท าใหม้พีฤตกิรรมสรา้งสรรค์นวตักรรม แต่สิง่ทีท่ าให้เกดิแตกต่างจากความคดิ
สรา้งสรรคก์ค็อืการมุ่งมัน่ทุ่มเททีจ่ะน าความคดิเหล่านัน้มาท าใหเ้ป็นจรงิมากยิง่ขึน้ 
 ทัง้นี้ หากองค์กรดูแลในด้านคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการสร้างก าลงัใจและ 
หากพนักงานมคีุณภาพชวีติการท างานที่ด ีย่อมท าให้พนักงานมคีวามทุ่มเทในการท างาน [1] และการทบทวน
ปจัจยัอื่นทีท่ าใหพ้นักงานมคีวามทุ่มเทในการท างาน ยงัพบว่าการเสรมิพลงัอ านาจในงานกส็ าคญั พนักงานต้อง
ไดร้บัการสนับสนุนและโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชา รวมทัง้การสนบัสนุนทรพัยากรต่างๆ ทีส่ง่เสรมิสนับสนุนพนักงาน 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเรื่อง แบบจ าลองพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ซึง่ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการท างานทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังานและหน่วยงาน 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อน าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 
2. เพื่อศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพชวีติในการท างาน การเสรมิพลงัอ านาจในการท างาน ความทุม่เท

ในการท างาน และพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ประชากรของงานวจิยันี้คอื พนักงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน
จ านวน 4 วทิยาเขตไดแ้ก่วทิยาเขตบางเขน วทิยาเขตก าแพงแสน วทิยาเขตศรรีาชาและวทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
จงัหวดัสกลนคร ซึง่มพีนกังานมหาวทิยาลยัจ านวน 10,047 คน   

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยันี้คอื พนักงานมหาวทิยาลยัทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนการเลอืก
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาผู้วจิยัใช้การสุ่มโดยอาศยัความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
sampling) ซึง่มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
   2.1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้  ในการวจิยั
ครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาพจิารณาถึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS  
โดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะหโ์มเดลสมการเชงิโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) เนื่องจากประชากร 
มขีนาดใหญ่ ทัง้นี้ [24] ได้เสนอแนะไว้ว่า การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวเิคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  
ควรมขีนาดกลุ่มตวัอย่าง อย่างน้อย 50 คน หรอืใชอ้ตัราสว่นระหว่างจ านวนกลุ่มตวัอย่างต่อจ านวนตวัแปรสงัเกตได ้ 
5 – 15 เท่า ของจ านวนตวัแปรสงัเกตได ้
 ผูว้จิยันับจ านวนตวัแปรในโมเดลได ้24 ตวัแปร ดงันัน้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้กณฑ์
ส าหรบัการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวเิคราะหโ์มเดลสมการเชงิโครงสรา้ง 15 เท่าของตวัแปรสงัเกตไดจ้งึค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างได้เท่ากบั 360 คน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คอือยู่ระหว่าง 120 – 360 คน 
และก าหนดคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้  
 2.2 ค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มจากแต่ละวทิยาเขต ดงันี้ 

2.3 สุม่ตวัอยา่งจากพนกังานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยใชค้วามสมคัรใจ (Voluntary sampling) 
เป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นบุคคลทีส่นใจในงานวจิยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ไดม้กีารทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
  3.1 ความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทัง้นี้ ด าเนินการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of  
item - Object Congruence : IOC) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ทัง้นี้ผลการตรวจค าถามแต่ละขอ้มคี่า IOC  
ไม่ต ่ากว่า 0.50 ซึง่ถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอื 
 3.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยั ไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ และท าการทดสอบจ านวน 30 ชุดกบักลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่องานวจิยัทางสงัคมศาสตร์ ในการหาความเชื่อมัน่ โดยให้เกณฑ์สมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ที่  0.80 เพื่ อทดสอบค่ าความเชื่ อมัน่ขอ ง เครื่ องมือ  ทั ้งนี้  ท าการทดลอง 
แจกแบบสอบถามและหาความเชื่อมัน่ ไดท้ี ่0.941 ซึง่ มคี่ามากกว่า 0.80 จงึถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอื 
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ผลการวิจยั 
1. แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานที่เป็นอยู่ 

ในปจัจุบนั คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานเป็นเรื่องหน่ึงทีอ่งคก์รควรเหน็ความส าคญั คุณภาพชวีติในการ
ท างาน เป็นเสมอืนความรูส้กึและทศันคตซิึง่ไดร้บัจากประสบการณ์ท างานของพนักงาน  และความรูส้กึพอใจนัน้ 
แตกต่างกนัไปตามความสามารถในการรบัรู้ของพนักงาน ที่มต่ีอชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล ในสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางจติใจและร่างกายของบุคคลนัน้ รู้สกึว่าตนเองความมัน่คง ได้พฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ ในการท างาน มคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ
ต่อเศรษฐกจิในปจัจุบนั รวมไปถงึได้รบัความพงึพอใจในการท างาน ที่ตนเองสามารถแสดงศกัยภาพของตวัเอง
อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหากพนักงานได้รบัการตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงการด าเนินชวีติทีด่สี่งผล  
ท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน [2] ทัง้นี้คุณภาพชีวิตในการท างานนัน้เป็นผลมาจากการได้เข้ามา 
มสีว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และแกไ้ขปญัหาส าคญัของการบรหิารเกีย่วกบัมนุษยโ์ดยท าใหม้ปีระชาธปิไตย 
ในสถานที่ท างานเพิ่มมากขึน้ย่อมท าให้พนักงานหรือก าลงังานได้รบัความพงึพอใจสูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางทศันคตแิละพฤตกิรรมภายในกลุ่มและองคก์ารมากขึน้ [3] 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมพลงัอ านาจในงาน 
การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ เป็นกลยุทธท์ี่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงในองคก์ร เพิ่มความเขม้แขง็ด้านพฒันา

องค์การ ให้มีประสทิธิภาพที่ดีขึ้น การเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นแนวคิดหลายมิติเนื่องจากความหมายของ 
การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจแตกต่างกนัไปตามกลุ่มบุคคลหรอืบรบิททีเ่กดิขึน้แตกต่างออกไป [4] การเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจเป็นได้ทัง้กระบวนการและผลลพัธ์ และเป็นตัวผลักดนัให้พนักงานรู้สกึว่างานเป็นสิ่งส าคญัที่จะบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการจดัสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน เพื่อท าให้องค์กรนัน้บรรลุผลส าเร็จและเดินหน้า 
ทัง้องคก์รและพนกังาน [5] โดยการสรา้งพลงัอ านาจในงานมคีวามส าคญั ดงันี้ 
  2.1 ระดบับุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ หากพนักงาน 
ในองคก์ารไดร้บัการเสรมิสรา้งอ านาจทีม่ปีระสทิธภิาพ จะช่วยเพิม่ความสามารถของบุคลากรและเป็นผลสะทอ้น
โดยตรงในความสามารถไปสู่คุณภาพของงานต่อไปเชื่อมัน่จากการได้กระท าบางสิง่ที่คดิว่าตนเองและท าใหก้าร
ท างานนัน้เป็นจรงิขึน้มา  
  2.2. ระดบัผูบ้รหิาร ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอ านาจและเสรมิพลงัอ านาจใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา โดย
การเสรมิพลงัอ านาจเป็นเครื่องมอืการบรหิารงานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการจดัการทรพัยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร เป็น
การกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถในการปฏบิตังิานใหม้คีวามกา้วหน้า  

3. ระดบัองคก์ร เมื่อผูบ้รหิารเสรมิสรา้งพลงัอ านาจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการใหท้รพัยากรและการให้
รางวลั เกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละมคีวามเตม็ใจทีจ่ะพยายามทีจ่ะปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ารอย่างเตม็ที ่อกีทัง้ช่วย 
ลดปญัหาในระบบการบรหิารทีม่รีะเบยีบกฎเกณฑม์ากและเกดิการบรหิารแบบมสีว่นร่วม  

3. แนวคิดเก่ียวกบัความทุ่มเทในงาน 
ความทุ่มเทในการท างาน (Work Passion) เป็นค าทีใ่ชอ้ธบิายความรูส้กึ ยงัเป็นความมุ่งมัน่ทุ่มเทว่าเป็น

ความสนใจ ความชอบ ความรกัในอย่างใดอย่างหนึ่ง ความมุ่งมัน่ทุ่มเทของพนักงาน [6] เป็นความรูส้กึเชงิบวกที่
เกดิจากการประเมนิการท างานและองค์การ ทัง้ดา้นอารมณ์ (Affection) และดา้นกระบวนการคดิที่เกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เน้นความรูส้กึเป็นเจ้าของงานและความกระตอืรอืรน้มุ่งมัน่ทีจ่ะท างานในหน้าที่ให้ดทีี่สุดทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ และมคีวามรูส้กึว่าไม่ว่าจะต่อการงานของตนเองหรอืมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัคนรอบขา้ง  

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

942 
 

4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน 
การแสดงออกกระบวนการในการท างานใหม่ๆ การปรบัปรุง แก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ ซึ่งเป็นพฤติกรรม

ทางตรงของบุคคลที่มีต่อการริเริ่มกระบวนการ ความคิด ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ ตัง้แต่การ
สนับสนุนให้เกดิความสามารถในการแสวงหาโอกาสและประยุกต์แนวทางในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นไดร้บัมอบหมายใหก้บัหน่วยงานหรอืองคก์ารในอนาคต 
 พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม โดยแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมของพนกังานออก 4 กลุ่ม ดงันี้ 
  4.1 พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) หมายถงึ พฤติกรรมในการตดิตาม และ
ตรวจสอบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานเพื่อพยากรณ์ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ รวมไปถงึความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป เพื่อน ามาคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกบัการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ ไปสู่กระบวนการให้ดีขึ้น [7] 
  4.2 พฤติกรรมการสร้างความคิด (Idea generation) หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เดมิทีม่อียู่ และการรบัฟงัความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย [8] เพื่อขยายความคดิออกไปจากกรอบความคดิ
เดมิทีม่อียู่ น าไปสูค่วามคดิเหน็ใหม่ๆ [9] ในการพฒันา ปรบัปรุง บรกิารและกระบวนการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
  4.3 พฤติกรรมการสนับสนุนความคดิ (Idea promotion) หมายถึง การแสวงหาการสนับสนุน และการ
สร้างความร่วมมือ เช่น การน าเสนอ การชกัจูง การผลกัดนั รวมถึงการโน้มน้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอ านาจหรือ
ผูส้นบัสนุน ใหค้ลอ้ยตามสิง่ทีค่ดิหรอืใหค้วามร่วมมอื [10] 
  4.4 พฤติกรรมการประยุกต์ใช้จรงิ (Idea implementation) หมายถงึการน าเอาความคดิมาสร้างให้เกดิ
เป็นรปูธรรม โดยใชค้วามพยายามทีจ่ะเปลีย่นความคดิไปสูส่ิง่ทีส่ามารถจบัตอ้งได ้หรอืเป็นการเพิม่มูลค่าจากเดมิ 
เช่น การพฒันาผลติภณัฑ ์กระบวนการ รปูแบบวธิกีารท างาน [11] 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน 
5.1 คณุภาพชีวิตในการท างานกบัความทุ่มเทในงาน 

   จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติในการท างานกบัความทุ่มเทในงาน พบว่า  
ในงานวจิยัของ [12] ที่ศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาแนวทางการส่งเสรมิความทุ่มเทมใีจของพนักงานเพื่อความเป็น
องค์กรนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโรงแรม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผลการสนทนากลุ่มสรุปว่า  
แนวทางการพฒันาความทุ่มเทมใีจในการท างานเพื่อส่งเสรมิความเป็นองค์การนวัตกรรม ควรมกีารด าเนินการ
ได้แก่ 1. ระบบค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม 2. ระบบสวสัดิการที่เหมาะสม 3. ระบบการชื่นชมความส าเร็จ 
ในการท างานของพนักงาน 4. ระบบการประเมนิผลทีเ่ป็นระบบและเป็นธรรม ซึง่ประเดน็เหล่านี้ คอื ประเดน็ดา้น
คุณภาพชวีติการท างาน รวมถงึงานของ [1] ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานและความ
ทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสมีา กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 166 คน 
จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับความทุ่มเทในงาน  
ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวติในการท างานมี
ความสมัพนัธ์กบัความทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสมีา อย่างมี
นัยส าคญัในทุกด้าน และงานวจิยัของ [13] ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความรกัและพลงั
ขบัเคลื่อนองค์การของบุคลากรผู้มศีกัยภาพสูง กรณีศึกษา องค์การภาคเอกชนในประเทศไทยที่ใช้ระบบการ
บรหิารจดัการบุคลากรผู้มีศกัยภาพสูง กลุ่มตัวอย่าง 180 คน จากบุคลากรผู้มศีกัยภาพสูงขององค์การเอกชน  
ผลการศกึษาพบว่า คุณภาพชวีติในการท างานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความรกัและพลงัขบัเคลื่อนองคก์าร คอื 
ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้นการใชศ้กัยภาพในการท างานและดา้นประชาธปิไตยในองคก์าร  
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ภาพท่ี 1 คุณภาพชวีติในการท างานกบัความทุม่เทในงาน 

5.2 การเสริมพลงัอ านาจในงานกบัความทุ่มเทในการท างาน  
ในสว่นของการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการท างานกบัความทุ่มเท 

ในการท างานในการท างานพบว่า งานวจิยัของ [14] เรื่อง ความทุ่มเทในการปฏบิตังิานแกไ้ขปญัหาและรกัษาความ
มัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ของก าลงัพล กองทพัภาคที่ 4 กองทพับกไทย ผสมผสานวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและ 
เชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์ จ านวน 479 นาย 47 นาย 
และ 6 นาย ตามล าดบัพบว่า ก าลงัพล มคีวามทุ่มเทในการปฏบิตัิงานระดบัมาก ก าลงัพลที่มสีถานะทางทหาร
ต่างกนั มีความทุ่มเทในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และการเสริมพลงัอ านาจในการ
ปฏบิตังิาน มอีทิธพิลทางบวกต่อความทุ่มเทในการปฏบิตังิาน และงานวจิยัของ [15] เรื่อง ประสบการณ์เสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจของหวัหน้าหอผูป้ว่ย : กรณีศกึษาในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพโดย
การสมัภาษณ์ และวเิคราะห์ข้อมูลตามวธิขีองโคไลซ์ซี่ จ านวน 15 คน ผลการวจิยัพบว่า การเสรมิพลงัอ านาจ
ให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาสามารถกระท าได้ทุกคน แต่จะประสบความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัปจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง 4 ด้านคอื 
บุคคล วธิกีาร ระบบขอ้มูลข่าวสารและสิง่แวดลอ้ม โดยพนักงานจะเหน็ความส าคญัของงาน มคีวามสนใจ ยนิด ี
และเต็มใจในงานนัน้ รวมถึงเชื่อมัน่ในตวัเองที่จะท าให้การปฏบิตัิงานบรรลุถึงศกัยภาพสูงสุดของบุคคลนัน้ได้  
อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ [16] เรื่อง การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจกบัความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)  
กลุ่มตวัอย่างศกึษา ใชโ้ปรแกรม G*Power ค านวณกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 150 คน ผลการวจิยัพบว่า การเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจมคีวามสมัพนัธ์ระดบัมากกบัความยดึมัน่ผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวชิาชพีในภาพรวมอย่า งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 สามารถเรยีงล าดบัความส าคญัดงันี้ ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารดา้นการไดร้บัการ
สนบัสนุนและดา้นการไดร้บัทรพัยากร โดยบุคลากรจะมคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารแลว้จะเกดิความตัง้ใจในการ
ท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การเพราะรู้สกึตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม เป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อน
โรงพยาบาลจงึพรอ้มจะปฏบิตัติามบรรทดัฐานขององคก์าร  
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 2 การเสรมิพลงัอ านาจในงานกบัความทุ่มเทในการท างาน 

5.3 ความทุ่มเทในงานกบัพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน 
จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัความทุ่มเทในงานกบัพฤตกิรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของ

พนักงาน พบว่า ผู้วิจยัได้ค้นคว้างานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการท างานของพนักงาน เพื่อน ามาสนับสนุน
สมมติฐานในการวิจยัร่วมกบัพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมโดย [17] ได้ศึกษาเกี่ยวกบับทบาทของอัตลักษณ์
องค์การและความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานที่มต่ีอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ มีกลุ่มประชากร  

คณุภาพชีวิต 
ในการท างาน 

ความทุ่มเท 
ในการท างาน 

การเสริมพลงั

อ านาจในงาน 

ความทุ่มเทใน 

การท างาน 
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จากพนักงานของโรงแรมระดบักลาง (200-300 ห้อง) บนเกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย จ านวน
ประมาณ 900 คน จาก 5 โรงแรม ผู้วจิยัเลอืกศกึษาโรงแรมจ านวน 2 แห่ง มกีลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ รวม 400 คน 
ผลการวจิยัพบว่า อตัลกัษณ์องคก์ารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน เช่นเดยีวกบัความ
มุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ .01 ทัง้นี้ในงานของ [18] ได้ศกึษาปจัจยัแห่งความรกัและความทุ่มเทในงานต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
นวตักรรม : กรณีศกึษา โรงแรมขนาดเลก็ในประเทศไทย เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เลอืกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
เพื่อสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงแรมจานวน 10 คนและพนักงาน 30 คน พบว่าคุณค่าในงาน ส่งผลใหเ้กดิความรกัและ
พลังขบัเคลื่อนในงานต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทัง้นี้ในงานวิจัยศึกษาถึง การปรับปรุงพฤติกรรม
สร้างสรรค์วัตกรรมของพนักงานบริการ การส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 383 คน ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่แสดงความทุ่มเทในการท างานในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม รวมถงึงานของ [19] ได้ศกึษา ความสมัพนัธข์องความทุ่มเทในการท างานกบัพฤติกรรมการท างานที่
เป็นนวตักรรมของพนกังาน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานจ านวน 560 ชุดการศกึษาครัง้น้ีใชก้ารวเิคราะหป์จัจยั
เชงิยนืยนั (CFA) ผ่านโมเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) ผลการศกึษาพบว่า ความทุ่มเทในการท างานมผีลในเชงิบวก
ต่อพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน อย่างไรกต็ามความพงึพอใจในงานไม่ไดเ้ป็นตวัแปรขัน้กลาง
ความสมัพนัธ์ของการเชื่อมต่อทางความทุ่มเทในการท างานและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมท างาน
เน่ืองจากพนกังานเหน็ความส าคญัต่อค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการองคก์ร ดงันัน้ผูจ้ดัการควรมุ่งเน้นทีก่ารรกัษาและ
ยกระดบัความทุ่มเทในการท างานทีจ่ะช่วยใหพ้นักงานแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นนวตักรรมมากขึน้ซึ่งช่วยใหอ้งคก์ร
เตบิโต  

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ความทุ่มเทในงานกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 

5.4 คณุภาพชีวิตในการท างานกบัพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน 
งานวิจัยเรื่อง นายจ้างมีการสนับสนุนงานนวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างานของ

พนกังานและความเครยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ศกึษาในเรื่องคุณภาพชวีติของพนกังาน รวมถงึความพงึพอใจในงาน
ความปลอดภยัในการท างานและความพงึพอใจในงาน กลุ่มตวัอย่างคอืลูกจ้าง จ านวน 1,042 คน  ผลการวจิยั
พบว่า การสนับสนุนการสร้างสรรค์นวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานอย่างมี
นยัส าคญัเหน็ไดจ้าก พนักงานทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนในเรื่องของความปลอดภยัในการท างาน ความพงึพอใจในการ
ท างาน จะท าให้พนักงานเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นที่ท างาน รวมถึงความเครยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานน้อยลง การ
สนับสนุนของนายจ้างยงัสามารถปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงานและอ านวยความสะดวกในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมในการท างานรวมถงึการพฒันาองคก์รและสงัคมโดยรวมขององคก์ารดว้ย 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4 คุณภาพชวีติในการท างานกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 

 

พฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

ความทุ่มเทใน 
การท างาน 

พฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

คณุภาพชีวิตใน 
การท างาน 
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5.5 การเสริมสรา้งพลงัอ านาจในการท างานกบัพฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
พนักงาน 

ในส่วนของการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการท างานกบัพฤตกิรรม
การสรา้งสรรค์นวตักรรมของพนักงานนัน้ [20]  ไดศ้กึษาการเสรมิสร้างพลงัอ านาจโดยผ่านการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ของบุคลากรวทิยาลยัชุมชนต่อประสทิธภิาพการปฏิบตัิงาน กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัมีจ านวน 228 คน 
โดยเป็นขา้ราชการครูและพนักงานราชการ ผลการศกึษาพบว่า การไดร้บัการเสรมิอ านาจในงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการได้รบัข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง บุคลากรได้ทราบหน้าที่
รบัผดิชอบอยู่มคีะแนนสงูสุด การไดร้บัการช่วยเหลอืเอาใจใสใ่นภาพรวมอยู่ในระดบัสงู บุคลากรไดร้บัการส่งเสรมิ
จากผูบ้รหิารใหม้สี่วนร่วมในการวางแผนมคีะแนนสงูสดุ และการไดร้บัทรพัยากรในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
องค์กรได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏบิตัิงานอย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกบัเวลาที่ก าหนดมีคะแนน
สงูสุด เช่นเดยีวกบังานของ [21] ไดศ้กึษาเรื่อง ผลกระทบของพนักงานในเรื่องการประเมนิตนเองสภาพแวดลอ้ม 
การท างานทีส่นับสนุน (การจดัการและการสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน) ความพงึพอใจในการท างานและพฤตกิรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรม มกีลุ่มตวัอย่าง จ านวน 251 คนโดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างที่สะดวกวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยการสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวจิยัพบว่าความสมัพนัธ์เชงิบวกและโดยตรงระหว่าง 
การประเมินตนเอง สภาพแวดล้อมการท างานที่สนับสนุนของพนักงานมีผลกระทบเชิงบวกและโดยตรงต่อ
พฤตกิรรมการท างานทีเ่ป็นนวตักรรม  

 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการท างานกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 

 5.6 ความทุ่มเทในการท างานในฐานะตวัแปรกลางท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงาน 

งานวิจยัของ [22] เรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการท างาน 
เชงินวตักรรมของพนักงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รบัรางวลันวตักรรม SMEs จ านวน 550 คน ผลการศกึษา พบว่า พฤติกรรมการ
ท างานเชงินวตักรรม ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากความทุ่มเทในงานและการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจเชงิจติวทิยา และ
ได้รบัอิทธิพลโดยอ้อมจากการรเิริม่ด้วยตนเอง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผ่านความทุ่มเทในงาน และได้รบั
อทิธพิลโดยอ้อมจากบรรยากาศการท างานเชงินวตักรรม และการสนับสนุนจากหวัหน้างาน ผ่านการเสรมิสร้าง
พลงัอ านาจเชงิจติวทิยา โดยตวัแปรสาเหตุเหล่าน้ี ร่วมกนัอธบิายพฤตกิรรมการท างานเชงินวตักรรมไดร้อ้ยละ 54  

 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การเสรมิพลงัอ านาจมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมในงาน ผ่านตวัแปรความทุ่มเทในงาน 
 

การเสริมพลงั
อ านาจในงาน 

พฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

การเสริมพลงั
อ านาจในงาน 

พฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

ความทุ่มเท 
ในการท างาน 
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5.7 คุณภาพชีวิตในการท างานในฐานะตวัแปรกลางท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงาน 

งานของ [23] เรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมเชงินวตักรรมของพนักงานองค์กรธุรกิจของบรษิัท 
โตโยต้า ไดฮทัส ุเอน็จเินียริง่ แอนด ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั มปีระชากรเป็นพนักงานประจ าของบรษิทั โดยมขีนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 325 คน ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างาน การเสริมอ านาจในการท างาน 
วฒันธรรมองคก์ร สง่ผลต่อความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน และท าใหพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมเชงินวตักรรมในทาง
ทีด่เีพื่อบรรลุเป้าหมายตนเองและเป้าหมายขององคก์รใหส้ าเรจ็ อกีทัง้ในเรื่องของแรงจงูใจในการท างานมอีทิธพิล
เชงิบวกกบัพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน ในระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นการสื่อสาร 
ขององค์กรทีแ่สดงใหพ้นักงานเหน็ถงึการสนับสนุน และบุคลากรจะใช้ความพยายามในการปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ตามทีต่้องการพยายามปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดส้ าเรจ็บรรลุเป้าหมายและก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมยิง่ขึน้ 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 คุณภาพชวีติในการท างานในฐานะตวัแปรกลางทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมการสรา้งสรรค ์
นวตักรรมของพนกังาน 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

ปจัจยัเชงิสาเหตุพฤติกรรมสรา้งนวตักรรมของพนักงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ที่ในครัง้นี้ แสดงถึง
ปจัจยัความสมัพนัธ ์ทีก่่อใหเ้กดิการแสดงออกหรอืการปฏบิตัตินของบุคคลในกจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์เช่น การท างาน
อย่างสรา้งสรรค ์การคดิและลงมอืสรา้งสรรคผ์ลงาน หรอืการทีม่คีวามแปลกใหม่และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร
พบว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส (Opportunity 
exploration) พฤติกรรมการสร้างความคดิ (Idea generation) พฤติกรรมการเป็นผู้น าความคดิ (Championing) 
และพฤตกิรรมการประยุกต์ใช ้(Application) อย่างไรกต็าม องคป์ระกอบพฤตกิรรมสรา้งนวตักรรมของพนักงาน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง สามาถสรุปไดว้่า ปจัจยัเชงิสาเหตุของ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทัง้ในดา้น  คุณภาพชวีติการท างาน, 
การเสรมิพลงัอ านาจในงาน, ความทุ่มเทในการท างานคุณภาพชวีติ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
องคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนใหพ้นกังานแสดงออกถงึพฤตกิรรมดงักล่าว โดยมตีวัแปรคัน่กลางคอืความทุ่มเท
ในการท างาน ซึง่เป็นกรอบแนวคดิทางการวจิยั ดงัภาพที ่8 

 
 
 
 
 

คณุภาพชีวิต 

ในการท างาน 

พฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

ความทุ่มเท 
ในการท างาน 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

947 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 กรอบแนวคดิการวจิยั ปจัจยัเชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน 

 

สรปุผลการวิจยั 
 นวตักรรมเป็นสิง่ที่องค์กรควรให้ความส าคัญ เพื่อพฒันาศกัยภาพขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพเพิ่ม 
มากขึ้นและก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต ทัง้นี้  การที่องค์กรจะแสดงศักยภาพและ
ความสามารถขององค์กรอย่างเต็มความสามารถ องค์กรต้องมีหน้าที่ในการจดัการ ก าหนดทิศทาง วางแผน 
ควบคุม ติดตามปจัจยัดงักล่าวให้ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องและเกื้อกูลกนั เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน และอาศยัพนักงานภายในองค์กรซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญั  
ดงันัน้ องคก์รตอ้งค านึงถงึคุณภาพชวีติในการท างานเน่ืองจากเป็นปจัจยัทีส่ะทอ้นและรบัรูไ้ดข้องพนกังานโดยตรง 
อกีทัง้การเสรมิพลงัอ านาจในการท างานใหพ้นกังานแสดงถงึศกัยภาพและความสามารถและแกป้ญัหาของตนเอง 
ความรูส้กึของความส าเรจ็ ใหพ้นักงานแสดงความสามารถอย่างมปีระสทิธภิาพในการท างาน และเป็นตวัผลกัดนั
ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และพร้อมที่จะความทุ่มเทในการท างานสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้อย่างเต็มที่ ตามที่
องคก์รตอ้งการ และกระตุน้ใหพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม  
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากบทความนี้ เป็นเพียงการน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยที่ส ังเคราะห์ขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง ดงันัน้ ในอนาคตจงึควรมกีารศกึษาเชงิประจกัษ์ โดยเกบ็ขอ้มูลจากองคก์รเพื่อให้ทราบ
แนวทางในการพฒันา และเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั ความได้เปรยีบทางการแข่งขนัที่ที่มากขึน้ของ
องคก์รดว้ยการกระตุ้นใหพ้นักงานเกดิพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานดว้ยตวัเอง ตลอดจนรเิริม่
พฒันากระบวนการท างานใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยนืและเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์และเกดิประสทิธภิาพในการวจิยัต่อไป 
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บทคดัย่อ  

ปอเทอืง (Crotalaria juncea Linn.) เป็นพชืที่นิยมปลูกกนัมากในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช ้
ในการปรบัปรุงดนิ งานวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ และตรวจสอบปรมิาณสารฟีนอลกิ
และสารฟลาโวนอยด์รวมจากสารสกัดหยาบดอกปอเทือง ซึ่งสกัดด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่ น ้า  
เอทานอลที่ความเข้มขน้ 50 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลที่ความเข้มขน้ 70 เปอร์เซน็ต์ และเอทานอลที่ความเข้มข้น  
100 เปอร์เซน็ต์ จากผลการทดลองพบว่า สารสกดัหยาบดอกปอเทอืงมฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระ เมื่อใช้น ้าเป็นตวัท า
ละลายในการสกดั และฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ DPPH• ของสารสกดัหยาบดอกปอเทือง ขึ้นกบัความเขน้ข้นที่ใช้  
(1-100 ไมโครกรมัต่อมิลลลิติร) โดยมคี่า IC50 เป็น 45.77 ± 7.76 ไมโครกรมัต่อมิลลลิติร และมปีรมิาณสารฟีนอลิก 
รวมเป็น 6.11 ± 1.53 มิลลกิรมักรดแกลลิกต่อกรมัสารสกดั เมื่อใช้น ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดัเช่นเดียวกนั 
ส าหรบัปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วม พบว่า ตรวจไม่พบปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง
ในทุกตวัท าละลายทีใ่ช ้ดงันัน้ผลการวจิยันี้ท าใหท้ราบว่า ตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ 
ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีแ่ตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: ปอเทอืง  ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ  ปรมิาณสารฟีนอลกิ  ปรมิาณสารฟลาโวนอยด ์

 

Abstract 
Crotalaria juncea Linn.  is widely planted in Thailand, mostly for soil improvement.  This research 

aimed to study an antioxidant activity and to investigate a total phenolic and flavonoid content of C. juncea 
Linn. flower crude extracts. These extracts were obtained from different extraction solvents, including water, 
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50% ethanol, 70% ethanol and 100% ethanol. The results showed that, when using water as the extraction 
solvent, C. juncea Linn. flower crude extracts had the antioxidant activity, and this anti-DPPH• activity of C. 
juncea Linn. flower crude extracts depended on the doses used (1-100 µg/ml). The IC50 of the anti-DPPH• 
activity of C. juncea Linn. flower crude extracts was 45.77 ± 7.76 µg/ml, and the total phenolic content was 
6 .11  ± 1.53 µg/ml when also using water as the extraction solvent.  However, it was not found the total 
flavonoid content of C.  juncea Linn.  flower crude extracts, when extracted with all current solvents. 
Therefore, this research implied that the different extraction solvents could influence the different results of 
the antioxidant activity and the total phenolic and flavonoid content of C. juncea Linn. flower crude extracts.  
  
Keywords: Crotalaria juncea Linn., Antioxidant activity, Phenolic content, Flavonoid content 

 
บทน า 

อนุมูลอสิระ (free radicals) เป็นตวัการส าคญัที่สามารถท าลายไขมนั โปรตีน และกรดนิวคลอีกิภายใน
เซลล์ได้ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การอักเสบ โรคที่เกี่ยวกบัระบบหลอดเลือด และ
กระบวนการแก่ชรา เป็นตน้ [1] หลายการศกึษารายงานว่า การบรโิภคผลไมเ้ป็นประจ า สามารถช่วยลดความเสีย่ง
ของการเป็นโรคเสน้เลอืดไปเลีย้งสมองอุดตนัและโรคมะเรง็ได ้ซึง่เป็นไปไดว้่า ความเสีย่งทีล่ดลงนี้ สมัพนัธก์บัสาร
ต้านอนุมูลอสิระ (antioxidants) ทีพ่บในพชืนัน้ พชืต่างชนิดกนั มคีวามสามารถในการต้านอนุมูลอสิระได้แตกต่างกนั 
ขึน้กบัปรมิาณสารฟีนอลกิทีต่รวจพบ เช่น วติามนิซ ีวติามนิอ ีสารแคโรตนิอยด ์และสารฟลาโวนอยด ์เป็นตน้ [1]  
 การสกัด (extraction) เป็นขัน้ตอนแรกที่ใช้ในการแยกสารส าคัญที่อยู่ภายในพืชออกจากพืชนัน้ 
วตัถุประสงค์ของกระบวนการสกดัคอื เพื่อให้ได้สารส าคญัที่ต้องการในปรมิาณสูงทีสุ่ดและเพื่อใหไ้ดส้ารสกดัที่มี
ฤทธิต์้านอนุมลูอสิระ (antioxidant activity) สงูทีส่ดุเช่นกนั การสกดัโดยใชต้วัท าละลาย (solvent extraction) เป็น
วธิทีีน่ ามาใชใ้นการสกดัสารส าคญัจากพชืมากทีสุ่ด การสกดัโดยใชต้วัท าละลาย เป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นการแยก
สารต้านอนุมูลอสิระชนิดละลายไดใ้นตวัท าละลาย โดยใหส้ารส าคญัดงักล่าว ละลายออกจากเนื้อเยื่อพชื ออกมาสู่
ตวัท าละลาย โดยตวัท าละลายทีน่ิยมใช ้ไดแ้ก่ เมทานอล (methanol) เอทานอล (ethanol) และอะซโีตน (acetone) 
ซึง่สามารถใชท้ัง้เป็นตวัท าละลายแบบเดีย่ว ๆ หรอืแบบผสมกบัน ้า (aqueous) ได ้โดยความมขีัว้ (polarity) ของตวั
ท าละลายสง่ผลต่อชนิดของสารส าคญัทีส่กดัออกจากพชืดว้ย นอกจากน้ี เทคนิคทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในการสกดัมดีว้ยกนั
หลายเทคนิค ไดแ้ก่ การเขย่า (shaking) การโฮโมจไินซด์ว้ยความเรว็สงู (homogenization at high speed) การใช้
คลื่นเสยีงทีม่คีวามถี่สงู (ultrasonic) การหมกั (maceration) การกวน (stirring) และการใชค้ลื่นไมโครเวฟช่วยใน
การสกดั (microwave-assisted extraction) [2]          
 ปอเทอืง มชีื่อวทิยาศาสตร์ คอื Crotalaria juncea Linn. เป็นพชืดัง้เดิมในเขตร้อน ปอเทืองจดัเป็นพืช
ตระกลูถัว่ (Fabaceae) มชีื่อสามญัว่า Sunn hemp [3] ปอเทอืงเป็นพชืบ ารุงดนิทีส่ าคญัประเภทหนึ่ง ประโยชน์ของ
ปอเทอืงคอื เพื่อเป็นปุ๋ยพชืสด โดยปลูกก่อนปลูกพชืหลกัประมาณ 50-65 วนั หลงัจากนัน้จงึไถกลบ นอกจากนี้ 
ปอเทอืงยงัปลกูเพื่อเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ ดงัเช่นในพืน้ทีอ่ าเภอสงิหนคร ต าบลร าแดง 
จงัหวดัสงขลา นอกจากนี้ มหีลายการศกึษารายงานถงึฤทธิต์้านอนุมูลอสิระจากปอเทอืง Prasad et al. (2013) ไดศ้กึษา
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของเมลด็ปอเทอืง โดยสกดัเมลด็ปอเทอืงดว้ยเอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 95 เปอรเ์ซน็ต ์หลงัจากนัน้ 
น าสารสกดัเมล็ดปอเทืองที่สกดัด้วยเอทานอลมาสกดัต่อด้วยเฮกเซน และแยกส่วนที่ละลายในเฮกเซนกบัส่วนที่ไม่
ละลายในเฮกเซน (hexane) น าส่วนทีไ่ม่ละลายในเฮกเซนมาสกดัต่อดว้ยคลอโรฟอรม์ (chloroform) และแยกส่วนที่
ละลายในคลอโรฟอรม์กบัส่วนทีไ่ม่ละลายในคลอโรฟอรม์ออกจากกนั น าส่วนทีไ่ม่ละลายในคลอโรฟอรม์มาสกดัต่อ
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ดว้ยเมทานอล และแยกสว่นทีล่ะลายในเมทานอลกบัสว่นทีไ่ม่ละลายในเมทานอลออกจากกนั แลว้จงึตรวจสอบฤทธิ ์
ตา้นอนุมูลอสิระของสารสกดัเมลด็ปอเทอืงดว้ยวธิ ีsuperoxide anions และ hydroxyl free radicals assay จากผล
การทดลองพบว่า สารสกดัในชัน้แอลกอฮอลล์ (alcoholic extract) และสารส าคญั 2-amino-5-hydroxyhexanoic 
acid ทีแ่ยกไดจ้ากเมลด็ปอเทอืง มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ โดยฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระทีต่รวจพบขึน้กบัความเขม้ขน้ของ
สารส าคญันัน้ (dose dependent manner) [3] นอกจากนี้ Chouhan and Singh (2010) ได้ศึกษาฤทธิต์้านเชื้อ
แบคทีเรียของเมล็ดและดอกปอเทืองโดยใช้วิธี agar disc diffusion จากการทดลองพบว่า ในสารสกดัดงักล่าว
ประกอบดว้ย สารสเตยีรอยด ์(steroids) สารไตรเทอรปี์น (triterpenes) สารฟลาโวนอยด ์สารฟีนอลกิ และสารไกล
โคไซด ์(glycosides) อกีทัง้ยงัพบว่า สารสกดัเมลด็ปอเทอืงมฤีทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยี Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ  Vibrio chlorae โดยฤทธิต์้ าน เชื้ อ
แบคทเีรยีดงักล่าวนี้ เป็นไปไดว้่าสมัพนัธก์บัปรมิาณสารฟีนอลกิทีต่รวจพบในสารสกดัเมลด็ปอเทอืง [4] ดงันัน้ ใน
การศกึษาน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ ตรวจสอบปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโว
นอยดร์วมของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง โดยใชต้วัท าละลายในการสกดัทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ (1) น ้า (2) เอทานอล
ทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ (3) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต์ และ (4) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 
เปอรเ์ซน็ต ์  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาผลของตวัท าละลายต่อฤทธิต์้านอนุมลูอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยด์รวมของ
สารสกดัหยาบดอกปอเทอืง  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1.ข ัน้ตอนการเตรยีมผงแหง้ดอกปอเทอืง 
เกบ็ดอกปอเทอืงจากต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ในช่วงเดอืนเมษายน 2562 และน ามา

เกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ-80°C จนกว่าจะใชง้าน เมื่อตอ้งการใชง้าน เดด็กลบีดอกปอเทอืงและลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้า
กลัน่ น าไปผึง่ใสไ่วใ้นถาด น าไปอบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ45°C นาน 48 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ น าดอกปอเทอืงทีอ่บแหง้มา
บดใหล้ะเอยีดดว้ยเครื่องป ัน่ และเกบ็ใสภ่าชนะปิดสนิทในตูด้ดูความชืน้จนกว่าจะใชง้าน 
 2. ขัน้ตอนการสกดัดอกปอเทอืง 

สกดัผงแหง้ดอกปอเทอืงโดยใชต้วัท าละลายดงันี้ (1) น ้า (2) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ (3) 
เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์และ (4) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(absolute ethanol) โดย
มขีัน้ตอนในการสกดัดงันี้ น าผงแห้งของดอกปอเทืองปริมาณ 2 กรมั แช่ไว้ในตัวท าละลายขา้งต้นปริมาณ 50 
มลิลลิติร ในขวดรูปชมพู่ แล้วตัง้ไวบ้นเครื่องเขย่าแบบหมุนวนที่ความเรว็ 120 รอบต่อนาท ีทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ กรองเอาเฉพาะส่วนของสารละลายโดยใชก้ระดาษกรองเบอร ์1 และน ากากของผง
ดอกปอเทอืงมาสกดัดว้ยตวัท าละลายซ ้าทัง้หมด 2 ครัง้ น าสารละลายทีไ่ดไ้ประเหยเอาตวัท าละลายออกดว้ยเครื่อง
กลัน่ระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (rotary evaporator) ทีอุ่ณหภูม ิ45 องศาเซลเซยีส หลงัจากนัน้ น าไปท า
แหง้แบบเยอืกแขง็ดว้ยเครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ (freeze dryer) เกบ็สารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีไ่ดใ้นตู้ดูด
ความชืน้จนกว่าจะใชง้าน 

3. การตรวจสอบฤทธิต์้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอกปอเทืองโดยวิธี DPPH• free radical-
scavenging assay 
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ละลายสารสกดัหยาบในตวัท าละลายใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ดงันี้ 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร 
น าสารสกดัทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ ปรมิาตร 400 ไมโครลติร ผสมกบัสารละลาย DPPH (ความเขม้ขน้ 0.1 มลิลโิม
ลาร)์ ปรมิาตร 800 ไมโครลติร บ่มสารละลายในทีม่ดื ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 30 นาท ีหลงัจากนัน้ วดัค่าดูดกลนื
แสงทีค่วามยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องวดัค่าการดดูกลนืแสง (spectrophotometer) ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ
ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง [1] ค านวณไดด้งัแสดงในสมการต่อไปนี้ 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝐷𝑃𝑃𝐻•  =  
(𝐴𝑏 − 𝐴𝑠)

𝐴𝑏
× 100 

                
โดย Ab คอื ค่าการดดูกลนืแสงของตวัท าละลาย 

                            As คอื ค่าการดดูกลนืแสงของตวัอย่าง 
 

 4. การตรวจสอบปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง              
ละลายสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงในตวัท าละลายให้ไดค้วามเขม้ขน้ 100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร ผสม

สารละลาย Folin-Ciocalteau (เจอืจางดว้ยน ้ากลัน่ในอตัราส่วน 1:9) ปรมิาตร 200 ไมโครลติร กบัสารสกดัหยาบ
ดอกปอเทอืงทีค่วามเขม้ขน้ดงักล่าวขา้งต้น ปรมิาตร 100 ไมโครลติร เตมิสารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต ปรมิาตร 
800 ไมโครลติร บ่มไว้ในที่มดื ทีอุ่ณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ วดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาว
คลื่น 765 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ค านวณหาปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอก
ปอเทืองได้จากการเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) ความเข้มข้น 0-10 ไมโครกรมัต่อ
มลิลลิติร 

5. การตรวจสอบปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง            
ละลายสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงในตวัท าละลายใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร ผสมสาร

สกดัหยาบดอกปอเทอืงทีค่วามเขม้ขน้ดงักล่าวขา้งต้น ปรมิาตร 125 ไมโครลติร กบัสารละลายต่าง ๆ ดงันี้ (1) เอ
ทานอล (95 เปอร์เซน็ต์) ปรมิาตร 375 ไมโครลติร (2) สารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด์ (aluminum chloride; 10 
เปอรเ์ซน็ต)์ ปรมิาตร 25 ไมโครลติร (3) สารละลายโพแทสเซยีมอะซเิตส (potassium acetate; 1 โมลาร)์ ปรมิาตร 
25 ไมโครลติร และ (4) น ้ากลัน่ ปรมิาตร 700 ไมโครลติร บ่มไวใ้นทีม่ดื ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 30 นาท ีหลงัจาก
นัน้ วดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ค านวณหาปรมิาณ
สารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงไดจ้ากการเปรยีบเทยีบกบัสารมาตรฐานควอซตินิ (quercetin) 
ความเขม้ขน้ 0-100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร 

6. การวเิคราะหข์อ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism version 

8.3.0 และค่า p<0.05 ถอืว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 

ผลการวิจยั 
1. ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดัดว้ยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั แสดงดงัภาพที ่1 

พบว่า ฤทธิต์า้นอนุมูลอสิระของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงขึน้กบัตวัท าละลายทีใ่ชใ้นการสกดั โดยสารสกดัหยาบ
ดอกปอเทอืงที่ใช้น ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั แสดงเปอร์เซน็ต์การยบัยัง้อนุมูลอสิระ DPPH• สูงที่สุด แต่สาร
สกัดหยาบดอกปอเทืองที่สกัดโดยใช้เอทานอลที่ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลที่ความเข้มข้น 70 
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เปอร์เซน็ต์ และเอทานอลที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH• 
นอกจากนี้ เปอร์เซน็ต์การยบัยัง้อนุมูลอสิระ DPPH• ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีใ่ชน้ ้าในการสกดั ยงัขึน้กบั
ความขน้ขน้ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงที่ใช้ (1-100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร) เมื่อความเขม้ขน้ของสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืงเพิม่ขึน้ ความสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระ DPPH• เพิม่ขึน้เช่นกนั  

 
ภาพท่ี 1 เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้อนุมลูอสิระ DPPH• ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 

ทีส่กดัโดยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั 
 

 ฤทธิต์า้นอนุมูลอสิระของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง ตรวจสอบดว้ยวธิ ีDPPH• free radical-scavenging 
assay โดยตวัท าละลายทีใ่ชใ้นการสกดัไดแ้ก่ น ้า (water) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต ์(50%EtOH) เอ
ทานอลที่ความเขม้ขน้ 70 เปอร์เซน็ต์ (70%EtOH) และเอทานอลที่ความเขม้ขน้ 100 เปอร์เซน็ต์ (100%EtOH) 
หลงัจากบ่มสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ (1-100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร) กบัสารละลายอนุมูล
อสิระ DPPH• ในที่มดื ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 30 นาท ีแลว้จงึวดัค่าการดูดกลนืแสงที่ 517 นาโนเมตร (* แสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ p<0.05 โดยเปรียบเทียบกับที่ความเข้มข้นของสารสกดัที่ 0 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร)  
  
ตารางท่ี 1 ค่า IC50 ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีว่ดัไดจ้ากวธิ ีDPPH• free radical-scavenging assay  

ตวัท าละลายท่ีใช้ในการสกดั ค่า IC50 (ไมโครกรมัต่อมิลลิลิตร) 
น ้า 45.77 ± 7.76 

เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต ์ ND 
เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์ ND 
เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ ND 

หมายเหต ุ: ND หมายถงึ Not Detected (พารามเิตอรด์งักล่าวตรวจไม่พบ) 

 
นอกจากนี้ ตารางที ่1 แสดงค่า IC50 ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีว่ดัไดจ้ากวธิ ีDPPH• free radical-

scavenging assay ซึง่ค านวณจากกราฟระหว่างเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้อนุมลูอสิระ DPPH• และความเขม้ขน้ของสาร
สกดัหยาบดอกปอเทอืง พบว่า ค่า IC50 ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงหลงัจากใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั 
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มคี่าเป็น 45.77 ± 7.76 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร แต่ไม่สามารถหาค่า IC50 ของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงหลงัจาก
ใชต้วัท าละลายอื่น ๆ ในการสกดัได ้  
  2. ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 

การตรวจสอบปริมาณสารฟีนอลิกรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทืองในการศึกษานี้ ได้ใช้สารละลาย 
Folin-Ciocalteau ในการตรวจสอบ โดยสารฟีนอลิกท าปฏิกิริยากับสารละลาย Folin-Ciocalteau ได้เป็น
ส า ร ป ร ะ ก อบ เ ชิ ง ซ้ อ น  phosphotungstic-phosphomolybdenum (phosphotungstic-phosphomolybdenum 
complex) ซึง่มสีนี ้าเงนิ โดยความเขม้ของสทีีเ่กดิขึน้ ขึน้อยู่กบัสารละลายด่าง (alkaline solution) และความเขม้ขน้
ของสารฟีนอลกิ [5] ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงที่สกดัโดยตวัท าละลายที่แตกต่างกนั 
แสดงดงัภาพที ่2 จากผลการวจิยัพบว่า ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมทีต่รวจพบในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงขึน้กบัตวั
ท าละลายทีใ่ชใ้นการสกดั หลงัจากใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั ตรวจพบปรมิาณสารฟีนอลกิรวมเป็น 6.11 ± 
1.53 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรมัสารสกัด แต่การใช้เอทานอลที่ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ (-0.32 ± 0.70 
มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัสารสกดั) เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต์ (-0.20 ± 1.00 มลิลกิรมักรดแกลลกิ
ต่อกรมัสารสกดั) และเอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(-2.01 ± 0.66 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัสารสกดั) 
ในการสกดั ตรวจไม่พบปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดั หยาบดอกปอเทอืง  

 
ภาพท่ี 2 ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดัโดยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั 

 
 ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงตรวจสอบโดยวธิ ีFolin-Ciocalteu assay หลงัจาก
บ่มสารสกดัหยาบดอกปอเทืองที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กับสารละลาย Folin-Ciocalteu และสารละลายโซเดียม
คารบ์อเนต ในทีม่ดื ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ วดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 765 นา
โนเมตร ค านวณหาปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงไดจ้ากการเปรยีบเทยีบกบัสารมาตรฐาน
กรดแกลลกิ และแสดงผลการทดสอบเป็นมลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัสารสกดั (mg GAE/g extract) 

3. ปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 
 การตรวจสอบปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงในการศกึษานี้ ไดใ้ช้สารละลาย 
aluminium chloride ในการตรวจสอบ ซึง่วธินีี้มหีลกัการคอื การเกดิสารประกอบเชงิซ้อนระหว่าง aluminum ion 
(ซึ่งไม่มีส)ี และ carbonyl และ hydroxyl groups ของสารฟลาโวนอยด์ ท าให้สารละลายเปลี่ยนเป็นสเีหลือง [6] 
ปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดัโดยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั แสดงดงัภาพที ่3 
จากผลการวจิยัพบว่า ปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงไม่สามารถตรวจพบได้ หลงัจาก
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ใช้ น ้า (-0.06 ± 0.00 มลิลกิรมัควอซติินต่อกรมัสารสกดั) เอทานอลที่ความเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ (-0.05 ± 0.00 
มลิลกิรมัควอซติินต่อกรมัสารสกดั) เอทานอลที่ความเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต์ (-0.06 ± 0.00 มลิลกิรมัควอซติินต่อ
กรมัสารสกดั) และเอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(-0.08 ± 0.00 มลิลกิรมัควอซตินิต่อกรมัสารสกดั)เป็น
ตวัท าละลายทีใ่ชใ้นการสกดั  

 
ภาพท่ี 3 ปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดัโดยตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั 

 
 ปรมิาณสารฟลาโวนอยด์รวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง สามารถตรวจสอบไดห้ลงัจากบ่มสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืงที่ความเขม้ขน้ต่าง ๆ กบัสารละลาย aluminum chlorideและ potassium acetate ในที่มดื ที่
อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 30 นาท ีหลงัจากนัน้ วดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ค านวณหา
ปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงไดจ้ากการเปรยีบเทยีบกบัสารมาตรฐานควอซตินิ และ
แสดงผลการทดสอบเป็นมลิลกิรมัควอซตินิต่อกรมัสารสกดั (mg QE/g extract)  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการสกดัสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง โดยใช้ตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ น ้า เอทานอลทีค่วาม
เขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์และเอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต์ และ
ตรวจสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดั
ได ้จากการทดลองพบว่า การใชต้วัท าละลายที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของสารสกดัหยาบดอก
ปอเทอืงทีแ่ตกต่างกนั โดยสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงทีใ่ชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั มฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระ 
DPPH• สูงที่สุด และมีค่า IC50 ของสารสกดัหยาบดอกปอเทืองที่วดัได้จากวิธี DPPH• free radical-scavenging 
assay เป็น 45.77 ± 7.76 ไมโครกรมัต่อมลิลิลติร ซึ่งสมัพนัธ์กบัปริมาณสารฟีนอลกิรวมที่ตรวจพบในสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืง โดยปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงหลงัจากใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายใน
การสกดัมคี่าเป็น 6.11 ± 1.53 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัสารสกดั แต่ตรวจไม่พบปรมิาณสารฟลาโวนอยดร์วมใน
สารสกดัหยาบดอกปอเทอืงหลงัจากใช้น ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั นอกจากนี้ สารสกดัหยาบดอกปอเทอืงที่
สกดัไดจ้ากการใชเ้อทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์และเอทานอลที่
ความเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นตวัท าละลายในการสกดั ตรวจไม่พบฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิ
และสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง  
 ตวัท าละลาย เช่น เมทานอล เอทานอล อะซโีตน โพรพานอล เอทลิอะซเิตท (ethyl acetate) และไดเมท

Wate
r

50%
EtO

H

70%
EtO

H

100
%EtO

H-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
7.5

10.0
To

tal
 fla

vo
no

id 
co

nte
nt

(m
g 

QE
/g 

ex
tra

ct)

Water 50%EtOH 70%EtOH 100%EtOH



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

957 

 

ทวิฟอรม์าไมด ์(dimethylformamide) ไดถู้กน ามาใชผ้สมกบัน ้าและใชเ้ป็นตวัท าละลายในการสกดัสารฟีนอลกิจาก
พชื โดยปรมิาณสารฟีนอลกิทีส่กดัไดข้ึน้กบัตวัท าละลายทีใ่ชใ้นการสกดั นอกจากนี้ ความมขีัว้ของตวัท าละลายยงั
สง่ผลโดยตรงต่อปรมิาณสารฟีนอลกิทีไ่ดจ้ากการสกดั [1] Alothman et al. (2009) ไดส้กดัสารฟีนอลกิจากเนื้อของ
ผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สบัปะรด กล้วย และฝรัง่ โดยใช้ตวัท าละลายที่แตกต่างกนั ได้แก่ น ้า เมทานอล เอทานอล 
และอะซีโตน โดยเมทานอล เอทานอล และอะซีโตน ใช้ที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ 50, 70 และ 90 
เปอร์เซน็ต์ จากผลการทดลองพบว่า ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยด์รวมที่ได้ ขึน้กบัตวัท าละลายและ
ความมีขัว้ของตัวท าละลายที่ใช้ อีกทัง้ยงัพบว่า ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระที่ตรวจพบในสารสกดัดงักล่าว ยงัขึ้นกบั
ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมทีต่รวจพบในสารสกดันัน้ [1] นอกจากนี้ Musa et al. (2011) ไดใ้ชต้วัท าละลายทีแ่ตกต่าง
กนัในการสกดัสารสกดัจากฝรัง่ชมพ ู(pink-fresh guava) จากการทดลองพบว่า อะซโีตนทีค่วามเขม้ขน้ 50 และ 70 
เปอรเ์ซน็ต ์เป็นตวัท าละลายทีด่ทีีส่ดุทีใ่ชใ้นการสกดัฝรัง่ชมพ ูโดยสารสกดัทีไ่ดม้ฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระสงูทีส่ดุ ดงันัน้ 
ตวัท าละลายที่แตกต่างกนั สามารถสกดัสารสกดัที่มฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระที่แตกต่างกนั [2] อกีทัง้ Spigno et al. 
(2007) รายงานว่า ปริมาณน ้ าที่ผสมกับเอทานอลที่ใช้เป็นตัวท าละลายในการสกัดที่เพิ่มขึ้น (จาก 10-30 
เปอร์เซน็ต์) ส่งผลต่อปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัทีเ่พิม่ขึน้ [7] นอกจากนี้ ในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า สาร
สกดัหยาบดอกปอเทอืงทีส่กดัไดจ้ากการใช ้น ้า เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 50 เปอรเ์ซน็ต์ เอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 
70 เปอรเ์ซน็ต ์และเอทานอลทีค่วามเขม้ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นตวัท าละลายในการสกดั ตรวจไม่พบปรมิาณสาร 
ฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง สารฟีนอลกิทีต่รวจพบในพชื สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มของสารฟลาโวนอยดแ์ละ กลุ่มของสารทีไ่ม่ใช่สารฟลาโวนอยด ์(non-flavonoids) ซึง่สารฟลาโวนอยด์
เป็นสารในกลุ่มสารฟีนอลกิทีต่รวจพบมากทีสุ่ดในพชื โดยมปีระมาณ 2 ใน 3 ของสารในกลุ่มสารฟีนอลกิทัง้หมด 
[8] จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เฉพาะการใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั สามารถสกดัสารฟีนอลกิออกมาได ้แต่
ไม่สามารถสกดัสารฟลาโวนอยดไ์ด ้จงึเป็นไปไดว้่า การทีต่รวจไม่พบสารฟลาโวนอยด ์อาจเนื่องจากสารในกลุ่มฟี
นอลกิทีต่รวจพบ เป็นสารในกลุ่มทีไ่ม่ใช่สารฟลาโวนอยด ์   
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ ไดศ้กึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืง หลงัจากสกดัด้วยน ้า เอทานอลที่ความเขม็ขน้ 50 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลที่ความเขม็ขน้ 70 
เปอรเ์ซน็ต ์และเอทานอลทีค่วามเขม็ขน้ 100 เปอรเ์ซน็ต์ โดยน าดอกปอเทอืงมาจากต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา หลงัจากศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระดว้ยวธิ ีDPPH• free radical-scavenging assay พบว่า สารสกดั
หยาบดอกปอเทอืงมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระ DPPH• หลงัจากใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั และมคี่า IC50 ของสาร
สกดัหยาบดอกปอเทอืงทีว่ดัไดจ้ากวธิ ีDPPH• free radical-scavenging assay เป็น 45.77 ± 7.76 ไมโครกรมัต่อ
มลิลลิติร นอกจากน้ี หลงัจากตรวจสอบปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง 
พบว่า ปรมิาณสารฟีนอลกิรวมในสารสกดัหยาบดอกปอเทอืงหลงัจากใช้น ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดัมคี่าเป็น 
6.11 ± 1.53 มลิลกิรมักรดแกลลกิต่อกรมัสารสกดั แต่ตรวจไม่พบปรมิาณสารฟลาโวนอยด์รวมในสารสกดัหยาบ
ดอกปอเทอืง หลงัจากใชน้ ้าเป็นตวัท าละลายในการสกดั นอกจากนี้ หลงัจากใชเ้อทานอลทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็น
ตวัท าละลายในการสกดั ตรวจไม่พบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลาโวนอยดร์วมในสารสกดั
หยาบดอกปอเทอืง ดงันัน้ ตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ปรมิาณสารฟีนอลกิและสารฟลา
โวนอยดร์วมของสารสกดัหยาบดอกปอเทอืง  
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

958 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Alothman, M., Bhat, R., and Karim, A.A. (2009). Antioxidant capacity and phenolic content of selected 

tropical fruits from Malaysia, extracted with different solvents. Food Chemistry. 115: 785-788. 
[2] Musa, K.H., Abdullah, A., Jusoh, K., and Subramaniam, V. (2011). Antioxidant activity of Pink-Flesh 

guava (Psidium guajava L.): Effect of extraction techniques and solvents. Food Analytical Methods. 
4:100-107. 

[3]  Prasad, J. , Singh, V.K. , Shrivastava, A. , Chaturvedi, U. , Bhatia, G. , Arya, S.K. , Awasthi, S.K. , and 
Narender, T. (2013). Antidyslipidemic and Antioxidant activity of an unusual amino acid (2-amino-
5-hydroxyhexanoic acid) isolated from the seeds of Crotalaria juncea. Phytomedicine. 21: 15-19. 

[4]  Chouhan, H.S. , and Singh, S.K.  (2010) .  Antibacterial activity of seed and flower parts of Crotalaria 
juncea Linn. American-Eurasian Journal of Scientific Research.  5(3) : 212-215. 

[5] Blainski, A., Lopes, G.C., and de Mello, J.C.P. (2013). Application and analysis of the Folin Ciocalteu 
method for the determination of the total phenolic content from Limonium Brasiliense L. Molecules. 
18: 6852-6865. 

[6] Popova, M., Bankova, V., Butovska, D., Petkov, V., Nikolova-Damyanova, B., Sabatini, A.G., Marcazzan, 
G.L., and Bogdanov, S. (2004). Validated methods for the quantification of biologically active 
constituents of poplar-type propolis. Phytochemical Analysis. 15 (4): 235-240. 

[7] Spigno, G., Tramelli, L., and De Faven, D.M. (2007). Effects of extraction time, temperature and solvent 
on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics. Journal of Food Engineering. 81 
(1): 200-208. 

[8] Laura A. de la Rosa; Jesús O. Moreno-Escamilla; Joaquín Rodrigo-García; and Emilio Alvarez-Parrilla. 
(2019). Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables. Woodhead Publishing. 
Retrieved Febuary 05, 2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
B9780128132784000129    

 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

959 
 

SWURES13-129 พิธีกรรมทางศาสนาในการดแูลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล  
วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร 
RELIGIOUS RITUAL IN CANCER PATIENT CARE OF AROKHAYASALA AT 
KHAMPRAMONG TEMPLE, SAKON NAKHON PROVINCE 
 

นนัทพร เสาะสมบรูณ์ 
Nantaporn Sorsomboon 

 
นกัศกึษาปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

Master student, Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University 
 

*Corresponding author, E-mail: zhunijiankang_gook@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและเพื่อศึกษาพธิีกรรมทาง

ศาสนาทีป่รากฏในกระบวนการดูแลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร การวจิยัน้ีเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัพระปพนพชัร์ จิรธัมโม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
พธิกีรรมและการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ พรอ้มกบัการสงัเกตแบบไม่มสีว่นร่วมในพธิกีรรมและการดแูลผูป้ว่ย  

ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ม ี3 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การเตรยีมการ เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มของผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ 2) ขัน้การด าเนินการ เป็นขัน้ตอนทีผู่ป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยปฏบิตัเิป็น
กจิวตัรประจ าวนัตามแนวทางของอโรคยศาล และ 3) ขัน้สุดท้ายของการรกัษา เป็นขัน้ตอนของการขอรบัยา 
กลบับา้นหรอืท าพธิเีผาศพกรณีผู้ป่วยเสยีชวีติ ซึ่งพธิกีรรมต้มยามคีวามสมัพนัธก์บัการดูแลผูป้่วยโรคมะเรง็ของ 
อโรคยศาล วดัค าประมง โดยพธิกีรรมดงักล่าวมอีงคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) คนทีร่่วมในพธิกีรรม ไดแ้ก่ 
ผูน้ าในพธิ ีคอืพระปพนพชัร ์จริธมัโมและเจา้หน้าที ่1 คน ผูร่้วมในพธิ ีคอื ผูป้ว่ยใหม่ ญาตผิูป้ว่ยใหม่ จติอาสา และ
เจา้หน้าทีท่ีดู่แลในพธิกีรรมตม้ยา 2) กจิกรรมและขัน้ตอนของพธิกีรรม ไดแ้ก่ การประชุมก่อนต้มยา กระบวนการ
ต้มยา และกระบวนการดูแลยา 3) อุปกรณ์ที่ใช้ในพธิกีรรม ได้แก่ บายศรีใหญ่ ขนัหมากเบง็ ผลไม้ น ้าฝน ฟืน  
ยาสมุนไพร และอื่น ๆ 4) ภาษาทีใ่ชใ้นพธิกีรรม คอืบทสวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติและการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ  
5) สถานที่ประกอบพิธีกรรม ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ ดิน น ้า ลม ไฟ และ 6)เวลาในการประกอบพิธีกรรม  
เน้นความสะดวกของผูน้ าในพธิ ีผูร้่วมในพธิ ีและสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
ค าส าคญั:  พธิกีรรมทางศาสนา  การดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็  อโรคยศาล วดัค าประมง 
 

Abstract 
This research aimed (1) to study the cancer patient care process and (2) to study religious ritual, 

included in the cancer patient care process. This qualitative study used in-depth interviews with Phra 
Paponpatchara Ciradhammo and the authorities in charge of the religious ritual and cancer patient care, 
and non-participatory observation in religious ritual and cancer patient care.  
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Findings showed that the cancer patient care process three steps. First, the holistic approach is 
the basis for interrelated and well-ordered procedures of cancer treatment. Second, it starts from the 
preparation procedure, in which patients and their relatives develop understanding about the process. 
Third, the process of obtaining a home remedy or ritual cremation cases, the patient died. Medicinal herb 
boiling was central in the process. The rituals comprised six elements. First, it was led by Phra 
Paponpatchara Ciradhammo and his assistant. Participants were new patients and their relatives, 
volunteers, and persons in charge of boiling medicinal herbs. Second, its activities and procedures 
consisted of an assembly before the ritual, a process of boiling the medicinal herbs and a process of 
storing the herbal medicine. Third, materials in the ritual mainly covered a full Bai Sri tray, a Khan Mak 
tray, fruits, rain water, firewood, and medicinal herbs. Fourth, the ritual language was in the form of Buddhist 
chanting verses related to life and healing. Fifth, the site of the ritual had the symbols of earth, water, wind, 
and fire. Sixth, the ritual time depended on the convenience of the participants.  

 

Keywords:  religious ritual, cancer patient care, Arokhayasala Khampramong temple 

 
บทน า 

ปจัจุบนัสงัคมไทยไดน้ าเอาวทิยาการต่าง ๆ ทีก่ าลงัเจรญิกา้วหน้าในโลกทางตะวนัตกมาใชใ้นสงัคมไทย 
ท าใหส้งัคมไทยจากเดมิทีเ่ป็นสงัคมเกษตรกรรม มกีารพึง่พาอาศยัธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น อาหารการกนิ ทีส่ามารถ
หาได้ตามธรรมชาติ พืชผกัทุกชนิดล้วนมสีรรพคุณทางยา ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้คนในสมยัก่อนมสีุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง ปราศจากโรคภยัที่รา้ยแรง แต่สงัคมไทยในปจัจุบนักลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรม มกีารท าลาย
ธรรมชาตทิีม่อียู่ เพื่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของคนในสงัคมในดา้นต่าง ๆ หรอื
กล่าวคอื สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งวตัถุนิยมและบรโิภคนิยม เพื่อความสะดวกในการด าเนินชวีติ มขีองทีใ่ชอุ้ปโภค
บรโิภคอย่างมากมาย มกีารใชจ้่ายทีฟุ่่มเฟือย การกนิทีส่ะดวกสบายยิง่ขึน้ โดยทีไ่ม่ตอ้งท าเอง ท าใหเ้กดิโรคทีแ่ฝง
มากบัสิง่ทีบ่รโิภคนัน้มากมาย ไม่ว่า จะเป็นโรคอว้น โรคไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติ 
และโรคที่คนในสงัคมไทยเป็นมากที่สุด คือ โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด 
โดยโรคมะเรง็เป็นกลุ่มของโรคทีเ่กดิจากเซลล์ของร่างกายมคีวามผดิปกติ ที ่DNA หรอืสารพนัธุกรรม ส่งผลให้
เซลลม์กีารเจรญิเตบิโต มกีารแบ่งตวัเพื่อเพิม่จ านวนเซลล ์รวดเรว็ และมากกว่าปกต ิดงันัน้ จงึอาจท าใหเ้กดิกอ้น
เนื้อผดิปกติ และในที่สุดกจ็ะท าให้เกดิการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนัน้ เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ
เจรญิเตบิโตของหลอดเลอืด ถ้าเซลลพ์วกนี้เกดิอยู่ในอวยัวะใดกจ็ะเรยีกชื่อ มะเรง็ ตามอวยัวะนัน้เช่น มะเรง็ปอด 
มะเรง็สมอง มะเรง็เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืง และมะเรง็ผวิหนงั เป็นตน้ [1]  

นายแพทย์สมศกัดิ ์อรรฆศลิป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ของทุกปี องค์กร 
Union for International Cancer Control (UICC) ไดก้ าหนดให้เป็น “วนัมะเรง็โลก” ซึ่งในวนันี้องค์กรต่างๆ จาก
ภาครฐัและเอกชนทัว่โลกจะจดักจิกรรมรณรงคใ์หเ้กดิความตื่นตวัและตระหนักถงึความส าคญัของการป้องกนัและ
ควบคุมโรคมะเรง็ โดยมเีป้าหมายเพื่อลดความเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของประชากร ปจัจุบนัโรคมะเรง็ถือเป็น
สาเหตุการเสยีชวีติอนัดบัตน้ๆ ของโลก จากขอ้มลูปี 2561 องคก์ารอนามยัโลก รายงานว่าทัว่โลกมผีูเ้สยีชวีติ 9.6 
ล้านราย ซึ่งในจ านวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มรีายได้ต ่าถึงปานกลาง ส าหรบัประเทศไทยโรคมะเร็งเป็น
สาเหตุการเสยีชวีติอนัดบั 1 ของคนไทย ในแต่ละปีมผีู้เสยีชีวติ 78,540 คน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 122,757 คน  
ซึง่แนวโน้มการเกดิโรคมะเรง็ในประเทศไทยยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง [2] 
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สังเกตได้ว่าสาเหตุการก่อโรคมะเร็งนัน้มักเกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคอาหาร  
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็นใช้ชีวิตที่ผูกโยงกับความเร่งด่วน การมุ่งความส าเร็จในชี วิต 
จนกลายเป็นการขาดความสมดุลชีวิตไปโดยไม่รู้ตัว และก่อให้เกิดปญัหาทางสาธารณสุขของไทยเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง จงึมคีวามพยายามหาทางป้องกนั รกัษา บ าบดัเยยีวยาทัง้โดยทางการแพทยส์มยัใหม่ การแพทย์
ทางเลอืก และอื่น ๆ  

อโรคยศาล วัดค าประมง จงัหวัดสกลนคร เป็นสถานที่เยี่ยวยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยการใช้ยา
สมุนไพรเป็นหลกั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการดูแลรกัษาแบบแพทย์แผน
ปจัจุบนัมาแลว้หรอืรกัษาจนสุดกระบวนการของแพทยแ์ผนปจัจุบนัแลว้ไม่ดขีึน้ จงึเขา้มารกัษาต่อทีอ่โรคยศาลซึง่
เป็นแพทยท์างเลอืก การจดัตัง้อโรคยศาลชื่อนี้มคีวามเป็นมายาวนานจากอารยธรรมขอม ในยุคสมยัของพระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 ซึง่ในยุคนัน้มกีารเกณฑผ์ูค้นจ านวนมากมายในการสรา้งปราสาทวหิาร การก่อสรา้งกใ็ชเ้วลายาวนาน
หลายสบิปี ผู้คนมากมายต่างกล็ม้ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ นานาชนิด จงึเกดิความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ถ้ามกีารก่อสรา้ง
ปราสาทต่าง ๆ ใหจ้ดัท าสถานที่อภบิาล บ าบดัรกัษาผู้ป่วยก่อน ซึ่งสถานทีน่ัน้เรยีกว่า “อโรคยศาล” เพื่อใหผู้ค้น
หายจากอาการเจบ็ปว่ยและมเีรีย่วแรงในการสรา้งปราสาท สรา้งวหิารต่อไปได ้

อโรคยศาล ไดส้รา้งในระหว่าง พ.ศ.2547 – 2548 ดว้ยเงนิบรจิาค และเริม่เปิดใหบ้รกิารตน้ปี 2548 และ
เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2549 จนถงึปจัจุบนั อโรคยศาลเป็นทีรู่จ้กัของผูป้ว่ยและญาตมิติรจากทัว่ประเทศ โดยมี
แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และผู้สนใจมาช่วยกนัดูแลรกัษา และจิตอาสามาเยี่ยมคนไข้อย่างต่อเนื่อง  เป็น
สถานที่ดูแลรกัษาโรคมะเรง็ โดยแพทยท์างเลอืก เป็นการบ าบดัแบบธรรมชาตบิ าบดั สมุนไพรบ าบดั สวดมนต์ 
สมาธ ิวปิสัสนาบ าบดั ดนตรบี าบดั อนัเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงส าหรบัผูป้ว่ยมะเรง็และญาต ิในการตดัสนิใจเขา้รบัการ
บ าบดัเยยีวยา ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ [3] 

พระปพนพชัร ์จริธมัโม เจา้อาวาสวดัค าประมง หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า “หลวงตา” นามเดมิ คอื พลัลภ 
ภิบาลภักตร์นิธี (ภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น ปพนพชัร์ ภิบาลภกัตร์นิธ)ี เมื่อ พ.ศ.2539 หลวงตา (พระปพนพชัร์) 
อาพาธเป็นมะเรง็หลงัโพรงจมูก ต้องเขา้รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลจุฬาฯ ไดร้บัการดูแลจากแพทยโ์ดยการฉายแสง
และเคมบี าบดัตดิต่อกนัทัง้วนัทัง้คนืโดยไม่หยุดเป็นสปัดาห ์เลอืดไหลไม่หยุด วนัสุดทา้ยท่านบอกว่าปวดมากไม่
ไหวแลว้ แต่พออาการเริม่ทุเลาท่านจงึกลบัมาทีว่ดั เลอืดกย็งัออกอยู่เรื่อย สุดทา้ยนัง่สมาธติัง้แต่ต ี3 – 6 โมงเชา้ 
อ่านต าราสมุนไพรจนหมดไดส้ตูรยามะเรง็ เมื่อหาตวัยามาจนครบแลว้ตม้ยา ฉันควบคู่ไปกบัการนัง่สมาธ ิฉนัแกว้
แรกหายใจโล่ง ตอนเชา้ฉนัขา้วได ้จงึไดรู้ว้่าสมุนไพรสตูรน้ีสามารถช่วยเหลอืผูป้ว่ยมะเรง็ไดแ้น่นอน พอฉนัครบ 5 
หมอ้ เลอืดกไ็หลน้อยลง หมดนัดตดิตามผลทุก 3 เดอืนและ 6 เดอืน เมื่อไปสแกนตรวจร่างกาย กไ็ม่มเีซลลม์ะเรง็
เหลอือยู่เลย และเมื่อ พ.ศ.2547 – 2548 ผู้ป่วยมะเรง็มาหาหลวงตา หลวงตาไดเ้หน็ความทุกขท์รมานจากโรคน้ี
แลว้ จงึอธษิฐานว่าจะช่วยคน จงึสรา้งอโรคยศาล จนเป็นอโรคยศาลในปจัจุบนั โดยมแีพทย ์พยาบาล สาธารณสุข 
และผู้ที่สนใจมาช่วยรกัษา มาเยี่ยมคนไข ้นิมนต์หลวงตาไปบรรยายออกรายการโทรทศัน์และวทิยุ หลวงตาจงึ
ตอ้งการพฒันาอโรคยศาลใหเ้ป็นทีเ่รยีนรู ้ทีศ่กึษาและวจิยั โดยเริม่พมิพห์นงัสอืสมาธบิ าบดัเป็นวทิยาทาน จดัพมิพ์
มาแลว้หลายครัง้ เป็นจ านวนกว่า 5,000 เล่ม [4] 

พธิกีรรมเป็นสิง่ทีส่ าคญัเป็นสิง่ทีย่ดึเหนี่ยวจติใจคนทีเ่ขา้มารบัการรกัษาทีอ่โรคยศาลลว้นมคีวามเชื่อและ
ศรทัธาในกระบวนการดแูลของอโรคยศาลทีท่ าใหผู้ป้ว่ยโรคมะเรง็อาการจะดขีึน้ โดยอโรคยศาลไดม้พีธิกีรรมหน่ึงที่
ผูป้่วยใหม่ทุกคนต้องผ่านพธิกีรรมน้ี นัน่กค็อืพธิกีรรมการต้มยาส าหรบัผูป้่วยใหม่ หลวงตาจะเป็นผูก้ าหนดฤกษ์
เพื่อใชเ้ป็นวนัตม้ยา อาศยัฤกษ์ตามดวงชะตาและก าลงัธาตุของผูป้ว่ยแต่ละคนเป็นหลกั ญาตติอ้งเตรยีมฟืนส าหรบั
ใชต้ม้ยาประมาณ 1 คนัรถเขน็ โดยสามารถหาฟืนไดจ้ากบรเิวณปา่รอบวดั หรอืบางคนเตรยีมฟืนมาจากบา้น ก่อน
วนัตม้ยาหน่ึงวนัผูป้ว่ยและญาตติอ้งท าพานบายศร ี1 พานใหญ่และเตรยีมดอกไม ้ธปูเทยีน หมากพล ูผลไม ้ขนั 5 
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ขนั 8 และท าขนัหมากเบง็ ส าหรบัตนเอง 1 คู่เพื่อเขา้พธิตีม้ยา นอกจากน้ีแลว้ผูป้ว่ยใหม่ทุกคนจะไดร้บัใบสารภาพ
บาป ซึง่เป็นแบบฟอรม์ทีใ่หก้รอกรายละเอยีด ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่และระบุชนิดของมะเรง็ทีเ่ป็นพรอ้มทัง้บอกรายละเอยีด
ความรูส้กึในจติใจทีรู่ส้กึสงสยั ขุ่นมวัหรอืความรูส้กึผดิบาปทีต่ดิคา้งคาใจของผูป้ว่ย การเขยีนใบสารภาพบาปนี้จะ
เป็นความลับของผู้ป่วย หลงัจากนัน้จะเขยีนสจัจะอธิษฐานโดยขอตัง้ปณิธานว่า ถ้าเข้าพิธีต้มยาแล้วและได้
รบัประทานยาสมุนไพร ขอให้หายจากโรคมะเรง็แล้วจะท าสิง่ใดเพื่อตอบแทนพระพุทธศาสนา เช่น รกัษาศลี 5 
รกัษาศลี 8 ตามแต่ก าลงัศรทัธาของผูป้ว่ยทีส่ามารถกระท าได ้เมื่อเขยีนเรยีบรอ้ยแลว้พบัใสใ่นขนัหมากเบง็ น าเขา้
สูพ่ธิตีม้ยาหลวงตาสวดบงัสกุลพรอ้มเผาใบสจัจะอธษิฐานนี้เสมอืนใหผู้ป้ว่ยไดม้ชีวีติใหม่เป็นคนใหม่ [5] 

การรกัษาโดยอาศยัภูมปิญัญาพื้นบ้านมกัมพีธิกีรรมเป็นส่วนประกอบ พธิกีรรมมสี่วนช่วยส่งเสรมิการ
รกัษา เน่ืองจากช่วยสรา้งสายสมัพนัธร์ะหว่างผูร้กัษากบัผูร้บัการรกัษา การปลุกเรา้ความศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิย์งั
ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในการรกัษาและช่วยท าใหผู้ร้บัการรกัษามกี าลงัใจทีด่ ี[6] 

จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัในฐานะนักศกึษาหลกัสตูรศาสนากบัการพฒันา จงึมสีนใจทีจ่ะศกึษาในมติขิองการ
ดูแลตามกรอบแนวคดิของศาสนาดา้นพธิกีรรมว่าวดัค าประมงมกีระบวนการดูแลผูป้่วยโรคมะเรง็อย่างไร และมี
พธิกีรรมทางศาสนาอะไรบา้งทีป่รากฏในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็และอย่างไร อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรบั
ผูส้นใจศกึษาศาสนากบัการรกัษาโรคต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษากระบวนการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร 
2. เพื่อศกึษาพธิกีรรมทางศาสนาทีป่รากฏในกระบวนการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล  

วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจยันี้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อสืบค้น
แนวคดิหรอืหลกัการส าคญัที่น าไปสู่การก าหนดกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ และแบบแผนวธิีด าเนินการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาในลกัษณะของพธิกีรรมทางศาสนาตามกรอบองคป์ระกอบของพธิกีรรมศาสนาในศาสนศกึษา
ทัง้ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) คนทีร่่วมในพธิกีรรม 2) กจิกรรมและขัน้ตอนของพธิกีรรม 3)อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นพธิกีรรม 
4) ภาษาทีใ่ชใ้นพธิกีรรม 5) สถานทีป่ระกอบพธิกีรรม และ 6) เวลาในการประกอบพธิกีรรม และใชว้ธิกีารสงัเกต
อย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบของพิธีกรรมและน าเสนอ
ประกอบข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจ านวน 4 รูป/คน คือ 1)พระปพนพชัร์ จิรธัมโม (หลวงตา) ผู้ก่อตัง้ 
อโรคยศาล 2)เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวขอ้งกบัพธิกีรรมและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ 3 คน โดยใช้ระยะเวลาในการเกบ็
ขอ้มลู 1 เดอืน แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสาร สมัภาษณ์ และสงัเกต น ามาสรุปผลและตคีวาม วเิคราะห์
ข้อมูลตามกรอบแนวคิดในศาสนศึกษา ที่ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาเพื่อตอบประเด็นปญัหาตามวัตถุประสงค ์
ในการวจิยันี้ 
 
ผลการวิจยั 

ผลการศกึษากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมง จงัหวดัสกลนครนัน้ ท าให้
ผูว้จิยัแบ่งกระบวนการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล เป็น 3 ขัน้ตอน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. ขัน้การเตรยีมการ ผูป้่วยใหม่และญาตผิูป้่วยใหม่ สิง่ทีต่้องเตรยีมเพื่อเขา้มารบัการรกัษาทีอ่โรคยศาล  
มดีงันี้ 

1) เตรยีมเอกสารประวตักิารรกัษาโรคมะเรง็ทุกชนิด ทุกระยะ จากโรงพยาบาลแพทยแ์ผนปจัจุบนั เพื่อใช้
เป็นข้อมูลยืนยนัการเป็นมะเรง็ของผู้ป่วยที่จะเขา้รบัการรกัษาในอโรคยศาล และกรณีที่แพ้ยาหรอืมโีรคอื่น ๆ 
แทรกซอ้นทีต่อ้งกนิยาประจ าใหน้ ายามาดว้ย และแจง้เจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

2) ผูป้ว่ยใหม่ตอ้งมญีาตมิาดูแล 1-2 คน โดยญาตทิีม่าดแูลตอ้งมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง เพื่อทีจ่ะสามารถดแูล
ผูป้ว่ยในเรื่องการตม้ยา ยกหมอ้ยา การเตรยีมอาหาร การรบัยา และกจิวตัรประจ าวนัต่าง ๆ ของผูป้ว่ย 

3) ผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ตอ้งเตรยีมของใชส้่วนตวั เช่น เสือ้ผา้ อาหาร เครื่องครวัทีจ่ าเป็นต่าง ๆ 
และเตรยีมหมอ้สนี ้าเงนิมหีหูิว้เบอร ์32 จ านวน 1 ใบ เพื่อใชใ้นการประกอบพธิกีรรมตม้ยา 

4) ผูป้่วยใหม่จะต้องเขา้รบัการรกัษาอย่างน้อย 2 สปัดาหข์ึน้ไป เพื่อจะไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ
อาหาร การกนิยาสมุนไพร และการด าเนินชวีติประจ าวนัตามแนวทางของอโรคยศาล 

เจา้หน้าที ่เมื่อผูป้ว่ยใหม่เขา้มาทีอ่โรคยศาล เจา้หน้าทีจ่ะท าการซกัประวตั ิตรวจดเูอกสารการเป็นมะเรง็ 
ชีแ้จงการเขา้รบัการรกัษาตามแนวทางของอโรคยศาล เช่น กจิกรรมที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเขา้ร่วมเป็นกจิวตัร
ประจ าวนั การอยู่อาศยั อาหารทีผู่ป้่วยไม่ควรรบัประทาน การกนิยาสมุนไพร เป็นต้น และเจา้หน้าทีจ่ะใหห้นังสอื
คู่มอืสมาธิบ าบดักบัการรกัษาโรคมะเร็งของอโรคยศาลเพื่อให้ผู้ป่วยใหม่และญาติผู้ป่วยใหม่ไปศึกษาเพิม่เติม  
จากนัน้เมื่อชีแ้จงเสรจ็ เจา้หน้าทีจ่ะใหผู้ป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่เขา้ทีพ่กั  

2. ขัน้การด าเนินการ  
กจิวตัรประจ าวตัรของผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยตามแนวทางของอโรคยศาลมดีงัน้ี 

05.00น. – 06.00 น. ผูป้ว่ยใหม่ท าการลา้งพษิ 
06.00น. – 07.00 น. ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยท าบุญตกับาตร 
07.00น. – 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
08.30น. – 09.00 น. ผูป้ว่ยทีแ่ขง็แรง ญาตผิูป้ว่ย เจา้หน้าทีท่ีท่ ากจิกรรมมารวมตวักนัทีต่กึ 

อโรคยศาล เพื่อก าลงักาย เช่น โยคะ ชีก่ง เป็นตน้ 
09.00น. – 09.40 น. ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และเจา้หน้าทีร่่วมกนัสวดมนตท์ าวตัรเชา้ นัง่สมาธ ิ
09.40น. – 10.00 น. ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ยรบัยาทีห่อ้งจ่ายยา และรบัประทานยา 
10.00น. – 18.00 น. ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานยา 
หลวงตา แพทยแ์ผนไทย ท าการตรวจผูป้ว่ยตามทีพ่กั 
ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยรบัประทานอาหารเยน็ 

18.00น. – 19.30 น. ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และเจา้หน้าทีร่่วมกนัสวดมนตท์ าวตัรเยน็ นัง่สมาธ ิ
19.30น. – 21.00 น. ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย เจา้หน้าทีท่ ากจิกรรม จติอาสา ร่วมกนักจิกรรมบ าบดั 

เช่น ดนตรบี าบดั ศลิปะบ าบดั ธรรมะบ าบดั เป็นตน้ 
21.00น. – 21.30 น. ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยรบัยาทีห่อ้งจ่ายยา และรบัประทานยา 

นอกจากน้ีอาจจะมเีจา้หน้าทีไ่ปขอความร่วมมอืกบัญาตผิูป้่วยทีว่่างเวน้จากการดูแลผูป้่วยมาช่วยสบัยา
สมุนไพรต่าง ๆ เพื่อน ามาตากแห้ง อบแห้ง และน าไปผสมเป็นยาต่าง ๆ ต่อไป ดงัที่ผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า  
“ส่วนของกจิกรรมในอโรคยศาล ช่วงเชา้มกีจิกรรมสวดมนต์เชา้ไหวพ้ระ ออกก าลงักาย กลางวนัอยู่ตามอธัยาศยั
ของผูป้ว่ย ช่วงเยน็ 6 โมงเยน็มสีวดมนตเ์ยน็ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง ประมาณ 1 ทุ่มครึง่ กม็กีจิกรรมดนตรี
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บ าบดั หรอืศลิปะบ าบดั เสรจ็แลว้รบัยากลบัไปทาน ซึง่ในช่วงทีม่จีติอาสาทีม่าช่วยกลางวนัมกีจิกรรมกจ็ะใหผู้ป้ว่ย
ทีส่ามารถมาทีอ่โรคยศาลไดม้าเขา้ร่วม หรอืผูป้ว่ยทีม่าไม่ได ้จติอาสากจ็ะไปหาถงึทีพ่กั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่4) 

เมื่อผูป้ว่ยใหม่เขา้รบัการดแูลรกัษาโรคมะเรง็ตามแนวทางของอโรคยศาล 2 สปัดาหข์ึน้ไป หลวงตาจะท า
การก าหนดฤกษ์ยามในการท าพธิตี้มยา เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้่วยใหม่และญาติผู้ป่วยใหม่ 
รวมถงึไดรู้ถ้งึขึน้ตอนการต้มยาสมุนไพร วธิกีารอุ่นยา วธิกีารรกัษาสรรพคุณของยา โดยหลวงตาจะแจง้วนัท าพธิี
ตม้ยาใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบก่อนวนัต้มยา 2 วนั เมื่อเจา้หน้าทีท่ราบแลว้จะท าการเชค็จ านวนของผูป้ว่ย
ใหม่ล่าสดุ และแจง้ผูป้่วยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ใหม้าประชุมโดยพรอ้มเพยีงกนัทีต่กึอโรคยศาล โดยเจา้หน้าทีจ่ะ
ท าการประชุมในเรื่องของพธิตี้มยา มจีุดมุ่งหมายคอื 1) ให้ความรู้ยาสมุนไพร 2) การเตรยีมตวัของผู้ป่วยใหม่  
3) การเตรยีมอุปกรณ์ 4) การเตรยีมสถานที ่เป็นตน้  

3. ขัน้สดุทา้ยของการรกัษา เมื่อผูป้ว่ยใกลถ้งึวาระสดุทา้ยของชวีติหรอือาการทรุดหนกั ญาตผิูป้ว่ยจะแจง้
ไปยงัเจา้หน้าทีแ่ละหลวงตา ใหม้าประเมนิอาการของผูป้่วยว่าเป็นอย่างไร “ส าหรบัผูป้ว่ยทีใ่กลจ้ะเสยีชวีติจะมกีาร
สวดมนตบ์ทอติปิิโส (พุทธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุณ) โดยการร่วมสวดของจติอาสา เจา้หน้าที ่เป็นการสวดใหก้ าลงัใจ 
เพื่อผูป้ว่ยอาการดขีึน้หรอืจากไปอย่างสงบ และการเผาศพ ทางวดัจะจดัใหต้ามความประสงคข์องผูป้ว่ยหรอืญาติ
ผูป้่วย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่4) เมื่อผูป้่วยจากไปอย่างสงบแลว้ เจา้หน้าทีห่รอืญาตทิ าความสะอาดศพ เจา้หน้าที่
ฉีดยาฟอมารนี เขยีนหนังสอืแจ้งตาย เพื่อใหญ้าตนิ าไปยื่นยงัที่ว่าการอ าเภอ ตดิต่อประสานงานไปยงักูภ้ยักรณี
ญาติเอาศพกลบับ้าน เพื่อญาติจะได้น าไปประกอบพิธีที่บ้านหรือถ้าญาติหรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะท าพิธี
ฌาปนกจิทีว่ดัแลว้เอากระดกูกลบับา้น ทางอโรคยศาล วดัค าประมงกจ็ดัพธิใีหไ้ดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

จากกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ว่า
พธิกีรรมทีป่รากฏในการดแูลผูป้ว่ยทีอ่ยู่ข ัน้การด าเนินการนัน้ไดใ้หค้วามส าคญัในพธิตีม้ยาของผูป้ว่ยใหม่ ซึง่ถอืว่า
เป็นพธิกีรรมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึการเป็นผูป้ว่ยของอโรคยศาล วดัค าประมงอย่างสมบรูณ์ 

ผลการศึกษาพิธีกรรมทางศาสนาที่ปรากฏในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของอโรคยศาลคือ 
พธิกีรรมต้มยา เป็นพธิกีรรมทีส่ าคญัในกระบวนการดูแลผูป้่วยของอโรคยศาล เพราะผูป้่วยทีเ่ขา้มารบัการรกัษา
ตามแนวทางของอโรคยศาลนี้ต้องผ่านพธิตี้มยา เพื่อเรยีนรู้การกนิยาสมุนไพร ซึง่เป็นตวัยาหลกัทีใ่ชใ้นการดูแล
ผูป้่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล ดงันัน้ผู้ป่วยจงึต้องผ่านพธิกีรรมต้มยาน้ี โดยผูป้่วยที่ผ่านพธิกีรรมต้มยาน้ีจะได้
เรยีนรูว้ธิกีารตม้ยา การสวดมนต ์การรกัษายา เป็นตน้ ผูว้จิยัวเิคราะหพ์รรณนาตามกรอบแนวคดิขององคป์ระกอบ
ของพธิกีรรมทางศาสนา 6 องคป์ระกอบ มรีายละเอยีดดงันี้ 

คนทีร่่วมในพธิกีรรม แบ่งเป็น 1) ผูป้ระกอบพธิ ีคนทีเ่ป็นผูป้ระกอบพธินีัน้จะมอียู่ 2 รปู/คน คอื หลวงตา
(พระปพนพชัร์)และเจ้าหน้าที ่1 คน โดยใครจะเป็นผูท้ าพธินีัน้หลวงตาจะเป็นผู้ก าหนด ซึง่จะดูจากบรบิทต่างๆ 
เช่น “ถา้หลวงตาแขง็แรงกจ็ะท าเอง แต่ถา้หลวงตามสีขุภาพทีไ่ม่แขง็แรง มภีารกจิอื่นๆ จะใหช้่วย เพราะหลวงตา
คดิว่า เจา้หน้าที่คนนี้เป็นผู้น าในทางนี้ได้ เขาเรยีนรู้ในด้านนี้ได้”(ผู้ให้สมัภาษณ์รูปที่ 1) หน้าที่ที่รบัผดิชอบ คอื  
การเป็นผูน้ าในการประกอบพธิ ีสวดมนต์ อธบิายขัน้ตอนในการปฏบิตัิต่าง ๆ ในการท าพธิแีก่ผูป้่วย ญาตผิูป้่วย 
จติอาสา และ 2) ผู้ร่วมพธิ ีไดแ้ก่ ผูป้่วยใหม่ ญาตผิูป้่วยใหม่ เจา้หน้าที ่และจติอาสา โดยก่อนวนัพธิตี้มยา 2 วนั 
เจา้หน้าทีจ่ะเรยีกประชุมผูป้่วยใหม่และญาตผิูป้่วยใหม่ เพื่อท าความเขา้ใจในพธิกีรรมต้มยา และขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ 
ในการต้มยา ดงัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “ผูป้ว่ยทีเ่ขา้ร่วมพธิ ีคอื ผูป้ว่ยใหม่ทุกราย แต่ในขณะเดยีวกนั เดีย๋วน้ีได้
เปลีย่นเป็นผูป้ว่ยทีเ่ขา้ประชุมทุกราย เพราะว่าถา้เกดิผูป้ว่ยไม่เคยเขา้ประชุมมาก่อน ผูป้ว่ยจะไม่รูถ้งึคุณค่าของยา 
แต่กอ็นุโลมเป็นราย ๆ ใหผู้ป้่วยต้มก่อน แต่ระหว่างนัน้หลงัต้มไปแล้ว มาใช้ชวีติ มาดูความเป็นอยู่ ซึ่งขึน้อยู่กบั 
แต่ละเคส” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2)  

กจิกรรมและขัน้ตอนของพธิกีรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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1)การประชุม ก่อนวนัตม้ยา 2 วนั โดยมเีจา้หน้าทีท่ีค่อยประสานงานไปยงัผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ 
เพื่อมาประชุมท าความเขา้ใจในพธิตี้มยา ขัน้ตอนการต้มยา การเตรยีมอุปกรณ์ในพธิตี้มยา การเตรยีมสถานที่  
รวมถึงขัน้ตอนที่แต่ละช่วงของพิธีต้มยาอย่างคร่าว ๆ หลังจากประชุมเสร็จอีก 1 วันก่อนต้มยา ผู้ป่วยใหม่  
ญาตผิูป้ว่ยใหม่ และเจา้หน้าที ่มกีารร่วมมอืกนัท ากจิกรรม เพื่อเป็นอุปกรณ์ใชใ้นการท าพธิกีรรมตม้ยา ดงันี้ 

1.1 การเตรยีมบายศรใีหญ่ เป็นบายศรหีลกัทีจ่ะใช้ร่วมกนัในพธิ ีและขนัหมากเบง็ของผูป้่วยคนละ 1 คู่ 
โดยอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าบายศร ีประกอบดว้ย ใบตอง พาน ดอกไม ้โฟมขึน้รปู กรรไกร ซึง่ผูท้ านัน้เป็นผูป้ว่ยใหม่และ
ญาตผิูป้ว่ยใหม่ บางครัง้อาจจะมจีติอาสามาร่วมท าดว้ย 

1.2 การเตรียมฟืนมาคนละ 1 รถเขน็/กระสอบ ที่ใช้ในการต้มยา ญาติผู้ป่วยใหม่จะเป็นคนไปหาฟืน  
ซึง่สามารถหาไดบ้รเิวณวดัได ้ 

1.3 การเตรยีมสถานที ่สว่นใหญ่แลว้จะเป็นเจา้หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งน าหมอ้ดนิครบตามจ านวนผูป้ว่ยใหม่มาท า
ความสะอาด จดัเรยีงไวใ้กลเ้ตา จดัเตรยีมจ านวนเกา้อี ้อ่างน ้ามนต์ หมอ้ส าหรบับงัสกุล เตรยีมท าความสะอาดถ ้า
พ่อปู่ฤาษี เพื่อทีจ่ะใหผู้้ป่วยเขา้ไปจุดธูปบอกในตอนเช้า เตรยีมปะร าพธิ ีแก้วน ้าเปล่า 9 แกว้ แกว้น ้าชา 8 แก้ว 
ดอกไม ้ธปูเทยีน เป็นตน้ โดยญาตผิูป้ว่ยใหม่ทีว่่างสามารถมาช่วยเหลอืเจา้หน้าทีใ่นการท าความสะอาดสถานทีไ่ด ้
และญาตผิูป้ว่ยจะตอ้งเตรยีมหมอ้เบอร ์32 สนี ้าเงนิมหีหูิว้ ผา้ขาวบางทีเ่อาไวใ้ชก้รองยา 

1.4 การเตรยีมน ้าฝน 15 ลติร ที่จะใช้ในการต้มยา โดยอโรคยศาลจะมแีท้งค์ใส่น ้าฝน 3 แท้งค์ใหญ่ที่
ผูป้่วยใหม่หรอืญาติผูป้่วยใหม่สามารถน าถงัมาใส่ใหค้รบ 15 ลติร ทีต่้องใชใ้นการต้มยาได ้แต่กรณีทีผู่้ป่วยกลบั
บา้นนัน้ เมื่อตอ้งตม้ยาหมอ้ที ่2 สามารถน าน ้าดื่มทัว่ไปตม้ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งน ้าฝน เอาตามความสะดวกของผูป้ว่ย
หรอืญาตผิูป้ว่ย 

1.5 การเตรียมผลไม้ไหว้ 5 อย่าง เป็นผลไม้ที่หาได้ตามฤดูกาล เช่น กล้วย ส้ม สบัปะรด เป็นต้น  
ขา้วหมาก บุหรี่ ดอกไม ้7 ส ีเป็นดอกไม้ทีห่าไดต้ามบรเิวณวดัทีม่ลีกัษณะสขีองดอกทีแ่ตกต่างกนั เช่น ดอกพุด 
ดอกเขม็ ดอกดาวเรอืง เป็นตน้ เป็นสิง่ทีผู่ป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ต้องเป็นผูเ้ตรยีม อาจจะแบ่งกนัเอามาคนละ
อย่างสองอย่าง แต่พอรวมแลว้ตอ้งมคีรบจ านวนทีจ่ะใชใ้นพธิ ีซึง่ผูป้่วยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่สอบถามเจา้หน้าที่
เพิม่เตมิได ้นอกจากน้ีแลว้ผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่เตรยีมขา้วสาร อาหารแหง้ ปจัจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปท าบุญ
ตกับาตรในเชา้ของวนัตม้ยา 

1.6 การเขยีนใบสารภาพบาป ในวนัประชุมเจา้หน้าทีจ่ะใหใ้บสารภาพคนละ 1 แผ่น ส าหรบัผูป้ว่ยใหม่ ใน
แผ่นกระดาษนัน้กจ็ะมเีขยีนชื่อ-สกุลและม ี2 ขอ้ทีใ่หผู้ป้ว่ยใหม่เขยีน คอื 1) สิง่ทีไ่ม่ดทีีเ่คยกระท ามา และ 2) สิง่ทีด่ี
ทีจ่ะท าต่อไปเมื่ออาการปว่ยดขีึน้ โดยเขยีนเสรจ็ใหพ้บักระดาษแนบไวก้บัขนัหมากเบง็ 1 คู่ของผูป้ว่ยใหม่ทีเ่ตรยีม
ไวเ้ขา้พธิตีม้ยา 

1.7 การเตรยีมห่อยอดยามะเรง็ห่อยายอดยามะเรง็ ประกอบดว้ยตวัยาสมุนไพร 11 ชนิด ไดแ้ก่ หวัรอ้ยรู  
50 กรมั ไม้สกัหิน 50 กรมั ข้าวเย็นเหนือ 200 กรมั ข้าวเย็นใต้ 200 กรมั โกฐจุฬาลมัพา 50 กรมั (ใช้ทัง้ต้น)  
โกฐเชยีง 50 กรมัก าแพงเจด็ชัน้ 50 กรมั เหงอืกปลาหมอ 200 กรมั ผหีมอบ 100 กรมั หญ้าหนวดแมว 200 กรมั 
และทองพนัชัง่ 200 กรมั(ใชท้ัง้ตน้)ทีใ่ชใ้นพธิ ีเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบเรื่องยาจะเป็นคนจดัเตรยีมให ้และท าเฉลวไว้
ปกัทีย่าดว้ย 

ดงัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า “1)บายศรกีลาง ทีผู่ป้ว่ยและญาตผิูป้่วยท าร่วมกนั 2) ขนัธห์มากเบง็คนละ 1 
คู่ 3) จานขนั 5 ขนั 8 รวมกนัเป็น 1 ชุด 4) หมอ้สนี ้าเงนิเบอร ์32 มหีูหิว้ 5) ฟืน ต้องเตรยีมฟืนคนละ 1 กระสอบ  
6) น ้า 7) ผลไม้ไหว้ครู ทัง้หมดน้ีคอืสิง่ที่ผูป้่วยใหม่และญาติผูป้่วยใหม่ต้องเตรยีม แล้วทุกคนต้องมาช่วยกนัจดั 
เป้าหมายของอุปกรณ์ในพธิ ีคอืบูชาครู ซึง่การบชูาครูต้องมเีครื่องบวงสรวง มบีายศร ีภตัตะพล ีพฤกษะพลาหาร 
เพราะว่าผูป้ว่ยใหม่เปรยีบเสมอืนศษิยม์คีรู” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2) 
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ภาพท่ี 1 พานบายศรใีหญ่, ขนั 5, ขนั 8, ดอกไม ้7 ส,ี ผลไม ้5 อย่าง,น ้าเปล่า 9 แกว้, น ้าชา 8 แกว้ 

2) การตม้ยา ในวนัท าพธิตีม้ยามขี ัน้ตอนดงันี้ 
2.1 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ผู้ป่วยใหม่ (ที่แข็งแรง) และญาติผู้ป่วย ช่วยกันจัดสถานที่  

ปดักวาดท าความสะอาด จดัเกา้อี ้จดัเรยีงอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นพธิใีหเ้รยีบรอ้ย 
2.2 เวลา 9.00 น. หลวงตามาบิณฑบาตร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาท าบุญตักบาตร 

หลวงตาเทศน์ใหค้ าสอนเกีย่วกบัการใชช้วีติ ใหก้ าลงัผูป้ว่ย จากนัน้เจา้หน้าที ่จติอาสา ผูป้่วยใหม่และญาตผิูป้่วย
ใหม่เขา้ไปในสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมต้มยาแลว้ เจา้หน้าทีอ่่านรายชื่อของผูป้่วยใหม่ เพื่อเชค็จ านวนผูป้่วยและ
เจา้หน้าทีแ่จกห่อยอดยามะเรง็ใหผู้ป้ว่ยถอืคนละห่อ รวมถงึหนงัสอืสวดมนตค์นละเล่มใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ร่วมพธิทีัง้หมด 
และผูน้ าในพธิกีรรมอธบิายขัน้ตอนในการท าพธิวี่ามบีทสวดอะไรบา้ง เมื่อไหร่ควรยกหมอ้ขึน้เตา เป็นตน้ โดยก่อน
เขา้พธิผีูป้ว่ยใหม่ตอ้งไปจุดธปูบชูาพ่อปูช่วีก ฯ ในถ ้าก่อน 

2.3 เริ่มเข้าสู่พิธี ผู้น าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดอารธนาศีล ชุมนุมเทวดา 12 ต านาน  
กล่าวโองการมหาเถรต าแย ผูน้ าฯใหผู้ป้่วยใหม่ยกห่อยาขึน้เหนือศรีษะ และใหเ้จา้หน้าทีอ่กีคนน าธูป 16 ดอกไป
ปกักลางแจง้ ผูป้่วยใหม่กล่าวค าอธษิฐานจติตามผูน้ าฯ จากนัน้ผูป้่วยใหม่ตัง้สจัจะอธษิฐานเมื่อตัง้จติฯเสรจ็กว็าง 
ห่อยาลง สวดสกักตัวา สวดโพชฌงค ์และสวดชนิบญัชร 

 
ภาพท่ี 2 ผูน้ าในพธิกีรรม ผูป้ว่ยใหม่ ญาตผิูป้ว่ย จติอาสา และเจา้หน้าที ่เริม่ท าพธิกีรรมตม้ยา 
2.4 ญาตผิูป้่วยใหม่มารบัห่อยาจากผูป้่วยใหม่ น าไปเทลงหมอ้ดนิ เตมิน ้าฝนใหท้่วมยา และปกัเฉลวลง

หม้อยา ก่อไฟให้พร้อมต้มยา จากนัน้ผู้น าฯและผู้ป่วยใหม่สวดพาหุงมหากา เมื่อสวดถงึชยนัโต เจา้หน้าที่จะให้
สญัญาณโดยตฆีอ้ง ตรีะฆงั ญาตผิูป้่วยใหม่ยกหมอ้ยาขึน้เตาไฟ แลว้สวดยนัทุนนิมติตงั ผูน้ าฯน าเอาใบสารภาพ
บาปออกจากขนัหมากเบง็ แลว้น ามาอ่านโดยไม่ไดบ้อกว่าเป็นของใคร อ่านเฉพาะสิง่ทีไ่ม่ดทีีผ่่านมากบัสิง่ทีด่ทีีจ่ะ
ท าต่อไปเมื่ออาการดขีึน้ จากนัน้น าใบสารภาพบาปไปเผา แลว้สวดบงัสกุลตายและบงัสกุลเป็น ซึง่นัยยะของการ
เผานัน้ไม่ใช่การบงัสกุล แต่เป็นจุดเริม่ตน้ชวีติใหม่ของผูป้ว่ยใหม่ ทีจ่ะใชช้วีติอย่างคุม้ค่า ท าแต่ความด ี 

2.5 กรวดน ้า แผ่แมตตา และภาวนาจติหรอืนัง่สมาธ ิเมื่อการสวดมนตท์ัง้หมดจบลง ผูน้ าฯใหญ้าตผิูใ้หม่
มาตกัน ้ามนต์ไปใส่ในหม้อยาน ้าแรก โดยการต้มยาแต่ละครัง้ให้จบัเวลา 15 นาทเีริม่จบัเวลาหลงัจากทีน่ ้าเดอืด 
ตอ้งต้มยาทัง้หมด 3 ครัง้ ต้องคอยระวงัอย่าใหไ้ฟเตาแรงเกนิไป เพราะจะใหน้ ้าของยาออกมาลน้หมอ้ได ้และต้อง
หมัน่พลกิตวัยาเพื่อให้สรรพคุณของยาออกมา เมื่อต้มยาน ้าแรกเสรจ็ให้ญาติผู้ป่วยใหม่กรองยาผ่านผา้ขาวบาง 
ใส่แกว้ประมาณ 1 แกว้กาแฟ หรอืไม่เกนิ 250 มล. แลว้น ายาใหผู้ป้่วยใหม่รบัประทานซึง่ปรมิาณของยาจะขึน้อยู่
กบัอาการของผูป้ว่ยใหม่แต่ละรายว่าจะสามารถรบัประทานไดเ้ท่าไหร่ 
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3) การรกัษาคุณภาพของยาที่ต้ม เมื่อต้มยาเสร็จแล้ว ต้องท าการอุ่นยาเช้า -เย็น โดยต้มให้ยาเดือด  
ไม่ตอ้งคนหมอ้ยา เพื่อไม่ใหย้าเสยี หรอืเมื่อกลบับ้านกส็ามารถน าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการพธิตี้มยาไปใชไ้ด ้ซึง่ส าหรบั 
ผูท้ีต่อ้งการกลบับา้นเมื่อถงึวนักลบัตอ้งอุ่นยาก่อนแลว้น าขึน้รถ โดยไม่ตอ้งรอใหย้าเยน็ก่อนค่อยเอาขึน้ เพราะบาง
คนบ้านอยู่ไกลอาจจะท าให้ยาเสยีได้ ดงันัน้ควรตรวจเชค็ยาอยู่เสมอ เอาไว้ในรถที่มแีอร์หรอื เมื่อถึงเวลาอุ่นยา 
กแ็วะอุ่นยาก่อนแล้วค่อยเดนิทางกลบับ้านต่อไป ดงัที่ผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า  “1) กระบวนการเตรยีมตวัส าคญั 
เพราะมนัท าใหเ้ราเหน็ ยิง่มานัง่เป็นกลุ่มเขาจะยกมอืเลยนะแต่ละเคสเรากเ็หมอืนกบัว่าได ้Contact เขามากขึน้  
2) กระบวนการตม้ ถอืว่าเป็นกระบวนการส าคญัมาก เพราะถา้ในแง่ของวทิยาศาสตรต์ม้ยงัไง ใหส้รรพคุณยาออก 
แล้วในขณะเดียวกนัในแง่ของจิตวิญญาณ คือมีกระบวนการทัง้เรื่องของการเขยีนสารภาพบาป การสวดมนต์  
การรวมพลงัเพื่อการศรทัธาครูอาจารย์สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายที่ปกป้องคุ้มครองเทพยดาหรือแม้กระทัง่เทวดา 
ทีคุ่้มครองในยามนัท าใหม้พีลงั 3) กระบวนการดูแลยาหลงัจากทีต่้มยาแลว้อนันี้กส็ าคญัเพราะว่ามนัจะต้องดูแล
ยงัไงใหย้าไม่เสยี ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยมคีวามมัน่ใจจะกลบัไปตม้ยาหมอ้ 2 ทีบ่า้นได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2)  

ภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมหรือบทสวดที่ใช้ในพิธีต้มยานี้  หลวงตาจะเป็นผู้เลือกน าบทสวดต่าง ๆ  
มาประยุกตใ์ชร้่วมกนั “เลอืกบทสวดอนัทีส่ าคญัเกีย่วกบัชวีติ เกีย่วกบัความเจบ็ปวด ความเจบ็ไข ้การต่ออายุ เช่น 
บทสกักตัวา บทธรรมจกัร ชินบญัชร บทโพชฌงคปรติร มนัก็เกี่ยวกบัสุขภาพ 7 ต านาน 12 ต านาน ก็เอามา
ประยุกต์รวมกัน ถ้าไม่มีพิธีกรรมมันก็ไม่สามารถดึงคนเข้าไปอยู่ในจิต เข้าไปในแก่นแท้ของพระธรรมของ
พระพุทธเจา้ทีพู่ดถงึเรื่องอรยิสจั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์รูปที ่1) ผูว้จิยัสงัเกตพบว่า ท าใหเ้มื่อสวดมนตด์ว้ยเสยีงอนัหนัก
แน่นพร้อมเพียงกนั ท าให้พธิีมคีวามขลัง มพีลงั และด้วยความเชื่อต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่จะท าให้ผู้ป่วยมสีุขภาพที่
แขง็แรงขึน้ ผูป้ว่ยมกี าลงัใจทีจ่ะสูก้บัโรคมะเรง็ต่อไป 

สถานทีป่ระกอบพธิกีรรม อโรคยศาล วดัค าประมง ได้จดัท าสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมต้มยาอย่างถาวร
โดยใชช้ื่อเรยีกสถานทีน่ัน้ว่า “โรงต้มยา” การทีเ่ลอืกสถานทีน่ี้เป็นทีป่ระกอบพธิตี้มยานัน้ เมื่อมองสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบนัน้มธีาตุทัง้ 4 ครบ “ดนิ น ้า ลม ไฟ ธาตุดนิ คอื เราต้มในหมอ้ดนิ ธาตุน ้า คอื อยู่ใกลน้ ้า น ้าอยู่รอบตวัเรา 
ใชน้ ้าในการตม้ยา ธาตุลม คอื ลมทีพ่ดัผ่านตวัเรา และธาตุไฟ คอื ไฟทีใ่ชใ้นการตม้ยา เหมอืนธาตุทัง้ 4 ในร่างกาย 
ถา้เกดิสมดุลกจ็ะท าใหเ้ราไม่เกดิโรค” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2) “โรงตม้ยา มดีนิ น ้า ลม ไฟ ใหบ้รรยากาศมนั Good 
Water Area บรรยากาศมคีวามสขุ แลว้อบอุ่น มถี ้าพ่อปูฤ่าษ ีก่อนจะต้มยาไปจุดธปูทีพ่่อปูฤ่าษใีนถ ้าก่อน บอกพ่อ
ปูฤ่าษก่ีอน มนักเ็หมอืนกบัว่าท าใหค้นรูส้กึอนัน้ีศกัดิส์ทิธิ ์มคีวามหวงั เขาตอ้งหายโรคแน่” (ผูใ้หส้มัภาษณ์รปูที ่1)  

 
ภาพท่ี 3 สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมตม้ยา 

เวลาในการประกอบพธิกีรรม ในการก าหนดฤกษ์ยามในการท าพธิตี้มยา หลวงตาเป็นผูก้ าหนดวนัและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รบัทราบ โดยจะดูตามความสะดวกตามปจัจยัต่าง ๆ ในการประกอบ “เราก็จะดู
อย่างเช่นว่า วนัพระใหญ่ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ มนักม็ีปฏทินิมีเราดู วนันี้เป็นวนัธงชยั วนันี้เป็นวนัแห่งความรกั  
เรามาตม้ยากนั มนัท าใหผู้ป้่วยรูส้กึว่าวนัน้ีวนัด ีทีจ่รงิหลวงตาว่ามนักด็ทีุกวนั ซึง่เวลาในการท างานจะตอ้งพรอ้ม 
1) ตวัเราพรอ้ม 2) ผูร้่วมงานทัง้หลาย 3) เวลา 4) สุขภาพ 5) สถานการณ์ ทีจ่ะต้องเอามาประกอบร่วมกนั เอามา
พจิารณาว่า มนัถึงเวลาแล้ว คนไขเ้ริม่มากขึน้ ถ้าเราไม่ต้มยา เราจะไม่มโีอกาสระบายคนไขอ้อกเลย คนไขก้จ็ะ 
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30-40 เคส ซึง่มนักห็นักพวกเรามากในการดูแล พอเขาต้มยาเสรจ็ ประมาณ 25% เขาจะทะยอยกลบับา้น เพราะ
เขาอยู่มานาน จนกระทัง่เขาเริม่จบัทศิทางของการต้มยา การกนิยา การรกัษาสุขภาพทางกาย ทางใจ การมชีวีติ
ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างไรใหม้คีวามสุขและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์รูปที ่1) 
ซึง่ในระยะเวลา 1 เดอืนอาจจะท าพธิกีรรม 1-2 ครัง้ 

 
สรปุผลการวิจยั 

กระบวนการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมง แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  
1. ขัน้การเตรยีมการ เป็นขัน้ตอนทีเ่จา้หน้าทีใ่หค้วามรูใ้นการเตรยีมตวัของผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่

ในการมารบัการดูแลรกัษาที่อโรคยศาล วดัค าประมง โดยผูป้่วยและญาติผูป้่วยต้องเตรยีมหลกัฐานเอกสารการ
ปว่ยเป็นมะเรง็ทีไ่ดร้บัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลแพทยแ์ผนปจัจุบนัมาดว้ย และสิง่ส าคญัผูป้่วยต้องพาญาต ิ1-2 คน
มาดแูลดว้ยในระยะเวลาทีอ่ยู่ทีว่ดั ประมาณ 2 อาทติยก์่อนจะท าพธิตีม้ยา จงึจะสามารถกลบัไปรกัษาต่อทีบ่า้นได ้
และการเตรยีมอุปกรณ์การด าเนินชวีติทีญ่าตติอ้งเป็นผูเ้ตรยีมการใหผู้ป้ว่ย รวมถงึการท าอาหารตามคู่มอืทีว่ดัแจก
ใหใ้หแ้ก่ผูป้ว่ยไดร้บัประทาน  

2. ขัน้การด าเนินการ เป็นขัน้ตอนที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันที่อยู่ใน 
อโรคยศาล เริม่ตัง้แต่การท าบุญตกับาตร การท าความสะอาดที่อยู่อาศยั การท าอาหาร การร่วมกจิกรรมที่ตึก  
อโรคยศาล การสวดมนตไ์หวพ้ระ ท าวตัรเชา้-เยน็ การออกก าลงักายร่วมกนั การรบัยา กจิกรรมดนตรบี าบดั ฯลฯ  

3. ขัน้สุดท้ายของการรกัษา กรณีที่ผู้ป่วยผ่านพธิตี้มยาและประสงค์จะกลบับ้าน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
รบัทราบก่อน 1 วนั เพราะเจา้หน้าทีจ่ะท าการแจ้งไปยงัหลวงตา แลว้จดัยาให้ผูป้่วยน ากลบับ้าน พร้อมกบับอก
ขัน้ตอนการขอรบัยาเมื่อยาหมดทางแฟ็กซ์ โดยจดัส่งทางไปรษณีย ์ส าหรบัผูป้่วยที่อยู่รกัษาต่อสามารถอยู่รกัษา 
ไดต้ามตอ้งการ กรณีผูป้ว่ยเสยีชวีติ ญาตผิูป้ว่ยสามารถแจง้เจา้หน้าทีว่่าจะน าศพกลบัไปท าพธิทีีบ่า้นหรอืจดัท าพธิี
ทีว่ดั ซึง่ทางอโรคยศาลจะท าการจดัพธิใีหโ้ดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  

พธิกีรรมทางศาสนาทีป่รากฏในการดูแลผูป้ว่ยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล วดัค าประมงทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื
พธิกีรรมต้มยา เป็นพธิกีรรมทีอ่โรคยศาลใชเ้ป็นการตดัสนิความเป็นผูป้่วยของอโรคยศาลอย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็น
ผูป้่วยของอโรคยศาลแลว้จะไดร้บับตัรประจ าตวัผูป้ว่ย และเมื่อผูป้่วยกลบัไปรกัษาตวัต่อทีบ่า้น สามารถน าบตัรที่
บ่งบอกถึง ชื่อ-สกุล มาขอรับยาที่ว ัดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งความส าคัญของพิธีกรรมต้มยานี้มีครบทัง้ 6 
องคป์ระกอบของพธิกีรรมทางศาสนา มวีตัถุประสงคค์อืการใหผู้ป้่วยไดเ้หน็ถงึความส าคญัของยาสมุนไพรทีผู่ป้ว่ย
ไดร้บัประทาน เหน็ถงึความศกัดิส์ทิธิข์องพธิกีรรมตม้ยา การสวดมนต์บทต่าง ๆ ทีท่ าใหผู้ป้่วยใหม่และญาตผิูป้ว่ย
ใหม่ไดเ้หน็กระบวนการของการตม้ยาสมุนไพร แหล่งทีม่าของยาสมุนไพร สรรพคุณของยาสมุนไพรต่าง ๆ แลว้น า
ความรูท้ีไ่ดก้ลบัไปปฏบิตัทิีบ่า้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

กระบวนการดูแลผูป้่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล จากการศกึษาพบว่า เป็นการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็แบบ
องค์รวม ซึ่งกระบวนการที่ด าเนินการอยู่ตัง้แต่ก่อตัง้อโรคยศาลจนถึงปจัจุบนั ท าให้เกดิการดูแลอย่างประสาน
สมัพนัธแ์ละมลี าดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน ตัง้แต่ขัน้เตรยีมการทีจ่ะต้องท าใหผู้ป้่วยเตรยีมความพรอ้มก่อนทีจ่ะเริม่
เขา้สู่กระบวนการดูแล ท าความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผู้เขา้รบัการดูแลและผูใ้หก้ารดูแล หรอืทางอโรคยศาล เช่น 
ต้องพาญาติหรอืบุคคลที่สามารถดูแลมาอยู่ที่วดัอย่างน้อย 2 สปัดาห์ก่อนจะเข้าสู่พธิีต้มยา และสามารถจะน า
กลบัไปดูแลต่อที่บ้านตนเองได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนเตรยีมปรบัวิธใีช้ชีวติใหม่ เมื่อถึงขัน้
ด าเนินการ ผูป้่วยจะใชช้วีติเป็นไปตามทีท่างอโรคยศาลก าหนด และเป็นไปอย่างสมคัรใจ บรสิุทธิใ์จ เช่น การท า
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ความสะอาดทีพ่กัอาศยั การประกอบอาหาร รวมถึงกจิกรรมทีเ่ชื่อมกบัความรู้สกึทางจติใจ อาท ิการท าบุญตกั
บาตร การไหวพ้ระสวดมนต์ หรอืแมก้ระทัง่กจิกรรมดนตรบี าบดั ซึ่งจะท าเป็นกจิวตัรเพื่อสื่อถงึความรูส้กึด้านใน
ของผูป้ว่ย เมื่อถงึขัน้ทีผู่ป้ว่ยประสงคจ์ะออกจากอโรคยศาลเพื่อน ายาตม้กลบัไปดแูลทีบ่า้นเอง ทางอโรคยศาลหรอื
เจา้หน้าทีจ่ะใหค้ าแนะน าพรอ้มกบับอกเงื่อนไขทีจ่ าเป็นใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจอย่างชดัเจน ซึง่ถอืว่าเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยที่
ทางอโรคยศาลจะใหก้ารดูแลและตดิตาม ทุกขัน้ตอน จงึถอืว่าเป็นกระบวนการดูแลแบบองคร์วม กล่าวคอืดูแลและ
ใหค้วามส าคญัทัง้ทางดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นสงัคม และดา้นจติวญิญาณ เพื่อใหเ้กดิความสมดุลของสขุภาพ
ทัง้ 4 ดา้น และค านึงถงึความรูส้กึสะทอ้นหรอืใหส้มัผสักบัคุณค่าของพธิกีรรม สรรพคุณของยาทีต่ม้ในพธิ ีจงึถอืว่า
กระบวนการเหล่านี้สมัพนัธห์รอืสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และคณะ (2559) [7] ทีพ่บว่า 
ดา้นกระบวนการดแูลทีม่หีวัใจของความเป็นมนุษยแ์ละการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม ไดแ้ก่ 

1. ดา้นร่างกาย ผูป้ว่ยใหม่และญาตผิูป้ว่ยใหม่ ไดเ้ตรยีมสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ะใชด้ าเนินชวีติในอโรคยศาล ผูป้ว่ย
ใหม่เตรียมปรับสมดุลร่างกายที่มารับประทานยาสมุนไพร โดยการล้างพิษให้สารที่ตกค้างออกจากร่างกาย  
การออกก าลงักาย เช่น ชีก่ง โยคะ กจิกรรมดนตรบี าบดั ทีผู่ป้่วยและญาตผิูป้ว่ยไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั และอาหารของ
ผูป้ว่ยทีม่กีารปรบัเปลีย่นเพื่ออาหารจะลดการกระตุน้เซลลม์ะเรง็นัน้ ท าใหร่้างกายแขง็แรงขึน้ 

2. ดา้นจติใจ ผูป้ว่ยไดท้ าสมาธ ิสวดมนตไ์หวพ้ระ และฟงัเทศน์จากหลวงตา ท าใหเ้ปิดใจยอมรบัการเป็น
โรคมะเร็ง เข้าใจถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนที่เจอท าให้เกิดความทุกข์ทางใจน้อยลง  
รูส้กึผ่อนคลาย 

3. ดา้นสงัคม ผูป้ว่ยและญาตทิุกคนทีเ่ขา้มารกัษาทีอ่โรคยศาลจะอยู่รวมกนัโดยอาศยัในตกึต่าง ๆ ทีท่าง
เจ้าหน้าที่จดัให้ ท าให้เกดิการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ค าปรกึษา และแนะน าในเรื่ องต่าง ๆ มคีวาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เหมือนเป็นญาติพี่ น้องหมู่บ้านเดียวกัน  
ซึง่สภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัมธีรรมชาตริอบลอ้มทีเ่งยีบสงบท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึเหมอืนเป็นบา้นตวัเอง 

4. ด้านจติวญิญาณ การที่ผู้ป่วยได้เขยีนสารภาพบาปนัน้ ท าให้ผู้ป่วยเขา้ใจถึงความรู้สกึผดิชอบชัว่ดี 
ปลดปล่อยความทุกขจ์ากอดตีทิง้ไป ยอมรบัความตายและเมื่อถงึวาระสดุทา้ยของชวีติผูป้ว่ยจากไปอย่างสงบ 

ดงันัน้ ดา้นกระบวนการการดแูล จงึกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการทีผ่กูโยงทัง้เรื่องความศรทัธาในพธิกีรรม
และภูมปิญัญาทีถู่กน าเสนอโดยผูน้ าสงฆใ์นพระพุทธศาสนาในทีน่ี้หมายถงึหลวงตา หรอืเจา้หน้าทีผู่ม้ารบัการดแูล
ใหค้วามยอมรบัเชื่อถอืและปฏบิตัติามอย่างไรเ้งื่อนไข การดูแลระหว่างผูป้่วย ญาตผิูป้ว่ย จติอาสา และเจา้หน้าที่
เป็นไปอย่างมไีมตร ีมเีมตตาต่อกนัและกนั เป็นสงัคมหรอืชุมชนแห่งความรกัต่อกนัและกนั ความรกัและความดทีี่
ไดป้ฏบิตัเิป็นกจิวตัรประจ าวนัจงึมพีลงัดงึสูค่วามรูส้กึภายใน หรอืดา้นจติวญิญาณทีพ่รอ้มจะยอมรบัความเจบ็ปว่ย 
และดแูลตนเองใหด้ทีีส่ดุไม่ว่าตนเองจะอยู่ทีอ่โรคยศาลหรอืทีบ่า้นกต็าม 

พธิกีรรมต้มยา เป็นพธิีกรรมทางศาสนาที่ปรากฏในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็ของอโรคยศาล  
วดัค าประมง จงัหวดัสกลนคร ซึ่งในงานวจิยันี้ค้นพบว่าเป็นพธิทีี่สื่อถงึเนื้อหาส าคญัทีเ่ชื่อมโยงกบัพธิทีางศาสนา
ร่วมดว้ย พธิกีรรมตม้ยา เมื่อพจิารณาจากองคป์ระกอบทัง้ 6 องคป์ระกอบ โดยน าความศกัดิส์ทิธิ ์และความเขา้ใจ
ชีวิตตามขนัธ์ 5 เข้ามาร่วมในความรู้สกึของผู้ร่วมพิธี ท าให้เกิดความมุ่งมัน่คาดหวังภายใต้กฎเกณฑ์บงัคับ
บางอย่าง อาท ิการให้สจัจะ การตัง้จติอธษิฐาน นัยยะเหล่านี้สะท้อนถึงสิง่ที่ปรากฏในพธิกีรรมการต้มยาอย่าง
ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กนัธชิา เผอืกเจรญิ (2556) [8] พบว่า การเขา้พธิกีรรมต้มยาเป็นช่วงเวลาที่
รอคอยของผูป้ว่ยดว้ยความหวงัว่ายาทีผ่่านพธิกีรรมตม้ยาตามฤกษ์ทีพ่าท าพธิแีลว้ เป็นยาวเิศษทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์
และช่วยให้หายหรือทุเลาเบาบาง บรรเทาทุกข์จากอาการของโรคมะเร็งได้ การต้มยาจึงเป็นการเรียกขวัญ  
สรา้งก าลงัใจ และเสรมิพลงั กายใหผู้ป้ว่ย การตม้ยา"ยอดมะเรง็” นัน้ วดัค าประมงยงัคงยดึรปูแบบการตม้ตามแบบ
โบราณ ใช้ไฟจากฟืน ใช้น ้าจากฟ้า (น ้าฝน) ใช้หมอ้จากดนิ และต้มยาในบรเิวณลานพธิทีีอ่าศยัลมในการก่อไฟ 
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การได้รบัพลงัจาก ดิน น ้า ลม ไฟ เป็นพลังจากธรรมชาติ ที่มีนัยส าคญัคือเราต้องมีชีวิตกลบัคืนสู่ธรรมชาติ 
ร่างกายประกอบดว้ยขนัธ ์5 จงึมชีวีติ มพีลงังานในการเตบิโต การต้มยาไดพ้ลงัจากธรรมชาตแิละ ความศรทัธา 
ทีแ่รงกลา้ ท าใหก้ารรบัประทานยาของผูป้่วยมผีลต่อทัง้จติใจและร่างกาย การไดป้ลด เปลื้องทุกขภ์ายในใจจาก
การเขยีนใบสารภาพบาป ท าใหจ้ติใจแจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่แบกภาวะทุกข ์ของความคดิและอารมณ์ จติจงึเกดิ
สมาธ ิการตัง้สจัจะอธษิฐานเป็นการเรา้กุศลใหเ้กดิขึน้ เมื่อปยาน ทีมุ่่งมัน่ความศกัดิส์ทิธิข์องยาย่อมบงัเกดิ 

ดงันัน้ ทัง้กระบวนการดูแลและพธิกีรรมทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของการดูแลทีอ่โรคยศาลจงึเป็นเรื่องทีไ่ม่อาจ
ปฏเิสธไดว้่าไม่เกีย่วขอ้งกบัศาสนา เพราะทุกขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการลว้นตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเคารพ
ศรทัธา การอาศยัที่พึ่งทัง้จากตวับุคคลคอืพระสงฆแ์ละอาศยักระบวนการที่มคีวามเป็นศาสนาร่วมด้วย การน า
อุปกรณ์หรือตัวยาสมุนไพรต่าง ๆ เข้ามาประกอบก็ต้องขึน้อยู่กบัพธิีกรรมศกัดิส์ทิธิบ์างอย่าง การดูแลผู้ป่วย
โรคมะเรง็ที่อโรคยศาลจงึสมัพนัธ์กบัเรื่องอื่น ๆ เช่น ความรูด้้านการแพทย ์แต่ยงัคงความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ 
คอืใหก้ารดูแล “ดา้นจติวญิญาณ” ร่วมด้วยโดยใช้อุปกรณ์ และพธิกีรรมเป็นเครื่องมอืและขัน้ตอนเพื่อเป็นสะพาน
ทอดไปสูค่วามรูส้กึทีเ่ชื่อมัน่และยอมรบัสจัธรรมของชวีติไดใ้นทีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบั
นานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เปรยีบเทียบ
ความสามารถดา้นการอ่านของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึก
การอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) และ 3) ศกึษาความคดิเหน็ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบั
นานาชาต ิ(PISA) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 40 คน โรงเรยีนศรทัธา
สมุทร จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดม้าโดยวธิกีารสุม่อย่างง่าย เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบฝึกการอ่าน 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน  
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
และแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
แบบไม่อสิระต่อกนั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.13/81.29 ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 

2. ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 หลงัการจดัการเรยีนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 

3. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามคิดเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทาง 
การประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 

ค าส าคญั: ความสามารถดา้นการอ่าน  แบบฝึก  การประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
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Abstract 
The purpose of this study were 1) to develop the reading exercise followed by Programme for 

International Student Assessment (PISA) for the 10th grade students to be effective as  the criteria 80/80 
2) to compare reading abilities of the 10th grade students between before and after learning by using the 
reading exercise followed by Programme for International Student Assessment (PISA) and 3) to study 
the opinion of the 10th grade students toward learning by using the reading exercise followed by 
Programme for International Student Assessment (PISA).  

The Sample of this study were 40, the 10th grade students of Satthasamut School by using 
Simple Random Sampling.  The instruments of this study were the reading exercise followed by 
Programme for International Student Assessment (PISA) , lesson plan by using the reading exercise 
followed by Programme for International Student Assessment (PISA) , the reading abilities pretest and 
posttest and the opinion questionnaires toward learning by using the reading exercise followed by 
Programme for International Student Assessment (PISA). The data were analyzed by arithmetic mean, 
standard deviation and paired t-test. 

The results of this study revealed that 
1. The reading exercises followed by Programme for International Student Assessment (PISA) 

for the 10th grade students were effective as 82.13/81.29 the criteria, 
2. The reading abilities of the 10th grade students after learning by using the reading exercise 

followed by Programme for International Student Assessment (PISA) were higher than before at a .05 
level of significance 

3.  The 10th grade students had the opinions toward learning by using the reading exercise 
followed by Programme for International Student Assessment (PISA) at strongly agree level. 
 
Keywords: Reading Literacy, Drill Exercise, Programme for International Student Assessment 
 
บทน า 

 การอ่านเป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นการเริม่ตน้การเรยีนรู ้โดยปจัจุบนัการอ่านนัน้ไม่ไดมุ้่งเน้นทีก่ารอ่านจาก
หนงัสอืเพยีงเท่านัน้ เนื่องจากเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ท าใหก้ารรบัขอ้มูล
ข่าวสารจากการอ่านกว้างขวางขึน้ตามไปด้วย แต่เนื่องจากแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่มากขึน้นัน้ กลบัท าให้ความ
น่าเชื่อถอืของสาระความรูเ้หล่านัน้ลดน้อยลง เพราะขาดการตรวจสอบขอ้มูลที่ถูกต้อง และคดักรองขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ [1] กล่าวว่า ในปจัจุบันเป็นสังคมสารสนเทศหรือสังคมสารนิเทศ 
ทรพัยากรสารนิเทศมีอยู่มากมายหลายประเภทโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology)  
ซึ่งมีการสื่อสารผ่านดาวเทียมอันไร้ขอบเขต ท าให้โลกแคบลงเพราะสามารถติดต่อสื่อสาร รบัข้อมูลข่าวสาร 
ได้รวดเร็วขึ้น  ซึ่ งข้อมูลต่าง  ๆ  เห ล่านี้ มีทั ้งดีและไม่ดี ฉะนั ้นผู้อ่ านจะต้องรู้จ ักวิธีอ่ าน วิธีเลือกอ่าน
ทรพัยากรสารนิเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีใหไ้ดถู้กตอ้ง และเหมาะสม 
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ดงันัน้นกัเรยีนในยุคปจัจุบนัจะตอ้งมทีกัษะการอ่านเพิม่มากขึน้ โดยไม่เพยีงแค่อ่านออกเท่านัน้แต่จะตอ้ง
มคีวามสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน ดงัที่ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี [2] กล่าวไว้เกี่ยวกับการรู้เรื่องการอ่านว่าการรู้เรื่องการอ่านต้องสนองตอบต่อความต้องการ  
สว่นบุคคลของผูอ้่าน โดยน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการอ่านนัน้ไปใชป้ระโยชน์กบัตนเอง การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ  
สูก่ารด าเนินชวีติอย่างมคีุณภาพ 
  แมว้่าการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางจะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะการอ่านมาก
เพยีงใด แต่ผลของการประเมนิการรูเ้รื่องการอ่านใน PISA 2018 โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี[3] ไดร้ายงานขอ้มลูไวว้่านกัเรยีนไทย 40% ทีม่คีวามสามารถดา้นการอ่านตัง้แต่
ระดบั 2 ขึน้ไป โดยในการประเมิน PISA 2015 ที่ผ่านมามีนักเรยีนประมาณ 50% ที่แสดงความสามารถตัง้แต่
ระดบั 2 ขึน้ไปซึง่ระดบั 2 คอื ระดบัพืน้ฐานในการประเมนิเมื่อน าไปเปรยีบเทยีบในระดบันานาชาตนิัน้ OECD [4] 
ไดร้ายงานว่านกัเรยีนในกลุ่มประเทศสมาชกิองคก์ารเพื่อความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ มคีะแนนเฉลีย่
ด้านการอ่าน 487 คะแนน ประเทศที่มคีะแนนสูงสุดห้าอนัดบัแรก ในด้านการอ่านซึ่งเป็นด้านที่เน้นในรอบการ
ประเมนินี้ ไดแ้ก่ จนีสีม่ณฑล (555 คะแนน) สงิคโปร ์(549 คะแนน) มาเก๊า (525 คะแนน) ฮ่องกง (524 คะแนน) 
และเอสโตเนีย (523 คะแนน) ในขณะทีน่กัเรยีนไทยมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการอ่าน 393 คะแนน ซึง่เป็นระดบัคะแนน
ทีน่่าเป็นห่วงอย่างมากเมื่อเทยีบในระดบันานาชาต ิ

ถงึแมว้่าโรงเรยีนต่าง ๆ ไดพ้ยายามจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิ แกป้ญัหาดา้นการอ่าน แต่ยงัพบว่า 
การจดัการเรยีนการสอนการอ่านในปจัจุบนัมกัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วรเน่ืองจากมปีญัหาหลายประการ 

ปญัหาแรกคือปญัหาจากตัวผู้สอน ซึ่งสุนันทา มัน่เศรษฐวิทย์ [5] ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า ครูมีความรู้
เกี่ยวกบัการสอนอ่านไม่เพยีงพอ และไม่เขา้ใจวธิกีารสอนอ่านที่แท้จรงิ มกัตัง้วตัถุประสงคใ์ห้นักเรยีนอ่านเพยีง
เท่านัน้ ไม่ไดข้ยายขอบเขตใหก้วา้งขวางขึน้ ท าใหน้กัเรยีนน าวธิกีารอ่านไปใชป้ระโยชน์ต่อไม่ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 
เพญ็พตัรา ไชยบงั [6] ที่กล่าวไว้ว่า ครูไม่มเีวลาจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน ขาดสื่ออุปกรณ์และวธิสีอนอ่านที่มี
ประสทิธภิาพ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกอ่านและเสรมิทกัษะการอ่านใหแ้ก่นกัเรยีน  
  ปญัหาถดัมาคอืปญัหาเกีย่วกบัตวันักเรยีน มาจากสงัคมที่มลีกัษณะแตกต่างกนัมคีวามสามารถในการ
อ่านแตกต่างกนัครูจงึควรจะใหค้วามส าคญักบัการสอนการอ่านใหน้ักเรยีนอย่างทัว่ถงึ จากประสบการณ์การสอน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 -6 ของผู้วิจ ัยเป็นเวลา 3 ปี และจากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร  
จ านวน 2 คน ณัฐพงษ์ ญานวฒันะ และเอ ้เอีย่มลออ [7] สรุปปญัหาเกี่ยวกบันักเรยีนได้ว่านักเรยีนเมื่ออ่านแล้ว 
ไม่สามารถจบัประเดน็เกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่านได ้ท าให้เมื่อครูถามค าถามจะไม่สามารถตอบค าถามจากเรื่องทีอ่่านได ้ 
รวมถงึนักเรยีนขาดทกัษะการวเิคราะหข์อ้มูล จงึท าใหเ้มื่อตอบค าถามจากเรื่องทีอ่่านนักเรยีนจะคดัลอกข้อความ 
ในบทอ่านมาตอบค าถาม และนกัเรยีนขาดทกัษะในการแสดงความคดิเหน็ เหน็ไดจ้ากเมื่อครถูามค าถามทีต่อ้งการ
ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเรื่องทีอ่่านนกัเรยีนจะตอบค าถามเพยีงสัน้ ๆ  

จากปญัหาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการทีจ่ะพฒันาความสามารถดา้นการรูเ้รื่องการอ่านให้
ดขีึ้น ครูผู้สอนจะต้องหาวิธกีารสอนหรอืเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงสร้างนวตักรรมที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 
ส าหรบัทกัษะการอ่านนัน้จ าเป็นจะต้องมคีวามเอาใจใส่กบันักเรยีนเป็นอย่างมาก มเีครื่องมอืทีเ่รา้ความสนใจของ
นกัเรยีน และยงัตอ้งใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนบ่อย ๆ ดงัทีก่รมวชิาการ [8] ไดก้ล่าวถงึการฝึกหดัไวว้่า “การใหผู้เ้รยีนได้
กระท าซ ้า ๆ ย่อมท าให้ผู้เรยีนมคีวามรู้และความเขา้ใจที่แม่นย า” เมื่อนักเรยีนได้ฝึกฝนบ่อย ๆ นักเรยีนจะเกิด
ความช านาญ ซึง่การพฒันาแบบฝึกส าหรบัการพฒันาความสามารถดา้นการรูเ้รื่องการอ่าน กเ็ป็นวธิกีารหนึ่งทีช่่วย
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พฒันาความสามารถดา้นการรูเ้รื่องการอ่านดว้ย ดงัที ่ถวลัย ์มาศจรสั [9] กล่าวไวว้่าแบบฝึกสามารถพฒันาทกัษะ
การเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบความเขา้ใจในบทเรยีนด้วยตนเองได ้ 
หากมแีบบฝึกทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาสาระทีส่อน การฝึกบ่อย ๆ จะท าใหผู้เ้รยีนตกตะกอนทางความคดิ และคน้พบ
เทคนิคในการอ่านไดด้ว้ยตนเอง 

การประเมนิการรูเ้รื่องการอ่านของ PISA นัน้เป็นแนวทางทีน่่าสนใจในการน ามาฝึกใหน้ักเรยีนเกดิความ
ช านาญในการอ่าน เน่ืองจากมกีระบวนการทีค่รบถว้นส าหรบัใหน้กัเรยีนอ่านและน าขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติจรงิ
ไดท้ัง้ยงัมรีูปแบบถ้อยความทีห่ลากหลาย รวมถงึถ้อยความทีอ่่านนัน้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัการเปลีย่นแปลง
ของโลก ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษายุค 4.0 โดย จนัทรา เทพอวยพร [10] ไดก้ล่าวไวว้่า ปจัจุบนัการศกึษาอยู่ในยุค 
4.0 โดยผูเ้รยีนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสือ่การสอนทุกรูปแบบ ทัง้สือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่ดจิทิลั โดยเน้น
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการสบืคน้และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากขอ้มลูในปจัจุบนัมจี านวนมาก ผูเ้รยีนจงึต้อง 
มคีวามสามารถ ในการคน้หาและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
  นอกจากนี้แล้วการอ่านตามแนว PISA ยังเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในศตวรรษที่ 21  
ของผู้เรียนอีกด้วย เน่ืองจากปจัจุบันเป็นยุคของศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถครอบคลุมทัง้
ทางด้านเนื้อหาวชิาแกนและทกัษะนัน่คอื 3 Rs 4Cs โดย 3Rs ประกอบด้วยด้านการอ่าน (Reading) การเขยีน 
(Writing) และการคดิค านวณ (Arithmetic) [11] ซึง่การอ่านตามแนว PISA คอืการส่งเสรมิความสามารถดา้นการ
อ่าน (Reading) นัน่เอง ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวเิคราะห ์มวีจิารณญาณและน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการอ่านบูรณาการไปใช้
จรงิในชวีติได ้

จากขอ้มลูทีน่ าเสนอมาขา้งตน้นัน้ เหน็ไดว้่าการจะพฒันาความสามารถดา้นการรูเ้รื่องการอ่านตอ้งอาศยั
ทกัษะการฝึกฝนอยู่มาก ผูว้จิยัจงึสนใจจะพฒันาแบบฝึก โดยน าแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ
(PISA) มาประยุกตใ์ชซ้ึง่เป็นแนวทางใหม่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนใหม้คีวามสามารถดา้นการอ่านไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอ่าน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัเรยีนดว้ย
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 
การอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนศรทัธาสมทุร อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 
จ านวน 8 หอ้งเรยีน จ านวน 309 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/7  โรงเรยีนศรทัธาสมุทร อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบั
นานาชาต ิ(PISA) 
 2. ตวัแปรตาม คอื ความสามารถด้านการอ่าน และความคดิเห็นของนักเรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ 
ดว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนการทดลอง ด าเนินการทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน ก่อน

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ไปทดสอบ
กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 

2. ด าเนินการทดลอง ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับ
นานาชาต ิ(PISA) ควบคู่กบัแผนการจดัการเรยีนรู ้

3. ประเมนิความคดิเหน็ของนักเรยีนดว้ยแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

4. หลงัการทดลองด าเนินการทดสอบหลงัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน หลงัการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) จ านวน 6 ชุด 
2. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

จ านวน 10 แผน ใชเ้วลาในการสอน 10 คาบ 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  

ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบจากตวัเลอืกจ านวน 
18 ขอ้ นกัเรยีนจะไดค้ะแนนเมื่อเลอืกตอบค าตอบทีถู่กตอ้งแบบเลอืกเชงิซอ้น จ านวน 3 ขอ้ นักเรยีนจะไดค้ะแนน
เมื่อเลอืกตอบค าตอบที่ถูกต้องทุกขอ้ย่อย แบบเขยีนตอบแบบปิด จ านวน 5 ขอ้ นักเรยีนจะได้คะแนนเมื่อเขยีน
ค าตอบที่ถูกต้อง และแบบเขยีนตอบแบบเปิด จ านวน 4 ขอ้ พรอ้มเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) นักเรยีนจะได้
คะแนนจากการตรวจค าตอบตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) 

4. แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) เป็นแบบมาตราสว่นประมาณ 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 
 วธิกีารสรา้งและหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 

1. แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
 1.1 ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ต าราเกีย่วกบัการสรา้งแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผล

นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ก าหนดวตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั, สมรรถนะฯ, คุณลกัษณะฯ) 
1.2 สรา้งแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
1.3 เสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ ประเมนิ มคี่า IOC ในภาพรวมเท่ากบั 1.00 และปรบัปรุงแกไ้ข 
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1.4 หาประสทิธภิาพของแบบฝึกรายบุคคล (Individual Try Out) ได้ค่าประสทิธิภาพเท่ากบั 
86.67/80.74 จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

1.5 หาประสทิธภิาพของแบบฝึกกลุ่มย่อย (Small Group Try Out) ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบั 
82.22/81.67 จากนัน้ น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

1.6 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาคสนาม (Field Try Out) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.83/80.44 จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

 1.7 ปรบัปรุงแกไ้ขรวบรวมเป็นชุดแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบั
นานาชาต ิ(PISA) 

2. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ
(Pisa) 

 2.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ศกึษาสมรรถนะการรูเ้รื่อง
การอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) และวเิคราะห์เน้ือหา เวลาเรยีน กจิกรรม
การเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล และเครื่องมอืวดัผลประเมนิผล ทีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูอ้อกแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ และน าสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ
(PISA) มาประยุกตใ์ชใ้นขัน้สอนโดยใชแ้บบฝึก 

 2.2 สร้างแผนการจดัการเรยีนรู้เรื่องการรู้เรื่องการอ่าน จ านวน 10 แผน ใช้เวลาในการสอน  
10 คาบ คาบละ 50 นาท ี

2.3 เสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ ประเมนิ มคี่า IOC ในภาพรวมเท่ากบั 1.00 และปรบัปรุงแกไ้ข 
 2.4 ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแผนการจดัการเรยีนรู ้  

มาใชร้่วมกบัแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) โดยน าไปใชท้ดลอง
กบักลุ่มตวัอย่าง 

3. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA)  

 3.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษา 
โรงเรยีนศรทัธาสมุทร กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาทฤษฎี หลกัการ 
และวธิกีารสรา้งเครื่องมอืวดัผลแบบปรนยัและอตันยั 

 3.2 วเิคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากความส าคญัของจุดประสงค์ 
การเรยีนรูใ้หค้รอบคลุมเนื้อหาวชิาภาษาไทย ดา้นการอ่าน  และวเิคราะหร์ปูแบบของค าถาม  

 3.3 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึก
การอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA)  
  3.4 น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ข  

 3.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout)  
กบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและเคยเรยีนเนื้อหานี้แล้วขอ้สอบแบบเลอืกตอบมีความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.86 ขอ้สอบแบบเลอืกตอบเชงิซ้อนมีความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.51 ขอ้สอบแบบเขยีนตอบแบบปิด 
มคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.53 และขอ้สอบแบบเขยีนตอบแบบเปิดมคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.52 

 3.6 น าผลการทดสอบที่ไปทดลองใช ้(Tryout) มาวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อมัน่ ขอ้สอบแบบเลือกตอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48 – 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก 
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ระหว่าง 0.40 – 0.60 ขอ้สอบแบบเลอืกตอบเชงิซ้อนมคี่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38 – 0.50 และค่าอ านาจ
จ าแนก ระหว่าง 0.45 – 0.80 ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบปิดมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 – 0.50  
และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.35 – 0.70 ขอ้สอบเขยีนตอบแบบเปิดมคี่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.58 
และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.35 – 0.65   

3.7 ปรบัปรุงแบบทดสอบและน าไปเป็นเครื่องมอืในการวจิยักบักลุ่มตวัอย่าง 
4. แบบสอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล

นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA)  
4.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็จากต าราเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.2 สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน  
4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

และความสอดคลอ้ง มคี่า IOC ในภาพรวมเท่ากบั 0.97 
4.4 น าแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ต่ีอการใชแ้บบฝึกทกัษะทีป่รบัปรุงและแกไ้ข 

ทีไ่ดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
การวิเคราะหข์้อมูล  

 1. หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต ิ
(PISA) หรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 โดยการประเมินผลประสิทธิภาพของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ และการหาประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E1/E2) 
 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการรูเ้รื่องการอ่านของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) โดยการทดสอบค่าททีีไ่ม่เป็นอสิระ
ต่อกนั (t – test Dependent) 

3. วเิคราะหแ์บบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
โดยวเิคราะหค์่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลการพฒันาแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการใช้แบบฝึกการอ่านประกอบการจดัการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้  กบักลุ่ม
ตัวอย่าง จากนัน้น าผลการทดสอบระหว่างเรียนและผลการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
มรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

กลุ่มทดลอง จ านวน  คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 40 60 49.48 3.79 82.13 
ผลลพัธ ์ 40 30 24.31 2.03 81.29 
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  จากตารางที ่1 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรยีนมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 82.13 และผลการทดสอบหลงัเรยีน 
มคี่าเฉลี่ยรอ้ยละ 81.29 แสดงว่าประสทิธภิาพของแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบั
นานาชาต ิ(PISA) มปีระสทิธภิาพ 82.13/81.29 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 80/80 
 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงั
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกันนานาชาติ 
(PISA) 

ผู้วจิยัได้ด าเนินการใช้ แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลงัเรยีนด้วยการจดัการ
เรยีนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น 
จากนัน้น าผลการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนมาวเิคราะหด์ว้ยสถติทิแีบบไม่อสิระ (T – Test Dependent Samples) 
มรีายละเอยีดดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วย 
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

การทดสอบ 
จ านวน 
นักเรียน 

(N) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 
(X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

T – Test Sig. 

ก่อนเรยีน 40 30 16.55 2.08 
21.03 .000 

หลงัเรยีน 40 30 24.31 2.03 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากบั 16.55 

คะแนน และ 24.31 คะแนน ตามล าดบัและเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรยีน พบว่า คะแนนสอบ
หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
3. ผลการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรว่มกบันานาชาติ (PISA) 
ผูว้จิยัได้ด าเนินการใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ที่มีต่อการจดัการเรยีนรูด้้วยแบบฝึกการอ่านตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์
แบบสอบถามความคดิเหน็ มรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. ความคิดเหน็ด้านเน้ือหา 
     1.1 เนื้อหาของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการ
ประเมนิผลนกัเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(PISA) มคีวามน่าสนใจ 

4.60 0.63 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

     1.2 ระดบัภาษาของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีน 4.60 0.59 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
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รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) มคีวามเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีน 
     1.3 รปูภาพประกอบแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีน
ร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) มคีวามชดัเจนและน่าสนใจ 

4.40 0.63 เหน็ดว้ยมาก 

รวมความคิดเหน็ด้านเน้ือหา 4.53 0.40 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
2.  ความคิดเหน็ด้านกิจกรรม 
     2.1 กจิกรรมในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการ
ประเมนิผลนกัเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(PISA) ท าใหเ้กดิ ความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ 

4.48 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

     2.2 ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอา่นตามแนวทางการ
ประเมนิผลนกัเรยีนรว่มกบันานาชาต ิ(PISA) มคีวามเหมาะสม 

4.58 0.64 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

     2.3 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ช่วยพฒันาความสามารถดา้นการอ่านใหด้ี
ขึน้ 

4.45 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

     2.4 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจและตัง้ใจอา่น
มากขึน้ 

4.45 0.71 เหน็ดว้ยมาก 

รวมความคิดเหน็ด้านกิจกรรม 4.49 0.45 เหน็ดว้ยมาก 
3. ความคิดเหน็ด้านประโยชน์ 
     3.1 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในการอ่านมากขึน้ 

4.45 0.60 เหน็ดว้ยมาก 

     3.2 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ท าใหเ้ขา้ใจการอา่นมากขึน้ 

4.58 0.59 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

     3.3 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผล
นกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) ท าใหน้กัเรยีนอา่นไดด้ขีึน้ 

4.45 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

รวมความคิดเหน็ด้านประโยชน์ 4.49 0.45 เหน็ดว้ยมาก 
 
จากตารางที ่3 พบว่า ความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบ

ฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ในภาพรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก
ทีส่ดุ (X = 4.50, S.D. = 0.38) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคดิเหน็ดา้นเนื้อหาอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก
ที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ความคิดเห็นด้านกิจกรรมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (X = 4.49,  
S.D. = 0.45) และความคดิเหน็ดา้นประโยชน์อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก (X = 4.49, S.D. = 0.45)  
 

อภิปรายผลการวิจยั 

  การวจิยัเรื่อง การพฒันาแบบฝึกเพื่อส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผูว้จิยัไดม้กีารอภปิรายผลจากขอ้คน้พบ 
ในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้ 
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1. แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.29 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ แบบฝึก 
การอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นนัน้มีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกที่สร้างขึ้นให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีการศึกษาข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) นอกจากนี้ยงัมีการสร้างแบบฝึกด้วยรูปแบบ 
ทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บันกัเรยีนอย่างเต็มที ่คอืออกแบบกจิกรรมดว้ยรปูแบบการฝึกทีห่ลากหลาย
ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) โดยแบ่งชุดแบบฝึกตามกลยุทธห์รอืสมรรถนะการ
อ่าน คือ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน โดยใช้บทอ่านที่มี
สถานการณ์และเนื้อความที่หลากหลายและครอบคลุมตามที่ PISA ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบั โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี[12] ทีก่ล่าวถงึองคป์ระกอบของการประเมนิการ
อ่านไวว้่า การประเมนิการอ่านของ PISA ก าหนดใหค้รอบคลุมภารกจิในการอ่านอยู่บนองคป์ระกอบพืน้ฐานสาม
ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ สถานการณ์ ถอ้ยความหรอืเนื้อความ และกลยุทธก์ารอ่าน รวมถงึมกีารหาค่าประสทิธภิาพ
ของแบบฝึกเป็นการศึกษาผลการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนทัง้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่ อง  
และพฤตกิรรมขัน้สดุทา้ย โดยด าเนินการครบถว้นทัง้ 3 ขัน้ตอน ซึง่ค่าประสทิธภิาพทีไ่ดน้ัน้แสดงใหเ้หน็ว่าแบบฝึก
นี้มคีวามสมดุลสามารถน าไปใชพ้ฒันาทกัษะของนกัเรยีนได้ ซึง่สอดคลอ้งกบัชยัยงค ์พรหมวงศ ์[13] ทีก่ล่าวถงึค่า
ประสทิธภิาพไวว้่า การทดลองแบบฝึกกบันักเรยีนแต่ละกลุ่มนัน้จะมคีวามคลาดเคลื่อนหรอืความแปรปรวนของ
ผลลพัธ ์ไดไ้ม่เกนิ .05 (รอ้ยละ 5) หากคะแนน E1 หรอื E2 ห่างกนัเกนิ 5% แสดงว่ากจิกรรมทีใ่หน้ักเรยีนท ากบั
การสอบหลงัเรยีน ไม่สมดุลกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรญิดา เทยีมหมอก [14] ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระท้องถิ่นร่วมกบัแผนที่ความคดิ ผลการวจิยัพบว่า แบบฝึกมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.05/81.33 และงานวจิยั
ของเสาวภา ช่วยแก้ว [15] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 83.33/83.92  

2. ความสามารถดา้นการอ่าน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการ
อ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการออกแบบการจดัการเรยีนรู้นัน้มคีวามสอดคล้องกบัแบบฝึกการอ่าน 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ที่มีเนื้อหาที่เรียงล าดบัเนื้อหาจากง่ายไปยาก  
คอื การเข้าถึงและค้นคนืสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั 
โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี [2] ทีก่ล่าวถงึสมรรถนะในการ
อ่านไวว้่า ส าหรบัสิง่ที ่PISA ใหค้วามส าคญัและต้องการประเมนิในการอ่านนัน้ คอืใหน้กัเรยีนแสดงความสามารถ
ในการอ่านตามกลยุทธห์รอืสมรรถนะ การคน้คนืสาระ การท าความเขา้ใจทัว่ไป การพฒันาการตคีวาม การสะทอ้น
และประเมินความคิดต่อสาระเนื้อหาในถ้อยความ การสะท้อนและประเมินความคิดต่อคุณภาพของถ้อยความ  
ซึ่งสมรรถนะในการอ่านดงักล่าวมีความสมัพันธ์กบัทฤษฎีการเรยีนรู้ด้านพุทธพิสยัของบลูม กล่าวคือ ทฤษฎี  
การเรยีนรู ้ดา้นพุทธพสิยั ของบลมู มคีวามสอดคลอ้งกบัสมรรถนะการรูเ้รื่องการอ่านแบบ PISA จงึไดม้กีารบรูณา
การทฤษฎกีารเรยีนรูด้า้นพุทธพสิยัของบลูม เขา้กบัแบบฝึกทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามสมรรถนะการรูเ้รื่องการอ่านแบบ 
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PISA ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคดิของบลมูทีก่ล่าวถงึจุดมุ่งหมายการเรยีนรูด้า้นพุทธพิสิยั 
พฤตกิรรมดา้นสมองเป็นพฤตกิรรมเกีย่วกบัสตปิญัญา ความรู ้ความคดิ ความเฉลยีวฉลาด ความสามารถในการ
คดิเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพซึง่เป็นความสามารถทางสตปิญัญา แบ่งพฤตกิรรมทางพุทธพิสิยั 6 ระดบั 
คอื ความรู ้ความจ าความเขา้ใจ การประยุกต ์การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การประเมนิค่า [16]  

นอกจากนี้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกนัน้ยงัเหมาะสมส าหรบัสอนในสาระทีเ่กีย่วกบัทกัษะการอ่าน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นทกัษะต้องอาศยัการฝึกฝนให้เกดิความช านาญจนสามารถน าทกัษะนัน้มา
ใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่ว อกีทัง้แบบฝึกยงัมปีระโยชน์ทัง้กบัครูและนกัเรยีนในส่วนของครผููส้อนนัน้เมื่อน าแบบฝึกมา
ใช้สอนจะสามารถอ านวยความสะดวกกบัครูได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมการสอนจนถึงการวดัและประเมินผล
นักเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัรุ่งทวิา สงิหเ์ทยีน [17] ที่กล่าวถงึกรนี และวอลเตอร ์ไดก้ล่าวไว้ว่าแบบฝึกเป็นอุปกรณ์
การสอนทีช่่วยลดภาระของครูไดม้ากและช่วยใหน้ักเรยีนไดฝึ้กฝนทกัษะในการใชภ้าษาไดด้ขีึน้ช่วยในเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลท าใหป้ระสบความส าเรจ็ทางดา้นจติใจช่วยเสรมิทกัษะทางภาษาใหค้งทนโดยมกีารฝึกซ ้า
หลายๆครัง้ช่วยเป็นเครื่องมอืวดัผลการเรยีนหลงัจากเรยีนจบแลว้ช่วยให้นักเรยีนสามารถทบทวนไดด้้วยตนเอง
ช่วยใหค้รมูองเหน็ปญัหาต่าง ๆ ของนกัเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนอย่างเตม็ทีน่อกเหนือจากสิง่ทีเ่รยีนใน
หนังสอืและช่วยให้นะครูประหยดัแรงงานและเวลารวมถึงช่วยให้นักเรยีนเห็นความก้าวหน้าของตนเองอกีด้วย 
รวมถงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรพรต เจนสุวรรณ์ [18] ได้ศกึษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมี
วจิารญาณโดยใช้สื่อสิง่พิมพ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยัพบว่า สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และงานวจิยัของเสาวภา ช่วยแก้ว [15] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่านจบัใจความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค KWLH 
Plus ผลการวจิยัพบว่า หลงัเรยีนดว้ยแบบฝึกสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทาง 
การประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรูปแบบของ
แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) นัน้สามารถดงึดดูนกัเรยีนไดต้ัง้แต่
แรกทีพ่บเหน็ มคี าอธบิายทีช่ดัเจนในส่วนหน้าของแบบฝึก และมคี าอธบิายของกจิกรรมทุกกจิกรรม นอกจากนี้ยงั
มีภาพประกอบและสสีนัที่สมจริงและทันสมัยซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี 4 ที่เป็นผู้ใช้แบบฝึก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคดิเหน็ดา้นเนื้อหาอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า รายการประเมนิทีม่รีะดบัความคดิเหน็สงูเป็นอบัดบั 1 คอื เนื้อหาของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการ
อ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) มคีวามน่าสนใจ อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการคดัเลอืกบทอ่านที่ปรากฏในแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบั
นานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นนัน้ มีการเลือกบทอ่านที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลาย และทนัสมัย  
อาท ิในแบบฝึกชุดที ่4 การบูรณาการและตคีวาม การอ่านบนัเทงิคดี มกีารเลอืกบทอ่าน “หน้ากาก” หรอื ในแบบ
ฝึกชุดที่ 5 การสะท้อนและประเมิน การอ่านสารคดี มีการเลือกบทอ่าน “กวดวิชาหืดจบั ยอดเด็กลดวูบ 50%  
ลดราคา – ติวเตอร์ดังจุดขาย” ซึ่งเป็นบทอ่านที่เป็นสิง่ที่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ความสนใจ รวมถึง
รูปแบบของบทอ่านที่เลอืกมาประกอบแบบฝึกนัน้ลว้นมคีวามหลากหลาย เช่น ในแบบฝึกชุดที่ 3 การบูรณาการ
และตีความ การอ่านสารคด ีมกีารเลอืกบทอ่าน “ผงัตารางออกอากาศ เดอืนธนัวาคม 2561” ซึ่งเป็นบทอ่านที่มี
เนื้อหาไม่ต่อเนื่องแสดงเนื้อหาเป็นรูปภาพ หรอื ในแบบฝึกชุดที่ 6 การสะท้อนและประเมนิ การอ่านบนัเทิงคด ี 
มกีารเลอืกบทอ่าน “เนื้อเพลง หมื่นเสน้ทาง” ที่เป็นบทอ่านประเภทขอ้ความที่ต่อเนื่องในรูปแบบของเนื้อเพลง  
ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการประเมนิของ PISA ดงัที ่โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี[2] กล่าวว่า เน่ืองจากเป้าหมายในการประเมนิของ PISA นัน้คอืตอ้งการหาตวัชีว้ดัว่า
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นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน “ทีอ่ยู่นอกเหนือจากหอ้งเรยีน” หรอืไม่ เพยีงใด นัน่หมายถงึตอ้งใหค้รอบคลุม
ถึงสิง่ที่นักเรยีนจะต้องไปเผชิญในชีวติจรงินอกโรงเรยีนในวนัหน้า ดงันัน้ การก าหนดสถานการณ์ (Situation)  
หรอืบรบิท (Context) ของการอ่านจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งระบุบอกใน การเลอืกวสัดุใหอ้่าน 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.13/81.29 ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

2. ความสามารถดา้นการอ่าน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการ
อ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทาง 
การประเมนิผลนกัเรยีนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 

 1. การน าแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ไปใช้ใน 
การจดัการเรยีนรูน้ัน้ ผูส้อนควรเน้นย ้าเรื่องการอ่านค าชีแ้จงใหล้ะเอยีด และรอบคอบ เพื่อใหน้ักเรยีนสามารถท า
ตามค าชีแ้จงไดถู้กตอ้งมากขึน้ 
 2. การน าแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ไปใช้ใน
ขัน้ตอนการใชแ้บบฝึก ผูส้อนควรศกึษาเกณฑก์ารตรวจค าตอบของแต่ละขอ้ใหล้ะเอยีด เพื่อท าใหต้นเองสามารถ
ตอบขอ้ซกัถาม และอธบิายเหตุผลของค าตอบแต่ละขอ้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3. ข้อสงัเกตจากผลการทดลองพบว่า สิง่ที่นักเรยีนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงที่สุดคอื ด้านเนื้อหา 
ดังนัน้ การน าแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ไปใช้ ควรม ี
การพัฒนาเนื้อหาของบทอ่านให้เป็นบทอ่านที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และความต้องการของนักเรียนใน
สถานการณ์ปจัจุบนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทียบ ความสามารถด้านการอ่านของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) กับเทคนิควิธีสอนอื่น ๆ  
เช่น วธิสีอนแบบ KWL PLUS วธิสีอนแบบ SQ4R เป็นตน้ 

2. ควรมกีารศกึษา ความสามารถดา้นการอ่านของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่าน 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยใช้เนื้อหาของบทอ่านที่แตกต่างจากเดิม  
เช่น เนื้อหาวรรณคด ีเน้ือหาจากสือ่ออนไลน์ เน้ือหาจากสาระทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

3. ควรมกีารศกึษา ความสามารถดา้นอื่น ๆ โดยใชส้มรรถนะส าคญัตามแนวทางการประเมนิผลนกัเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น ความสามารถด้านการดู ความสามารถ 
ดา้นการฟงั เป็นตน้ 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ฉววีรรณ คหูาภนินัทน์.  (2542).  การอ่านและการสง่เสรมิการอ่าน.  กรุงเทพฯ: โสภณการพมิพ.์ 
[2] โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  (2554).  ผลการประเมนิ 

PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร.์  กรุงเทพฯ: สสวท. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

983 
 

[3] โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  (2562).  บทสรุปส าหรบั
ผูบ้รหิาร.  กรุงเทพฯ: สสวท. 

[4] OECD.  (2019).  PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do.  Paris: OECD 
Publishing.  

[5] สนุนัทา มัน่เศรษฐวทิย.์  (2545).  หลกัและวธิสีอนอ่านภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
[6] เพญ็พตัรา ไชยบงั.  (2555).  การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านโดยใชว้ธิ ีSQ3R ส าหรบันกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเขวาไร่ศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม. วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ 
(ภาษาไทย).  มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

[7] ณฐัพงษ์ ญานวฒันะ; และ เอ ้เอีย่มลออ.  (2560).  ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนศรทัธาสมุทร. 
สมัภาษณ์เมื่อ 8 พฤศจกิายน 2560. 

[8] กรมวชิาการ.  (2542).  การสงัเคราะหง์านวจิบัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย ระดบัประถมศกึษา. 
ใน  เอกสารรายงานการวจิยั.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว. 

[9] ถวลัย ์มาศจรสั.  (2546).  นวตักรรมการศกึษาชุดการเขยีนรายงานผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและ 
การจดัท าผลงานทางวชิาการอาจารย ์3 (ครชู านาญการ ครเูชีย่วชาญและครเูชีย่วชาญพเิศษ).  
กรุงเทพฯ: ธารอกัษร. 

[10] จนัทรา เทพอวยพร.  (2560).  การศกึษาไทยในยุคไทยแลนด ์4.0.  สบืคน้เมื่อ 25 สงิหาคม 2560, 
จาก http://km.li.mahidol.ac.th/การศกึษาไทยในยุคไทยแลน/ 

[11] วชัรา เล่าเรยีนด;ี ปรณฐั กจิรุ่งเรอืง; และ อรพณิ ศริสิมัพนัธ.์  (2560).  กลยุทธก์ารจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกเพือ่
พฒันาความคดิและยกระดบัคุณภาพการศกึษาส าหรบัศตวรรษที ่21.  นครปฐม: เพชรเกษมพริน้ติง้ 
กรุ๊ป. 

[12] โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  (2554).  กรอบโครงสรา้ง
การประเมนิผลนกัเรยีนโครงการ PISA 2009.  กรุงเทพฯ: สสวท. 

[13] ชยัยงค ์พรหมวงศ;์ และคณะ.  (2540).  ระบบสือ่การสอน. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
[14] ศรญิดา เทยีมหมอก.  (2557).  การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน่ร่วมกบัแผนทีค่วามคดิ. วทิยานิพนธป์รญิญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การสอนภาษาไทย).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.  

[15] เสาวภา ช่วยแกว้.  (2557).  การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus. วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาตร 
มหาบณัฑติ (การสอนภาษาไทย).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.    

[16] Bloom, Benjamin Samuel.  (1976).  Human characteristics and school learning.  New York: McGraw-
Hill. 

[17] รุ่งทวิา สงิหเ์ทยีน.  (2558).  การพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการเขยีนสารคดโีดยใชข้อ้มลูทอ้งถิน่อ าเภอเขา
ยอ้ย ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5.  วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาตรมหาบณัฑติ สาขาการสอน
ภาษาไทย.  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.   

[18] พรพรต เจนสวุรรณ์.  (2556).  ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารญาณโดยใชส้ือ่สิง่พมิพส์ าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5.  วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ หลกัสตูรและการสอน.  บุรรีมัย:์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย.์ 

http://km.li.mahidol.ac.th/การศึกษาไทยในยุคไทยแลน/


การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 

วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

984 

 

SWURES13-133 การจดัล าดบัความส าคญัของสินค้าด้วยวิธี Adaptive DEASort 
INVENTORY CLASSIFICATION WITH ADAPTIVE DEASORT METHOD 
 

กชพร จนัทรช์ชืูน่1*  ฐนิธญิาณ์ วรนิคุณาณกรณ์2  วรียา โยงรมัย3์  ศริประภา มโนมธัย4์        
Kotchaporn Junchuchuen1*, Thanitiya Warinkhunanakorn2, Weeraya Yongram3, Siraprapa Manomat4    

 
1,2,3,4ภาควชิาสถติปิระยุกต ์คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

1,2,3,4Department of Applied Statistics, Faculty of Applied Science,  
King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

 
*Corresponding author, E-mail: s5904052630010@email.kmutnb.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาวธิีการจดัเรยีงล าดับความส าคญัของสนิค้าและพัฒนาโปรแกรม

ส าเรจ็รปูส าหรบัการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ โดยวธิกีารทีพ่ฒันาขึน้ดดัแปลงมาจากวธิ ีDEASort ซึง่ใช้

ความน่าจะเป็นในการก าหนดค่าถ่วงน ้าหนักของเกณฑ์แทนการก าหนดน ้าหนักจากผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมนี้

พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ใช้ในการเก็บข้อมูลและเขียนโค้ดควบคุม

โปรแกรมดว้ย Visual Basic for Applications (VBA) จดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิค้าตามหลกั ABC ดว้ยวธิ ี

Adaptive DEASort ผลจากการวจิยัพบว่า วธิกีารและโปรแกรมสามารถน ามาจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้

ที่มีหลายเกณฑ์ได้ง่าย และให้ผลการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิค้ากลุ่ม A ไม่แตกต่างจากวิธ ีDEASort    

แต่ลดขัน้ตอนการด าเนินงาน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ค านวณง่ายและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ท าให้

ประหยดัเวลาและสะดวกต่อการใชง้าน นอกจากนี้ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถน าผลลพัธจ์ากโปรแกรมมาเป็นแนวทาง

ในการจดัเกบ็สนิคา้และดแูลรกัษาสนิคา้ตามหลกั ABC ได ้

 
ค าส าคญั: การจดัเรยีงล าดบัแบบ DEA  การแบ่งกลุ่มสนิคา้โดยใชห้ลกั ABC  สนิคา้คงคลงั 

 

Abstract 
The purposes of this research are to improve method and develop software packages for 

inventory classifying. The developed method is based on the DEASort, which uses the probability of 

criteria weight evaluation instead of determining the weight from an expert.This package is developed 

from Microsoft Excel for data storage and program coding with Visual Basic for Applications (VBA) by 

sorting priority items, according to ABC principles with Adaptive DEASort. The results show that the 

methods and package are easily for using in multi-criteria inventory classification. Moreover, the priority 
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items of class A are not different from DEASort but Adaptive DEASort reduces operation process. 

Adaptive DEASort is simplify and more efficiency for multi-criteria inventory classification than DEASort, 

in addition, the users can use the results from the packages to guide the storage and maintenance of 

products according to ABC principles. 

 
Keywords: DEASort, ABC Classification, Inventory 

 

บทน า 

สนิค้าคงคลงัถือว่าเป็นสนิทรพัย์ขององค์กรที่จะต้องมีการเก็บและดูแลรกัษาอย่างเหมาะสม การจดั

เรยีงล าดบัความส าคญัของสนิค้าคงคลงัจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่หลายหน่วยงานให้ความส าคญั และวิธทีี่ใช้กนัอย่าง

แพร่หลายคอื การจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ตามหลกั ABC (ABC Classification) [1] เน่ืองจากขัน้ตอน

การค านวณไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการเขา้ใจ และใชเ้พยีงเกณฑเ์ดยีวเท่านัน้ในการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ 

ซึง่ไดแ้ก่ มูลค่าสะสมของการใชง้านประจ าปี ซึง่อาจไม่เพยีงพอต่อการพจิารณาการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของ

สนิคา้ในความเป็นจรงิเพราะนอกจากมลูค่าสะสมของการใชง้านประจ าปี เกณฑก์ารจ าแนกประเภทอื่น ๆ กค็วรถูก

น ามาพิจารณาด้วยเพื่อให้ได้เกณฑ์การจดัเรยีงสนิค้าคงคลงัที่มีความเหมาะสมและประหยดัต้นทุนที่สุด เช่น 

ระยะเวลาน าเขา้ ลกัษณะโดยทัว่ไปของสนิคา้ อตัราหมุนเวยีน ความลา้สมยั ความทนทานของชิ้นส่วน ความเน่า

เสยีง่าย ความถีท่ีใ่ชง้านและตน้ทุนของสนิคา้คงคลงั [2] 

ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลังหลายเกณฑ์ รายการสินค้าจะถูกจัดล าดับตาม

ความส าคญัดว้ยวธิกีาร DEASort [3] ซึ่งเป็นส่วนขยายของวธิกีารวเิคราะห์กรอบขอ้มูล (DEA) โดยวธินีี้จะใชว้ธิี

กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัขัน้(AHP) [4] และขอ้มูลที่ไดร้บัจากผูจ้ดัการคลงัสนิค้าหรอืผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ใน

การประกอบการตัดสนิใจและน ามาใช้ถ่วงน ้าหนักแต่ละเกณฑ์และก าหนดขอบเขตที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มี

ประสทิธภิาพเพราะสามารถประหยดัต้นทุนมากกว่าวธิกีารแบ่งสนิค้าตามหลกั ABC แบบเดมิ แต่มกีารค านวณ

หลายขัน้ตอนและซบัซอ้นอาจจะท าใหย้ากต่อการด าเนินการ  

ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ดว้ยวธิ ีDEASort  มขีัน้ตอนการค านวณทียุ่่งยาก

และซบัซอ้นและต้องอาศยัผู้เชี่ยวชาญมาท าการก าหนดเกณฑ์ซึ่งถ้าการพจิารณาเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญมคีวาม

แตกต่าง การก าหนดเกณฑ์อาจมกีารเปลีย่นแปลง ดงันัน้จงึพฒันาวธิกีารจดัล าดบัความส าคญัของสนิค้าโดยใช้

หลกัความน่าจะเป็นมาเป็นตวัก าหนดน ้าหนกัแทนการถ่วงน ้าหนักโดยผูเ้ชีย่วชาญและสรา้งเป็นโปรแกรมส าเรจ็รูป

ส าหรบัการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้โดยพัฒนามาจากวธิ ีDEASort โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้นี้สามารถใช้

งานบนโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel) ซึง่เป็นโปรแกรมทีม่กีารใชก้นัอย่างแพร่หลายในองคก์ร

ต่างๆโดยจะใช้ Visual Basic for Applications (VBA) เป็นเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัวิธ ี

Adaptive DEASort เพื่อใหส้ามารถค านวณไดง้่ายและรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาวธิกีารจดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้ดว้ยวธิ ีAdaptive DEASort 

2. เพื่อพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการค านวณตามวธิ ีAdaptive DEASort 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 1. ศึกษาวิธีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของสินค้าตามหลกั ABC ด้วยวิธี DEASort 

 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของสินค้าตามหลัก ABC ด้วยวิธี DEASort เป็นการจัดเรียงล าดับ

ความส าคญัของสนิค้า ที่สามารถใชห้ลายเกณฑ์ในการพจิารณาเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิค้า ซึ่งวธินีี้ได้ถูก

พฒันามาจากการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัดว้ยวธิ ีDEA [5] ร่วมกนัการจดัแบ่งกลุ่มสนิคา้ตามหลกั ABC  

 2. พฒันาวิธีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของสินค้าด้วยวิธี Adaptive DEASort 

 วธิ ีAdaptive DEASort เป็นวธิทีีด่ดัแปลงมาจากวธิ ีDEASort ซึง่ข ัน้ตอนของการก าหนดค่าน ้าหนกัของ

เกณฑ์ตามวธิ ีDEASort จะใช้ค่าคะแนนประเมนิจากผู้เชีย่วชาญ ซึง่ในทางปฏบิตัิการประเมนิคะแนนท าได้ยาก

และใชเ้วลาในการประเมนินาน ในงานวจิยันี้จงึปรบัปรุงวธิกีารก าหนดค่าน ้าหนักของเกณฑ์ โดยใช้ความส าคญั

ของเกณฑม์าก าหนดเป็นค่าความน่าจะเป็นแลว้ใชเ้ป็นค่าน ้าหนกัของเกณฑแ์ทนวธิเีดมิ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

 2.1 แปลงขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาเป็นค่ามาตรฐาน  

เมื่อเกบ็ขอ้มลูแลว้ท าค่าทีว่ดัไดข้องแต่ละรายการส าหรบัแต่ละเกณฑ ์ใหเ้ป็นค่ามาตรฐานทีร่ะดบั 0-1 

เพื่อให ้สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้ดงัสตูรต่อไปนี้    

     1,...,i I    (1)  

 โดย     คอื ค่าทีว่ดัไดข้องรายการที ่  เกณฑท์ี ่   

2.2 ก าหนดล าดบัความส าคญัและน ้าหนกัของเกณฑ ์

การก าหนดล าดบัความส าคญัและน ้าหนกัของเกณฑจ์ะใชค้วามน่าจะเป็นในการค านวณน ้าหนกัจาก

ล าดบัทีใ่หค้วามส าคญัต่อผลรวมล าดบัของทุกเกณฑใ์นแต่ละแผนการตดัสนิใจที ่  ก าหนดให ้  คอืค่า

น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท์ี ่  แผนการตดัสนิใจที่  โดยทีล่ าดบัที ่1 แสดงถงึความส าคญัทีม่ากทีส่ดุใหค้่า

ความส าคญัสงูสดุ และล าดบัที ่  แสดงถงึความส าคญัทีน้่อยทีส่ดุใหค้่าความส าคญัต ่าสดุ (กรณีทีม่เีกณฑก์าร

ตดัสนิใจ  เกณฑ ์ 

เช่น กรณีทีม่ ี3 เกณฑ ์เกณฑท์ีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุเป็นล าดบัที ่1 จะใหค้่าความส าคญัเป็น 3 เกณฑท์ี่

มคีวามส าคญัรองลงมาเป็นล าดบั 2 ใหค้่าความส าคญัเป็น 2 และเกณฑท์ีม่คีวามส าคญัน้อยทีส่ดุใหค้่าความส าคญั

เป็น 1 ดงันัน้ผลรวมล าดบัความส าคญัจะมคี่าเป็น 6 

ส าหรบัแผนการตัดสนิใจที่  ถ้าให้เกณฑ์ที่ 1 ส าคัญที่สุด รองมา คือ เกณฑ์ที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

ดงันัน้การก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑ ์คอื 
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2.3 ขอบเขตน ้าหนกั  

เพื่อจ ากดัช่วงน ้าหนกัทีเ่ป็นไปไดข้องแต่ละเกณฑ ์จงึก าหนดขอบเขตล่างและขอบเขตบนส าหรบัแต่ละ 

ค่าน ้าหนกั ดงัสตูรต่อไปนี้  

ขอบเขตล่าง คอื 

          (2) 

ขอบเขตบน คอื   

   1,..., ,max { }UBj k K j kw w      (3)  

 2.4 ค านวณค่าล าดบัความส าคญัของสนิคา้ของแต่ละรายการ  

 ค่าล าดบัความส าคญัของรายการที ่  ค านวณโดย 

 โดยที ่   และ    (4) 

2.5 ก าหนดรายการอา้งองิส าหรบัแต่ละกลุ่มของแผนการตดัสนิใจที ่  และแผนขอบเขตการแบ่งกลุ่ม 

เมื่อใหค้่าล าดบัความส าคญัของสนิคา้แต่ละรายการตามขัน้ตอนที ่2.4 แลว้ท าการเรยีงล าดบัความส าคญั

ของสนิคา้จากมากไปหาน้อย จากนัน้ผูต้ดัสนิใจเลอืกรายการอา้งองิจากการพจิารณาล าดบัความส าคญัของสนิคา้

ทัง้หมดในแต่ละกลุ่มตามแผนการตดัสนิใจที ่  ซึง่โดยทัว่ไปจะก าหนดไว ้3 กลุ่ม คอื กลุ่ม A (สนิคา้มคีวามส าคญั

มาก), กลุ่ม B (สนิคา้มคีวามส าคญัรองลงมา) และ กลุ่ม C (สนิคา้มคีวามส าคญัน้อย)  

ในกรณีที่มีแผนการตัดสินใจ 1 แผน  จะใช้รายการอ้างอิงที่ถูกเลือกเป็นขอบเขตในการ

แบ่งกลุ่ม โดยทีก่ าหนด  เป็นขอบเขตล่างของสนิคา้กลุ่ม A และ  เป็นขอบเขตล่างของสนิคา้กลุ่ม B  

ในกรณีที่มแีผนการตดัสนิใจมากกว่า 1 แผน   ค านวณได้จากค่าเฉลี่ยของขอบเขตล่าง

ของสนิคา้กลุ่ม A และขอบเขตบนของสนิคา้กลุ่ม B   ค านวณไดจ้ากค่าเฉลีย่ของขอบเขตล่างของสนิคา้กลุ่ม B 

และขอบเขตบนของสนิคา้กลุ่ม C 

2.6 จดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้แต่ละรายการตามกลุ่ม   

 รายการที่  จะถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นกลุ่ม A,กลุ่ม B หรอืกลุ่ม C ตามค่าล าดบัความส าคญั 

ของรายการ( ) 

     สนิคา้จดัอยู่ในกลุ่ม A 
       สนิคา้จดัอยูใ่นกลุ่ม B 

               สนิคา้จดัอยู่ในกลุ่ม C 
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 3. ศึกษา Visual Basic for Applications (VBA) บนโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft 

Excel) 

 หลงัจากพฒันาวธิ ีAdaptive DEASort แลว้ไดส้รา้งโปรแกรมทีใ่ชค้ านวณ โดยเริม่จากศกึษาวธิกีารเขยีน

โปรแกรมและพฒันาแอปพลเิคชนัดว้ย VBA บนโปรแกรม Microsoft Excel [6-8] เพื่อทีจ่ะน าความรูใ้นการเขยีน

ค าสัง่มาประยุกตใ์ชง้านกบัการพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบัการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ตามหลกั 

ABC ดว้ยวธิ ีAdaptive DEASort 

 4. ออกแบบโปรแกรม 

 ส าหรบัการออกแบบโปรแกรม หน้าจอของโปรแกรมจะถูกออกแบบใหม้คีวามสะดวกต่อการใชง้าน    

โดยโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 แผ่นงาน ดงันี้ 

 4.1 หน้าจอรบัขอ้มลู 

ส าหรบัหน้าจอรบัขอ้มลูของโปรแกรมจะถูกออกแบบมาใหส้ะดวกต่อการใชง้าน โดยจะประกอบดว้ย      

3 สว่นคอื 

 ก. สว่นรบัค่าเกณฑท์ีใ่ช ้สว่นน้ีจะเป็นสว่นทีใ่ชส้ าหรบัก าหนดเกณฑท์ีต่อ้งการใชจ้ดัเรยีงล าดบั

ความส าคญัของสนิคา้พรอ้มทัง้ตวัย่อของเกณฑต่์างๆขา้งตน้ โดยจะก าหนดจ านวนของเกณฑไ์ดไ้ม่เกนิ 3 เกณฑ ์ 

 ข. สว่นรบัค่าขอ้มลูน าเขา้ (Input data) สว่นนี้จะถูกออกแบบมาใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรมท าการกรอกขอ้มลู

คอื ค่าทีว่ดัไดข้องแต่ละรายการส าหรบัแต่ละเกณฑ ์

 ค. สว่นรบัค่าล าดบัความส าคญัของเกณฑ ์โดยจะใหก้ าหนดจ านวนแผนการตดัสนิใจและล าดบั

ความส าคญัของเกณฑแ์ต่ละเกณฑส์ าหรบัแต่ละแผนการตดัสนิใจ ซึง่ในการก าหนดจ านวนแผนการตดัสนิใจ       

จะก าหนดไดไ้ม่เกนิ 3 แผนการตดัสนิใจ 

 4.2 หน้าจอแสดงผลลพัธ ์

 หน้าจอแสดงผลลพัธข์องโปรแกรมจะถูกออกแบบมาใหส้ะดวกต่อการอ่านผลลพัธ ์โดยประกอบดว้ย       

4 สว่นคอื 

 ก. สว่นแสดงค่าล าดบัความส าคญัของรายการ สว่นนี้จะเป็นสว่นทีแ่สดงผลลพัธข์องการหาค่าล าดบั

ความส าคญัของรายการ( ) ซึง่จะถูกออกแบบใหส้ามารถเรยีงล าดบัขอ้มลูไดจ้ากรายการสนิคา้หรอืค่าล าดบั

ความส าคญัของสนิคา้ โดยการเรยีงล าดบัขอ้มลูจากรายการสนิคา้จะเรยีงล าดบัขอ้มลูจากรายการสนิคา้ที ่1 ไป

จนกระทัง่รายการสนิคา้รายการสดุทา้ยและการเรยีงล าดบัขอ้มลูจากค่าล าดบัความส าคญัของสนิคา้จะเรยีงขอ้มลู

จากรายการสนิคา้ทีม่คี่าล าดบัความส าคญัมากทีส่ดุไปจนกระทัง่รายการสนิคา้ทีม่คี่าล าดบัความส าคญัน้อยทีส่ดุ 

ท าใหส้ะดวกต่อการอ่านผลลพัธข์องค่าล าดบัความส าคญัของรายการ 

 ข. สว่นแสดงรายการอา้งองิทีถ่กูเลอืก สว่นนี้จะออกแบบมาใหเ้ลอืกรายการอา้งองิของแต่ละกลุ่มส าหรบั

แต่ละแผนการตดัสนิใจ โดยจะมใีหก้ าหนดรายการอา้งองิทีถู่กเลอืกส าหรบัแผนการตดัสนิใจจ านวน 2 แผน 

การตดัสนิใจ 

 ค. สว่นแสดงขอบเขตการแบง่กลุ่ม สว่นนี้จะถูกออกแบบใหแ้สดงขอบเขตส าหรบัการแบ่งกลุ่มสนิคา้แต่

ละกลุ่ม 
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 ง. สว่นแสดงล าดบัความส าคญัของรายการสนิคา้ ส าหรบัสว่นนี้จะถูกออกแบบมาใหแ้สดงผลลพัธข์อง 
การแบ่งกลุ่มตามขอบเขตการแบ่งกลุ่ม โดยการแบง่กลุ่มนี้จะใชค้่าล าดบัความส าคญัของสนิคา้ในการจ าแนกกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึง่ในสว่นนี้จะสามารถเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ใน      
แต่ละรายการ  
 5. เขียนโปรแกรม  
 ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมจะใชค้ าสัง่ VBA บนโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อพฒันาโปรแกรมส าหรบั
การจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ดว้ยวธิ ีAdaptive DEASort โดยมขีัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 
ดงัภาพที ่1 
 

เร ิ่มตน้

จบ

ก าหนดเกณฑ์ที่ใชจ้ดัเรียงล าดบัความส าคัญของสนิคา้

กรอกขอ้มูลในหน้าโปรแกรม

เลอืกจ านวนแผนการตัดสนิใจและก าหนดล าดบั
ความส าคญัของเกณฑ์

แสดงค่าล าดบัความส าคญัของ
สนิค้าแต่ละรายการ

ก าหนดรายการอ้างองิท ี่ถูกเลอืก

แสดงขอบเขตของการแบ่งกลุ่ม
รายการสนิค้า

แสดงการเรยีงล าดบัความส าคญั
ของสนิค้าตามหลกั ABC

 
ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม 
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 6. ทดสอบโปรแกรมและตรวจสอบข้อผิดพลาด 

 เมื่อไดด้ าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึท าการทดสอบโปรแกรมโดยการใชข้อ้มลูจรงิจาก [3] 

ซึง่จะน าค่าทีว่ดัไดข้องแต่ละรายการส าหรบัแต่ละเกณฑม์าท าการป้อนเขา้ไปในโปรแกรม พรอ้มทัง้ก าหนดล าดบั

ความส าคญัและรายการอา้งองิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม เมื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของโปรแกรมแลว้พบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมไดน้ าปญัหาต่างๆมาท าการแกไ้ขและสามารถน าโปรแกรมที่

พฒันาขึน้ไปนี้ไปใชง้านต่อไปได ้ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของการวจิยัทัง้หมด ดงัภาพที ่2 

เร ิ่มตน้

ศกึษาวิธกีารจดัเรียงล าดบัความส าคัญของสนิค้าตามหลกั 
ABC ด้วยวธิ ีDEASort

ศกึษาโปรแกรม VBA และ Microsoft Office Excel

ออกแบบโปรแกรม

เขยีนโปรแกรม

ทดสอบและตรวจสอบโปรแกรม

จบ

แก้ไขโปรแกรม
พบขอ้ผิดพลาด

ไม่พบขอ้ผิดพลาด

พฒันาวธิีการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสินคา้ด้วยวธิี 
Adaptive DEASort

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการด าเนินงานวจิยั 
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ผลการวิจยั 

 เมื่อพฒันาวธิ ีAdaptive DEASort และการสรา้งโปรแกรมเพื่อใชค้ านวณค่าแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าโปรแกรมที่

พฒันาขึน้ไปทดลองใช้และเปรยีบเทียบกบัวธิ ีDEASort โดยใช้ข้อมูลจาก [3] โปรแกรมที่พฒันาขึ้นแบ่งเป็น 2 

แผ่นงานหลกัได้แก่ แผ่นงานที่ใช้รบัขอ้มูล และแผ่นงานที่แสดงผลลพัธ์ หน้าจอของโปรแกรมแสดงดงัภาพที่ 3    

(ก และ ข) เมื่อน าข้อมูลไปจัดล าดับความส าคัญของสินค้าด้วยวิธี Adaptive DEASort เปรียบเทียบกับวิธ ี

DEASort การจดักลุ่มสนิคา้จดัไดใ้กลเ้คยีงกนั แต่สามารถลดขัน้ตอนการค านวณค่าน ้าหนกัของแต่ละเกณฑไ์ด ้ผล

การเปรยีบเทยีบการจดักลุ่มสนิคา้ทัง้ 2 วธิแีสดงดงัตารางที ่1 

 

      (ก) หน้าจอรบัขอ้มลู     (ข) หน้าจอแสดงผลลพัธ ์

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างหน้าจอโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบการจดักลุ่มสนิคา้ระหวา่งวธิ ีAdaptive DEASort และวธิ ีDEASort 

  

DEASort 

 

Sum 

  

 

A B C   

 Adaptive DEASort A 23 0 0 

 

23(11.5%) 

B 0 12 1 

 

13(6.5%) 

 

C 0 3 161 

 

164(82%) 

  Sum 23(11.5%) 15(7.5%) 162(81%)   

 
 จากตารางที ่ 1 พบว่าวธิ ี DEASort และวธิ ี Adaptive DEASort จดักลุ่มตรงกนัไดแ้ก่ กลุ่ม A ม ี 23 

รายการ กลุ่ม B ม ี12 รายการและกลุ่ม C ม ี161 รายการจากรายสนิคา้ทัง้หมด 200 รายการ กล่าวคอื จดัตรงกนั 

98% แต่มเีพยีง 4 รายการทีท่ ัง้ 2 วธิจีดัแตกต่างกนัโดยวธิ ีAdaptive DEASort จดัเป็นกลุ่ม B แต่วธิ ีDEASort 

จดัเป็นกลุ่ม C ม ี 1 รายการ และวธิ ี Adaptive DEASort จดัเป็นกลุ่ม C แต่วธิ ีDEASort จดัเป็นกลุ่ม B ม ี 3 

รายการ ซึง่ถา้พจิารณา ผลรวมของการจดัสนิคา้ใหมต่ามแต่ละกลุ่มแลว้วธิ ี Adaptive DEASort สนิคา้กลุ่ม B 

ลดลง 2 รายการ คดิเป็น 1% และสนิคา้กลุ่ม C เพิม่ขึน้ 2 รายการ คดิเป็น 1% 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการทดสอบวธิกีารจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของสนิคา้ของวธิทีีพ่ฒันาขึน้ พบว่าวธิกีารจดัเรยีงล าดบั

ความส าคัญของสินค้าท าได้ง่ายเนื่องจากวิธี Adaptive DEASort ใช้ความน่าจะเป็นแทนการถ่วงน ้าหนักโดย

ผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนสนิค้าในแต่ละกลุ่มที่ได้ท าการแบ่งนัน้ พบว่าวิธีเรียงล าดับสนิค้าที่

พฒันาขึน้ มจี านวนสนิคา้ใน กลุ่ม A(สนิคา้ทีม่คีวามส าคญัมาก) ไม่ต่างจากเดมิ คอื 23 รายการ ในขณะทีก่ลุ่ม B 

ลดลง 2 รายการในล าดบัท้ายๆ โดยกลายเป็นสนิค้ากลุ่ม C ซึ่งมีความส าคญัในล าดบัที่ต ่ากว่า ดงันัน้การดูแล

รกัษาสนิคา้ไม่มากเท่าสนิคา้กลุ่ม B สง่ผลใหต้น้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้โดยรวมลดลง    

 ส าหรับการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นพบว่า โปรแกรมสามารถช่วยอ านวยความสะดวกและ

ประหยดัเวลาในการค านวณหาค่าตามสตูรต่างๆได ้

สรปุผลการวิจยั 
 จากการพัฒนาวิธีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของสินค้าและโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic for 

Applications บน Microsoft Excel ผลที่ได้ คือ วิธกีารและโปรแกรมส าหรบัการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของ

สนิค้าด้วยวธิ ีAdaptive DEASort สามารถแสดงค่าที่ได้จากการค านวณ ได้แก่ ค่าล าดบัความส าคญัของสนิค้า    

แต่ละรายการ ขอบเขตของการแบ่งกลุ่ม และการจัดเรียงล าดับความส าคัญของสินค้า อีกทัง้ยังสะดวกและ

ประหยดัเวลาในการค านวณ การจดัล าดบัความส าคญัของสนิค้าที่มหีลายเกณฑ์การพจิารณาจะช่วยท าให้การ

ตดัสนิใจมปีระสทิธภิาพมากกว่าการพจิารณาเพยีงแค่เกณฑเ์ดยีว 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบอารีมา (Autoregressive Integrated 
Moving Average Model: ARIMA)  และ ตวัแบบอาร์ฟีมา (Autoregressive Fractional Integrated Moving Average 
Model: ARFIMA)   ส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณเงินในระบบเศรษฐกจิ โดยใช้ข้อมูลปรมิาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  
รายเดือนตัง้แต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2562 รวมทัง้สิ้น 153 ค่า ซึ่งงานวิจัยนี้มีข ัน้ตอนของการ
พยากรณ์เริ่มตัง้แต่ การทดสอบความคงที่ของข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้การทดสอบยูนิทรูท ด้วยการทดสอบ 
Augmented Dicky-Fuller การก าหนดตวัแบบ การประมาณค่าพารามเิตอร ์การตรวจสอบตวัแบบ การพยากรณ์ และ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบ ซี่งตัวแบบที่ ให้ค่า 
MAPE ต ่ากว่าจะเป็นตวัแบบทีเ่หมาะสมกบัการพยากรณ์ขอ้มลูอนุกรมเวลามากทีสุ่ด จากการพยากรณ์พบว่า ตวัแบบ 
ARFIMA เป็นตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่าตัวแบบ ARIMA ซึ่งตัวแบบ 
ทีเ่หมาะสมส าหรบัการพยากรณ์คอืตวัแบบ ARFIMA (1,0.315,0) เนื่องจากให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อน
สมับรูณ์ต ่าทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: ตวัแบบอารมีา  ตวัแบบอารฟี์มา  ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสมับรูณ์; 
 

Abstract 
            This objective of this research is to compare the performance of Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) and Autoregressive Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) models for forecasting 
money supply in the economy. This research is based on the money supply data in the economy system, being 
collected monthly from January 2007 to September 2019, a total of 153 values. This research has a predictive 
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process starting from stationary test on time series by using Unit root test with Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
identification the model, parameter estimation, model diagnostic checking, forecasting and comparing the 
performance of models. The forecasting accuracy and efficiency are considered by Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) to be a criterion for comparing model performance. The models with lower MAPE values are 
most fit for forecasting time series data. As the result, we found that the ARFIMA model is the most efficient 
one for forecasting money supply in the economy more than ARIMA model. Which the model fit for forecasting 
is ARFIMA (1,0.315,0) by providing the minimum Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 
 
Keywords: ARIMA model; ARFIMA model; Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 

 
บทน า 
 ปจัจุบนัเศรษฐกจิมกีารเตบิโตและมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ สิง่ทีใ่ชใ้นการชีว้ดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิมไีด้
ในหลายๆปจัจยั เช่น มลูค่าการสง่ออก ดชันีราคาหุน้ ปรมิาณนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ เป็นต้น 
ซึง่ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิถอืเป็นปจัจยัอย่างหน่ึงในการวดัสภาพคล่องทางเศรษฐกจิ รฐับาลจงึจ าเป็นตอ้งศกึษา
สภาวะทางการเงนิของเศรษฐกจิโลกควบคู่ไปกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศเพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งในการก าหนด
สภาวะทางเศรษฐกิจและสภาวะทางการเงิน ทัง้นี้จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้เกิดการบริหารงานและให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไวไ้ดอ้ย่างถูกต้อง ไม่เพยีงแต่ทราบการบรหิารงานและการด าเนินงานเท่านัน้ 
แต่ยงัให้ทราบถึงการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศที่มีผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เกิดนโยบายทาง
การเงนิการคลงัต่อไป เงนิมคีวามส าคญักบัมนุษยใ์นชวีติประจ าวนั เช่น เงนิเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นสนิคา้และ
บรกิารและเป็นตวัวดัมูลค่าของสิง่ต่างๆ เป็นต้น ทุกวนันี้ ประชากรมปีรมิาณเพิม่ขึน้ รฐับาลจงึต้องมกีารพจิารณาถึง
นโยบายการเพิม่ปรมิาณเงนิเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกจิในสภาวะปจัจุบนั  
 การพยากรณ์เป็นการท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยต้องใช้ความสมัพนัธ์ของข้อมูลในอดีต
เพื่อที่จะทราบเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตว่าจะมลีกัษณะเป็นไปในทศิทางไหน อกีทัง้ยงัช่วยให้เกดิการวางแผนการ
ด าเนินงานต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึง่การพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจินัน้ สามารถใชว้ธิกีารพยากรณ์ไดห้ลาย
วธิ ีวธิทีีเ่ป็นทีน่ิยมคอื วธิ ีBox-Jenkins ดว้ยตวัแบบอารมีาซึง่ไดร้บัการเสนอโดย Box และ Jenkins (1970) [1] ต่อมา
มอีกีหนึ่งตวัแบบคอื ตวัแบบอาร์ฟีมาซึง่ถูกพฒันาโดย Granger และ Joyeux (1980) [2] ต่อมา Hosking (1981) [3] 
ไดใ้ชต้วัแบบนี้กบัขอ้มลูชุดความจ าระยะยาว (Long memory) คอื มขีอ้มลูจ านวนมากและใชเ้วลานานกว่าทีจ่ะเหน็การ
เปลีย่นแปลงไดอ้ย่างชดัเจน โดยที่ตวัแบบนี้จะอาศยัขอ้มูลในอดตีมาใช้ในการพยากรณ์ค่าในอนาคต เพื่อเพิม่ความ
แม่นย าในการพยากรณ์มากขึน้ จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ Omekara C.O., Okereke O.E. 
และ Ukaegeu L.U. (2016) [4] จงึมคีวามสนใจทีจ่ะพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิของไทย โดยใชต้วัแบบอารี
มาและตวัแบบอารฟี์มา มาพยากรณ์แลว้เปรยีบเทยีบว่าตวัแบบใดมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสม
กบัขอ้มลูมากทีส่ดุ 
  



                 

995 

 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2562 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อสรา้งตวัแบบการพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 2 วธิ ีคอื ตวัแบบอารมีา (ARIMA) และ  
อารฟี์มา (ARFIMA) 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการพยากรณ์ของทัง้สองตวัแบบ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 คน้หาและศกึษาขอ้มลูปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นขอ้มูลรายเดอืน ตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2550 ถงึเดอืนกนัยายน 2562 จ านวนขอ้มูลทัง้หมด 153 ค่า ท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด คอื ชุด
ส าหรบัน าไปสรา้งตวัแบบโดยใชข้อ้มูลเดอืนมกราคม 2550 ถงึ เดอืนธนัวาคม 2561 และชุดขอ้มูลส ารองโดยใชข้อ้มูล
เดอืนมกราคม 2562 ถงึ เดอืนกนัยายน 2562 ส าหรบัการทดสอบความแม่นย าของตวัแบบทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ 
 2.2 การทดสอบความคงท่ีของอนุกรมเวลา (Unit root test) 
 ในการศกึษานี้ จะท าการทดสอบความคงที่ของข้อมูลอนุกรมเวลาที่น ามาใช้ในแบบจ าลองเป็นอนัดบัแรก
ก่อนที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการประมาณค่า  เนื่ องจากโดยทัว่ไปข้อมูลแบบอนุกรมเวลาจะมีลักษณะไม่คงที่  
(Non stationary) ข้อมูลท่ีมีลกัษณะคงท่ี (Stationary) หมายถึง ขอ้มูลอนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) และความ
แปรปรวน (Variance) เท่ากนัตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และข้อมูลท่ีมีลกัษณะไม่คงท่ี (Non stationary) หมายถึง  
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ย  (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ไม่เท่ากันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 ขอ้มูลอนุกรมเวลามกัพบว่ามีลกัษณะไม่คงที่ ซึ่งต้องท าให้ข้อมูลมีลกัษณะคงที่ก่อน โดยอาจทดสอบหา
ความสมัพนัธข์องตวัแปรในระยะยาว (Cointegration) หรอืท าการแปลงค่าใหอ้ยู่ในรูป Logarithm หรอืการหาผลต่าง
ของขอ้มลู (Differencing) เป็นตน้ 
  กระบวนการเชงิสุม่ ( )tX  จะถูกเรยีกว่า “คงที”่ (Stationary) ถา้ 
 ค่าเฉลีย่ : ( )tE X   constant   
 ค่าความแปรปรวน : ( )tV X   constant   
 ค่าความแปรปรวนรว่ม : 

1( , ) ( )( )t t k t k kCov X X E X X        
 เน่ืองดว้ยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากกระบวนการเชงิสุม่ (Random process) จงึตอ้งน าขอ้มลูนัน้มาทดสอบว่ามคีวาม
คงทีห่รอืไม่ โดยการทดสอบยนูทิรทู (Unit root test) ดงัสมการต่อไปนี้ 

     
1t t tX X                  (2.1) 

  โดยที ่   คอืค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องประชากร 
ใหส้มมตฐิาน   

0 : 1H    
   

1 : 1H    
 ถา้ยอมรบั 

0H  แสดงว่าขอ้มลูมลีกัษณะไม่คงที ่ (Nonstationary) แต่ถา้ปฏเิสธ 
0H  แสดงว่าขอ้มลูนัน้มลีกัษณะ

คงที ่(Stationary) 
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 ส าหรบัการทดสอบ Dicky-Fuller test (DF) ซึง่ถูกน าเสนอโดย Dickey และ Fuller  (1981) [5] เพื่อใหง้่ายต่อ
การทดสอบยนูิทรทู (Unit root test) ของขอ้มลูอนุกรมเวลาว่ามคีวามคงทีห่รอืไม ่ไดเ้สนอให ้   มคี่าเท่ากบัศนูย ์โดย
น า 

1tX 
 ลบทัง้สองขา้งของสมการที ่(2.1) ดงัทีจ่ะแสดงต่อไปนี้ 

 จาก      
1t t tX X    

          
1 1 1t t t t tX X X X            

     
1( 1)t t tX X      

โดยที ่: 1       
1t t tX X                              (2.2) 

ใหส้มมตฐิาน คอื 
0 : 1H     VS. 

1 : 1H    
 ถา้ยอมรบั 

0H  แสดงว่าขอ้มลูมลีกัษณะไม่คงที ่(Nonstationary) แต่ถา้ปฏเิสธ 
0H  แสดงว่าขอ้มลูนัน้มลีกัษณะ

คงที ่(Stationary) และการทดสอบนี้ยงัสามารถแปลงเป็นสมการไดด้งัต่อไปนี้คอื 
กรณีไม่มคี่าคงทีแ่ละแนวโน้มเวลา 

1t t tX X           
กรณีมเีฉพาะค่าคงที ่  

1t t tX X             
กรณีมทีัง้ค่าคงทีแ่ละแนวโน้มเวลา 

1t t t tX X              

 โดยที ่      คอื ค่าพารามเิตอรข์องการทดสอบยนูิทรทู 
  

t   คอื ค่าคงทีแ่นวโน้ม 
 ต่อมา Said และ Dickey (1984) [6] ไดน้ าเสนอวธิ ีAugmented Dickey-Fuller Test (ADF) เพิม่จ านวนของ 
lagged difference terms เขา้ไปในสมการเพื่อแกป้ญัหา Serial Correlation ดงัสมการต่อไปนี้ 

กรณีไม่มคี่าคงทีแ่ละแนวโน้มเวลา 
1 1 1

1

t t t t

i

X X X


   



           

กรณีมเีฉพาะค่าคงที ่  
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กรณีมทีัง้ค่าคงทีแ่ละแนวโน้มเวลา  
1 1 1
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 ในการตรวจสอบว่าขอ้มลูมลีกัษณะขอ้มลูมลีกัษณะคงทีห่รอืไม่คงทีน่ัน้ สามารถเปรยีบเทยีบคา่สถติ ิ t ที่
ค านวณไดก้บัค่าวกิฤต (Critical Value) ในตาราง ADF โดยใชส้ถติ ิt (t-statistic) ซึง่มสีตูรดงัต่อไปนี้ 
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คอื คา่คลาดเคลื่อนมาตรฐานของ ̂                    (2.3) 

 2.3 การวิเคราะหต์วัแบบ น าขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัสรา้งตวัแบบการพยากรณ์มาวเิคราะหเ์พื่อหาสมการที่
เหมาะสมของตวัแบบทัง้ 2 ตวัแบบ 

  2.3.1 ตวัแบบอารีมา ARIMA(p,d,q)  

         Box และ Jenkins (1970) [1] ไดเ้สนอตวัแบบ ARIMA โดยมตีวัแบบดงันี้ 

                    2 2

1 2 0 1 2(1 ) (1 ... ) y (1 ... )d p q

p t q tB B B B B B B                                         (2.4) 
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เมื่อ   B  คอื backshift โดยที ่ p

t t pB y y   และ  q

t t qB     
       

0  คอื ค่าคงที ่

         i  คอื ค่าพารามเิตอรข์อง Auto Regressive : AR โดยที ่ , 1,2,...i i p  
         

j คอื ค่าพารามเิตอรข์อง Moving Average : MA โดยที่ , 1,2,...,j j q  
       

t  คอื ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 
         d  คอื ค่าผลต่างทีเ่ป็นจ านวนเตม็ของอนุกรมเวลา 

  2.3.2 ตวัแบบอารฟี์มา ARFIMA(p,d,q)  

         Granger และ Joyeux (1980) [2] ไดเ้สนอตวัแบบ ARFIMA โดยมตีวัแบบดงันี้ 

                       2 2

1 2 0 1 2(1 ) (1 ... ) y (1 ... )d p q

p t q tB B B B B B B                                           (2.5) 
เมื่อ   B  คอื backshift โดยที ่ p

t t pB y y   และ  q

t t qB     
       0  คอื ค่าคงที ่
         

i  คอื ค่าพารามเิตอรข์อง Auto Regressive : AR โดยที ่ , 1,2,...i i p  
         

j คอื ค่าพารามเิตอรข์อง Moving Average : MA โดยที ่ , 1,2,...,j j q  
       

t  คอื ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 
         d คอื ค่าผลต่างทีเ่ป็นเศษสว่นของอนุกรมเวลาโดยจะมคีา่อยู่ในชว่ง (-0.5,0.5)  

2.4 เกณฑก์ารพิจารณาตวัแบบ 
 การเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของตวัแบบสองตวัแบบ คอื ตวัแบบอารมีา และ ตวัแบบอารฟี์มา  
ส าหรบัขอ้มลูอนุกรมเวลา โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสมับรูณ์ (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) 
  2.4.1 ค่าเฉล่ียเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error:  

MAPE) 

1

ˆ1
100

n
t t

t t

y y
MAPE

n y


                                                                   

(2.6) 
ก าหนดให ้   

ty  คอื ค่าสงัเกตอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
                                    ˆ

ty  คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
                             n   คอื จ านวนค่าสงัเกต 

  โดยพจิารณาค่า MAPE ถา้ตวัแบบไหนใหค้่า MAPE ต ่ากว่า จะเป็นตวัแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัขอ้มลู
อนุกรมเวลาชุดนัน้ 

2.5 ขัน้ตอนการพยากรณ์ 
การพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยตวัแบบอารมีาและตวัแบบอารฟี์มามดีงัต่อไปนี้ 

  2.5.1 การก าหนดรปูแบบ (Identification) 



                 

998 

 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2562 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ใหอ้นุกรมเวลามคีวามคงที ่ เป็นการหารปูแบบ ARIMA(p,d,q) ทีเ่หมาะสมใหก้บัขอ้มลูอนุกรมเวลา 
โดยเปรยีบเทยีบค่า Autocorrelation (

kr ) ของอนุกรมเวลาตวัอยา่งกบัค่า Autocorrelation (
k ) ของอนุกรมเวลาของ

ประชากรทีม่ชีว่งเวลายอ้นหลงัไป k คาบเวลา ซึง่สามารถค านวณไดจ้าก  
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                                                                                  (2.7) 

   เมื่อ 
ty  คอื ค่าสงัเกต ณ เวลา t 

          k  คอื จ านวนช่วงขอ้มลูทีห่่างกนั 
  Partial Autocorrelation : 

kkr  คอื การวดัความสมัพนัธข์องแต่ละชว่งเวลา โดยมชี่วงเวลาทีย่อ้นหลงั 
k หน่วย โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบค่า Partial Autocorrelation ( kkr ) ของอนุกรมเวลาตวัอย่างกบัค่า Partial 
Autocorrelation (

kk ) ของอนุกรมเวลาประชากรทีม่ชีว่งเวลายอ้นหลงัไป k คาบเวลา สามารถค านวณไดจ้าก 

1r   k = 1 

kkr            1
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  k = 2,3,4, … 

  เมื่อ ,k jr  คอื ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธใ์นตวัเองบางสว่นทีม่ชี่วงเวลาทีห่่างกนั k และ j      

                                                 โดยที ่ , 1, 1,k j k j kk k k jr r r r       

  การพจิารณาแต่ละรปูแบบ ตอ้งพจิารณา kr , kkr  พรอ้มกนัหลายๆค่า จงึมกัพจิารณารปู 

Correlogram ทีไ่ดจ้ากการพลอ็ต kr , kkr  
  2.5.2 การประมาณค่าพารามิเตอร ์(Estimation) 
  ในรปูแบบโดยทัว่ไป ใชก้ารประมาณค่าสมัประสทิธิด์ว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีส่ดุแบบธรรมดา 
(Ordinary Least Square Method: OLS) 
  2.5.3 การตรวจสอบตวัแบบ (Diagnostic checking) 
  เมื่อมกีารก าหนดรปูแบบและประมาณค่าสมัประสทิธิพ์ารามเิตอรแ์ลว้ตอ้งมกีารตรวจสอบตวัแบบที่
ก าหนดมคีวามเหมาะสมจรงิหรอืไม่ โดยพจิารณาค่าสหสมัพนัธใ์นตวัเองของค่าความคลาดเคลื่อน การทดสอบ
ค่าพารามเิตอรใ์นตวัแบบ โดยพจิารณาค่าสถติ ิ t และการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยการทดสอบ Box and 
Ljung (Q-Statistic) ซึง่ค่า Q-Statistic สามารถค านวณไดจ้าก 
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                                                         (2.8) 

  ก าหนดให ้ n   คอื จ านวนของค่าสงัเกตุของ te  ทัง้หมด 
       m   คอื ช่วงเวลาทีห่่างกนัมากทีส่ดุของ 

te  ทีน่ ามาพจิารณา ส าหรบั k = 1,2,…,m 
                 

te   คอื ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  
 ซึง่ค่า Q มกีารแจกแจง Chi-square และมอีงศาอสิระ ณ เวลา t เท่ากบั m-n โดยใหส้มมตฐิานหลกั คอื  
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณมลีกัษณะเป็น White noise ซึง่หมายถงึ ตวัแบบไมม่อีตัสหสมัพนัธ ์ ซึง่ถา้หาก 
ตวัแบบใดไม่มอีตัสหสมัพนัธจ์ะสามารถใชต้วัแบบนัน้ในการพยากรณ์ไดต่้อไป 
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  2.5.4 การพยากรณ์ (Forecasting) 
  น าสมการพยากรณ์ทีส่รา้งจากตวัแบบการพยากรณ์ทีก่ าหนดและผ่านการตรวจสอบตวัแบบแลว้มา
พยากรณ์ค่าในอนาคต ซึง่สามารถท าการพยากรณ์ไดท้ัง้แบบจดุ (Point forecast) และแบบช่วง (Interval forecast) 

ผลการวิจยั 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิกบัเวลา 

 3.1 ผลการทดสอบ Unit Root Test 
 ในการทดสอบความคงที่ของข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ จากผลการทดสอบ 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ทีร่ะดบั Level พบว่าขอ้มลูมลีกัษณะเป็น Nonstationary จงึท าการหาผลต่างล าดบั
ที ่1 (1st Difference) เพื่อท าใหข้อ้มลูอนุกรมเวลามคีวามคงที ่ 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ Unit Root ของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 

ผลต่างระดบั Level 

    None Intercept Trend and Intercept 
money lag ADF % Critical ADF % Critical ADF % Critical 

    Statistic   value Statistic   value Statistic   value 
money 

0 4.0721 
1% -2.5815 

0.1456 
1% -3.4771 

-2.9081 
1% -4.0245 

  5% -1.9431 5% -2.8820 5% -3.4420 
  10% -1.6152 10% -2.5777 10% -3.1456 

ผลต่างล าดบัที ่1 (1st Difference) 
    None Intercept Trend and Intercept 

money lag ADF % Critical ADF % Critical ADF % Critical 
    Statistic   value Statistic   value Statistic   value 

D(money) 
  0 -3.0154 

1% -2.5817 
-6.1940 

1% -3.4771 
-6.1928 

1% -4.0245 
5% -1.9431 5% -2.8820 5% -3.4420 

  10% -1.6152 10% -2.5777 10% -3.1456 
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จากตารางที ่ 1 ผลการทดสอบปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าสถติ ิADF กบั Critical 

value  ทีร่ะดบั 1% 5% 10%  ของอนุกรมเวลา (เกณฑใ์นการพจิารณา ถา้ค่าสถติ ิADF มคี่ามากกว่า Critical value ที่
ระดบัต่างๆ แสดงว่าขอ้มลูจะมคีวามไม่คงที)่ เมื่อทดสอบแลว้ ทีร่ะดบั Level ปรากฏว่าขอ้มลูอนุกรมเวลายงัไม่คงที ่
เน่ืองจากค่าสถติ ิADF มคี่ามากกว่า Critical value  ท าใหไ้มส่ามารถพยากรณ์ได ้จงึท าการหาผลต่างล าดบัที ่1 (1st 
Difference) แลว้เปรยีบเทยีบคา่สถติ ิADF กบัค่า Critical value ทีร่ะดบัต่างๆ พบว่า ค่าสถติ ิADF มคี่าน้อยกวา่ค่า 
Critical valueสามารถสรุปไดว้่าขอ้มลูอนุกรมเวลาน้ีมคีวามคงทีแ่ลว้  
              3.2 การก าหนดรปูแบบ (Identification)  
 พจิารณา แผนภาพ Correlogram ของขอ้มลูอนุกรมเวลา ในผลต่างระดบั Level และผลต่างระดบัที ่1 พบว่า
ขอ้มลูมลีกัษณะคงทีแ่ลว้ สามารถก าหนดรปูแบบของตวัแบบได ้โดยก าหนดตวัแบบเพื่อหา Autoregressive AR(p) และ 
Moving Average MA(q) ซึง่พจิารณาจากค่า Autocorrelation Function (ACF) และค่า Partial Autocorrelation 
Function (PACF) ในการสรา้งตวัแบบ ARIMA (p,d,q) และ ARFIMA (p,d,q) โดยตวัแบบ ARIMA พจิารณาแผนภาพ 
Correlogram ผลต่างระดบัที ่1 (ภาพที ่3) ตวัแบบ ARFIMA พจิารณาแผนภาพ Correlogram ผลต่างระดบั Level (ภาพ
ที ่2) เมื่อพจิารณาแผนภาพ Correlogram ณ ผลต่างระดบั Level จะไดต้วัแบบทีศ่กึษาคอื ARFIMA(1,d,0) และผลต่าง
ระดบัที1่จะไดต้วัแบบทีศ่กึษาคอืARIMA(0,1,2)  
                                               

                  
 
 
 
 
 
                                                                                        
 

 
 
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร ์(Estimation) 

           3.3.1 ตวัแบบอารมีาส าหรบัขอ้มลูปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ คอื ARIMA(0,1,2) 
  

ภาพท่ี 2  แผนภาพ Correlogram 
ผลต่างระดบั Level 

ภาพท่ี 3  แผนภาพ Correlogram 
ผลต่างระดบัที ่1 
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ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธิพ์ารามเิตอรแ์ละค่าสถติขิองตวัแบบ ARIMA(0,1,2) 

variable Coefficient t-statistic Prob. 
C 45161.550 6.866 0.000 

MA(1) 0.205 2.534 0.012 
MA(2) 0.175 2.164 0.032 

R-squared 0.075 
Durbin-Watson stat 1.989 
Akalike information criterion 24.818 
Schwarz information criterion 24.878 
Residual sum of square 5.10E+11 

 
จากตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิข์องค่าคงที ่c เท่ากบั 45161.550 ค่าสมัประสทิธิข์อง MA(1) เท่ากบั 0.205 ซีง่

มคี่า t-statistic แตกต่างจากศนูยอ์ย่างมนียัส าคญั 5% ค่าสมัประสทิธิข์อง MA(2) เท่ากบั 0.175 มคี่า t-statistic แตกต่าง
จากศนูยอ์ย่างมนียัส าคญั 5%  โดยมคีา่ Durbin-Watson stat เท่ากบั 1.989 ค่า Akalike information criterion(AIC) 
เท่ากบั 24.818 ค่า Schwarz information criterion (SIC) เท่ากบั 24.878 ค่า Residual sum of square เท่ากบั 
5.10E+11  และ ค่า R-squared เท่ากบั 0.075 หมายความว่าตวัแปรของตวัแบบสามารถอธบิายตวัแปรตามได ้
รอ้ยละ 7.5 

3.3.2 ตวัแบบอารฟี์มาส าหรบัขอ้มลูปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ คอื ARFIMA(1,0.315,0) 
 

ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิพ์ารามเิตอรแ์ละค่าสถติขิองตวัแบบ ARFIMA(1,0.315,0) 

variable Coefficient t-statistic Prob. 
C 10865236 0.006 0.995 
D 0.314 3.992 0.001 

AR(1) 0.999 23.837 0.000 
R-squared 0.999 
Durbin-Watson stat 2.138 
Akalike information criterion 25.072 
Schwarz information criterion 25.134 
Residual sum of square 5.40E+11 

 
 จากตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิข์องค่าคงที ่c มคี่าเท่ากบั 10,865,236 มคี่า Prob เท่ากบั 0.995 ซึง่มคี่ามากกว่า 
0.05 ดงันัน้จงึท าการตดัค่าคงที ่C ออกจากตวัแบบ เมื่อตดัค่าคงทีอ่อกแลว้ จะไดต้วัแบบทีศ่กึษาดงันี้ 
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ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสทิธิพ์ารามเิตอรแ์ละค่าสถติขิองตวัแบบ ARFIMA(1,0.315,0) ทีต่ดัค่าคงที ่

variable Coefficient t-statistic Prob. 

D 0.315 3.989 0.000 

AR(1) 0.999 40.493 0.000 
R-squared 0.999 
Durbin-Watson stat 2.138 
Akalike information criterion 25.044 
Schwarz information criterion 25.086 
Residual sum of square 5.40E+11 

 
จากตารางที ่ 4 ค่าสมัประสทิธิข์องผลต่าง d เท่ากบั 0.315 ซึง่สามารถหาไดโ้ดยโปรแกรมทางสถติชิว่ย

ประมาณค่า d ทีเ่หมาะสม อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ค่าสมัประสทิธิข์อง AR(1) เท่ากบั 0.999 ซีง่มคี่า t-statistic 
แตกต่างจากศนูยอ์ย่างมนียัส าคญั 5% โดยมคี่า Durbin-Watson stat เท่ากบั 2.138 ค่า Akalike information criterion 
(AIC) เท่ากบั 25.044 ค่า Schwarz information criterion (SIC) เท่ากบั 25.086  ค่า Residual sum of square เท่ากบั 
5.40E+11  และค่า R-squared เท่ากบั 0.999 หมายความว่าตวัแปรของตวัแบบสามารถอธบิายตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 
99.9 และไดต้วัแบบ ARFIMA ทีเ่หมาะสมคอื ARFIMA(1,0.315,0)  

3.4 การตรวจสอบตวัแบบ (Diagnostic checking) 
 การตรวจสอบความถกูตอ้งของตวัแบบ จะพจิารณาค่า Q-statistic เพื่อทดสอบคุณสมบตักิารเป็น White 
noise ของค่าความคลาดเคลื่อนจากตารางที ่5 และตารางที ่6 พบว่า ค่า Q-statistic ทีม่คีา่ความล่าชา้ (Lag) ช่วงเวลา
ที ่36 ของตวัแบบ ARIMA (0,1,2) และ ตวัแบบ ARFIMA(1,0.315,0) มคี่า Probability มากกว่าศนูยอ์ย่างมนียัส าคญัที ่
0.05 นัน่คอื ค่าความคลาดเคลื่อนของตวัแบบ ARIMA(0,1,2) และ ตวัแบบ ARFIMA(1,0.315,0) มลีกัษณะเป็น White 
noise หรอื ค่าความคลาดเคลื่อนมกีารแจกแจงแบบปกต ิ(Normal Distribution) นัน่คอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบัศนูยแ์ละความ
แปรปรวนคงที ่ ซึง่หมายความว่า ตวัแบบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ว่ามคีวามเหมาะสมในการพยากรณ์
ต่อไป 
 
ตารางท่ี 5 การตรวจสอบตวัแบบ ARIMA (0,1,2) ของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 

ตวัแบบ ARIMA 
ค่าสถติ ิ

Q-statistic Probability 
(Lag 36) (Lag 36) 

ARIMA(0,1,2) 38.203 0.284 
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ตารางท่ี 6 การตรวจสอบตวัแบบ ARFIMA (1,0.315,0) ของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 

ตวัแบบ ARFIMA 
ค่าสถติ ิ

Q-statistic Probability 
(Lag 36) (Lag 36) 

ARFIMA(1,0.315,0) 47.309 0.064 
 

3.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์ 

ตารางท่ี 7 ค่าของขอ้มลูจรงิ ค่าพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิไปอกี 9 เดอืนในปี พ.ศ.2562 โดยใช ้
ตวัแบบ ARIMA(0,1,2) และ ตวัแบบ ARFIMA(1,0.315,0) และค่า MAPE ของค่าพยากรณ์ 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 

เดอืน ค่าจรงิ 
ค่าพยากรณ์ 

ARIMA(0,1,2) ARFIMA(1,0.315,0) 
ม.ค.-62 13745696.87 13781100.89 13784830.90 
ก.พ.-62 13782734.41 13834810.22 13828436.31 
ม.ีค.-62 13758591.09 13879903.28 13868987.41 
เม.ย.-62 13813524.15 13925050.81 13907601.23 
พ.ค.-62 13818770.61 13970200.20 13944888.63 
ม.ิย.-62 13855080.94 14015361.75 13981174.13 
ก.ค.-62 13923118.86 14060523.01 14016658.98 
ส.ค.-62 14052653.10 14105683.42 14051455.82 
ก.ย.-62 14129773.04 14150844.70 14085710.54 

MAPE 0.67673 0.54607 
 
จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าตัวแบบ ARFIMA (1,0.315,0) สามารถพยากรณ์ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  

ได้ดกีว่า ตวัแบบ ARIMA (0,1,2) เนื่องจากพจิารณาค่า MAPE ซึ่งตวัแบบที่ให้ค่า MAPE น้อยกว่าจะเป็นตวัแบบที่
เหมาะสมทีส่ดุในการพยากรณ์   
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ภาพท่ี 4 เปรยีบเทยีบกราฟการพยากรณ์ระหว่างตวัแบบ ARIMA (0,1,2) และ ARFIMA (1,0.315,0)  
ของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ในงานวจิยันี้ได้ศกึษาการพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ และท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ
ตวัแบบทัง้สอง ซึง่เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบ คอื ค่า MAPE  ผลการวจิยัพบว่าตวัแบบ 
อารฟี์มามคีวามเหมาะสมกบัขอ้มูลชุดนี้มากกว่าตวัแบบอารมีา ทัง้นี้เนื่องจากค่า MAPE ของตวัแบบอารฟี์มามคี่าต ่า
กว่า และตวัแบบอาร์ฟีมาใหค้่าพยากรณ์ทีใ่กล้เคยีงกบัค่าจรงิมากกว่าตวัแบบอารมีา  ในการศกึษาขอ้มูลชนิดอื่น ๆ 
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบอาจใช้เกณฑ์ได้อกีในหลายเกณฑ์ เช่น ค่าเฉลี่ยของก าลงัสองของความ
คลาดเคลื่อน (Mean Square Error: MSE) หรือ ค่าเฉลี่ยรากที่สองก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean 
Square Error: RMSE)  
 
สรปุผลการวิจยั 

การพยากรณ์ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ตวัแบบอารีมา และ ตัวแบบอาร์ฟีมา พบว่า ตัวแบบ 
อาร์ฟีมามปีระสทิธภิาพดกีว่าตวัแบบอารมีา โดยเกณฑท์ี่ใช้ในการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบที่ใช้ในการ
พยากรณ์คอื ค่า MAPE ซึ่งค่า MAPE ของตวัแบบอาร์ฟีมามคี่าน้อยกว่าตวัแบบอารมีา ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ตวัแบบ 
ARFIMA (1,0.315,0) เป็นตวัแบบที่เหมาะสมส าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ โดยผลการวจิยันี้
สามารถน าวธิกีารพยากรณ์มาประยุกต์ใชก้บัขอ้มูลทีม่คีวามผนัผวนได ้เช่น หุน้ ราคาน ้ามนั อตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น 
นอกจากตวัแบบดงักล่าวในงานวจิยันี้แลว้ ยงัสามารถใชต้วัแบบอื่น ๆ มาใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มลูทีม่ีความผนัผวนได ้
เช่น ตวัแบบ ARIMAX เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะชนิดผลกึเดีย่วซลิกิอนขนาด 
50 วตัต์โดยใช้น ้าบาดาลระดบัตื้นที่ความลึก 24 เมตรในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มนี ้าประปาของจงัหวดัสระบุรี  
น ้าบาดาลดงักล่าวจะถูกลดอุณหภูมิจนเหลือ 20 องศาเซลเซียสด้วยระบบท าความเย็นที่ถูกดดัแปลงมาจาก
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 9,000 บีทียู ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน ้ าบาดาลมีค่า  
27.67 องศาเซลเซยีส พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ในการท าความเยน็ต่อครัง้เท่ากบั 0.50 หน่วย ความเขม้แสงเฉลีย่มคี่า 
739 วตัตต่์อตารางเมตร อุณหภูมเิฉลีย่และประสทิธภิาพเฉลีย่ของแผงเซลลส์ุรยิะทดลองมคี่า 27.33 องศาเซลเซยีส 
และ 19.86 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยและประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงเซลล์สุริยะควบคุม 
มคี่า 58.54 องศาเซลเซยีสและ 18.24 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั ขอ้มูลทัง้หมดแสดงใหเ้หน็ว่าน ้าจากระบบท าความเยน็
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะได ้8.88 เปอรเ์ซน็ต ์
 
ค ำส ำคญั: น ้าบาดาล  ระบบท าความเยน็ใตพ้ภิพ  แผงเซลลส์รุยิะ  ประสทิธภิาพ 
 

Abstract 
This research was aimed to improve 50 watts monocrystalline silicon solar panels efficiency by 

using shallow groundwater at a depth of 2 4  meters in an agricultural area without tap water of  
Saraburi province. Groundwater was reduced temperature to 20 degrees Celsius by cooling system was 
modified from 9,000 BTU split types air conditioner. Results showed that the average temperature of 
groundwater was 2 7 . 6 7  degrees Celsius, the average energy consumption per cooling time was  
0 . 5 0  units, the average irradiance was 7 3 9  watts per square meter, the average temperature and the 
average efficiency of the experimental solar panels were 27.33 degrees Celsius and 19.86 percent, 
respectively. The average temperature and the average efficiency of the controlled solar panel were  
5 8 . 5 4  degrees Celsius and 1 8 . 2 4  percent, respectively. All the data, water from cooling system can 
improve the efficiency of solar panels by 8.88 percent. 
 
Keywords: Groundwater, Geothermal cooling system, Solar panels, Efficiency 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1007 
 

บทน ำ 
แผงเซลลส์ุรยิะเป็นเทคโนโลยพีลงังานทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมสงูขึน้ในปจัจุบนั เพราะสามารถท างานได้

ทันทีเมื่อมีความเข้มแสงที่เหมาะสมตกกระทบ ไม่มีการปลดปล่อยมลภาวะขณะท างาน มีอายุการใช้งาน 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดยาวนาน ติดตัง้ได้ในระยะเวลาอนัสัน้ และมีราคาลดต ่าลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  
เมื่อแผงเซลล์สุรยิะท างานไปชัว่ระยะเวลาหนึ่ง อุณหภูมขิองแผงเซลลส์ุรยิะจะเพิม่สงูขึน้เนื่องจากความรอ้นของ
รงัสอีาทติยแ์ละอุณหภูมสิิง่แวดล้อม ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของแผงเซลล์สุรยิะลดลงประมาณ 0.5 เปอรเ์ซน็ต์ต่อ  
1 องศาเซลเซียส โดย [1] ได้รวบรวมผลการศึกษาการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์สุริยะด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 
จากงานวจิยัจ านวน 74 ชิน้ และสรุปว่าการระบายความรอ้นดว้ยน ้าเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู [2] ไดศ้กึษาการลด
อุณหภูมิของแผงเซลล์สุริยะชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอนด้วยระบบพ่นน ้าและระบบน ้ าหยดตัง้แต่เวลา 9:00 ถึง  
15:00 นาฬกิา พบว่าระบบพ่นน ้าสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของแผงเซลลส์ุรยิะไดม้ากกว่าระบบน ้าหยด โดยมคี่า 
12.6 และ 8.6 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั และอุณหภูมขิองแผงเซลลส์ุรยิะทดลองมคี่าประมาณ 30 องศาเซลเซยีส [3] 
ไดศ้กึษาการควบคุมอุณหภูมขิองแผงเซลลส์รุยิะโดยการพ่นละอองน ้าที่ดา้นหลงั โดยน ้าดงักล่าวมกีารแลกเปลีย่น
ความร้อนด้วยระบบ U-shaped borehole heat exchanger ในบ่อน ้าบาดาลระดบัตื้น ส่งผลให้แผงเซลล์สุริยะ 
มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 14.3 เปอร์เซน็ต์ [4] ได้ศกึษาการลดอุณหภูมขิองแผงเซลลส์ุรยิะดว้ยระบบ Earth to air 
heat exchanger โดยก าหนดใหอ้ตัราการไหลของอากาศมคี่า 0.0228  0.02489  0.0268 และ 0.0288 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนิาท ีสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะเพิม่ขึน้ 4.33  9.20  15.28 และ 22.98 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั 

จากงานวจิยัขา้งต้นจะพบว่าการลดอุณหภูมขิองแผงเซลลส์ุรยิะด้วยน ้าและอากาศจ าเป็นต้องออกแบบ
ระบบแลกเปลีย่นความรอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ใตผ้วิดนิเป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรอ้นทางธรรมชาตขินาดใหญ่ 
เนื่องจากผิวดินมีสภาพการน าความร้อนต ่า อุณหภูมิใต้ผิวดินจึงมีค่าต ่ากว่าอากาศและค่อนข้างคงที่ตลอดปี  
จากการศึกษาของ [5] พบว่าอุณหภูมิของน ้าบาดาลบรเิวณที่ราบเจ้าพระยาที่ระดบัความลึก 20 ถึง 50 เมตร 
มคี่าประมาณ 30 องศาเซลเซยีส โดยมกีารเปลีย่นแปลงประมาณ 3.4 เคลวนิ และมคี่าต ่ากว่าอุณหภูมสิงูสุดของ
อากาศประมาณ 5 เคลวนิ และ [6] ได้ท าการตดิตัง้ระบบ Geothermal heat pump ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน โดยวางระบบท่อน ้าใต้ดนิทีม่คีวามยาวรวม 300 เมตรทีร่ะดบัความลกึประมาณ 1 เมตร ซึง่มี
อุณหภูมใิตด้นิประมาณ 26 ถงึ 28 องศาเซลเซยีส ส าหรบัใชเ้ป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรอ้นของเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกส่วนภายในห้องขนาด 27 ตารางเมตร ผลการศกึษาพบว่าอุณหภูมใิต้ดนิมีค่าต ่ากว่าอุณหภูมิอากาศ
ประมาณ 5 ถึง 10 องศาเซลเซยีส และสามารถลดการใช้พลงังานของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนได ้21 ถึง  
45 เปอรเ์ซน็ต ์

การทีพ่ลงังานจากแผงเซลลส์ุรยิะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนาคต แต่แผงเซลลส์ุรยิะกลบัไม่สามารถท างาน
ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพในพื้นที่ที่มอีากาศร้อน งานวิจยันี้จงึมุ่งเน้นศกึษาการลดอุณหภูมขิองแผงเซลล์สุรยิะ 
ชนิดผลกึเดี่ยวซลิกิอนขนาด 50 วตัต์ดว้ยน ้าบาดาลระดบัตื้นทีค่วามลกึ 24 เมตรซึง่ผ่านการกรองจนสะอาดและ 
ถูกลดอุณหภูมดิว้ยเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่นขนาด 9,000 บทียี ูโดยท าการศกึษาในพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีไ่ม่มี
น ้าประปาของอ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรีเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเพิม่คุณค่าของทรพัยากรน ้าบาดาล 
ในพื้นที่เกษตรกรรมและอาจเป็นแนวทางการพัฒนาระบบท าความเย็นใต้พิภพส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยต่์อไปในอนาคต 
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1. ศกึษาการเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองน ้าบาดาลทีร่ะดบัความลกึ 24 เมตร 
2. ศกึษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบท าความเยน็ทีด่ดัแปลงมาจากเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน

ขนาด 9,000 บทียีทูีใ่ชง้านร่วมกบัน ้าบาดาลทีร่ะดบัความลกึ 24 เมตร 
3. ศกึษาประสทิธภิาพของแผงเซลลส์ุรยิะชนิดผลกึเดีย่วซลิกิอนขนาด 50 วตัตท์ีถู่กลดอุณหภูมดิว้ยน ้า

จากระบบท าความเยน็ในขอ้ที ่2 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

วิธีติดตัง้อปุกรณ์ 
1. ติดตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 9,000 บีทียูเข้ากับถังเก็บน ้ าเย็นขนาด 300 ลิตร  

พรอ้มตดิตัง้ Temperature controller ยีห่อ้ dixell และ Kilowatt-hour meter ยีห่อ้ KY ทีถ่งัเกบ็น ้าเยน็ 
2. ตดิตัง้ป ัม๊น ้าของบ่อน ้าบาดาลลกึ 24 เมตรเขา้กบัเครื่องกรองน ้า แลว้ประกอบท่อน ้าของเครื่องกรองน ้า

เขา้กบัถงัเกบ็น ้าเยน็ 
3. ติดตัง้แผงเซลล์สุรยิะชนิดผลกึเดี่ยวซลิกิอนขนาด 50 วตัต์ ยี่ห้อ SYKJ จ านวน 2 แผงบนฐานวาง 

ทีท่ ามุม 15 องศากบัแท่นวางทีต่ัง้ขนานกบัพืน้ โดยสมบตัขิองแผงเซลลส์รุยิะจะแสดงไวใ้นตารางที ่1 
4. ตดิตัง้ท่อพวีซีขีนาด 1 นิ้วทีม่หีวัพ่นน ้าแบบ 90 องศาจ านวน 17 อนัทีข่อบบนของแผงเซลลส์ุรยิะแผงหนึ่ง 

เรยีกว่าแผงเซลลส์รุยิะทดลอง สว่นแผงทีไ่ม่ตดิตัง้หวัพ่นน ้าเรยีกว่าแผงเซลลส์รุยิะควบคุม 
5. ติดตัง้ป ัม๊น ้าขนาด 32 วตัต์ ยี่ห้อ SONIC ในถังเก็บน ้าเย็น ต่อสายยางจากป ัม๊น ้าเข้ากบัท่อพีวีซ ี

บนแผงเซลล์สุริยะทดลอง จากนัน้ติดตัง้รางรองรบัน ้าที่ไหลผ่านแผงเซลล์สุรยิะทดลองที่ขอบล่าง 
ของฐานวางเพื่อใหน้ ้าไหลกลบัสูถ่งัเกบ็น ้าเยน็ 

6. ตดิตัง้ Solar power meter ยีห่อ้ TENMARS พรอ้ม Thermometer แบบ 4-Channel และ Multi-meter 
ยีห่อ้ UNI-T จ านวน 4 เครื่องบนฐานและแท่นวาง 

 
ตำรำงท่ี 1 รายละเอยีดของแผงเซลลส์รุยิะที ่STC 

ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ (วตัต)์ 50 
กระแสไฟฟ้าสงูสดุ (แอมแปร)์ 2.81 

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ (โวลต)์ 17.8 

กระแสไฟฟ้าลดัวงจร (แอมแปร)์ 3.05 

แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด (โวลต)์ 21.8 

พืน้ทีร่บัแสง (ตารางเมตร) 0.27 

ฟิลลแ์ฟกเตอร ์(ไมม่หีน่วย) 0.75 
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ภำพท่ี 1 การตดิตัง้ระบบท าความเยน็ 

 

 
ภำพท่ี 2 แผงเซลลส์รุยิะควบคมุ (ซา้ย) และแผงเซลลส์รุยิะทดลอง (ขวา) 

 
วิธีกำรศึกษำ 
1. สูบน ้ าบาดาลปริมาตร 250 ลิตรที่ผ่านการกรองจนสะอาดมาใส่ในถังเก็บน ้ าเย็นก่อนเวลา  

8:00 นาฬกิา บนัทกึค่าอุณหภูมอิากาศ (Ta) และอุณหภูมนิ ้าบาดาล (Tw) จากนัน้ท าการลดอุณหภูมิ
ของน ้าบาดาลจนเหลอื 20 องศาเซลเซยีสด้วยระบบท าความเยน็ บนัทกึค่าพลงังานไฟฟ้าที่ระบบ 
ท าความเยน็ใชใ้นการท าน ้าเยน็ต่อครัง้ (Ec) ท าเช่นนี้ทุกวนัที ่1 6 11 16 21 26 และ 31 ของทุกเดอืน 
ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 จนถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 

2. พ่นน ้ าใส่แผงเซลล์สุริยะทดลองตัง้แต่เวลา 9 :00 ถึง 15 :00 นาฬิกา บันทึกความเข้มแสง (I) 
ก าลงัไฟฟ้าของแผงเซลล์สุรยิะทดลอง (P1) ก าลงัไฟฟ้าของแผงเซลล์สุรยิะควบคุม (P2) อุณหภูมิ
แผงเซลลส์รุยิะทดลอง (T1) อุณหภูมแิผงเซลลส์รุยิะควบคุม (T2) อุณหภูมอิากาศรอบแผงเซลลส์รุยิะ 
(T3) และอุณหภูมนิ ้าทีไ่หลผ่านแผงเซลลส์รุยิะทดลองก่อนกลบัสูถ่งัเกบ็น ้าเยน็ (T4) 

3. หาค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่ถูกบนัทกึ จากนัน้จงึค านวณประสทิธภิาพของแผงเซลล์สุรยิะทดลอง (E1) 
และแผงเซลลส์รุยิะควบคุม (E2) 

4. หากวนัใดมฝีนตกจนท าใหช้่วงเวลานัน้ไม่สามารถท าการทดลองได้ ให้ท าการบนัทกึขอ้มูลกลุ่มฝน
จากเรดารข์องกรมอุตุนิยมวทิยา เพื่อหาจ านวนวนัทีฝ่นตกตลอดระยะเวลาการทดลอง 
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วิธีกำรค ำนวณประสิทธิภำพของแผงเซลลส์ุริยะ 
การค านวณประสทิธภิาพของแผงเซลลส์ุรยิะจะพจิารณาจากก าลงัไฟฟ้า ความเขม้แสงทีต่กกระทบ และ

พืน้ทีร่บัแสง [7] โดยสมการทีใ่ชค้ านวณมดีงัต่อไปนี้ 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝐴
× 100%   (1) 

 
โดยก าหนดให ้
η คอื ประสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะ (เปอรเ์ซน็ต)์ 
𝑃𝑚𝑎𝑥  คอื ก าลงัไฟฟ้าทีแ่ผงเซลลส์รุยิะผลติออกมา (วตัต)์ 
𝐼 คอื ความเขม้แสงทีต่กกระทบแผงเซลลส์รุยิะ (วตัตต่์อตารางเมตร) 
𝐴 คอื พืน้ทีร่บัแสงของแผงเซลลส์รุยิะ (ตารางเมตร) 
แต่เนื่องจากแผงเซลล์สุริยะไม่มกีารต่อตวัต้านทาน จึงต้องพจิารณาค่าฟิลล์แฟกเตอร์ (FF) ร่วมด้วย  

โดยค่าดงักล่าวสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐×𝐼𝑠𝑐
    (2) 

เน่ืองจากค่าฟิลลแ์ฟกเตอรม์กีารเปลีย่นแปลงตามความเขม้แสงน้อย และจากความสมัพนัธข์องสมการที ่
1 และ 2 จงึสามารถประมาณค่าประสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะไดจ้ากสมการ 

𝜂 =
𝑉𝑜𝑐×𝐼𝑠𝑐×𝐹𝐹

𝐼𝐴
   (3) 

โดยก าหนดให ้
𝑉𝑜𝑐  คอื แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด (โวลต)์ 
𝐼𝑠𝑐  คอื กระแสไฟฟ้าลดัวงจร (แอมแปร)์ 

 
ผลกำรวิจยั 

ข้อมูลทัง้หมดจากการศึกษาทัง้ในส่วนของระบบท าความเย็นและระบบแผงเซลล์สุริยะจะถูกน ามา
ค านวณหาค่าเฉลีย่ เพื่อแสดงผลดงัต่อไปนี้ 

ระบบท ำควำมเยน็ 
อุณหภูมเิฉลีย่ของอากาศและอุณหภูมิเฉลีย่ของน ้าบาดาลตลอดระยะเวลา 1 ปีมคี่า 27.57 และ 27.67 

องศาเซลเซียส ตามล าดบั สาเหตุที่อุณหภูมิทัง้สองมคี่าใกล้เคยีงกันเนื่องจากท าการสูบน ้าบาดาลในเวลาเช้า 
อุณหภูมขิองอากาศจงึมคี่าไม่สงู ส่วนปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ของระบบท าความเยน็ต่อการท าน ้าเยน็
หนึ่งครัง้มคี่า 0.50 หน่วย แสดงดงัตารางที ่2 
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ตำรำงท่ี 2 อุณหภูมแิละการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบท าความเยน็ 
วนัท่ี อณุหภมิูอำกำศ (°C) อณุหภมิูน ้ำ (°C)  พลงังำนไฟฟ้ำท่ีใช้ในกำรท ำควำมเยน็ (Unit) 

1 26.96 27.30 0.54 

6 27.58 27.80 0.48 

11 27.75 27.93 0.52 

16 28.04 28.24 0.53 

21 28.51 27.72 0.52 

26 27.34 27.08 0.48 

31 26.79 27.60 0.46 

ค่ำเฉล่ีย 27.57 27.67 0.50 

 
อณุหภมิูของระบบแผงเซลลส์ุริยะ 
อุณหภูมิเฉลี่ยของแผงเซลล์สุริยะทดลองมีค่าต ่ากว่า 30 องศาเซลเซียสตลอดการทดลองและมีการ

เปลีย่นแปลงค่อนขา้งน้อย โดยมคี่าสูงสุด 27.33 องศาเซลเซยีสที่เวลา 15:00 นาฬกิา ขณะทีอุ่ณหภูมเิฉลี่ยของ
แผงเซลล์สุริยะควบคุมมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาเช้า โดยมีค่าสูงสุด 58.54 องศาเซลเซียสที่เวลา  
12:00 นาฬิกา หลังจากนัน้จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศรอบแผงเซลล์สุริยะมีค่าต ่ากว่า  
30 องศาเซลเซยีสในเวลาเชา้ แลว้เพิม่ขึน้เลก็น้อยหลงัเวลา 10:00 นาฬกิา โดยมคี่าสงูสุด 35.08 องศาเซลเซยีส 
ทีเ่วลา 12:00 นาฬกิา และอุณหภูมิเฉลี่ยของน ้าทีไ่หลผ่านแผงเซลลส์ุรยิะทดลองมคี่าต ่ากว่า 30 องศาเซลเซยีส
ตลอดการทดลอง โดยมคี่าสงูสดุ 28.60 องศาเซลเซยีสทีเ่วลา 15:00 นาฬกิา แสดงดงัภาพที ่3 

 

ภำพท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูมขิองระบบแผงเซลลส์รุยิะกบัเวลา 
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ควำมเขม้แสงและก ำลงัไฟฟ้ำของแผงเซลลส์ุริยะ 
ความเขม้แสงเฉลีย่มคี่าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในเวลาเชา้ กระทัง่มคี่าสงูสดุ 739 วตัตต่์อตารางเมตรทีเ่วลา 

12:30 นาฬิกา จากนัน้จงึลดลงอย่างต่อเนื่อง ก าลงัไฟฟ้าเฉลี่ยของแผงเซลล์สุรยิะทดลองเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ในเวลาเชา้ กระทัง่มคี่าสงูสดุ 34.88 วตัต์ทีเ่วลา 12:30 นาฬกิา จากนัน้จงึลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะทีก่ าลงัไฟฟ้าเฉลีย่
ของแผงเซลลส์รุยิะควบคุมมคี่าเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในเวลาเชา้ กระทัง่มคี่าสงูสดุ 31.70 วตัตท์ีเ่วลา 12:30 นาฬกิา 
สอดคลอ้งกบัความเขม้แสงเฉลีย่และก าลงัไฟฟ้าเฉลีย่ของแผงเซลลส์รุยิะทดลอง แสดงดงัภาพที ่4 

 

ภำพท่ี 4 ความสมัพนัธข์องความเขม้แสง ก าลงัไฟฟ้าของแผงเซลลส์รุยิะ และเวลา 
 
ประสิทธิภำพของแผงเซลลส์ุริยะ 
ประสทิธิภาพเฉลี่ยของแผงเซลล์สุริยะทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 16.03 ถึง 19.86 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ 

แผงเซลลส์รุยิะควบคุมมคี่าอยู่ระหว่าง 14.68 ถงึ 18.24 เปอรเ์ซน็ต ์โดยแผงเซลลส์รุยิะทัง้สองมปีระสทิธภิาพเฉลีย่
สงูสดุทีเ่วลาเดยีวกนัคอื 14.30 นาฬกิา ทีค่วามเขม้แสง 453.1 วตัตต่์อตารางเมตร แสดงดงัภาพที ่5 

 

ภำพท่ี 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะกบัเวลา 
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อภิปรำยผลกำรวิจยั 
ผลการศกึษาพบว่าอุณหภูมเิฉลี่ยของน ้าบาดาลที่ระดบัความลกึ 24 เมตรมคี่า 27.67 องศาเซลเซยีส  

ซึง่ใกลเ้คยีงกบัผลการศกึษาของ [5] และ [6] ซึง่มอีุณหภูมติ ่ากว่า 30 องศาเซลเซยีสเลก็น้อย อุณหภูมเิฉลีย่ของ
แผงเซลลส์ุรยิะทดลองทีถู่กระบายความรอ้นดว้ยน ้ามคี่าไม่เกนิ 30 องศาเซลเซยีส ใกลเ้คยีงกบัผลการศกึษาของ 
[2] ทีม่คี่าประมาณ 30 องศาเซลเซยีส ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ของแผงเซลลส์ุรยิะทดลองของงานวจิยันี้มคี่าสงูสุด 
8.88 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ใกลเ้คยีงกบัแผงเซลลส์รุยิะทีถู่กลดอุณหภูมดิว้ยระบบน ้าหยดของ [2] ซึง่มคี่า 8.60 เปอรเ์ซน็ต ์
แต่ต ่ากว่าการลดอุณหภูมดิว้ยระบบพ่นน ้าของงานวจิยัเดยีวกนัซึง่มคี่า 12.60 เปอรเ์ซน็ต ์และต ่ากว่าผลการศกึษา
ของ [3] และ [4] ทีม่คี่าสงูสดุ 14.3 และ 22.98 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเกดิจากน ้าทีถู่กพ่นลง
บนผิวหน้าของแผงเซลล์สุริยะทดลองมีมากเกินไปจนท าให้รงัสีอาทิตย์บางส่วนถูกดูดกลืนและท าให้เกิดเงา  
สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ของแผงเซลลส์รุยิะทดลองมคี่าน้อยกว่างานวจิยัอื่นทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

จากการศกึษาตลอดระยะเวลา 1 ปีพบว่ามวีนัที่ฝนตกจ านวน 43 วนั โดยในเดือนเมษายนจะมีพายุ 
ฤดูรอ้นบ่อยครัง้ และพบว่าน ้าบาดาลเกดิการปนเป้ือนเนื่องจากน ้าผวิดนิที่อยู่ใกล้กนัมคีุณภาพต ่าลง เป็นผลให ้
น ้าบาดาลมกีลิน่ไม่พงึประสงค์ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 อย่างไรกต็าม หากน าระบบท าความเยน็นี้ไปใช้ใน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ปญัหาการปนเป้ือนของน ้าบาดาลสามารถจดัการได้โดยใช้ระบบน ้าหมุนเวียน
ร่วมกบัการระบายความรอ้นดว้ยอากาศในเวลากลางคนื 
 
สรปุผลกำรวิจยั 

ผลการศกึษาสรุปไดว้่าอุณหภูมขิองน ้าบาดาลในอ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีทีร่ะดบัความลกึ 24 เมตร 
มคี่าประมาณ 27.67 องศาเซลเซียสและค่อนข้างคงที่ตลอดปี น ้าบาดาลดงักล่าวเมื่อผ่านการกรองให้สะอาด
สามารถน ามาใช้งานร่วมกบัระบบท าความเยน็ใต้พภิพที่ดดัแปลงมาจากเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนขนาด 
9,000 บทียีูไดเ้ป็นอย่างด ีและเน่ืองจากน ้าเป็นสารระบายความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจงึสามารถลดอุณหภูมแิละ
เพิม่ประสทิธภิาพของแผงเซลลส์ุรยิะได้ โดยน ้าทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 20 องศาเซลเซยีส สามารถลดอุณหภูมขิอง
แผงเซลล์สุริยะได้ประมาณ 31 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์สุริยะเพิ่มขึ้นประมาณ  
8.88 เปอร์เซน็ต์ แต่การลดอุณหภูมิโดยการพ่นน ้าลงบนผิวหน้าของแผงเซลล์สุริยะจะต้องควบคุมปรมิาณน ้า  
ให้เหมาะสมและกระจายอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากปรมิาณน ้าที่มากเกินไปจะท าให้รงัสอีาทิตย์ถูกดูดกลืนและ 
เกดิเงาบนผวิหน้าของแผงเซลลส์รุยิะ เป็นผลใหป้ระสทิธภิาพของแผงเซลลส์รุยิะลดลง 
 
กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัและอุปกรณ์ในการท าวจิยั จากบรษิทั อโิคะเทค โกลบอล จ ากดั ประจ าปี 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
และ 2) ศกึษาผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีน
เทศบาล 1 กติตขิจร อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
และแบบประเมนิความสามารถในการแก้ปญัหา สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบว่า 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย หลกัการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ระบุปญัหา (Define the Problems : D) 2) ขัน้วเิคราะหป์ญัหา (Analyze the 
Problems : A) 3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเองและกลุ่ม (Self and Group Study: S) 4) การสงัเคราะห์ความรู้ 
(Synthesis Knowledge : S) 5) สรุปและประเมินค่าค าตอบ (Summary and Evaluation the Answers : S)  
6) รายงานผล (Reporting : R) 2. ผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า 1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค LT (DA3SR Model) 
วชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัเรยีน (X̅=24.19, S.D.= 2.29) สงูกว่าก่อนเรยีน 
(X̅=11.48, S.D.= 2.34) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 2) นักเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยู่ใน
ระดบัสงู 

 
ค าส าคญั: รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค

LT ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop of Problem-Based Learning Model together with 

cooperative learning with LT (DA3SR Model) technique on Basic Electric Subjects for High School grade 
10 Students and 2)  study the use of developed learning management model.  The participants of this 
experimental research were 31 students for High School grade 10 Students of Tessaban1 Kittikachorn 
school, Mueang District, Tak, in the first semester of the 2018 academic year. They were selected by using 
cluster random sampling technique.  The research instruments consisted of The Basic Electric subjects 
achievement test and a problem- solving abilities evaluation forms.  The statistics used for data analysis 
were means, standard deviation and t-test. The research findings were as follows:  

1. The developed learning model consists of principles, objective, content, learning and evaluation. 
The learning process consists of 6 steps: 1) Define the problems: D, 2) Analyze the problems: A, 3) Self 
and Group study: S, 4) Synthesis knowledge: S, 5) Summary and Evaluation the answers: S, 6) Reporting: R  

2.  The evaluation of the developed model showed that 1)  Learning Achievement of Problem-
Based Learning Model together with cooperative learning with LT (DA3SR Model)  technique on Basic 
Electric for High School grade 10 Students.  After learning were higher than before at the statistically 
significant level .01. 2) Students have the ability to solve problems at a high level. 
 
Keywords: Learning Management Model, Problem-based learning management, Cooperative learning 

with LT Technique, Learning Achievement 
 
บทน า 

ในศตวรรษที ่21 และก าลงัเขา้สู่ศตวรรษที ่22 การส่งเสรมิและพฒันาใหผู้้เรยีนใหเ้ป็นนักแกป้ญัหาที่มี
ทกัษะและความเชี่ยวชาญในการแก้ปญัหาต่างๆ เป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง [1] เพราะทุกคน ทุกเพศ  
ทุกวยั และทุกระดบั จะต้องเกีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ปจัจุบนั จงึเป็นความท้าทายที่จะต้อง
พยายามสร้างนวตักรรม มกีารเปลีย่นแปลง มกีารแกป้ญัหา ความร่วมมอื การสร้างสรรค์ การชีน้ าก ากบัตวัเอง 
ความเป็นผูน้ า การปรบัตวั ความรบัผดิชอบ จติส านึกต่อโลก [2] ซึง่ในการศกึษาปจัจุบนัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเรยีน
การสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิอย่างมวีจิารณญาณมากขึน้ ท าใหเ้กดิแนวความคดิส าคญัทีน่ ามาใชใ้นการ
สอนในปจัจุบนั คอื แนวความคดิเรื่องการสอนให ้“คดิเป็น ท าเป็น และแกป้ญัหาเป็น” การปฏริปูการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการคดิ จงึนับเป็นกระบวนการส าคญัทีจ่ าเป็นต้องเร่งปรบัปรุงและพฒันากนัอย่าง
จริงจัง ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏริูปการเรยีนรู้ ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยได้วางแนวทางให้สถานศกึษาจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งฝึกทักษะ  
และกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหา 
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้จากการปฏบิัตใิหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง 
กระทรวงศกึษาธกิาร [3] 

การเรียนรู้โดยการใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นอกีหนึ่งวธิีสอนที่เน้นให้ผู้เรยีน 
ได้เกิดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปญัหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความต้องการที่จะศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้ โดยมผีู้สอนเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้การเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา
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เป็นฐานไม่เพียงแต่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ยังมีส่วนให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การตดิต่อสื่อสารและการท างานกลุ่ม [4] ซึง่โดยธรรมชาตขิองการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจะเป็นการร่วมมอื
กนั เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพของกจิกรรมการเรยีนรู ้จดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย  ๆ 
โดยสมาชกิแต่ละคนต้องมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้และในความส าเรจ็ของกลุ่ม ซึง่เทคนิคของการท างานร่วมกนัใน
ลกัษณะนี้เรยีกว่า การเรยีนรูร้่วมกนั (Collaborative Learning) เป็นวธิกีารทีใ่หผู้เ้รยีนไดค้น้หา ไดค้น้พบ ผูเ้รยีน 
ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัไดท้ างานร่วมกนั เพื่อช่วยกนัหาค าตอบของปญัหาที่เกดิขึน้ คุณค่าทีส่ าคญัประการหน่ึง 
ของการเรยีนรูร่้วมกนั คอื ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการแกป้ญัหาและการใหเ้หตุผล [5] 

จากการที่ผู้วจิยัได้รบัผดิชอบสอนรายวชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น (ง 31262) พบว่าผลสอบวชิางานไฟฟ้า
เบือ้งต้นในสามปีการศกึษาทีผ่่านมา พบว่าในปีการศกึษา 2559 นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 58.23 ปีการศกึษา 
2560 นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 56.78 ซึง่เป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า โดยเทยีบเกณฑก์าร
วดัผลของโรงเรยีน [6] นอกจากนี้ในปีการศกึษา 2561 นักเรยีนทีเ่รยีนในวชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้นยงัมคีะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 58.73 ซึ่งวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นนัน้ เป็นวิชาที่ต้องอาศยัความเข้าใจในทฤษฎี ซึ่งจากผลการประเมิน
ดงักล่าวชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการจดัการเรียนการสอนวชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น ยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  
คอืร้อยละ 75 นอกจากนี้ยงัพบว่านักเรยีนยงัขาดทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา และมกีารร่วมมอืกนัภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างเหมาะสม  

จากความส าคญัและเหตุผลดงัทีก่ล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อพฒันานักเรยีนให้เกดิความรู้และความเขา้ใจในการเรยีนและเพิม่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ นกัเรยีนไดม้กีารพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา รวมถงึท าใหน้กัเรยีนมี
เจตคตทิี่ดต่ีอการเรยีน โดยผูว้จิ ัยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ จะช่วยพฒันาผูเ้รยีน 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 
LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
              2. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ดว้ยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยในครัง้นี้  เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงันี้  
 1. การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 
LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

    1.1 การศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และความต้องการในการจดัการเรยีนรู ้วชิางานไฟฟ้าเบื้องต้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปจัจุบันและปญัหาของการจัดการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
พร้อมทัง้ศึกษาความต้องการเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ
สมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 1)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
โดยเป็นอาจารยท์ีส่อนแผนกวชิาช่างไฟฟ้าในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืระดบัปรญิญาตรไีม่น้อยกว่า 
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10 ปี 2) ครผููส้อน โดยเป็นผูท้ีท่ าการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ใน
ต าแหน่งปจัจุบนัไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) นักเรยีน โดยเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีน 
ที ่1 ปีการศกึษา 2560 ที่เรยีนวชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น โดยมรีายละเอยีดของการด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากแต่ละ
กลุ่ม แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะหเ์น้ือหา 
                 1.2 การพฒันาและหาคุณภาพรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอืดว้ยเทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ประกอบดว้ย  
3 ขัน้ตอน คอื 
  1) การร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค LT (DA3SR Model) โดยมกีารศกึษาเอกสารเกีย่วกบัแนวคดิทางดา้นการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
และผลการศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความต้องการเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) ซึ่งได้ข้อมูลมาจากผลการวิจยั 
ในขัน้ตอนที ่1 และไดม้กีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนรู ้เกีย่วกบัองคป์ระกอบของรปูแบบการเรยีนรู้
ของนักการศกึษา ไดแ้ก่ Anderson [7] Arends [8] ทศินา แขมมณี [9] สงัเคราะหก์ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน โดยศึกษาแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT  
จากวลัล ีสตัยาศยั [10] ทองจนัทร ์หงสล์ดารมภ์ และวลัล ีสตัยาศยั [11] Delisel [12] ส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา [13] ส านักมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู ้ [14] และไดน้ าแนวคดิของนักการศกึษาดงักล่าว 
ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัมาก าหนดเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู ้ซึง่ผลจากการด าเนินการดงักล่าวท าให้
ไดก้รอบแนวคดิในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 

         2) การประเมนิคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ จากการทีไ่ดรู้ปแบบในการจดัการเรยีนรู้
โดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหม์าเป็นรปูแบบการเรยีนรูแ้ลว้นัน้ จงึด าเนินการให ้ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาการสอนวชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น จ านวน 3 คน มปีระสบการณ์ดา้นการสอนวชิางานไฟฟ้า
เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
และการสอน จ านวน 1 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านหลักสูตรและการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการวิจยัและประเมนิผลการศกึษา จ านวน 1 คน ซึ่งมปีระสบการณ์ด้านการวิจยัและประเมนิผลการศกึษา 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีประเมนิความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเรยีนรู ้โดยใช้แบบประเมนิคุณภาพของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั โดยพจิารณาจากค่า IOC ซึง่ผลทีไ่ด ้ทุกรายการประเมนิค่าได ้
1.00 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.91   

         3) การหาค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ โดยมรีายละเอยีดของการด าเนินการ 
โดยมกีารน ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ไปท าการทดสอบก่อนเรยีนใหก้บันกัเรยีนกลุ่มทดลอง
ใช ้(Pilot Study) ซึง่ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 26 คน ทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
โดยพิจารณาจากค่า IOC ปรากฏว่าแบบทดสอบทุกข้อมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยมีค่า 
ความยากระหว่าง 0.43-0.73 และมคี่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25-0.75 มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.93  

2. การประเมนิผลรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 
    2.1 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ การศึกษาในขัน้ตอนนี้ ผู้วิจยัมุ่งศึกษาผลที่เกิดขึ้น

ภายหลงัการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ (DA3SR Model) โดยพิจารณาจากผลที่เกดิกบันักเรยีน โดยผู้วจิยั 
ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเทศบาล 1  
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กติตขิจร อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม  
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหา และไดด้ าเนินการสอน
ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ ในรายวชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น โดยจดักจิกรรมการเรยีนการสอน พรอ้มบนัทกึ
ผลการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนและกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ตอน และเมื่อหลงัจาก
เสรจ็สิน้การทดลอง ผู้วจิยัท าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) กบักลุ่มตวัอย่างด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและแบบประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหา โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และมคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.85 โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสามารถในการแก้ปญัหา คือ 1) 2.01-3.00 หมายถึง
ความสามารถในการแก้ปญัหาระดับสูง 2) 1.49-2.00 หมายถึงความสามารถในการแก้ปญัหาระดับพอใช้  
3) 1.00-1.49 หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาระดบัต ่า 
  2.2 การประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ โดยการศกึษาเอกสาร 
และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในการสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจ และก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่จะสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กรอบการประเมินตามที่ก าหนดไว้ 25 ข้อ พร้อมกบัร่างข้อค าถามตามกรอบ 
การประเมนิ โดยมลีกัษณะเป็นมาตรฐานสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 1 ฉบบั  

   1) น าแบบประเมนิความพงึพอใจที่สรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้ง
ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึง่พจิารณา
ค่า IOC ที่มคี่าตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ซึ่งจะเป็นแบบประเมนิความพงึพอใจที่มคีวามสอดคล้องกบักรอบการประเมนิ 
ปรากฏว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มคี่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ส าหรบัแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 

    2) น าไปทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/5 ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 
2560 โรงเรยีนเทศบาล 1 กติตขิจร อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก สงักดัเทศบาลเมอืงตาก จ านวน 26 คน (ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง) ซึง่ไดท้ดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้ลว้ เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคุณภาพดา้นความเชื่อมัน่ของ

เครื่องมือ โดยการค านวณหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.81 และด าเนินการจดัพมิพแ์บบประเมนิความพงึพอใจฉบบัสมบรูณ์  

   3) ประเมนิความพงึพอใจกบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/4 โรงเรยีนเทศบาล 1 
กติตขิจร อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบกลุ่ม 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 
LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
      1.1 ผลของการศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และความต้องการในการจดัการเรยีนรู้ วชิางานไฟฟ้า
เบื้องต้น พบว่านักเรยีนมคีวามต้องการในการพฒันาการจดัการเรยีนรู้ มเีทคนิคและวธิกีารสอนใหม่  ๆ ของครู  
รวมไปถึงต้องการสื่อการเรยีนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ ให้นักเรยีนได้ฝึกปฏิบตัิ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อน เน้นให้นักเรยีนได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เน้นการจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค LT  
       1.2 ผลของการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 3 ขัน้ตอนย่อย นัน้คอื  

           1) การร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ม ีรายละเอยีดดงันี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 

LT(DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 
ส่วนประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค LT (DA3SR Model) จะประกอบไปดว้ย 1. หลกัการ 2. มวีตัถุประสงค ์3. เน้ือหา 4. กระบวนการจดัการ
เรยีนรูซ้ึง่มขี ัน้ตอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอน มขี ัน้ตอนทีส่ าคญัคอื ขัน้ระบุปญัหา (Define the Problems : D) ขัน้วเิคราะห์
ปญัหา (Analyze the Problems : A) ขัน้การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและกลุ่ม (Self and Group study : S)  
ขัน้การสงัเคราะหค์วามรู ้(Synthesis Knowledge : S) ขัน้สรุปและประเมนิค่าค าตอบ (Summary and Evaluation 
the Answers : S) ขัน้รายงานผล (Reporting : R) 5. การวดัและประเมนิผล และ 6. เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้
งาน 
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          2) การประเมนิคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ซึง่สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั
นัน้คือ 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาการสอนวชิางานไฟฟ้าเบือ้งต้น จ านวน 3 คน มปีระสบการณ์ดา้นการสอนวชิางานไฟฟ้า
เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
และการสอน จ านวน 1 คน ซึง่มปีระสบการณ์ดา้นหลกัสตูรและการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
วจิยัและประเมนิผลการศกึษา จ านวน 1 คน ซึง่มปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัและประเมนิผลการศกึษาไม่น้อยกว่า  
5 ปี ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด (X̅=4.55, S.D.=0.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นแนวคดิพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรยีนรู ้  
มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งผลการประเมนิความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅=4.67, S.D.=0.47) และ 2. ผลการ
ประเมินคุณภาพของคู่มอืการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ชุดเดยีวกบัการประเมนิคุณภาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (X̅=4.67, S.D.= 0.22)  

         3) การหาค่าดชันีประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ โดยจากการน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองน าร่อง  
(Pilot Study) กบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/5 โรงเรยีนเทศบาล 1 กติติขจร จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2560 ตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 6 แผนการจดัการเรยีนรู ้ 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และน าผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 
มาหาค่าดชันีประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาขึน้ พบว่า ดชันีประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรู้ฯ มคี่าเท่ากบั 0.69 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ท าให้นักเรยีนมคีวามรู้เพิม่ขึ้น 
0.6928 คดิเป็นรอ้ยละ 69.28 

2. ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 
    2.1 ผลของการทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 
    จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ซึ่งด าเนินการโดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้และผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและผ่านการทดลองน าร่อง (Pilot Study) เพื่อศกึษาความ
เป็นไปได้ จ านวน 6 แผนการเรยีนรู้แลว้จากนัน้น าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน โดยในการจดัการ เรยีนการ
สอนด าเนินการตามกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 31 คน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สงักดักองการศกึษา เทศบาลเมืองตาก  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 ต่อไป 

    ผลของการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ แบ่งไดเ้ป็น 3 สว่นดว้ยกนัคอื  
    1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการ

จดัการเรยีนรู้ฯ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ หลงัเรยีนหลงัเรยีน 
(X̅=24.19, S.D.= 2.29) สูงกว่าก่อนเรยีน (X̅=11.48, S.D.= 2.34)ด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ กบัเกณฑร์อ้ย
ละ 75 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ หลงัจากไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
คะแนนเฉลีย่ 24.19 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 80.63  
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3. ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูผลการประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ 
การศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหา เรื่อง สร้างสรรค์โครงงานจากวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการสอนแล้ว  
ใหน้กัเรยีนจดัท าโครงงานเกีย่วกบัสรา้งสรรค์วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ กลุ่มละ 1 โครงงาน จ านวนทัง้หมด 5 โครงงาน 
ดงัปรากฏดงัตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหาของนักเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

ความสามารถในการแก้ปัญหา X̅ S.D. ระดบัความสามารถ 
สามารถระบุปญัหา 2.61 0.50 สงู 
สามารถเสนอแนวทางแกป้ญัหาทีเ่ป็นไปได ้ 2.58 0.50 สงู 

สามารถเสนอวธิกีารแสวงหาความรู ้ 2.52 0.51 สงู 

สามารถบอกประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการแกป้ญัหา 2.74 0.44 สงู 

ความสามารถในการน าเสนอ 2.71 0.46 สงู 

ค่าเฉล่ีย 2.63   0.25 สูง 
  
 จากตาราง 1 โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญัหา อยู่ในระดับสูง (X̅=2.63 , 
S.D.=0.25) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนสามารถบอกประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการแกป้ญัหา  
มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ (X̅=2.74, S.D.=0.44) รองลงมาคอื มคีวามสามารถในการน าเสนอ (X̅=2.71, S.D.=0.46) 

    2.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ โดยผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(X̅=4.54, S.D.=0.16) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นภาพรวมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ มคี่าเฉลีย่สูง
ทีส่ดุ ซึง่ผลการประเมนิความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅=4.59, S.D.=0.28) 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 
LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

   1.1 ผลการศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความต้องการเกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนรูข้องครูพบว่า ปจัจุบนันักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนัมาก ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า จากการ
สมัภาษณ์นกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนมคีวามตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้เรยีนรูใ้นการแกป้ญัหา การเรยีน
แบบร่วมมือ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการก าหนดวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกบัผู้เรียนและเนื้อหาของบทเรียน  
โดยใหน้ักเรยีนเกดิการคน้พบดว้ยตนเองทีม่กีจิกรรมการเรยีนการสอนร่วมมอืกนั ท ากจิกรรมตามบทบาทหน้าที ่  
ทีห่มุนเวยีนกนัไปของผูเ้รยีน เน้นการมสีว่นร่วมในการปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัมณัฑรา ธรรมบุศย ์[15] ทีไ่ดก้ล่าวว่า
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัด
การศกึษาในศตวรรษที ่21 โดยรูปแบบการเรยีนรู้ทีเ่กดิจากแนวคดินี้มหีลายรูปแบบเช่น การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
โดยใช้เทคนิค LT (Cooperative Learning with LT Technique) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative 
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Learning) การเรยีนรู้โดยการศกึษาค้นคว้าอย่างอิสระ ( Independent Investigation Method) การเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เป็นตน้ 

1.2 ผลการพฒันาและหาคุณภาพรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ ไดม้กีารประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ
การจดัการเรยีนรู้ ซึ่งในภาพรวมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบ
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยอาศยัแนวคดิทฤษฎีจากส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา [13] ส านักมาตรฐาน
การศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ [14] Woods [16] ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาแนวคดิดงักล่าวจะสามารถน าไปใช้
พฒันารูปแบบการเรยีนรู้  และผลการทดลองน าร่องเพื่อศกึษาความเป็นไปได ้พบว่า กระบวนการเรยีนการสอน
ของรูปแบบเป็นขัน้ตอนสามารถด าเนินการจดักจิกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง  และการตรวจสอบ
คุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผูว้จิยัไดจ้ดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ โดยยดึหลกัของทศินา แขมมณี 
[9] ที่ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) ปรชัญา ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรู้นัน้  ๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพ  
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 3) การจัดระบบ คือ มีการจัด
องค์ประกอบและความสมัพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือ
กระบวนการนัน้ 4) การอธิบายหรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง  ๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรยีนการสอนนัน้ ๆ เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ   

ผลการหาค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) ของรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ พบว่า ดชันีประสทิธผิลของรูปแบบ
การจดัการเรยีนรูฯ้ มคี่าเท่ากบั 0.69 ซึง่แสดงว่ารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้ 0.6928 คดิเป็นรอ้ยละ 69.28 ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วจิยัไดศ้กึษาและวเิคราะหแ์นวคดิ หลกัการ 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการสอนโดยปญัหาเป็นฐาน โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะที่ให้ผู้เรยีนเป็นผู้สร้าง
ความรูด้ว้ยตนเอง (Construction of Knowledge) สอดคลอ้งกบัญดาภคั กจิทว ี[17] ซึง่กล่าวว่าการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหามาเป็นตวักระตุ้นใหผู้เ้รยีนได้ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูล
ดว้ยตนเอง เพื่อน าไปสูก่ารแกป้ญัหาโดยจะแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกนัศกึษาและอภปิรายปญัหา  

2. ผลการประเมินรูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค LT (DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

    2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการเปรยีบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีผู่้วจิยั
สรา้งขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูว้จิยัไดศ้กึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาของ
ครแูละนกัเรยีนในการจดัการเรยีนรูว้ชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ นอกจากน้ียงัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบ และการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานมาสร้างกรอบแนวคดิในการวจิยั  
มกีารร่าง ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน นอกจากนี้มกีารน ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ 
ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองน าร่อง (Pilot Study)  
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ านวน 26 คน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ก่อนน ามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ Illinois Mathematics and 
Science Academy [18] ทีไ่ดใ้หค้ าจ ากดัความของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานว่า เป็นวธิกีารทางการศกึษาวธิี
หน่ึงที่จดัหลกัสูตรและการสอน โดยใช้ปญัหาที่สร้างขึน้ที่มแีนวตอบอย่างหลากหลาย (Ill-Structured) นักเรยีน
จะต้องค้นและประยุกต์ความรู้ในวิชาต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการหาค าตอบ โดยที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียง  
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ผูแ้นะน าเท่านัน้ การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐานจะท าให้นักเรยีนมพีฒันาการดา้นความคดิแบบมวีจิารณญาณ  
การแกป้ญัหา การตัง้สมมตฐิาน การเชื่อมโยงขอ้มูล การทดลอง การหาค าตอบและพจิารณาเลอืกค าตอบทีต่รงกบั
เงื่อนไขของปญัหาหลกัใหม้ากทีส่ดุ  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 
พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ หลงัจากไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 24.19 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80.63 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ ผู้วจิยัไดค้ านึงถึง ลกัษณะของการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน สอดคล้องกบั 
มณัฑรา ธรรมบุศย ์[15] ทีไ่ดก้ าหนดลกัษณะทีส่ าคญัของการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน คอื ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
ของการเรยีน (Student-Centered Learning) การเรยีนรูเ้กดิในกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ขีนาดเลก็ ผูส้อนเป็นผูอ้ านวยความ
สะดวก (Facilitator) หรอืเป็นผูใ้หค้ าแนะน า (Guide)  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลผลการประเมนิความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรยีน พบว่า โดยภาพรวม
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา อยู่ในระดบัสงู (X̅=2.63, S.D.=0.25) ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานนัน้เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็นเครื่องมือ วางแผนและการลงมือปฏิบตัิ  
โดยมผีูส้อนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ดว้ยวธิกีารดงักล่าวจะสามารถใหน้กัเรยีน
เกิดความสามารถในการแก้ปญัหาได้ ผู้วิจ ัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนสอน 
ในศตวรรษที ่21 โดยยดึหลกัการเรยีนรู้โดยสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง การเรยีนรู้แบบร่วมมอื การเรยีนรูแ้บบ
กระบวนการกลุ่ม การใช้ปญัหาเป็นฐาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
ของ Constantine and Washington [19] ก าหนดบทบาทของผูเ้รยีนในการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานคอื ปฏบิตัิ
จดัการเวลาที่ด ีเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม มปีฏสิมัพนัธ์อย่างเต็มที่และอสิระ ยงัได้มขียายผลการใช้รูปแบบการ
จดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้หลงัจากเสรจ็สิน้การสอนแลว้ โดยให้นักเรยีนน าเสนอโครงงานเกีย่วกบัสร้างสรรค์
วงจรไฟฟ้า กลุ่มละ 1 โครงงาน ได้โครงงานทัง้หมด 5 โครงงาน สอดคล้องกบัทิศนา แขมมณี [9] ที่กล่าวว่า  
การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานเป็นการจดัสภาพการณ์การเรยีนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็นเครื่องมอื หรือผู้สอนอาจจดั
สภาพการณ์ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหา ฝึกกระบวนการวเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ พบว่า ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(X̅=4.54, S.D.=0.16) ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานได้พฒันามาจาก
ความคดิของ Dewey นกัการศกึษาของอเมรกินั ซึง่ Dewey กล่าวว่าในการเรยีนผูเ้รยีนควรจะน าเสนอปญัหาในชวีติ
จรงิและช่วยในการคน้หาค าตอบและสมบูรณ์นัน้จะเหมาะสมกบัการเรยีนรู ้2 ประเภท คอื การเรยีนทีม่ผีูเ้รยีนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Center) และการเรยีนรู้แบบเอกตัภาพ (Individualized Learning) ซึ่งมวีธิกีารในการจดัการ
เรียน ดงันี้ Gagne and Other [20] 1. จดัแผนการเรียนอย่างอิสระ (Independent Study Plans) เป็นการตกลง
ร่วมกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการก าหนดจุดประสงค์การเรียน จากนัน้ผู้เรียนท ากิจกรรมเองอย่างอิสระ  
แลว้มาประเมนิผลการเรยีน 2. การศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Directed Study) ผู้สอนอาจก าหนดจุดประสงค์ให้หรอื
ก าหนดจุดประสงคร์่วมกนั จากนัน้ผูส้อนเตรยีมเอกสาร แหล่งทรพัยากรการเรยีนให ้เมื่อสิน้สดุการเรยีนต้องท าการ
ทดสอบ 3. การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student-Center Learning) ผู้เรียนก าหนด
จุดประสงคก์ารเรยีนเอง ผูเ้รยีนประเมนิตนเองเมื่อเรยีนบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ 4. การเรยีนตามอตัราการเรยีนรูข้อง
ตนเอง (Self-Pacing) เป็นการเรียนที่ผู้สอนก าหนดจุดประสงค์ให้และมีการเรียนพร้อม  ๆ กนั ซึ่งผู้เรียนได้รับ
เอกสารอุปกรณ์เหมือน ๆ กัน ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนของแต่ละคน  
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และ 5. ผู้เรยีนก าหนดวธิกีารสอน (Student-Determined Instruction) ผูเ้รยีนสามารถก าหนดวธิกีารเรยีนการสอน
ด้วยตนเอง สามารถเลือกจุดประสงค์ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ จัดตารางเรียนเอง ก าหนดอัตราการเรียน  
การประเมนิผลไดเ้อง 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดพ้ฒันาขึน้มา ประกอบดว้ย หลกัการ มวีตัถุประสงค ์เน้ือหา กระบวนการ 
จดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใชง้าน โดยกระบวนการจดัการเรยีนรู้มขี ัน้ตอน
ทัง้หมด 6 ขัน้ตอนทีส่ าคญัคอื 1) ขัน้ระบุปญัหา (Define the Problems: D) 2) ขัน้วเิคราะหป์ญัหา (Analyze the 
Problems: A) 3) ขัน้การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและกลุ่ม (Self and Group Study : S) 4) ขัน้การสงัเคราะห์
ความรู ้(Synthesis Knowledge : S) 5) ขัน้สรุปและประเมนิค่าค าตอบ (Summary and Evaluation the Answers 
: S) 6) ขัน้รายงานผล (Reporting : R)  
 2. ประเมนิผลรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 
LT(DA3SR Model) วชิางานไฟฟ้าเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่า 

    1) นักเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

    2) นักเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (DA3SR Model) วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา อยู่ในระดบัสงู นกัเรยีนมคีวามสามารถ 
ในการแก้ปญัหาเรื่อง สร้างสรรค์โครงงานจากวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 หลงัจาก 
การจดัการเรยีนรู ้ 

    3) ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ฯ โดยผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของนกัเรยีน ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X̅=4.54, S.D.=0.16)  
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรู้

แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 และ 2) ประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  
ที่พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนตากพิทยาคม จงัหวดัตาก ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 39 คน 1 ห้อง ซึ่งไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอื 
ทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส แบบประเมนิ
ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม และแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาขึน้ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และการวัดและประเมินผล โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน (PNICFP Model)  
คอื 1) ขัน้ตัง้ปญัหาทีท่า้ทาย (A Challenging Problem or Question: P) 2) ขัน้ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการรู ้(Need 
to Know: N) 3) ขัน้แสวงหาความรู้และนวตักรรม (Inquiry & Innovation: I) 4) ขัน้เรยีนรูแ้ละตดัสนิใจ (Student 
Voice and Choice: C) 5) ขัน้สะท้อนกลบัและปรบัปรุง (Feedback & Revision: F) 6) ขัน้น าเสนอสู่สาธารณะ 
(Publicly Present Product: P) 2. ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรู้
แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า 1) นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .01 2) นกัเรยีนมทีกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สงู
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X =4.53, S.D.=0.14) 
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ค าส าคญั: รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  การเรยีนรูแ้บบรวมพลงั  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 

 
Abstract 

 The purpose of this research were to 1) develop of the learning process model for the lesson on 
"electric current" in physics subject based on project-based learning focus on collaborative learning for 
high school grade 11 students and 2) The evaluation of the learning process model. The participants of 
this experimental research were 39 students for high school grade 11 students of Takpittayakom school, 
Mueang District, Tak, in the 2nd semester of the 2018 academic year.  They were selected by using 
simple random sampling technique. The research instruments consisted of The electric current 
achievement test, A learning and innovation skills evaluation forms and a questionnaire of student ’ 
opinions on the learning process model.  The statistics used for data analysis were means, standard 
deviation, and t-test dependent. The research findings were as follows: The developed learning model 
consists of principles, objective, content, learning process and evaluation. The learning process consists 
of 6 steps (PNICFP Model): 1) A Challenging Problem or Question: P, 2) Need to know: N, 3. Inquiry & 
Innovation: I, 4) Student Voice and Choice: C, 5) Feedback & Revision: F, 6) Publicly present product: P 
The results of the study using of the developed model showed that 1) Learning Achievement of Project-
based learning focus on collaborative learning Model on The electric current for high school grade 11 
students.  After learning more than before at a statistically significant level . 01.  2)  A learning and 
innovation skills of Project-based learning focus on collaborative learning Model on The electric current 
for high school grade 11 students. After learning more than before at a statistically significant level .01. 
3) The student opinions on the learning process model at the highest level. 
 
Keywords: Learning Process Model, Project-Based Learning Process, Collaborative Learning, Learning 

Achievement, Learning and Innovation Skills 
 
บทน า 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัแนวคิดของการจดัการเรยีนรู้ ในปจัจุบนั “ทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21” คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ซึง่เป็นการจดัการเรยีน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนเป็นผู้ก าหนดสิง่ที่ต้องการเรยีนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ฝึกการวางแผนการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ การลงมอืปฏบิตัติามแผนและการสรุปผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถ  
คดิเป็น ท าเป็น แก้ปญัหาเป็น และมทีกัษะในการค้นควา้หาความรู ้ครูท าหน้าทีเ่ป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้รยีน วางแผน จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนมโีอกาสพฒันาทกัษะความรู ้และความสามารถในการ
เรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีม การค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนการจดักระท าข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอ 
นกัเรยีนจะมบีทบาทเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้เพราะไดค้ดิ ได้ท า ไดแ้กป้ญัหา ไดต้ดัสนิใจ ครจูะมบีทบาทเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ พร้อมกบัเรยีนรู้ร่วมกนัไปกบัผู้เรยีน บรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  
โดยแท้จริง เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ ในปี ค.ศ. 2008 รฐั West Verginia เป็นรฐัที่เป็น
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ผูน้ าในการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานและไดม้กีารทดลองและศกึษาวจิยั อย่างกวา้งขวาง
ในรฐันี้ ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยพฒันานักเรยีนใหเ้กดิทกัษะในศตวรรษ 
ที่ 21 [1] การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสม์ที่อาศัย
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืช่วยในการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ความรู ้น าเสนอและแสดงผลดว้ยระบบสื่อ
ต่างๆ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ ท าให้การเรียนยุคใหม่ประสบความส าเร็จ เปลี่ยน
พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากเฉื่อยชามาเป็นการเรยีนรูแ้บบมชีวีติชวีา มกีารแสวงหา มทีกัษะในการเลอืก
รบัขอ้มลู [2] นอกจากนี้การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสรมิความสามารถของผู้เรยีนในทกัษะด้านการเรยีนรู ้เพื่อให้สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงที่มคีวาม
ซบัซอ้นมากขึน้ ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะการเรยีนรูแ้ละการคดิทีจ่าเป็นในศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ การคดิ
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปญัหา (Critical Thinking and Problem Solving) ซึ่งต้องอาศยัการสบืเสาะ 
และไตร่ตรองหาวธิกีารแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย ประกอบกบัสภาพการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สะทอ้นคุณภาพ
การศึกษาจากผลการวดัการรู้วิทยาศาสตร์ (science literacy) จากผลการสอบ PISA ผลการประเมินที่ผ่านมา  
ปี พ.ศ. 2552 พบว่า นักเรยีนไทยประมาณ รอ้ยละ 43 มคีวามรูแ้ละทกัษะทางวทิยาศาสตรต์ ่ากว่าระดบัพื้นฐาน  
มเีพยีงรอ้ยละ 23 ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะทางวทิยาศาสตรส์งูกว่าระดบัมาตรฐาน มอีนัดบัต ่ากว่าประเทศเพื่อนบา้น 
ที่เขา้โครงการ ได้แก่ ฮ่องกง สงิคโปร ์ไต้หวนั ญี่ปุ่น เกาหล ีและมาเลเซยี และสูงกว่าอนิโดนีเซยีเพยีงประเทศ
เดยีว และถงึแมว้่าคะแนนการรูเ้รื่องวทิยาศาสตร ์ปี พ.ศ. 2555 จะมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้ แต่อย่างไรกต็าม คะแนน
ยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าครึง่ระดบั [3] และจากการจดัการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2560-2561 พบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน ในผลการเรยีนรูข้อ้ที ่11 ทีก่ าหนดไวว้่าวเิคราะห์และหาปรมิาณทางไฟฟ้า 
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย พบว่านักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ในรายวชิาฟิสกิส ์อยู่ในระดบัต ่า คดิเป็นรอ้ยละ 34.90 [4] เมื่อพจิารณาจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา
ฟิสกิสต์ามขอ้มูลขา้งตน้ ซึง่จากผลการประเมนิดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึน ามาวเิคราะหส์าเหตุทีท่ าใหส้่งผลต่อการ
เรยีนรูใ้นเรื่องไฟฟ้ากระแสทีม่คีะแนนเฉลีย่ ค่อนขา้งต ่า ซึง่สาเหตุของปญัหาพบว่า เกดิจากความสามารถในการ
เรยีนรู้ที่แตกต่างกนั และวชิาฟิสกิส์มเีนื้อหาค่อนขา้งยาก เน้นความเขา้ใจการประยุกต์ใช้ การจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ขาดวธิีการสอนที่เน้นการคดิ การพฒันาทกัษะและนวตักรรม ท าให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า 
และขาดทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้พฒันาการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีในรายวชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงนัน้มเีน้ือทีเ่น้นทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ
จงึควรพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์
ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนอย่างมรีะบบ   

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการวจิยั เรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์
เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

2. เพื่ อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวิธีการวิจัย
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั 
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   
 1) ศกึษา สงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และผลการวจิยั เพื่อน ามาพฒันารปูแบบฯ  

      ศกึษา คน้คว้าเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้แนวทางและนโยบาย
การจดัการเรยีนรู้ สภาพการจดัการเรียนรู้/การจดัการเรียนการสอนของครู วชิาฟิสกิส์ของ Joyce and Weil [5] 
Bardo and Hartman [6] Anderson [7] Arends [8] ทิศนา แขมมณี [9] จากนัน้ได้น าแนวคิดที่สอดคล้องกนัมาก าหนด
เป็นองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งจะได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ของ
รปูแบบ เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ นอกจากนี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาและวเิคราะห์
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
การจดัการเรยีนรู้แบบรวมพลงั โดยศึกษาแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จาก Bender & Waller [10]  
ทศินา แขมมณี [9] ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาและกระทรวงศกึษาธกิาร [11] วจิารณ์ พาณิช [12] ดุษฎ ีโยเหลา
และคณะ [13] และ Erik M. Francis [14] ดว้ยแบบวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ด้จาก
การสงัเคราะหเ์อกสาร น ามาท าการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน ามาเป็นประเดน็ในการร่างรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยน าเสนอผลการวเิคราะหโ์ดยการพรรณนาวเิคราะห ์
 2) ร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่อง
ไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากขัน้ตอน 1) มาท าการก าหนดกรอบ ยกร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
 3) การประเมนิคุณภาพของร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั วิชาฟิสกิส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ประกอบดว้ย ครผููส้อน ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญดา้นวชิาฟิสกิส ์ผูเ้ชีย่วชาญทีม่หีน้าที่
เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลกัสตูรและการสอนและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา รวมจ านวน 5 ท่าน ด้วยแบบประเมนิ
รูปแบบที่ประกอบด้วยประเดน็ในการประเมนิในการวพิากษ์รูปแบบ จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความเหมาะสม  
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ รวม 5 ด้าน จ านวน 24 ข้อ และส่วนที่เป็นข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์และให้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม ผู้วจิยัน าแบบประเมนิคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึน้ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อพจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาตามวตัถุประสงค์ของการประเมินรูปแบบ โดยพจิารณาจากค่า IOC 
ซึง่ผลปรากฏว่า ทุกรายการประเมนิได้ค่าระหว่าง 0.80-1.00 การวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการโดยการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลทีไ่ดม้า โดยพจิารณาความครบถ้วน  ความสมบูรณ์และความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้
น าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห ์
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หลงัจากตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 และคู่มือการใช้รูปแบบฯโดยการ
วพิากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบและคู่มือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จนไดรู้ปแบบ
และคู่มอืการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรู้แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่อง
ไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ฉบบัสมบรูณ์ 
 4) การหาค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั วชิาฟิสกิส ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์
มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 เลอืก จ านวน 30 ขอ้ ดว้ยน าไปทดลองน าร่อง (Pilot Study) กบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 45 คน โรงเรยีนตากพิทยาคม อ าเภอเมืองตาก 
จงัหวดัตาก เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิล แลว้น าไปจดัท าฉบบัสมบรูณ์เพื่อไปทดลองใชใ้นขัน้ตอนต่อไป 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินรปูแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบ
รวมพลงั วิชาฟิสิกส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2.1 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5 จ านวน 39 
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม 
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดว้ย 
 1. แบบทดสอบวดัความรูเ้กีย่วกบัไฟฟ้ากระแส มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 
ข้อ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
โดยมคี่าความยากระหว่าง 0.26-0.67 และมคี่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.22-0.71 จากนัน้น าค่าไปหาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิกีารของโลเวทท ์(Lovett) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.94 
 2. แบบประเมนิทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ประเมนิก่อนเรยีนและหลงัการเรยีนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ โดยครผููส้อนเป็นผูป้ระเมนิ มลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมี
ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
ได้ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบความรู้ แบบประเมนิทกัษะการเรยีนรู้ 
และนวตักรรม ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) วเิคราะหค์วามแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการสอนดว้ยรูปแบบการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั โดยใช ้t-test แบบ Dependent Samples   

2.2 การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้น
การเรียนรู้แบบรวมพลัง วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 39 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรยีนตากพิทยาคม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตาก ซึ่งได้มาโดยวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยแบบประเมนิความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้า
กระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มคี่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.82 วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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ผลการวิจยั 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ผลการด าเนินการในขัน้ตอนนี้ ประกอบดว้ย 
ผลการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน คอื  
       1) ผลการศกึษา สงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าไปพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้    
 จากการพัฒนาพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค ์
เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัและประเมนิผล โดยมกีจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน ซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน (PNICFP Model) คอื  
      1) ขัน้ตัง้ปญัหาทีท่า้ทาย (A Challenging Problem or Question: P) เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสงสยัและน าไปสูก่ารวางแผนพฒันากจิกรรมหรอืโครงงาน เริม่จากการก าหนดความคดิรวบยอดทีส่ าคญัแลว้
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในบทเรยีนกบัสิ่งที่ผู้เรยีนอาจพบเจอในชวีติประจ าวนั ซึ่งต้องให้ผู้เรยีนได้มกีาร
ตดัสนิใจและจดัการกบัสถานการณ์และบรบิททีก่ าหนดใหง้่ายต่อการเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่ สามารถ  
ที่จะค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ผู้สอนมอบปญัหาหรือสร้างความสนใจให้กบัผู้เรยีน โดยน าเสนอโจทย์ปญัหา 
ในลกัษณะโจทยป์ลายเปิด เพื่อใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการก าหนดโจทยป์ญัหาทีท่า้ทายต่อการเรยีนรู ้ 
      2) ขัน้ก าหนดประเดน็ที่ต้องการรู้ (Need to know: N) เป็นขัน้ตอนที่สมาชิกของในกลุ่ม รวมทัง้
ผู้สอนมีความชัดเจนร่วมกันว่า ค าถาม ปญัหา ประเด็น ความท้าทายของกิจกรรมหรือโครงงานคืออะไร  
และเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไร จากนัน้สมาชกิในกลุ่มร่วมกนัก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการเรยีนรู ้ 
      3) ขัน้แสวงหาความรูแ้ละนวตักรรม (Inquiry & Innovation: I) ขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนหรอืสมาชกิในกลุ่ม
ร่วมกนัวางแผน โดยระดมความคิด อภิปรายหารอืข้อสรุปของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ จากนัน้
นักเรยีนร่วมมอืกนัลงมอืปฏบิตัิในการแสวงหาความรู้ และร่วมกนัเขยีนขอ้สรุปที่ได้จากการเรยีนรู้และแสวงหา
ความรู ้  
      4) ขัน้เรียนรู้และตัดสินใจ (Student Voice and Choice: C) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่
เรยีนรู้จากการท ากจิกรรม โครงงาน โดยผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้วเิคราะห์ ตดัสนิใจน าไปสู่
ขอ้สรุปสิง่ทีเ่รยีนรู ้ 
      5) ขัน้สะท้อนกลับและปรับปรุง (Feedback & Revision: F) เป็นขัน้ตอนที่สมาชิกในกลุ่มจะ
ทบทวนการเรยีนรู้โดยเน้นการทบทวนว่างานหรือกจิกรรม หรอืพฤตกิรรมแต่ละขัน้ตอนไดใ้ห้บทเรยีนอะไรบา้ง  
มกีารทบทวนไตร่ตรอง ใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัน าไปสูก่ารปรบัปรุงพฒันาใหด้ขีึน้  
      6) ขัน้น าเสนอสู่สาธารณะ (Publicly Present Product: P) เป็นการน าเสนอผลการเรียนรู ้ 
โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชัน้และนักเรียนอื่น  ๆ  
ในโรงเรยีนได้ร่วมชื่นชมผลงานและเรยีนรู้กจิกรรมที่ผูเ้รยีนปฏิบตัิในการท ากจิกรรมหรอืโครงงาน ดงัภาพที่ 1 
ต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์ 
เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 
     2) ผลการประเมนิคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ

รวมพลัง วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 และคู่มือการใช้รูปแบบที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้ น  

โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.59, S.D.=0.42  
และ X =4.67, S.D.=0.22 ตามล าดบั)  
       3) ผลการหาค่าดชันีประสทิธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการ
เรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.57 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 0.5773 คดิเป็นรอ้ยละ 57.73 
   2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
                 1) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรูปแบบ
การจดัการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลงั วิชาฟิสกิส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ปรากฏดงัตารางที ่1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่5 
การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรยีน 39 30 11.38 2.23 23.01** .00 
หลงัเรยีน 39 30 24.28 2.22 

**p<.01 
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 จากตารางที ่1 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
ก่อนเรยีน X =11.38, S.D.=2.23 และหลงัเรยีน X =24.28, S.D.=2.22 เมื่อทดสอบความแตกต่างดว้ยสถติทิดสอบ
ที (t-test) พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
           2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมก่ อนเรียนและหลังเรียน 
ดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ปรากฏผลดงัตารางที ่2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการ 
เรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่5 
การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรยีน 39 5 2.68 0.18 36.32** .00 
หลงัเรยีน 39 5 4.54 0.19 

**p<.01 
 
             จากตารางที ่2 พบว่า ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 5 ก่อนเรยีน X =2.68, S.D.=0.18 และหลงัเรยีน X =4.54, S.D.=0.19 เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ
ทดสอบท ี(t-test) พบว่า หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    3) ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
เน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

     พบว่า ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
เน้นการเรยีนรู้แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X =4.54, S.D.=0.16) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรูแ้บบรวมพลงั 
วิชาฟิสิกส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5   
    ผู้วิจยัศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ของนักเรยีนมาเป็นขอ้มูล
พื้นฐานส าหรบัการสร้างรูปแบบการพฒันาการจดัการเรยีนรู้ โดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ การจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน วดัผลและประเมนิผล และการน าไปใช ้ซึง่จะตอ้งปรบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้หม้คีวามเหมาะสม
แก่ผูเ้รยีนตามสภาวการณ์ รวมทัง้ใชเ้ทคนิควธิกีารทีน่่าสนใจ จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ผูเ้รยีนมี
กจิกรรมร่วมกนั มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั เรยีนรู้ในการแก้ปญัหา เน้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิ 
ใชส้ื่อ อุปกรณ์ทีม่คีวามน่าสนใจ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ าเสนอผลงาน เพราะว่าในการจดัการเรยีนการสอน
ในศตวรรษที ่21 นัน้ มคีวามเชื่อว่าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนไดส้รา้งความรูท้ีเ่ป็นของตนเองขึน้มาจากความรู้



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1035 
 

ทีม่อียู่เดมิหรอืความรูท้ีร่บัเขา้มาใหม่ ใหผู้้เรยีนได้มกีารปฏบิตัิเอง สร้างความรูท้ีเ่กดิจากความเขา้ใจของตนเอง
และมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้มากขึน้ สอดคลอ้งกบัพมิพนัธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยนิดสีุข [15] ทีไ่ดก้ล่าวว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เป็นการศกึษาเพื่อคน้พบความรูใ้หม่ สิง่ประดษิฐใ์หม่ และวธิกีารใหม่ดว้ยตวันักเรยีน
เอง โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์โดยมคีรเูป็นผูแ้นะน าใหค้ าปรกึษา 
          ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรู้แบบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์
เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาขึน้โดยศกึษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรยีนรู้แบบรวมพลงั และแนวคิดจากผู้สอนวทิยาศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รวมทัง้งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งช่วยให้ผู้วิจยัสามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ นอกจากนี้มกีารปรบัปรุง
รูปแบบ โดยรูปแบบที่พฒันาขึ้นผู้วิจยันัน้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ เนื้อหา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัและประเมนิผล โดยมกีจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน (PNICFP Model) คือ 1) ขัน้ตัง้ปญัหาที่ท้าทาย (A Challenging Problem or 
Question: P) 2) ขัน้ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการรู ้(Need to Know: N) 3) ขัน้แสวงหาความรูแ้ละนวตักรรม (Inquiry 
& Innovation: I) 4) ขัน้เรียนรู้และตัดสินใจ (Student Voice and Choice: C) 5) ขัน้สะท้อนกลับและปรับปรุง 
(Feedback & Revision: F) 6) ขัน้น าเสนอสูส่าธารณะ (Publicly present product: P) เพราะว่ารปูแบบการจดัการ
เรยีนรู้ที่พฒันาขึน้ควรเป็นแบบแผน กลยุทธ์ หรอืเทคนิคที่ใช้ในการจดักระบวนการเรยีนการสอนที่เป็นล าดบั
ขัน้ตอนประกอบดว้ยแนวคดิ และหลกัการของรูปแบบ จุดประสงคข์องรูปแบบ เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
และการวดัผลและประเมนิผล ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Joyce and Weil [5] ทีก่ล่าวว่าองคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 5 ประการ คอื 1. แนวคดิ และหลกัการของรูปแบบ 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ
การเรยีนรู ้3. เนื้อหา 4. กจิกรรมการเรยีนการสอน และ 5. การวดัและประเมนิผล  

2) ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวม
พลงั วชิาฟิสกิส ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และคู่มอืการใชรู้ปแบบที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 5 คน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X =4.59, 4.67, S.D.=0.42, 0.22 ตามล าดบั) 
เนื่องมาจากการที่ผู้วิจ ัยได้ออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐานโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีจาก 
Bender & Waller [10], ทิศนา แขมมณี [9], ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาและกระทรวงศึกษาธิการ [11] 
วจิารณ์ พาณิช [12] ดุษฎ ีโยเหลา และคณะ [13] และ Erik M. Francis [14] จงึท าใหผ้ลการประเมนิคุณภาพของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน วชิาฟิสกิส ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และคู่มอืการใช้
รูปแบบที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรฐัพล จนิะวงค์ และสมศกัดิ ์อรรคทมิากูล [16] ซึง่ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพ
ของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูร้่วมมอืกนัเรื่องสายอากาศไมโครเวฟ 
ส าหรบัการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก (X =4.23, S.D.=0.56) 
 3) ผลการหาค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบ
รวมพลงั วชิาฟิสกิส ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.57 ซึง่แสดงว่ารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูท้ี่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ท าให้นักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 0.5773 คดิเป็นรอ้ยละ 57.73 เนื่องมาจากผู้วจิยัไดศ้กึษา
และวเิคราะหแ์นวคดิ หลกัการ ทฤษฎเีกีย่วกบัการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน  โดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
ลกัษณะที่ให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูด้้วยตนเอง (Construction of Knowledge) ซึ่งสอดคลอ้งกบั Thomas [17]  
ที่กล่าวว่า โครงงานเป็นฐาน เป็นแนวทางการเรยีนรู้ที่มกีารจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเองจากโครงงานเชงิประจกัษ์ 
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ผ่านกจิกรรม การอภปิรายตอบโต ้การท างานทีเ่ป็นอสิระและความร่วมมอืเป็นทมีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินรปูแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบ
รวมพลงั วิชาฟิสิกส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2.1 การประเมินรปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรูแ้บบรวมพลงั 
วิชาฟิสิกส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานเน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เพราะผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนมาเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ส าหรบัการสรา้งรูปแบบการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ซึง่จะต้องปรบัรูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้หม้คีวามเหมาะสม
แก่ผู้เรียนตามสภาวการณ์ รวมทัง้ใช้เทคนิควิธีการที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ยงัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ และการจดัการเรยีนการสอน
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานมาสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั มกีารยกร่าง ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ
และมกีารน ารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้และผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและปรบัปรุงแกไ้ข
แล้วไปทดลองน าร่อง (Pilot Study) เพื่อศกึษาความเป็นไปได้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/7 โรงเรยีนตาก
พทิยาคม จ านวน 45 คน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 ก่อนน ามาใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง ในการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ยงัเน้นการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาค าตอบในสิง่ที่ผู้เรยีนอยากรู้หรือสงสยัด้วยวธิีการต่าง  ๆ  
อย่างหลากหลายเป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่ผู้เรยีนได้เลอืกตามความสนใจของตนเองหรอืของกลุ่ม สอดคล้องกบั 
Benden & Waller [10] การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (PBL) ซึ่งเป็นการรวมทักษะที่หลากหลายรวมไว้ด้วยกัน  
เป็นทกัษะที่มอียู่ในโลกแห่งความจรงิ การตัง้ค าถาม(Driving Question) กระบวนการเสาะแสวงหาความรูใ้นเชงิ
ลกึด้วยตนเอง (In-Depth Inquiry) การฝึกทักษะ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้
ปรับปรุงและแก้ไขปญัหา สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา เพ็ญไพบูลย์ [18] ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การพฒันาการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส ์โดยใชโ้ครงงานของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก 
ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มนีกัเรยีนรอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็ คดิเป็นรอ้ยละ 50 2) นกัเรยีน
มคีะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสโ์ดยใช้โครงงาน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 3) นกัเรยีนมทีกัษะในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุกดา้นอยู่ในระดบัด ีจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
จงึสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
        ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเปรยีบเทยีบทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบ
การจดัการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลงั วิชาฟิสกิส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 พบว่า ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรมของนักเรยีนที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั .01 เพราะว่าการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อให้นักเรยีนเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะของตนเอง 
ในดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมไดต้ลอดชวีติ ใชห้ลกัการว่า ต้องมกีารเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนร่วมสรา้งความรูเ้อง นัน่คอื 
เรยีนรูโ้ดยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัวจิารณ์ พานิช [12] ทีไ่ดก้ล่าวว่า การเรยีนรูท้กัษะในการ
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เรยีนรูแ้ละทกัษะในการสรา้งการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ (นวตักรรม) ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ๆ คอื 1) การ
คดิอย่างมีวจิารณญาณ 2) การสื่อสารและความร่วมมือ 3) การรเิริม่สร้างสรรค์และนวตักรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
จรยิา พชิยัค า [19] ที่ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูท้กัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ครูผู้สอนสามารถออกแบบได้
โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning: PBL) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือท า
โครงงาน ส่งเสรมิแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้ สร้างจนิตนาการ มีการระบุปญัหาที่เผชญิอยู่ แสวงหาการเรยีนรู้
นวตักรรม เพื่อลงมือแก้ปญัหาด้วยตนเอง ฝึกการท างานเป็นทีม โดยครูผู้สอนคอยเป็นผู้สนับสนุนและให้การ
ยอมรบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละความตัง้ใจท างานของผูส้อน 

2.2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเน้นการเรียนรูแ้บบรวมพลงั วิชาฟิสิกส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
               ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเน้น
การเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาฟิสกิส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X =4.54, S.D.=0.16)  
ทีเ่ป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่รา้ง
องค์ความรูด้้วยตนเอง มกีารท างานเป็นทมี เน้นการมสี่วนร่วม สอดคลอ้งกบั Thomas [17] ที่กล่าวว่า การสอน
แบบโครงงานเป็นวธิกีารสอนที่มปีระสทิธภิาพ ช่วยเพิม่ทกัษะกระบวนการคดิของผู้เรยีน รวมทัง้ช่วยเพิม่ทักษะ
การคดิของผูเ้รยีน รวมทัง้ช่วยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัสริพิร ศรสีมวงษ์ [20] ทีพ่บว่า 
การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นลกัษณะกจิกรรมกลุ่ม ซึ่งนักเรยีนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เจตคติ   
ความคดิเหน็ร่วมกนั ช่วยเหลอืกนั และรูจ้กัแบ่งหน้าที่กนัท า นักเรยีนจงึรูส้กึอบอุ่นและรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม 
จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา กจิกรรมการเรยีน
การสอน และการวดัและประเมนิผล โดยมกีจิกรรมการเรยีนการสอนประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน (PNICFP Model) 
คอื 1) ขัน้ตัง้ปญัหาทีท่า้ทาย (A Challenging Problem or Question: P) 2) ขัน้ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการรู ้(Need 
to Know: N) 3) ขัน้แสวงหาความรู้และนวตักรรม (Inquiry & Innovation: I) 4) ขัน้เรยีนรูแ้ละตดัสนิใจ (Student 
Voice and Choice: C) 5) ขัน้สะท้อนกลบัและปรบัปรุง (Feedback & Revision: F) 6) ขัน้น าเสนอสู่สาธารณะ 
(Publicly Present Product: P)   

2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง  
วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 พบว่า  

   1) นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
เน้นการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั วชิาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้ากระแส ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   2) นักเรยีนมทีกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น  
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (X =4.53, S.D.=0.14) 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประมาณค่าความยาวรนัเฉลีย่โดยวธิสีมการปรพินัธ์เชงิตวัเลข ส าหรบัแผนภูมิ
ควบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงเลขชีก้ าลงั การแจกแจงลาปลสั การแจก
แจงโลจสิติกส์ และการแจกแจงพาเรโต โดยประมาณค่าความยาวรนัเฉลี่ย โดยวธิีสมการปรพินัธ์เชงิตวัเลขด้วยวธิี
กฎของซมิป์สนั วธิกีฎค่ากลาง วธิกีฎสีเ่หลีย่มคางหมู และวธิกีฎเกาส ์นอกจากน้ีท าการเปรยีบเทยีบค่าความยาวรนัเฉลีย่
ที่ได้จากวธิีสมการปริพนัธ์เชงิตัวเลขกบัวิธจี าลองมอนติคาร์โล ผลการวจิยัพบว่า ค่าความยาวรนัเฉลี่ยที่ได้จากวิธี
สมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลขโดยวธิกีฎของซมิป์สนั วธิกีฎค่ากลาง วธิกีฎสีเ่หลีย่มคางหมู และวธิกีฎเกาส ์มคี่าใกลเ้คยีงกบั
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากวธิจี าลองมอนตคิารโ์ล โดยมคี่าสมับูรณ์ของเปอร์เซน็ต์ความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 5 นอกจากนี้
พบว่าการค านวณหาค่าความยาวรนัเฉลี่ยจากวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลขที่น าเสนอสามารถลดเวลาในการ
ประมวลผลไดด้กีว่าการค านวณหาจากวธิจี าลองมอนตคิารโ์ล 

 
ค าส าคญั: วธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข  วธิกีารจ าลองมอนตคิารโ์ล  ค่าความยาวรนัเฉลีย่ 

 
Abstract 

 The main purpose of this paper is to approximate the Average Run Length (ARL) of Exponentially 
Weighted Moving Average (EWMA) control chart using the Numerical Integral Equations (NIE) methods when 
observations are exponential, laplace, logistic and pareto distributions. The Numerical Integral Equations (NIE) 
techniques to approximate Average Run Length (ARL) are Simpson’s rule, Midpoint rule, Trapezoidal rule and 
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Gauss-Legendre Quadrature rule. In addition, the numerical results obtained from the NIE methods are compared 
with results obtained from Monte Carlo Simulations (MC) technique. The results show that the ARL from the 
NIE methods by Simpson’s rule, Midpoint rule, Trapezoidal rule and Gauss-Legendre quadrature rule are close 
to the MC method with an absolute percentage difference less than 5%. In addition, the NIE method can 
reduce in the computational time better than the MC method. 
 
Keywords: Numerical Integral Equations, Monte Carlo Simulations, Average Run Length 

 
บทน า 
 ในปจัจุบนัวงการธุรกจิและอุตสาหกรรมไดม้กีารน าเครื่องจกัรมาใชใ้นกระบวนการผลติผลติภณัฑม์ากยิง่ขึน้
และสิง่ส าคญัของผลติภณัฑท์ีอ่อกมานัน้ต้องมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานของการผลติและตรงตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภค โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการควบคุมคุณภาพม ี7 ชนิด ได้แก่ ใบตรวจสอบ (Check  Sheet) แผนภาพพาเรโต 
(Pareto Diagram) แผนภาพกา้งปลา (Fishbone Diagram) ฮสีโตแกรม (Histogram) แผนภาพการกระจาย (Scatter 
Diagram) กราฟชนิดต่างๆ (Graph) และแผนภูมคิวบคุม (Control Chart) ไดถู้กน ามาใชใ้นการตรวจจบัคุณภาพของ
กระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในกระบวนการผลติของผลติภณัฑ ์การควบคุมกระบวนการ
เชิงสถิติ (Statistical Process Control: SPC) เป็นการน าเอาวิธีการเชิงสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต 
เพื่อใหคุ้ณภาพของผลติภณัฑม์คีุณสมบตัทิีส่ม ่าเสมอท าใหเ้กดิความผนัแปรในกระบวนการผลติลดลง [1]   

ในปี ค.ศ.1924 Dr. Walter Andrew Shewhart แห่งสหรฐัอเมรกิาเป็นผูค้ดิคน้และน าแผนภูมคิวบคุมมาใชใ้น
การควบคุมกระบวนการผลติ แผนภูมคิวบคุมท าหน้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื ประการแรกเพื่อก าหนดมาตรฐานในการผลติ 
ประการทีส่องช่วยใหก้ารผลติบรรลุเป้าหมาย และประการสุดทา้ยใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพการผลติ แผนภูมคิวบคุม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื แผนภูมคิวบคุมเชงิผนัแปร (Control Chart for Variables) และแผนภูมคิวบคุมเชงิลกัษณะ 
(Control Chart for Attributes) โดยแผนภูมิควบคุมแต่ละประเภทมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีหลกัการเหมือนกนั คือ
ประกอบดว้ยเสน้ควบคุม 3 เสน้ ไดแ้ก่ เสน้กลาง (Center Line: CL) ขดีจ ากดัควบคุมบน (Upper Control Limit: UCL) 
และขดีจ ากดัควบคุมล่าง (Lower Control Limit: LCL) ระยะห่างจากเสน้กลางถงึขดีจ ากดัควบคุมบน และระยะห่างจาก
เสน้กลางถงึขดีจ ากดัควบคุมล่าง เท่ากบั 3 จงึเรยีกแผนภูมคิวบคุมนี้ว่าแผนภูมคิวบคุม 3 ซกิม่า (3 Control Chart) [2]  

แผนภูมคิวบคุมเชงิผนัแปรมหีลายแผนภูม ิเช่น แผนภูมคิวบคุม Shewhart สามารถตรวจจบัการเปลีย่นแปลง
ค่าเฉลี่ยในกระบวนการผลติกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้ดกีว่าแผนภูมอิื่นๆ  แผนภูมคิวบคุม EWMA และ
แผนภูมคิวบคุม CUSUM ใชส้ าหรบัตรวจจบัการเปลีย่นแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการเมื่อค่าเฉลีย่ของกระบวนการ
ผลติมกีารเปลีย่นแปลงขนาดเลก็ [3, 4] 

โดยทัว่ไปจะใช้แผนภูมคิวบคุมกระบวนการทางสถิติในการควบคุมการวดัเชิงปรมิาณทัง้ด้านการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร ์ดา้นโทรคมนาคม ดา้นการคลงั และเศรษฐศาสตร ์ดา้นระบาดวทิยา 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ซึง่ในการวจิยันี้ใชแ้ผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (Exponentially 
Weighted Moving Average Control Chat: EWMA) เป็นแผนภูมิที่ใช้ในการตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย 
โดยงานวจิยันี้ ศกึษาในกรณีขอ้มูลมลีกัษณะการแจกแจงเลขชีก้ าลงั การแจกแจงลาปลสั การแจกแจงโลจสิตกิส ์และ
การแจกแจงพาเรโต โดยใชแ้ผนภูมคิวบคุม EWMA ในการตรวจจบัการเปลีย่นแปลงของค่าเฉลีย่ทีม่ขีนาดเลก็ โดยจะ
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พจิารณาจากค่าความยาวรนัเฉลีย่ (Average Run Length: ARL) โดยค่า ARL แบ่งออกเป็น 2 สถานะคอื ค่าความยาว
รันเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมใช้แทนสัญลักษณ์ว่า  

0
ARL และกรณีค่าความยาวรันเฉลี่ยเมื่อ

กระบวนการออกนอกการควบคุมใชแ้ทนสญัลกัษณ์ว่า 
1

ARL  
วธิกีารหาค่าความยาวรนัเฉลีย่ (Average Run Length) มอียู่หลายวธิ ีวธิทีีเ่ป็นทีน่ิยมใชท้ัว่ไป คอื วธิจี าลอง

มอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulations: MC) โดยวิธีนี้มีขอ้ดี คือ ผลลพัธ์ของวิธีนี้สามารถน ามาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและสามารถใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลลพัธข์องวธิทีีเ่ราศกึษาได ้แต่เป็นทีท่ราบกนัดวี่าขอ้เสยีของวธินีี้ คอื ค าตอบที่
ได้นัน้ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการประมวลผล ดงันัน้ในการวิจยันี้จึง ได้น าเสนอวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลข 
(Numerical Integral Equations: NIE) โดยใช้วิธีการประมาณค่าเชิงตัวเลข ได้แก่ วิธีกฎของซิมป์สนั (Simpson’s 
Rule) วธิกีฎค่ากลาง (Midpoint Rule) วิธกีฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal rule) และวธิีกฎเกาส์ (Gaussian Rule) 
โดยเกณฑ์ในการประเมนิประสทิธภิาพของวธิปีระมาณค่าเชงิตวัเลขนัน้จะพจิารณาจากค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซน็ต์
ความแตกต่างระหว่างวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลขกบัวธิจี าลองมอนติคาร์โล และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล (CPU 
Times) ในงานวจิยันี้ใช้โปรแกรม Mathematica ในการประมวลผลเพื่อหาผลลพัธ์จากการใช้วธิีสมการปรพินัธ์เชิง
ตวัเลขและวธิจี าลองมอนตคิารโ์ล 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อประมาณค่าความยาวรนัเฉลีย่โดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) 
ส าหรบัแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั เมื่อขอ้มูลมกีารแจกแจงเลขชี้ก าลงั การแจกแจง
ลาปลสั การแจกแจงโลจสิตกิส ์และการแจกแจงพาเรโต 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความยาวรนัเฉลีย่ (Average Run Length: ARL) ทีไ่ดจ้ากวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข 
(Numerical Integral Equations: NIE) กบัวธิจี าลองมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Simulations: MC) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ศกึษาทฤษฎขีองวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) ไดแ้ก่ วธิกีฎของซมิป์สนั 
วธิกีฎค่ากลาง วธิกีฎสีเ่หลีย่มคางหม ูและวธิกีฎเกาส ์ 

2. ศกึษาการแจกแจง 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
2.1 การแจกแจงเลขชีก้ าลงั มฟีงักช์นัความหนาแน่นความน่าจะเป็น คอื 

 1
( , ) ;0 , 0

x

f x e x 




      

      โดยที ่    คอื พารามเิตอรก์ าหนดการกระจายของการแจกแจง 
2.2 การแจกแจงลาปลสั มฟีงักช์นัความหนาแน่นความน่าจะเป็น คอื 

   1
( , , ) exp ; , 0, 0

2

x
f x b x b

b b


 

  
    

 
 

      โดยที ่    คอื พารามเิตอรก์ าหนดต าแหน่งศนูยก์ลางของการแจกแจง 
                b   คอื พารามเิตอรก์ าหนดการกระจายของการแจกแจง 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1043 
 

2.3 การแจกแจงโลจสิตกิส ์มฟีงักช์นัความหนาแน่นความน่าจะเป็น คอื  

  
2

( , , ) ; , 0, 0

1

x

s

x

s

e
f x s x s

s e




 







      
 
 

 

 

      โดยที ่    คอื พารามเิตอรก์ าหนดต าแหน่งศนูยก์ลางของการแจกแจง 
                s   คอื พารามเิตอรก์ าหนดการกระจายของการแจกแจง 
2.4 การแจกแจงพาเรโต มฟีงักช์นัความหนาแน่นความน่าจะเป็น คอื 

1
( , , ) ; , 0

a

m
m m

x
f x x x

x


 


   

      โดยที ่    คอื พารามเิตอรแ์สดงถงึรปูทรงของการแจกแจง 
               

mX  คอื พารามเิตอรก์ าหนดการกระจายของการแจกแจง 
3. ก าหนดให้ค่าพารามเิตอร์ของการแจกแจงเลขชี้ก าลงั  1  , การแจกแจงลาปลสั 10, 1( )b  , 

การแจกแจงโลจสิตกิส ์ 10, 1( )s   และการแจกแจงพาเรโต  1   
4. ศกึษาทฤษฎขีองแผนภูมคิวบคุม EWMA ก าหนดค่าพารามเิตอรข์องแผนภูมคิวบคุม 0.05    
5. ก าหนดระดบัการเปลีย่นแปลงของค่าพารามเิตอร ์( )  
6. ค านวณค่าความยาวรนัเฉลีย่ (ARL)  
7. เปรยีบเทยีบค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซน็ต์ความแตกต่างระหว่างวธิ ีNIE กบั MC   
8. เปรยีบเทยีบเวลาในการประมวลผลของแต่ละวธิ ี
9. สรุปผลการวจิยั 
 

 วิธีการทางสถิติ 
 การหาค่าปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integration) ของค่า ARL ของแผนภูมคิวบคุม EWMA เมื่อขอ้มูลมี

การแจกแจงเลขชีก้ าลงั การแจกแจงลาปลสั การแจกแจงโลจสิตกิส ์และการแจกแจงพาเรโต  
 ก าหนดสมการปริพันธ์ ( )H u = ARL = ( )

UH E  แทนค่า ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อ

ก าหนด ให ้  0, Uu H  สมการปรพินัธแ์สดงดงันี้ 
        = ( ) = ( )

UHARL H u T E   
โดยที ่ 

UH  แทน คาบเวลาทีแ่ผนภูมคิวบคุมสง่สญัญาณเตอืนว่ากระบวนการออกนอกการควบคุม 
 สมการปรพินัธ ์ ( )H u ของแผนภูมคิวบคุม EWMA ในรปูสมการเชงิปรพินัธข์อง Fredhom ชนิดที ่2 แสดงดงันี้ 

  ( )H u 
0

1 - (1- )
1 ( )

UH
z u

H z f dy


 

 
  

 
  

 วธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations Method: NIE) ทีใ่ชใ้นงานวจิยั 4 วธิ ีดงันี้  
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 1. กฎของซิมป์สนั (Simpson’s Rule) 

 ก าหนดให ้  ( )y f z  ในช่วง [ , ]Ua H  แบ่งออกเป็น 2m  ช่วง โดยมชี่วงความกวา้ง 
2

UH a
h

m


  ดว้ย

กฎของซมิป์สนั (Simpson’s Rule) ทีม่กีารแบ่งช่วงเป็น 2m  ช่วง สามารถเขยีนไดใ้นรปู 

2 2 1

1 1

2 4
( , ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ; 0,1,2,...,

3 3 3

m m

U k k

k k

h h h
S f h f a f H f z f z k m

 

            

การประมาณค่าจากการหาปรพินัธข์องสมการ ( )f z ในชว่ง [ , ]Ua H  อยู่ในรปู ( ) ( , )
UH

a

f z dx S f h    

 2. กฎของค่ากลาง (Midpoint Rule) 

 ก าหนดให ้  ( )y f z  ในช่วง [ , ]Ua H  แบ่งออกเป็น m  ช่วง โดยมชีว่งความกวา้ง UH a
h

m


  ดว้ย

กฎของค่ากลาง (Midpoint Rule) ทีม่กีารแบง่ชว่งเป็น m  ช่วง สามารถเขยีนไดใ้นรปู 

1

1
( , ) ; 0,1,2,...,

2

  
     

  

m

k

M f h h f a k h k m  

การประมาณค่าจากการหาปรพินัธข์องสมการ ( )f z ในชว่ง [ , ]Ua H  อยู่ในรปู ( ) ( , )
UH

a

f z dx M f h  

 3. กฎของส่ีเหล่ียมคางหมู (Trapezoidal rule) 

 ก าหนดให ้  ( )y f z  ในช่วง [ , ]Ua H  แบ่งออกเป็น m  ช่วง โดยมชีว่งความกวา้ง UH a
h

m


  ดว้ย

กฎของสีเ่หลีย่มคางหม ู(Trapezoidal rule) ทีม่กีารแบง่ชว่งเป็น m  ช่วง สามารถเขยีนไดใ้นรปู 

1

( , ) ( ( ) ( )) ( ) ; 0,1,2,...,
2

m

U k

k

h
T f h f a f H h f z k m



     

การประมาณค่าจากการหาปรพินัธข์องสมการ ( )f z ในชว่ง [ , ]Ua H  อยู่ในรปู ( ) ( , )
UH

a

f z dx T f h  

 4. กฎของเกาส ์(Gauss-Legendre Quadrature Rule) 
  กฎของเกาสค์วอดราเจอร ์จะนิยามโดยเซตของ ka โดยที ่ 10 ... ma a h     และเซตของค่า
น ้าหนกั = / 0 ; 1,2,..., kw h m k m  เป็นค่าคงที ่การประมาณค่าปรพินัธเ์ชงิตวัเลขมรีปูแบบดงันี้ 

      
1

( ) ( ) ( )
UH m

k k

ka

W z f z dx w f a


  

โดยที ่ 1
 =  ;  = 1,2,...,

2

 
 

 
k

h
a k k m

m  
 

ผลการวิจยั 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบการประมาณค่าความยาวรนัเฉลี่ย (ARL) วธิสีมการปรพินัธ์เชิง
ตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) โดยวธิกีฎของซมิป์สนั (Simpson's Rule) วธิกีฎค่ากลาง (Midpoint's Rule) 
วธิกีฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal rule) และวธิกีฎเกาส ์(Gaussian Rule) กบัวธิกีารจ าลองมอนติคาร์โล (Monte 
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Carlo Simulation: MC) ในตารางที ่1 - ตารางที ่4 น าเสนอค่าความยาวรนัเฉลีย่ (ARL) และเวลาทีใ่ชใ้นการประมวลผล 
(CPU Times) หน่วยเป็นวนิาท ีทีค่ านวณโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) และ
วธิกีารจ าลองมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Simulations: MC) เมื่อขอ้มูลมกีารแจกแจงเลขชีก้ าลงั การแจกแจงลาปลสั 
การแจกแจงโลจสิตกิส ์และการแจกแจงพาเรโต ตามล าดบั เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม ( in-control state) 
ก าหนดค่าความยาวรันเฉลี่ย ARL0 เท่ากับ 370 ( =0.000 ) และระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ของ
กระบวนการผลติ ( ) มคี่าเท่ากบั 0.005, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.09 และ 0.10 ตามล าดบั ส าหรบัการประมาณค่า 
ARL โดยวธิกีารจ าลองมอนตคิารโ์ล ก าหนดจ านวนรอบการท าซ ้า 100,000 รอบ  
 

ตารางท่ี 1   การเปรยีบเทยีบค่า 1
ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจง 

เลขชีก้ าลงั และค่าพารามเิตอร ์ 1   

 
หมายเหตุ : *  ค่าความยาวรนัเฉลีย่, ( ) CPU Times, อกัษรตวัหนา ค่าสมับรูณ์ของเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง 
  

Simpson's Rule Midpoint Rule Trapezoidal Rule Gauss quadrature
373.937 370.002 * 372.540 353.630 364.158
(59.841) (13.588) (216.061) (58.391) (326.978)

2.69 1.60 2.30 2.89
351.597 348.096 * 350.352 334.630 342.686
(43.992) (14.649) (201.975) (32.526) (309.006)

2.60 1.58 2.24 2.35
331.049 327.918  * 329.935 316.885 323.341
(52.759) (11.263) (218.729) (31.309) (341.393)

2.38 1.42 2.04 2.00
263.616 261.519 262.878 256.835 * 258.738
(51.590) (12.418) (233.783) (31.325) (274.577)

1.89 1.07 1.60 0.74
214.024 212.527 213.511 210.93 * 211.334
(49.374) (11.278) (208.651) (31.325) (236.030)

1.27 0.56 1.03 0.19
176.816 175.691 176.445 175.56 * 175.205
(44.133) (13.884) (199.166) (31.356) (188.137)

0.92 0.28 0.71 0.20
148.386 147.506 * 148.107 148.034 147.241
(50.810) (11.778) (234.532) (31.606) (161.913)

0.78 0.18 0.59 0.54
136.667 135.881 * 136.424 136.571 135.723
(50.872) (13.931) (220.835) (31.434) (130.681)

0.70 0.12 0.52 0.62

NIE MC

1.3849

0.000

0.005

0.010

0.030

0.050

0.070

0.090

0.100

UH
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ภาพท่ี 1  การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภมูคิวบคมุ EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC  
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงเลขชีก้ าลงั และค่าพารามเิตอร ์ 1   

 
ตารางท่ี 2   การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจง 
 ลาปลสั และค่าพารามเิตอร ์ 10, 1b    

 
หมายเหตุ : *  ค่าความยาวรนัเฉลีย่, ( ) CPU Times, อกัษรตวัหนา ค่าสมับรูณ์ของเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง 
 

100
150
200
250
300
350
400

0 . 005 0 . 010 0 . 03 0 . 05 0 . 07 0 . 09 0 . 10

A 
R 

L 
1

ระดบัการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์

Simpson's Rule

Midpoint Rule

Trapezoidal Rule

Gauss quadrature

MC

Simpson's Rule Midpoint Rule Trapezoidal Rule Gauss quadrature
368.927 370.078 * 367.971 367.830 369.538
(46.473) (11.950) (6.724) (31.730) (316.994)

0.17 0.15 0.42 0.46
358.014 358.482 * 358.359 357.277 358.752
(46.488) (11.887) (11.935) (31.684) (326.448)

0.21 0.08 0.11 0.41
348.171 349.173 * 347.396 346.878 348.701
(52.619) (11.762) (11.762) (34.086) (333.576)

0.15 0.14 0.37 0.52
311.657 312.278 311.314 * 310.398 311.589
(46.657) (11.809) (11.856) (33.322) (303.656)

0.02 0.22 0.09 0.38
280.697 280.822 * 280.964 279.861 280.795
(52.385) (11.810) (11.716) (31.684) (264.110)

0.03 0.01 0.06 0.33
254.506 254.419 254.901 * 253.984 254.870
(52.245) (11.934) (11.794) (31.793) (236.950)

0.14 0.18 0.01 0.35
232.178 232.115 232.293 * 232.276 232.922
(52.993) (11.934) (11.872) (33.212) (213.409)

0.32 0.35 0.27 0.28
222.306 222.263 222.293 222.339 * 223.094
(49.187) (11.950) (11.778) (33.587) (198.932)

0.35 0.37 0.36 0.34

NIE MC

0.050

0.070

0.090

0.100

10.4536

0.000

0.005

0.010

0.030
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ภาพท่ี 2  การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภมูคิวบคมุ EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC  
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงลาปลสั และค่าพารามเิตอร ์ 10, 1b    

 
ตารางท่ี 3   การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจง 
 โลจสิตกิส ์และค่าพารามเิตอร ์ 10, 1s    

 
หมายเหตุ : *  ค่าความยาวรนัเฉลีย่, ( ) CPU Times, อกัษรตวัหนา ค่าสมับรูณ์ของเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง 
 

200

250

300

350

400

0 . 005 0 . 010 0 . 03 0 . 05 0 . 07 0 . 09 0 . 10

A 
R 

L
1

ระดบัการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์

Simpson's Rule

Midpoint Rule

Trapezoidal Rule

Gauss quadrature

MC

Simpson's Rule Midpoint Rule Trapezoidal Rule Gauss quadrature
369.980 370.182 * 369.588 369.977 372.733
(54.990) (13.806) (19.609) (47.237) (353.140)

0.74 0.68 0.84 0.74
361.195 361.389 * 360.816 361.192 363.762
(60.684) (14.055) (19.921) (47.332) (358.349)

0.71 0.65 0.81 0.71
352.720 352.907 * 352.354 352.717 355.277
(59.374) (13.931) (19.734) (47.518) (363.841)

0.72 0.67 0.82 0.72
321.678 321.841 * 321.361 321.677 323.769
(62.760) (13.978) (19.734) (47.596) (331.783)

0.65 0.60 0.74 0.65
294.689 294.831 * 294.413 294.688 296.092
(65.693) (14.119) (19.875) (47.487) (291.051)

0.47 0.43 0.57 0.47
271.147 271.27 * 270.906 271.146 272.422
(69.546) (13.962) (20.030) (47.252) (262.004)

0.47 0.42 0.56 0.47
250.544 250.651 * 250.332 250.543 251.858
(66.348) (14.118) (19.796) (47.543) (245.467)

0.52 0.48 0.61 0.52
241.207 241.308 * 241.009 241.207 242.175
(60.559) (13.931) (19.780) (47.207) (240.039)

0.40 0.36 0.48 0.40

NIE MC

10.5870
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ภาพท่ี 3  การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC  
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงโลจสิตกิส ์และค่าพารามเิตอร ์ 10, 1s      

 
ตารางท่ี 4   การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจง 
 พาเรโต และค่าพารามเิตอร ์ 1   

 
หมายเหตุ : *  ค่าความยาวรนัเฉลีย่, ( ) CPU Times, อกัษรตวัหนา ค่าสมับรูณ์ของเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง 
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ระดบัการเปล่ียนแปลงของค่าพารามิเตอร์

Simpson's Rule

Midpoint Rule

Trapezoidal Rule

Gauss quadrature

MC

Simpson's Rule Midpoint Rule Trapezoidal Rule Gauss quadrature
360.261 * 369.825 351.575 353.431 362.602

(44.663) (11.310) (11.092) (34.429) (404.745)
0.65 1.99 3.04 2.53

339.548 * 347.927 332.301 334.441 341.340
(49.780) (11.591) (11.044) (33.930) (357.897)

0.52 1.93 2.65 2.02
320.402 * 327.756 314.361 316.706 322.202

(45.334) (11.357) (11.061) (34.148) (374.652)
0.56 1.72 2.43 1.71

256.942 * 261.382 254.077 256.689 257.641
(45.864) (11.466) (11.076) (34.087) (291.098)

0.27 1.45 1.38 0.37
209.665 212.410 208.395 210.808 * 210.447
(45.615) (11.373) (11.123) (33.977) (238.977)

0.37 0.93 0.98 0.17
173.862 175.591 173.403 175.456 * 174.717
(50.622) (11.544) (11.185) (34.117) (197.466)

0.49 0.50 0.75 0.42
146.316 147.419 * 146.270 147.944 146.919
(50.388) (11.310) (11.076) (34.164) (140.120)

0.41 0.34 0.44 0.70
134.915 135.799 * 134.991 136.487 135.399
(52.042) (11.388) (11.373) (34.164) (140.245)

0.36 0.30 0.30 0.80

1.3850

0.000

0.005

0.010

0.030
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0.100

NIE MCUH
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ภาพท่ี 4  การเปรยีบเทยีบค่า 1

ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA โดยวธิ ีNIE และ MC  
เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงพาเรโต และค่าพารามเิตอร ์ 1   

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 แสดงค่า ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA, ค่า CPU Times (Sec.) และค่า
สมับูรณ์ของเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างค านวณโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) และ
วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulations: MC) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเลขชี้ก าลัง เมื่อก าหนดให้

ค่าพารามิเตอร์ 1   และค่า 0.05  แสดงค่า 1
ARL  ในแต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์  

ผลการวจิยัพบว่า ผลลพัธท์ีไ่ด้จากวธิ ีNIE โดยวธิกีฎค่ากลาง (Midpoint's Rule) ค่าทีไ่ดม้คีวามถูกต้องและใกลเ้คยีง
เทยีบเท่ากบัวธิ ีMC แต่ใชเ้วลาในการประมวณผลน้อยกว่าวธิี MC และเมื่อระดบัการเปลีย่นแปลงของค่าพารามเิตอร ์
( )  เพิม่มากขึน้ ค่า ARL จะลดลงเรื่อยๆ 

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 แสดงค่า ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA, ค่า CPU Times (Sec.) และค่า
สมับูรณ์ของเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างค านวณโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) และ
วธิจี าลองมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Simulations: MC) เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงลาปลสั เมื่อก าหนดใหค้่าพารามเิตอร์

10, 1b  

 
และค่า 0.05  แสดงค่า 1

ARL  ในแต่ละระดบัการเปลีย่นแปลงของค่าพารามเิตอร์ ผลการวจิยัพบว่า 
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากวธิ ีNIE โดยวธิกีฎค่ากลาง (Midpoint's Rule) ค่าทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้งและใกลเ้คยีงเทยีบเท่ากบัวธิ ีMC 
แต่ใชเ้วลาในการประมวณผลน้อยกว่าวธิี MC และเมื่อระดบัการเปลีย่นแปลงของค่าพารามเิตอร ์ ( )  เพิม่มากขึน้ ค่า 
ARL จะลดลงเรื่อยๆ 
 จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 แสดงค่า ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA, ค่า CPU Times (Sec.) และค่า
สมับูรณ์ของเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างค านวณโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) และ
วิธีจ าลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulations: MC) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงโลจิสติกส์  เมื่อก าหนดให้

ค่าพารามเิตอร์ 10, 1s  

 
และค่า 0.05  แสดงค่า 1

ARL  ในแต่ละระดบัการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามเิตอร์ 
ผลการวจิยัพบว่า ผลลพัธท์ีไ่ด้จากวธิ ีNIE โดยวธิกีฎค่ากลาง (Midpoint's Rule) ค่าทีไ่ดม้คีวามถูกต้องและใกลเ้คยีง
เทยีบเท่ากบัวธิ ีMC แต่ใชเ้วลาในการประมวณผลน้อยกว่าวธิี MC ทุกกรณีศกึษาและเมื่อระดบัการเปลีย่นแปลงของ
ค่าพารามเิตอร ์ ( )  เพิม่มากขึน้ ค่า ARL จะลดลงเรื่อยๆ 
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 จากตารางที่ 4 และภาพที่ 4 แสดงค่า ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA, ค่า CPU Times (Sec.) และค่า
สมับูรณ์ของเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่างค านวณโดยวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข (Numerical Integral Equations: NIE) และ
วธิจี าลองมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Simulations: MC) เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงพาเรโต เมื่อก าหนดให้ค่าพารามเิตอร์

1 

 
และค่า 0.05  แสดงค่า 1

ARL  ในแต่ละระดบัการเปลีย่นแปลงของค่าพารามเิตอร์ ผลการวจิยัพบว่า ผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้ากวธิ ีNIE โดยวธิกีฎของซมิป์สนั (Simpson's Rule) ค่าทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้งและใกลเ้คยีงเทยีบเท่ากบัวธิ ีMC แต่
ใช้เวลาในการประมวณผลน้อยกว่าวธิี MC และเมื่อระดบัการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามเิตอร์ ( )  เพิม่มากขึน้ ค่า 
ARL จะลดลงเรื่อยๆ 
 
สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วง
น ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลัง (Exponentially Weighted Moving Average Control Chart: EWMA) กรณีที่ขนาดการ
เปลี่ยนแปลงของพารามเิตอรม์ขีนาดเลก็ ส าหรบัขอ้มูลทีม่กีารแจกแจงเลขชี้ก าลงั การแจกแจงลาปลสั การแจกแจง 
โลจสิตกิส ์และการแจกแจงพาเรโต โดยวดัประสทิธภิาพดว้ยค่าความยาวรนัเฉลีย่ (Average Run Length: ARL) เมื่อ
กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม (in-control state) ก าหนดใหค้่า 

0
ARL ARL  และเมื่อกระบวนการเปลีย่นแปลง

ไป (out-of-control state) ก าหนดใหค้่า 
1

ARL ARL  ซึง่ปจัจุบนัวธิทีีนิ่ยมใชอ้ย่างแพร่หลาย คอื  วธิกีารจ าลองมอน
ตคิารโ์ล (Monte Carlo Simulation: MC) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารจ าลองมอนตคิารโ์ลมคีวามถูกตอ้ง และสามารถน ามา
เปรยีบเทยีบกบัผลลพัธท์ีห่าไดจ้ากวธิศีกึษาอื่นๆ แต่เป็นทีรู่ก้นัดวี่าวธิกีารจ าลองมอนตคิารโ์ลใชเ้วลาเป็นอย่างมากใน
การประมาณค่า ARL  ผู้วจิยัจึงได้น าเสนอวธิกีารประมาณค่า 

0
ARL และ 

1
ARL  โดยวธิสีมการปรพินัธ์เชงิตวัเลข 

(Numerical Integral Equations Method: NIE) 4 วธิ ีคอื วธิกีฎของซมิป์สนั (Simpson's Rule) วธิกีฎค่ากลาง (Midpoint's 
Rule) วธิกีฎสีเ่หลีย่มคางหม ู(Trapezoidal rule) และวธิกีฎเกาส ์(Gaussian Rule)  
 จากผลการวจิยัพบว่า การประมาณค่า 

0
ARL และ 

1
ARL  โดยวธิ ีNIE เมื่อเทยีบกบัวธิ ีMC ส าหรบัขอ้มลูทีม่ี

การแจกแจงเลขชี้ก าลงั การแจกแจงลาปลสั และการแจกแจงโลจสิติกส ์วิธกีฎค่ากลางมีค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซน็ต์
ความแตกต่างน้อยทีส่ดุ และขอ้มลูทีม่กีารแจกแจงพาเรโต วธิกีฎของซมิป์สนัมคี่าสมับรูณ์ของเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่าง
น้อยกว่าวธิอีื่น โดยทัง้สองวธิใีหค้่าประมาณทีถู่กตอ้งเทยีบเท่ากบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากวธิ ีMC ทุกกรณีศกึษา และเวลาทีใ่ช้
ในการประมวลผลน้อยกว่าวธิ ีMC มาก ซึง่เวลาทีใ่ชใ้นการประมวลผลจากวธิ ีMC ใชเ้วลานานประมาณ 40 นาทต่ีอ 1 
กรณีศกึษา แต่วธิ ีNIE ใชเ้วลาในการประมวลผลประมาณ 2 นาทต่ีอ 1 กรณีศกึษา 
 โดยผลการวจิยัพบว่า การประมาณค่า 

0
ARL และ 

1
ARL  โดยวธิ ีNIE ของแผนภูมคิวบคุม EWMA ส าหรบั

ขอ้มูลทีม่กีารแจกแจงเลขชีก้ าลงั การแจกแจงลาปลสั การแจกแจงโลจสิตกิส ์และการแจกแจงพาเรโต สามารถสรุปได้
ดงัตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1051 
 

ตารางท่ี 5  เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของวธิสีมการปรพินัธเ์ชงิตวัเลข 
การแจกแจง ประสิทธิภาพของวิธีสมการปริพนัธเ์ชิงตวัเลข 

เลขชีก้ าลงั วธิกีฎค่ากลาง 
ลาปลสั วธิกีฎค่ากลาง 
โลจสิตกิส ์ วธิกีฎค่ากลาง 
พาเรโต วธิกีฎของซมิป์สนั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาฟิลม์ทีส่ามารถเลอืกคลื่นแสงทีม่องเหน็ส าหรบัใชใ้นโรงเรอืนจากพอลเิอทธลินี 
ความหนาแน่นต ่าผสมไทเทเนียมไดออกไซด ์ปรมิาณร้อยละ 1 - 5 โดยน ้าหนัก โดยขึน้รูปฟิล์มดว้ยเครื่องอดัรดี
แบบเป่าฟิล์ม จากการทดลองพบว่าเมื่อเพิม่ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ ฟิล์มที่ได้มลีกัษณะขาวขุ่นมากขึ้น  
มคีวามทนต่อแรงดงึลดลง แต่มคีวามสามารถในการซมึผ่านไอเพิม่ขึน้ และจากการทดสอบวดัค่าการสอ่งผ่านของแสง
ช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 นาโนเมตร ของฟิลม์ดว้ยเครื่องยวู-ีวสิเิบลิสเปคโทรโฟโตมเิตอร ์พบว่าค่ารอ้ยละของ
การส่องผ่านของแสงต ่ากว่า 5 เมื่อเติม TiO2 มากกว่าร้อยละ 3 โดยน ้าหนัก และผลจากการปลูกต้นผกับุ้งจีน 
โดยใชฟิ้ลม์คลุมพบว่า ตน้ผกับุง้จนีทีอ่ยู่ในโรงเรอืนทีค่ลุมดว้ยฟิลม์ทีม่ ีTiO2 รอ้ยละ 5 โดยน ้าหนกั มกีารส่องผ่านของ
คลื่นแสงทีม่องเหน็ทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืไดน้้อย ดงันัน้ตน้ผกับุง้จงึมคีวามสงูมากทีส่ดุเพื่อโน้มเขา้หาแสง  

 
ค าส าคญั: ฟิลม์คลุมโรงเรอืน  ไทเทเนียมไดออกไซด ์ การเจรญิเตบิโตของพชื 
 

Abstract 
The aim of this research is to develop a film that can select visible light for use as greenhouse. 

Linear low density polyethylene (LLDPE) films with titanium dioxide (TiO2) in the amount of 1 - 5 % w/w 
were prepared by blow film extruder.  The obtained films were more opaque and the tensile strength 
decreased while increasing the amount of TiO2.  The water vapor permeability of TiO2-filled films increased. 
Films were measured the light transmittance by using a UV-VIS spectrophotometer in the range of 200 - 800 nm, 
it was found that the light transmittance percentage was lower than 5 when the TiO2 was added more 
3%w/w.  The results from planting Chinese morning glory plants using films covering, it is found that the 
Chinese morning glory in the greenhouse covered with film containing 5% w/w of TiO2 had small amount of visible 
light transmittance that was necessary for plant growth. Therefore, it was very possible to bend toward the light 
 
Keyword: Film covering greenhouse, Titanium dioxide, Plant growth 
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บทน า 
การท าเกษตร ปลกูพชืผกั ในโรงเรอืนมปีระโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยกนัแมลง ศตัรพูชื และสตัวท์ีจ่ะมา

รบกวนต้นกลา้ และท าลายผลผลติ ซึง่หากปลูกกลางแจง้กย็ากทีจ่ะควบคุม การท าโรงเรอืนจงึลดการระบาดของ
แมลงต่างๆ และสามารถควบคุมปรมิาณน ้าทีจ่ะใหพ้ชืในช่วงหน้าฝนไดด้ว้ย ท าใหพ้ชืไม่เกดิเชือ้ราไดง้่าย 

วสัดุที่นิยมใช้ในการท าโรงเรอืนท ามาจากฟิล์มพลาสติกใส ซึ่งวสัดุประเภทนี้สามารถดดัโค้งงอได้ง่าย 
น ้าหนักเบา สามารถปรบัปรุงคุณสมบตัไิด ้และก่อสรา้งง่าย ซึง่ท าใหค้่าใชจ้่ายในการปลูกโรงเรอืนมรีาคาไม่แพง 
แต่การใชฟิ้ลม์พลาสตกิทัว่ไปสามารถใหแ้สงซึง่ประกอบดว้ย คลื่นแสงทีม่องไม่เหน็ (invisible light) ไดแ้ก่ แสงยวู ี
ซึ่งมคีวามยาวคลื่นต ่ากว่า 390 นาโนเมตร และคลื่นแสงที่มองเห็น (visible light) ซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่น  
390 – 810 นาโนเมตร สามารถสอ่งผ่านเขา้ไปได ้แต่แสงยวูเีป็นตวัการในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชื [1-2] 
ดงันัน้ถ้าฟิล์มพลาสติกสามารถเลือกคลื่นแสงเฉพาะที่พืชสามารถน าไปใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์แสงได้  
จะท าใหส้ามารถเพิม่ผลผลติและคุณภาพของผลติผลทางการเกษตร 

Cayetano Espejo และคณะ [3] ได้ท าการศึกษาฟิล์มนาโนคอมโพสติกบัสมบตัิการส่องผ่านของแสง 
ที่มองเห็นส าหรับการประยุกต์ใช้ในโรงเรือน ท าการทดลองโดยการใช้พอลิเมอร์ 3 ชนิด ได้แก่ low-density 
polyethylene (LDPE) , linear low-density polyethylene (LLDPE) และ ethylene–butyl acrylate (EBA) และ 
เติมสารตัวเติมที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ TiO2, SiO2 และ ZnO เติมที่ปริมาณ 2% ผ่านกระบวนการอดัรีด 
ดว้ยเครื่องอดัรดีแบบสกรูคู่ และน ามาขึน้รูปเป็นแผ่นฟิลม์โดยใชเ้ครื่องเปา่ฟิลม์ จากการศกึษาสมบตักิารสอ่งผ่าน
ของแสงดว้ยเครื่องยวู-ีวสิเิบลิสเปคโทรโฟโตมเิตอรพ์บว่า TiO2 สามารถป้องกนัรงัส ีUV ไดม้ากทีส่ดุ โดยมกีารส่องผ่าน
ของรงัส ีUV น้อยกว่า 1% 

Gang Liu และคณะ [4] ได้ศึกษาการใช้สารตัวเติม SiO2  และ TiO2 ในพอลิเมอร์ผสม LLDPE/LDPE  
เพื่อพฒันาเป็นท่อส่งน ้าขนาดเล็กทางการเกษตรที่มีความเหมาะสมกบัการใช้งานภาคสนาม พบว่าสามารถ 
เติมสารตวัเติมไดไ้ม่เกนิ 3% ถ้าเติมในปรมิาณที่เพิม่ขึน้จะท าให้ค่าทนต่อแรงดงึลดลง และการเติม nano-TiO2  
ยงัช่วยปรบัปรุงความตา้นทานต่อความรอ้นและการฉายรงัสอีลัตราไวโอเลตของคอมโพสติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
คอมโพสติทีท่ าจากเมทรกิซเ์รซนิพืน้ฐาน 91%, 6% EVA และ 3% ผสมนาโน - SiO2 และ TiO2 แสดงคุณสมบตั ิ
ที่ครอบคลุมที่สมดุล ท่อชลประทานขนาดเล็กที่ท าจากส่วนประกอบ LLDPE / LDPE ที่เติมนี้มีการปรับตัว 
ดา้นสภาวะแวดลอ้มทีด่แีละในการทดสอบภาคสนามสามปีพบว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นพืน้ทีแ่หง้แลง้ 

Wenjun Fa และคณะ [5] ไดท้ าการศกึษาการย่อยสลายทางแสงและการย่อยสลายทางชวีภาพของฟิลม์
คอมโพสติ TiO2-Kaolin-PE ท าการทดลองโดยการใช้ PE ผสม kaolin และเติม TiO2 (70% anatase และ 30% rutile) 
ปรมิาณ 1% ผ่านกระบวนการอดัรดีดว้ยเครื่องอดัรดีแบบสกรูคู่ และน ามาขึน้รปูเป็นแผ่นฟิลม์โดยใชเ้ครื่องเป่าฟิลม์ 
จากการศกึษาสมบตัเิชงิกลพบว่าค่า tensile strength และค่า elongation at break มคี่าสงูขึน้เมื่อเติม TiO2 และ 
Kaolin แสดงว่าสารตวัเติมสามารถกระจายตวัในเมทรกิซไ์ดแ้ละส่งผลท าให้สมบตัิเชงิกลเพิม่ขึน้ และการศกึษา
สมบตัิทางแสงโดยใช้เครื่องยูวี-วิสเิบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์พบว่าฟิล์มที่เติม TiO2 มีการดูดซบัแสงช่วง UV 
เน่ืองจาก TiO2 สามารถป้องรงัสอีลัตราไวโอเลตได ้

โดยในงานวจิยัจะเตรยีมฟิลม์ส าหรบัคลุมโรงเรอืนทีส่ามารถกรองแสงยูวไีด ้โดยการเตมิ TiO2 (cosmetic 
grade) ลงใน LLDPE ซึ่งเป็นพอลเิมอร์ที่มคีวามยดืหยุ่นและเหนียวกว่า LDPE และทดสอบสมบตัทิางกายภาพ
และประสทิธภิาพในการน าไปใชป้ลกูพชื 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปรมิาณ TiO2 ทีเ่ตมิลงใน LLDPE ทีม่ต่ีอการขึน้รูป สมบตัเิชงิกล สมบตักิารซมึผ่าน

ของไอน ้า และสมบตักิารสอ่งผ่านของแสง 
 2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของฟิลม์ LLDPE ทีม่ปีรมิาณ TiO2 ต่างกนั ในการน าไปคลุมโรงเรอืนปลกูพชื 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. การเตรียมฟิลม์ LLDPE  ท่ีมีปริมาณ TiO2 ท่ีแตกต่างกนั 
เตรยีมฟิลม์ LLDPE ทีเ่ตมิ TiO2 ปรมิาณ 1, 3 และ 5%w/w ดว้ยกระบวนการอดัรดีแบบสกรคูู่ (twin screw 

extruder) และน าไปขึน้รปูเป็นแผ่นฟิลม์ดว้ยกระบวนการเปา่ฟิลม์ดว้ยวธิกีารเปา่ฟิลม์ (extrusion blowing) 
 
2. การวิเคราะหส์มบติัของฟิลม์ 
2.1 การวิเคราะหส์มบติัทางความรอ้น  
การวเิคราะหส์มบตัทิางความรอ้น ใชต้วัอย่าง 7 มลิลกิรมั ในช่วงอุณหภูม ิ-80 °C – 200 °C ดว้ยเครื่อง DSC 

รุ่น DSC6000 และใชอ้ตัราการเพิม่อุณหภูม ิ10 °C/min ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน 
2.2 การวิเคราะหส์มบติัเชิงกล 
การทดสอบแรงดึงด้วยเครื่อง universal testing machine รุ่น  INSTRON 5567 ตามขนาดมาตรฐาน 

ASTM D882  
2.3 การทดสอบความสามารถในการซึมผา่นของไอน ้าของฟิลม์ 
การวดัค่าการซมึผ่านไอน ้าท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E96-00 desiccant method [6] น าผล

การทดลองทีไ่ดไ้ปสรา้งกราฟและค านวณค่าการซมึผ่านไอน ้าไดจ้ากสมการ (1) 

                                         WVTR =
G

At
=

(G t⁄ )

A
                                      (1) 

 
โดยที ่G คอื น ้าหนกัทีเ่ปลีย่นไปในชว่งเริม่ตน้ (กรมั) 
  t คอื เวลา (วนั) 

  G t⁄  คอื ความชนัของกราฟในช่วงเสน้ตรง 
  A คอื พืน้ทีป่ากถว้ยของถว้ยทดสอบ 
  WVTR คอื อตัราการซมึผ่านของไอน ้า (water vapor transmission rate) (g/m2· day) 

 
2.4 การทดสอบสมบติัการส่องผา่นของฟิลม์ด้วยเครือ่ง UV-VIS spectrophotometer 
UV-VIS spectrophotometer เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจวดัปรมิาณแสงและค่า intensity ในช่วงรงัสยีูวี

และช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมี
ความสมัพนัธก์บัปรมิาณและชนิดของสารทีอ่ยู่ในฟิลม์ ค่าการดูดกลนืแสง (absorbance) ของสารจะแปรผนักบั
จ านวนโมเลกุลที่มกีารดูดกลืนแสง ดงันัน้จึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆ  ที่มีอยู่ 
ในตวัอย่างได ้น าตวัอย่างฟิลม์วดัค่าการสอ่งผ่านของฟิลม์ (%T) ทีช่่วงความยาวคลื่น 200-800 nm 
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3. การทดสอบการใช้งานของฟิลม์เพื่อเป็นฟิลม์คลุมโรงเรอืนปลูกพืช 
น าเมลด็ผกับุง้จนีไปแช่น ้า 12 ชัว่โมง และคดัเลอืกเมลด็ทีไ่ม่ลอยน ้ามาหว่านในถุงเพาะกลา้ รดน ้าทุกๆ วนั 

เมื่อต้นกลา้โต อายุครบ 7 วนั น าต้นกลา้ยา้ยไปปลกูในภาชนะขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 7 เซนตเิมตร ซึง่มดีนิอยู่ 
140 กรมั และน าไปปลูกไว้กลางแจ้งเปรยีบเทยีบกบัที่ปลูกภายในโรงเรอืนที่มขีนาด 41 x 68 × 19 เซนติเมตร  
ซึง่คลุมดว้ยตวัอย่างฟิลม์ชนิด LLDPE  และ LLDPE ทีผ่สม TiO2 1, 3 และ 5% โดยแต่ละตวัอย่างฟิลม์จะปลกูผกับุง้ 
18 ต้น เพื่อศึกษาผลของการส่องผ่านของแสงผ่านฟิล์มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผกับุ้งจีน ท าการวดั 
การเจรญิเติบโตทุกๆ 7 วนั โดยท าการจดบนัทกึความสูง ความกว้างล าต้น และจ านวนใบเป็นเวลา  3 สปัดาห์ 
จากนัน้เกบ็เกีย่วผลผลติ  
 

 
การปลกูกลางแจง้ (ชุดควบคมุ)  

 
โรงเรอืนซึง่คลุมดว้ยฟิลม์ชนิด LLDPE  และ 

LLDPE ทีผ่สม TiO2 1, 3 และ 5% 
ภาพท่ี 1 การทดสอบการใชง้านของฟิลม์เพื่อเป็นฟิลม์คลุมโรงเรอืนปลกูพชื 

 

ผลการวิจยั 
3.1 ผลการขึน้รปูโดยกระบวนการเป่าฟิลม์ 

ตารางท่ี 1 การขึน้รปูฟิลม์ LLDPE ทีเ่ตมิ TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 
สูตร TiO2 (%w/w) ขึน้รปูเป็นแผน่ฟิลม์ 

1 0   
2 1   
3 3   
4 5   

 
3.2 ผลการวิเคราะหส์มบติัทางความรอ้น 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสมบตัทิางความรอ้น %crystallinity ของฟิลม์ LLDPE/TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 

สูตร 
TiO2 

(%w/w) 
Tm 
(ºC) 

Hm 
(J/g) 

%Crystallinity 

1 0 123.10 108.86 39.02 
2 1 123.59 91.5589 32.82 
3 3 123.93 80.2531 28.76 
4 5 123.25 96.4722 34.58 
 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1056 
 

3.3 ผลการทดสอบสมบติัเชิงกลของฟิลม์ 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลีย่ค่าสมบตัเิชงิกลของฟิลม์ 

สูตร TiO2 

(%w/w) 
สมบติัเชิงกล 

% Elongation Tensile strength (MPa) 
1 0 1,138.50 ± 44.09a 29.29 ± 1.64a 

2 1 1,092.76 ± 39.48ab 23.67 ± 2.34b 

3 3 1,077.21 ± 33.42b 26.95 ± 1.70a 

4 5 904.32 ± 32.32c 20.01 ± 1.20c 

 a-c ในแนวตัง้ แสดงถงึค่าเฉลีย่ของสิง่ทดลองในแต่ละสภาวะมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

 
3.4 การทดสอบความสามารถในการซึมผา่นของไอน ้า 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าความสามารถในการซมึผ่านไอน ้าของฟิลม์ 

สูตร 
TiO2 

(%w/w) 
WVTR  

(g/m2· day ) 
1 0 0.6358 ± 0.0667b 

2 1 0.6647 ± 0.2044b 

3 3 0.7129 ± 0.2452b 

4 5 1.2331 ±  0.0409a 

a-b ในแนวตัง้ แสดงถงึค่าเฉลีย่ของสิง่ทดลองในแต่ละสภาวะมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

3.5 ผลการทดสอบสมบติัการส่องผา่นของแสง 
 

  
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงค่าการสอ่งผ่านแสงชว่งความยาวคลื่น 200 – 800 nm ของฟิลม์ LLDPE และฟิลม์ LLDPE  

ทีม่ ีTiO2ปรมิาณต่างๆ  
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ภาพท่ี 3 กราฟแสดงค่าการสอ่งผ่านช่วงแสง UV (ความยาวคลืน่ต ่ากว่า 390 nm) ของฟิลม์ LLDPE  
และฟิลม์ LLDPE/TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 

 
3.6 การทดสอบการใช้งานของฟิลม์เพื่อเป็นฟิลม์คลุมโรงเรอืนปลูกพชื 

ตารางท่ี 5 แสดงการเจรญิเตบิโตของตน้ผกับุง้จนีทีป่ลกูภายในโรงเรอืน 
สูตร TiO2 (%w/w) Week0 Week1 Week2 Week3 

1 0 

    

2 1 

    

3 3 

    

4 5 

    
 

0

5

10

15

20

200 250 300 350 400

Tr
an

sm
itt

an
ce

 (%
)

Wavelength (nm)

1% TiO2 

3% TiO2 

5% TiO2 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1058 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงความสงูเฉลีย่ของตน้ผกับุง้ทีป่ลกูในฟิลม์ LLDPE ทีเ่ตมิ TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 

a-b แสดงถงึค่าเฉลีย่ของสิง่ทดลองในแต่ละสภาวะมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
การขึน้รปูฟิลม์ LLDPE ทีผ่สม TiO2  ทีป่รมิาณ 1, 3 และ 5 %w/w สามารถขึน้รปูฟิลม์ได ้เน่ืองจาก TiO2  

สามารถกระจายตวัไดใ้น LLDPE (ตารางที ่1) และฟิลม์ทีไ่ดม้คีวามหนาเฉลีย่ 0.07 มลิลเิมตร 
จากการศกึษาสมบตัทิางความรอ้นดว้ยเครื่อง DSC ของฟิลม์ LLDPE ทีม่กีารเตมิ TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 

ดงัตารางที ่2 พบว่า LLDPE มปีรมิาณผลกึ (%crystallinity) 39.02 แต่เมื่อเตมิ TiO2 พบว่ามปีรมิาณผลกึทีล่ดลง 
เนื่องจาก TiO2 เขา้ไปแทรกตวัอยู่ระหว่างสายโซ่ ท าใหเ้กดิการจดัเรยีงตวัอยู่ระหว่างสายโซ่ของ LLDPE ฟิลม์ทีเ่ตมิ 
TiO2 จึงมีผลึกต ่าลง [7] แต่เมื่อเติม TiO2 ปริมาณเพิ่มขึ้น 5%w/w ค่าความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติม
ปริมาณที่มากท าให้ TiO2 เกิดการรวมเกาะกลุ่มกนัส่งผลให้ความเป็นผลกึของฟิล์มมีค่าเพิม่ขึ้นสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Gang Liu และคณะ [4]  

จากการทดสอบสมบตัเิชงิกลของฟิลม์ ดงัแสดงในตารางที ่3 พบว่าค่าการยดืตวั ณ จุดขาด (%elongation) 
ของฟิลม์ พบว่า ฟิลม์ LLDPE ทีเ่ตมิ TiO2 เพิม่มากขึน้ จะมคี่ารอ้ยละการยดืตวัและความต้านทานแรงดงึของฟิลม์
ลดลงอย่างมนีัยส าคญั สมบตัเิชงิกลทีม่แีนวโน้มลดลงเนื่องจากเมื่อเพิม่ปรมิาณของ TiO2 ท าใหเ้กดิการกระจายตวั
ทีไ่ม่ดขีอง TiO2 ซึง่ก่อใหเ้กดิการเกาะกลุ่มกนัของอนุภาค TiO2 ทีเ่นื้อพอลเิมอรส์่งผลท าใหม้สีมบตัเิชงิกลทีล่ดลง 
[3] จงึท าใหฟิ้ลม์ทีเ่ตมิ TiO2 มคีวามแขง็เปราะ  

จากการทดลองการซมึผ่านไอน ้า (WVTR) ดงัแสดงในตารางที ่4 พบว่าฟิลม์ LLDPE มคี่าการซมึผ่านไอน ้าน้อย 
แต่เมื่อเตมิ TiO2 ปรมิาณ 5%w/w ขึน้ไปท าใหค้่าการซมึผ่านไอน ้าเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 

จากการวเิคราะหค์่าการส่องผ่านของแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องยวู-ีวสิเิบลิ 
สเปคโทรโฟโตมเิตอร์ พบว่าฟิลม์ LLDPE มคี่าการส่องผ่านของแสง UV (ความยาวคลื่นต ่ากว่า 390 นาโนเมตร) 
40 – 60% (ภาพที่ 2) ในขณะที่ฟิล์มที่เติม TiO2 มคี่าการส่องผ่านของแสง UV ต ่ากว่า 20% และเมื่อเติม TiO2 
เพิม่ขึน้ส่งผลใหค้่าการส่องผ่านของแสงในช่วงยูวแีละคลื่นแสงที่มองเหน็ลดลงด้วยเช่นกนั (ภาพที่ 3) เนื่องจาก
กลไกการสะทอ้นแสงของ TiO2 โดยเมื่อแสงตกกระทบกบัอนุภาคของ TiO2 ทีก่ระจายอยู่ในพอลเิมอรจ์ะเกดิการหกัเห
ของแสงและสะทอ้นกลบั [8-9] และผลจากการปลกูตน้ผกับุง้จนีโดยใชฟิ้ลม์คลุม LLDPE ทีเ่ตมิ TiO2 ทีป่รมิาณต่างๆ 
ไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในตารางที ่5 การเจรญิเตบิโตของผกับุง้จนีทีป่ลูกกลางแจง้และทีป่ลกูอยู่ในฟิลม์ LLDPE 
มคีวามสูงเฉลีย่ 2.8 ซม. ส่วนฟิลม์ LLDPE ที่เตมิ TiO2 ทีป่รมิาณ 1-3 % w/w ต้นมขีนาดความสูงไม่ต่างกบัฟิล์ม 
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LLDPE ที่ไม่เติม TiO2 แต่ถ้าเติม TiO2  5 %w/w พบว่าต้นผกับุ้งมคีวามสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1 ซม. ซึ่งแตกต่างจาก
ตวัอย่างอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั (ดงัแสดงในตารางที่ 5 และภาพที่ 4 ) ทัง้นี้เป็นผลเนื่องมาจากฟิล์มที่เติม TiO2 
5%w/w แสงสามารถส่องผ่านไดน้้อยทีสุ่ด (ภาพที ่3) จงึท าใหผ้กับุง้จนีเกดิการตอบสนองต่อแสง (phototropism) 
แบบ positive tropism โดยการเคลื่อนไหวเขา้หาแสง เกดิจากการเจรญิเติบโตโดยที่ปลายยอดผกับุ้งมีการสร้าง
ฮอร์โมนออกซินและกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มขึ้น ต้นผักบุ้งที่ได้รับแสงน้อยจึงแบ่งเซลล์ได้มาก  
ล าต้นจงึมคีวามยาว จงึท าให้มีผลต่อความสูง ในขณะที่จ านวนใบและขนาดของล าต้นของผกับุ้งจีนพบว่าไม่ม ี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  
 
สรปุผลการวิจยั  

ในงานวจิยันี้ท าการพฒันาฟิล์มคลุมโรงเรอืนที่สามารถคดัเลอืกแสงที่พชืต้องการ โดยเตรยีมฟิล์มจาก 
พอลเิมอร ์LLDPE ผสมกบั TiO2 ทีม่ปีรมิาณ 1, 3 และ 5 %w/w และท าการขึน้รปูฟิลม์ดว้ยเครื่องอดัรดีแบบเป่าฟิลม์ได ้
โดยสมบตัทิางกายภาพของฟิลม์ทีเ่ตมิ TiO2 เพิม่ขึน้ จะมลีกัษณะขุ่น และค่าความทนต่อแรงดงึลดลง ท าใหฟิ้ลม์ 
มคีวามแขง็เปราะมากขึน้ และถ้ายิง่เติม TiO2 ปรมิาณมากขึ้นถึง 5% w/w ความสามารถในการซึมผ่านไอน ้า
เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่าเมื่อเทยีบกบัฟิลม์ LLDPE ทีไ่ม่เตมิ TiO2 และค่าการส่องผ่านแสงของฟิลม์ LLDPE ทีเ่ตมิTiO2 
มคี่าการสอ่งผ่านของแสงลดลง ทัง้ช่วงแสงยูว ีและช่วงคลื่นแสงทีม่องเหน็โดยเฉพาะทีเ่ตมิ TiO2 ปรมิาณ 5% w/w 
แสงสามารถผ่านได้น้อยมาก จะท าให้อตัราการสงัเคราะห์แสงของพชืต ่ากว่าอตัราการหายใจของพชื เมื่ออตัรา 
การสงัเคราะห์แสงลดต ่าลง จะท าให้อตัราการสร้างอาหารน้อยกว่าอตัราการใช้อาหารจากการหายใจ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชื ท าใหพ้ชืมแีนวโน้มทีจ่ะหยุดการเจรญิเตบิโตและจะขาดอาหารท าใหต้ายได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลงานวิจยันี้ พบว่าฟิล์มที่มีปริมาณ TiO2 1, 3 และ 5 %w/w มีระดบัความสามารถในการเลือก 

ผ่านแสงไดแ้ตกต่างกนั ซึง่น าไปสูก่ารออกแบบโรงเรอืนทีส่ามารถเลอืกระดบัความเขม้แสงทีผ่่านเขา้ไปในโรงเรอืน
ใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพชืทีม่คีวามตอ้งการแสงแตกต่างกนัได้ 
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บทคดัย่อ 
การทดลองนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของสารสกดัหยาบจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าสทีองต่อการเจรญิเตบิโต

ของปลานิล โดยการสกดัสารคอรไ์ดซปิิน (Cordycepin) และสารอะดโินซนิ (Adenosine) จากฐานรองดอกเหด็ซึ่งเป็นเศษ
เหลอืทิง้จากการเพาะเลีย้งเหด็ถัง่เช่าสทีองดว้ยตวัท าละลาย เฮกเซน ไดเอทลิอเีทอร ์ไดคลอโรมเีทน เมทานอล และน ้า 
พบสารทัง้สองในตวัท าละลายเมทานอลมากทีสุ่ด เท่ากบั 3,570±25.0 ไมโครกรมั/กรมั และ 170±7.4 ไมโครกรมั/กรมั 
ตามล าดบั จากนัน้น าสารสกดัหยาบดว้ยเมทานอลเสรมิในอาหารเลีย้งปลานิลทัง้หมด 4 สตูร ไดแ้ก่ T1 คอื ชุดควบคุม
อาหารปลานิลไม่ผสมสารสกัด T2 คือ อาหารปลานิลผสมสารสกดั 10 มิลลิกรมั/กิโลกรัม T3 คือ อาหารปลานิล 
ผสมสารสกดั 15 มลิลกิรมั/กโิลกรมั และ T4 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดั 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั เลีย้งเป็นระยะเวลา 
8 สปัดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design) การทดลองละ 3 ซ ้า พบว่า T4  
(สารสกัด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) มีผลต่อเจริญเติบโตของปลานิล ท าให้มีน ้าหนักเพิ่มขึ้น (weight gain) เท่ากับ 
7,229.12±83.07% และอตัราการเจรญิจ าเพาะ (SGR) เท่ากบั 7.16±0.02 %/day แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีค่วามเชื่อมัน่ 
.95 (P<0.05) สว่นอตัราการรอด (survival rate) และอตัราการเปลีย่นอาหารเนื้อ (feed conversion rate) ไม่มคีวามแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญั 
 
ค าส าคญั: ปลานิล  ฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าสทีอง  เครื่องระเหยระบบสญุญากาศ 
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Abstract 
The objective of this study was to study the effect of crud extract of spent mushroom substrate (SMS) 

Cordyceps militaris on the growth of Nile tilapia.  Cordycepin and adenosine from SMS were extracted with 
different solvents including Hexane, Diethyl ether, Dicholoromethane, Methanol and water. We found that the 
both of cordycepin and adenosine were extracted high concentration with methanol of 3,570 ±25. 0 µg/ g and 
170±7. 4 µg/ g, respectively.  After that, the crude extract was added in common feed as dietary supplement. 
There are 4 different treatments containing T1:  0 mg/kg (control) , T2:  10 mg/kg, T3:  15 mg/kg and T4:  20 
mg/ kg, which were fed to Nile tilapia for 8 weeks.  The experiment design carry out under CRD (Completely 
randomized design)  with 3 replicates.  The result indicated that T4 (diet containing 20 mg/ kg crude extract) 
increased final weight gain as 7,229. 12±83. 07% and specific growth rate (SGR)  as 7. 16±0. 02 (% / day) , 
significantly (P<0.05). In contrast of the survival rate and feed conversion rate were no significant.  
 
Keywords: Nile Tilapia, Spent mushroom Cordycep militaris, Rotary vacuum evaporator 
 
บทน า 

สารคอรไ์ดเซปิน (Cordycepin) และสารอะดโินซนิ (Adenosine) พบในเหด็ถัง่เช่าสทีองสกุล Cordyceps militaris 
ช่วยบ ารุงร่างกาย บ ารุงตบั ไต และต้านเชื้อแบคทเีรยี ช่วยลดการอกัเสบ ปรบัความเครยีด ฟ้ืนฟูร่างกายที่อ่อนแอ   
เพิม่การไหลเวยีนของโลหติใหด้ขีึน้ [1-2] มฤีทธิย์บัยัง้เชือ้ก่อโรค Streptococcus agalactiae [3] ปจัจุบนัมผีูเ้พาะเลีย้ง
เหด็ถัง่เช่าสทีองเพื่อจ าหน่ายจ านวนมาก โดยเพาะเลีย้งในขวดดว้ยสตูรอาหารจ าเพาะทีป่ระกอบดว้ยสารอาหารหลกั 
ไดแ้ก่ แหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจน และวติามนิต่างๆ สารอาหารหลกัเหล่านี้จะแตกต่างกนัไปในแต่ละแหล่งผลติ 
หลงัการเก็บเกี่ยวดอกเห็ดอาหารที่เหลือในหลอดเพาะเลี้ยงจะถูกเรียกว่า ฐานรองดอกเห็ด ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้ง 
จากกระบวนการเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่มกัถูกก าจดัทิ้งด้วยการฝงัดิน หรือให้เป็นอาหารสตัว์ มรีายงานพบว่าการน า
ฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าสทีองผสมในอาหารเลีย้งปลานิล สามารถเพิม่การเจรญิเตบิโตและเพิม่ระดบัภูมคิุม้กนัในปลานิล 
[3-4] นอกจากนี้มรีายงานการสกดัสารคอรไ์ดซปิินและสารอะดโินซนิจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าได ้[5] 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาชนิดตวัท าละลายทีเ่หมาะสมส าหรบัสกดัสารคอรไ์ดซปิินและสารอะดโินซนิจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่า 
(C. militaris) และผลของการเสรมิสารสกดัในอาหารต่อการเจรญิเตบิโตของปลานิล 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การเตรียมสารสกดั 
วสัดุเศษเหลอืจากการเพาะเลีย้งเหด็ถัง่เช่าสทีองไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก บรษิทั ซกิเคอร ์(SICCOR) จ ากดั 

อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง อบที ่60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้บดดว้ยเครื่องบดใหม้ขีนาดเลก็ลง ตรวจวเิคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการ ไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เยื่อใย และความชืน้ตามวธิขีอง AOAC [6] 
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การสกดัสารคอรไ์ดเซปินและสารอะดิโนซิน ด้วยวิธี Soxhlet 
ท าการสกัดวัสดุเศษเหลือด้วยเครื่อง Soxhlet apparatus (MS-E103, Mtops, ประเทศเกาหลี) โดยใช้  

ตวัท าละลาย 5 ชนิด เรยีงล าดบัความมีขัว้น้อยไปมาก ได้แก่ เฮกเซน ไดเอทิลอีเทอร์ ไดคลอโรมีเทน เมทานอล  
และน ้า ตามล าดบั อตัราส่วนของวตัถุดบิต่อตวัท าละลายเท่ากบั 10 กรมั ต่อ 40 มลิลลิติร (1:4) เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
สกดัแบบต่อเนื่อง (Continuous extraction)  
 

การระเหยตวัท าละลายด้วยเครือ่งระเหยระบบสุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) 
น าสารสกดัที่ได้จาก 5 ตัวท าลาย ระเหยตัวท าละลายออกโดยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ (D-91126 

Schwabach, Heidolph Instruments, ประเทศเยอรมัน) ที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส ความดนั 150 มิลลิบาร์  
จนเหลอืตวัท าละลายน้อยทีสุ่ด น าไประเหยตวัท าละลายทีเ่หลอืในตู้ดูดควนั (Fume hood) จนแหง้ ไดส้ารสกดัหยาบ 
ชัง่น ้าหนักของสารสกดัหยาบเกบ็ตวัอย่างที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ส่วนสารสกดัจากตวัท าละลายน ้า ระเหยแห้ง
ดว้ยเครื่อง Freeze dryer (Delta 2-24 LSCplus, Christ, เยอรมนั) 

ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดซิปินและสารอะดิโนซินตามวิธีการของ [7] ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสงู (High Performance Liquid Chromatography: HPLC) ที่ HERB AND THAI TRADITIONAL 
MEDICINE DIVISION (BIOTEC Pilot Plant, Thailand Science Park, ปทุมธานี)  
 

การเตรียมสตัวท์ดลอง 
การเตรียมปลานิล 
การทดลองควบคุมดูแลภายใต้จรรยาธรรมสตัว์ทดลองใบอนุญาตเลขที่ U1-06512-2560 ตวัอย่างปลานิล  

อายุ 1 สปัดาห ์จ านวน 500 ตวั จากศนูยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจดืพทัลุง ต.ล าป า อ.เมอืง จ.พทัลุง พกัในบ่อซเีมนต์ 
ก่อนการทดลองเป็นเวลา 2 สปัดาห์ เพื่อให้ปลาปรบัตวัและตรวจคดักรองปลาที่ไม่สมบูรณ์ จากนัน้ท าการสลบปลา 
ดว้ยน ้ามนักา้นพลูต่อเอทานอลอตัราส่วน 1:10 คดัเลอืกปลาที่มขีนาดใกล้เคยีงกนั จ านวน 30 ตวัต่อชุดการทดลอง 
โดยมนี ้าหนกัเฉลีย่ของปลาต่อชุดการทดลองอยู่ในช่วง 20.1-21.6 กรมั เลีย้งในบ่อพลาสตกิ ขนาด 50x70x50 เซนตเิมตร 
ทัง้หมด 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้า  
 

การเตรียมสูตรอาหาร 
สูตรอาหารเลี้ยงปลานิลในการทดลองนี้ ควบคุมให้มคีาร์โบไฮเดรต 43-45% โปรตีน 30-32% และไขมนั  

12-13% [8] มสีว่นผสมดงัตารางที ่1 แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ดงันี้     
  T1 คอื ชุดควบคุมอาหารปลานิลไม่เสรมิสารสกดั (ชุดควบคุม) 
  T2 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
  T3 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 15 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
  T4 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 

ด าเนินการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดย ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า 
ซ ้าละ 30 ตวั ใหอ้าหาร 2 เวลา เชา้-เยน็ (08.30-9.00 น. และ 16.30-17.00 น. ตามล าดบั) เป็นเวลา 8 สปัดาห ์ใหอ้าหารปลา
จนสงัเกตไดว้่าปลาไม่กนิเพิม่ โดยการชัง่น ้าหนกัอาหารก่อนและหลงัจากใหป้ลากนิ เพื่อหาน ้าหนกัอาหารทีก่นิในแต่ละวนั 
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ตารางท่ี 1 เปอรเ์ซน็ตข์องสว่นผสมอาหารปลานิล ต่อ 1 กโิลกรมั 
ส่วนผสม อาหาร (%) 

T1 (0mg/kg) T2 (10mg/kg) T3 (15mg/kg) T4 (20mg/kg) 
สารสกดั 0 0.28 0.42 0.56 
ปลาปน่ 10 10 10 10 
ไก่ปน่ 10 10 10 10 
กากถัว่เหลอืง 35 35 35 35 
ร าขา้ว 25 25 25 25 
แป้งขา้วเจา้ 2 1.72 1.58 1.44 
ปลายขา้ว 16 16 16 16 
น ้ามนัพชื 1 1 1 1 
เกลอืแร่รวม 0.5 0.5 0.5 0.5 
Ca2HPO4 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
การเจริญของปลานิล 
การวดัการเจรญิของปลานิลหลงัจากไดร้บัอาหารทดลองแต่ละสตูรทุกๆ ช่วง 2 สปัดาห์ จนครบ 8 สปัดาห์ 

โดยการชัง่น ้าหนักปลานิลรวม ค านวณน ้าหนกัเฉลีย่ต่อตวั น ้าหนกัทีเ่พิม่ และอตัราการรอดตาย บนัทกึปรมิาณอาหาร
ทีใ่ชเ้พื่อน ามาค านวณอตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR) อตัรารอดตาย (Survival rate, %) 
และน ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ (Weight gain, WG %) 
 น ้าหนักเฉล่ีย (g/ตวั) =  น ้าหนกัปลารวมเมื่อสิน้สดุการทดลอง – น ้าหนกัปลารวมก่อนการทดลอง 
       จ านวนปลาทัง้หมด 
 น ้าหนักท่ีเพ่ิมขึน้ (WG; %)  =  น ้าหนกัเฉลีย่สดุทา้ย – น ้าหนกัเฉลีย่เริม่ตน้ × 100 
                                น ้าหนกัเฉลีย่เริม่ตน้ 
 อตัราการเจริญจ าเพาะ (SGR, % ต่อวนั)  =  (ln น ้าหนกัเฉลีย่สดุทา้ย – ln น ้าหนกัเฉลีย่เริม่ตน้)  x 100 
                              เวลาในการทดลอง 
 อตัราการรอดตาย (Survival Rate; %)  =  จ านวนปลาเมื่อสิน้สดุการทดลอง × 100 
                               จ านวนปลาเริม่ตน้ 
  อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (FCR)  =  น ้าหนกัรวมของอาหารทีป่ลากนิทัง้หมดในแต่ละหน่วยการทดลอง (กรมั) 
                               น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ของปลาทดลองในแต่ละหน่วยการทดลอง(กรมั) 

 
สถิติส าหรบัวิเคราะหข์้อมูล 
สถติใิชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลูต่าง ๆ ในแต่ละชุดการทดลองดว้ย one way analysis of variance 

(ANOVA) วเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ย Duncan’s multiple rang test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมการวเิคราะห์
ทางสถติ ิSPSS v. 17.0 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1065 
 

ผลการวิจยั 
การเตรียมสารสกดั 
ฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าสทีองน ้าหนกัสด 1,000 กรมั หลงัจากอบทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส เหลอืน ้าหนกัแหง้

เท่ากบั 656.47±12.23 กรมั (65.65%) คุณค่าทางโภชนาประกอบดว้ยปรมิาณคารโ์บไฮเดรต 72.46% โปรตนี12.61% 
ไขมนั 2.30% เยื่อใย 3.61% ความชื่น 5.5% และอื่น ๆ 3.50%  
 

การสกดัสารคอรไ์ดซิปินและสารอะดิโนซินจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่า 
ตัวท าละลาย 5 ชนิด เรียงล าดับความมีขัว้น้อยไปมาก ได้แก่ เฮกเซน ไดเอทิลอีเทอร์ ไดคลอโรมีเทน  

เมทานอล และน ้า ตามล าดบั ในอตัราส่วนตวัอย่าง:ตวัท าละลาย เท่ากบั 1:4 โดยใชว้ธิ ีsoxhlet ได้สารสกดัผสมกบั 
ตวัท าละลาย จากนัน้น าสารที่ไดไ้ประเหยตวัท าละลายออกดว้ยวธิ ีrotary vacuum evaporation พบปรมิาณสารสกดั 
ทีไ่ด้จากตวัท าละลายเมทานอล ไดเอทลิอเีทอร์ เฮกเซน ไดคลอโรมเีทน และน ้า เท่ากบั 6.22 3.09 2.73 2.38 และ 
2.29 กรมั ตามล าดับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสารสกัดได้ (yield) เท่ากบั 8.29 4.12 3.64 3.17 และ 3.05 (%w/w) 
ตามล าดบั ผลการวเิคราะหป์รมิาณคอรไ์ดซปิินและสารอะดโินซนิ พบว่าตวัท าละลายเมทานอลสามารถสกดัสารทัง้สอง
ไดม้ากทีส่ดุ เท่ากบั 3,570±25.0 ไมโครกรมั/กรมั และ 170±7.4 ไมโครกรมั/กรมั ตามล าดบั (ตารางที ่2)  
  
ตารางท่ี 2 ปรมิาณสารคอรไ์ดซปิินและสารอะดโินซนิ ทีไ่ดจ้ากการสกดัดว้ยตวัท าละลาย 

ตวัท าละลาย Cordycepin (µg/g) Adenosine (µg/g) 

Hexane Not determined Not determined 
Diethyl ether Not determined 30±0.7b 
Dichloromethane 110±5.4b 30±1.0b 
Methanol 3,570±25.0a 170±7.4a 
Water 110±3.7b 20±0.9b 

Dried SMS 1,080±11.2 290±8.4 
 

ผลของสารสกดัคอรไ์ดซิปินและสารอะดิโนซินด้วยตวัท าละลายเมทานอลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล 
หลงัจากใหอ้าหารทัง้ 4 สตูรกบัปลานิล เป็นเวลา 8 สปัดาห ์พบว่าอาหารสตูร T4 (เสรมิสารสกดัในอตัราสว่น 

20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) ส่งผลต่อน ้าหนกัปลาเฉลีย่ เปอรเ์ซน็ต์น ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราการเจรญิจ าเพาะต่อวนั (ภาพที ่1) 
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีค่วามเชื่อมัน่ .95 (P<0.05) โดยมนี ้าหนกัเฉลีย่สงูทีส่ดุ เท่ากบั 49.90±0.78 กรมั 
(ภาพที ่2) เปอรเ์ซน็ต์น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ เท่ากบั 7,229.12±83.07 และอตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะ 7.16±0.02 เปอรเ์ซน็ต์ 
ต่อวัน (ตารางที่ 3) ส่วนสูตรอาหาร T2 (เสริมสารสกดัอตัราส่วน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรมั) และ T3 (เสริมสารสกัด
อตัราส่วน 15 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทีค่วามเชื่อมัน่ .95 (P>0.05) กบัสตูรอาหาร T1 
(ชุดควบคุม) โดยมนี ้าหนกัเฉลีย่ เท่ากบั 47.60±0.25 47.56±0.32 และ 47.67±1.42 กรมั ตามล าดบั เปอรเ์ซน็ตน์ ้าหนกั
ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 6,697.06±122.60 6,804.03±153.86 และ 6,736.15±222.28 ตามล าดับ อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ เท่ากบั 1.06±0.01 1.06±0.01 และ 1.07±0.03 ตามล าดับ และอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ เท่ากับ 
7.03±0.03 7.06±0.04 และ 7.04±0.05 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 1 ความยาวสดุทา้ยเฉลีย่ของปลานิลเมื่อสิน้สดุการทดลองระยะเวลา 8 สปัดาห ์เลีย้งดว้ยอาหารทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

T1 คอื ชุดควบคุมอาหารปลานิลไม่เสรมิสารสกดั 
T2 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
T3 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 15 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
T4 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 

  

 
 
ภาพท่ี 2 น ้าหนกัเฉลีย่ของปลานิลเมื่อสิน้สดุการทดลองในระยะเวลา 8 สปัดาห ์เลีย้งดว้ยอาหารทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

T1 คอื ชุดควบคุมอาหารปลานิลไม่เสรมิสารสกดั 
 T2 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
 T3 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 15 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
 T4 คอื อาหารปลานิลผสมสารสกดัอตัราสว่น 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
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ส าหรับอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และอตัราการรอดชีวิตของปลาที่ได้รบัอาหารทัง้ 4 สูตร  
ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทีค่วามเชื่อมัน่ .95 (P>0.05) มอีตัราการแลกเนื้ออยู่ในช่วง 1.05-1.07 และอตัรารอดชวีติ 
เท่ากบั 100% (ตารางที่ 3) ในส่วนของคุณภาพของเนื้อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรควบคุม และสูตรเติมสารสกัด
อตัราส่วน 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ไม่มคีวามแตกต่างของคุณภาพของเนื้อปลาปรมิาณโปรตีนเท่ากบั 50.93-52.01% 
และไขมนัเท่ากบั 25.56-25.58%  
 
ตารางท่ี 3 ผลของการเสรมิสารสกดัในสตูรอาหารต่อการเจรญิของปลานิล 

ชุดการ
ทดลอง 

หน่วยวดั 

น ้าหนักท่ีเพ่ิมขึน้ 
(%) 

อตัราการเจริญจ าเพาะต่อวนั  
( % ต่อวนั) 

อตัราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ 

อตัรารอดตาย  
(%) 

T1 6,736.15±222.28b 7.04±0.05b 1.07±0.03a 100 

T2 6,697.06±122.60b 7.03±0.03b 1.06±0.01a 100 

T3 6,804.03±153.86b 7.06±0.04b 1.06±0.01a 100 

T4 7,229.12±83.07a 7.16±0.02a 1.05±0.02a 100 

* ตวัอกัษรทีต่่างกนัก ากบับนขอ้มลูในแถวเดยีวกนัแสดงความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั (P<0.05) 
  
อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาครัง้นี้พบว่าตวัท าละลายเมทานอลเป็นตวัท าละลายทีเ่หมาะสมในการสกดัดว้ยวธิ ีsoxhlet สามารถ
สกดัสารคอร์ไดซปิินและอะดโินซนิจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าไดเ้ท่ากบั 3,570±25.0 และ 170±7.4 ไมโครกรมั/กรมั 
ตามล าดับ จากฐานรองดอกเห็ดแห้งซึ่งมีสารคอร์ไดซิปินและสารอะดิโนซินเท่ากับ 1,080±11.2 และ 290±8.4 
ไมโครกรมั/กรมั ตามล าดบั ซึง่สงูกว่าการสกดัดว้ยเอทานอลโดยใชว้ธิกีารแช่ ซึง่ไดส้ารคอรไ์ดซปิินและสารอะดโินซนิ
จากดอกเหด็ถัง่เช่าเท่ากบั 2,070±76.6 ไมโครกรมั/กรมั [5] อาจเพราะสารทัง้สองสามารถละลายไดด้ใีนตวัท าละลาย 
ที่มีข ัว้ปานกลาง 25-33 [5] โดยสารคอร์ไดซิปินและอะดิโนซินมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน  
ตา้นอนุมลูอสิระ และตา้นแบคทเีรยี [9-10] มรีายงานการใชฐ้านรองดอกเหด็เสรมิการเจรญิเตบิโต และกระตุน้การสรา้ง
ภูมคิุ้มกนัในสตัว์หลายชนิด เช่น โคนม [11] หนู [12] และปลานิล [3] ซึ่งสามารถส่งเสรมิให้สตัว์มกีารเจรญิเพิม่ขึน้
สอดคลอ้งกบังานวจิยันี้ แต่อย่างไรกต็ามยงัไม่พบรายงานการใชส้ารสกดัจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าเป็นสารส่งเสรมิ
การเจรญิในปลานิล จากการวจิยันี้แสดงให้เหน็ว่าการเสรมิสารสกดัคอร์ไดซปิินและสารอะดโินซนิจากวสัดุเศษเหลอื 
ในการเพาะเลีย้งเหด็ถัง่เช่าสทีองส่งผลต่อการเจรญิของปลานิล ท าใหม้นี ้าหนักเพิม่ขึน้ อตัราการเจรญิจ าเพาะต่อวนั
มากขึน้ อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อน้อย และอตัรารอดตายไม่แตกต่างกนั 
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สรปุผลการวิจยั 
การสกดัสารคอร์ไดซปิินและสารอะดโินซนิจากฐานรองดอกเหด็ถัง่เช่าด้วยวธิ ีsoxhlet โดยใชต้วัท าละลาย 

เมทานอลใหป้รมิาณสารทัง้สองสงูกว่าตวัท าละลายอื่นๆ โดยสารสกดัทีไ่ดม้ผีลต่อการเจรญิของปลานิล การใหอ้าหารปลานิล
ผสมสารสกดัอตัราสว่น 20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ท าใหน้ ้าหนักปลา และอตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะ (เปอรเ์ซน็ต์ต่อวนั) 
เพิม่ขึน้ โดยไม่สง่ผลต่อการรอดชวีติและคุณภาพของเน้ือปลานิลเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใหอ้าหารสตูรควบคุม 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวจิยันี้ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั โครงการพฒันานกัวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม 
(พวอ.) ร่วมกบับรษิทั SICCOR จ ากดั ภายใตร้หสัโครงการ MSD62I0038 ประจ าปี 2562  
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บทคดัย่อ 

ธุรกจิประกนัภยัเป็นธุรกจิหน่ึงทีม่กีารแข่งขนัสงูในยุคปจัจุบนั โดยมกีรมธรรมป์ระกนัภยัมากมายหลาย
กรมธรรมเ์สนอใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่ในแต่ละกรมธรรมจ์ะมีการคดิค่าคอมมชิชัน่และค่าด าเนินงานของบรษิทัรวมเขา้
ไว้ด้วย ถ้าหากผู้บริโภคซื้อประกนัภัยหลายกรมธรรม์ท าให้ต้องจ่ายเบี้ยประกนัภัยในอตัราที่สูงเกินกว่าที่จะ
สามารถจ่ายได้จึงท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ได้หลายกรมธรรม์ และเป็นผลให้รายได้ของบริษัท
ประกนัภัยลดน้อยลง ในการศึกษาครัง้นี้คณะผู้วิจ ัยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอกรมธรรม์ประกนัภัยรูปแบบใหม่  
ทีส่ามารถเลอืกแบบประกนัภยัได้หลากหลายประเภทรวมไวใ้นกรมธรรม์เดยีวกนั เรยีกว่ากรมธรรม์ประกนัภยั  
แบบบุฟเฟต์เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกประกนัภยัไดห้ลากหลายประกนัภยัรวมไวใ้นประกนัเดยีวกนัและราคา
เบีย้ประกนัภยัอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ซึง่ในการศกึษานี้จะแบ่งประเภทของเบีย้ประกนัภยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคาอยู่ในระดบัสงู ปานกลาง และต ่า ซึง่ประกนัภยัแบบบุฟเฟตป์ระกอบดว้ยประกนัภยัทีม่ี
เบีย้ประกนัภยัในระดบัสงู 1 ประเภท เบีย้ประกนัภยัในระดบัปานกลาง 1 ประเภท และเบีย้ประกนัภยัในระดบัต ่า  
2 ประเภท โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ประกนัภัยในท้องตลาด และได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นจ านวน 191 คน จากผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอาชีพ ระดบัการศกึษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัความสนใจในการซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ นอกจากนี้พบว่า
ระดบัของราคาเบีย้ประกนัภยัรวมแบบบุฟเฟต์นัน้ต ่าลงเมื่อเทยีบกบัระดบัราคาเบีย้ประกนัภยัรวมแบบแยกซื้อ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
ค าส าคญั: ค่าคอมมชิชัน่  ค่าด าเนินงาน  เบีย้ประกนัภยัรวม  กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบฟุเฟต ์ 
 

Abstract 
 Insurance is a highly competitive business, there are a myriad of insurance policies for consumers 
to choose from. When purchasing an insurance policy, the company's commissions and operating 
expenses are included. Buying multiple insurance policies may increase the commission and operating 
fees of the company, which is more than necessary. Some types of insurance have overlapping coverage 
resulting in inflated premiums. In this study, buffet insurance policy was designed for consumers to be able 
to choose from a variety of insurance types so that the insurance premium is at an appropriate level. We 
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have divided the insurance premiums into 3 groups which are the high-priced insurance groups, the 
medium-priced insurance groups and the low-priced insurance groups. The buffet insurance policy consists 
of one type of insurance from the high premiums group, one type of insurance from the moderate premiums 
group and two types of insurance from the low premiums group. We have referred to information from 
insurance products in the market the questionnaire which we have conducted to study the factors that 
affect the interest in buying a buffet insurance policy by using the Cochran sampling technique and 
sampling without probability of 191 people by testing the independence or the relationship between 
variables from the use of Pearson Chi-Square test. The study found that the occupation, level of education 
and the average monthly income correlated with interest in buying a buffet insurance policy. We have 
found that the gross premium price for the buffet is lower when compared to the gross premium price of 
each type of insurance purchased separately. 
 
Keyword: Commission, Expense, Gross premium, Buffet insurance policy  

 

บทน า 
 ในปจัจุบนัเหตุการณ์ไม่คาดฝนัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งภยัในรูปแบบต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภยัจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ ภยัจากมลพษิ หรอืภยัจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ เช่น อุบตัเิหตุบนทอ้งถนน เน่ืองจากยานพาหนะมจี านวน
เพิม่ขึน้มากและผูข้บัขีข่าดความระมดัระวงัในการขบัขี ่หรอืภยัจากธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว อคัคภียั รวมถงึภยั
จากความมัน่คงทางเศรษฐกจิ เช่น ปญัหาของการว่างงาน ซึง่ถ้าหากเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดฝนัเหล่าน้ีเกดิขึน้มนุษย์
ทุกคนจ าเป็นทีจ่ะต้องรบัความเสีย่งไวด้ว้ยตนเองทัง้หมด ดงันัน้จงึมธีุรกจิประกนัภยัเกดิขึน้เพื่อช่วยบรรเทาและ
ชดเชยความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ ปจัจุบนัการประกนัภยัได้เขา้มามบีทบาทต่อมนุษยม์ากขึน้ทัง้ในแง่การ
ด ารงชวีติและการด าเนินธุรกจิซึง่เป็นประโยชน์ใหท้ัง้บุคคลและนิตบิุคคลอย่างมาก 
 ปจัจุบนัความต้องการทางการประกนัภยัมมีากขึน้ ซึง่ส่งผลใหม้กีารพฒันารูปแบบของการประกนัภยัที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้เช่นเดยีวกนั เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัแต่ละกรมธรรมจ์ะมกีารคดิค่าคอมมชิชัน่และค่า
ด าเนินงานของบรษิทัรวมเขา้ไปดว้ย ถ้าหากซือ้ประกนัภยัหลายกรมธรรมอ์าจท าใหม้กีารคดิค่าคอมมชิชัน่และค่า
ด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้ซึง่เกนิความจ าเป็น และประกนัภยับางประเภทมคีวามคุม้ครองทีซ่อ้นทบักนั ท าให้
เบี้ยประกนัภยันัน้สงูเกนิความเป็นจรงิ ทางคณะผู้จดัท าจงึออกแบบกรมธรรม์ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ เป็นแบบ
ประกนัภยัทีส่ามารถเลอืกรูปแบบประกนัภยัไดห้ลากหลายรปูแบบและมรีาคาเบีย้ประกนัภยัทีถู่กกว่าการแยกซือ้
กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภท เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท้ีต่อ้งการซือ้ประกนัภยัใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทางคณะผูจ้ดัท ามวีตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบใหม่เรยีกว่า
ประกนัภัยแบบบุฟเฟต์ ซึ่งจะรวมกรมธรรม์ประกนัภัยหลายชนิดไว้ด้วยกนัเพื่อให้เบี้ยประกนัภยัมรีาคาไม่สูง
เกนิไปและสามารถได้รบัความคุ้มครองหลายด้านร่วมกนั โดยแบ่งประเภทของเบี้ยประกนัภยัออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเบี้ยประกนัภยัที่มีราคาอยู่ในระดบัสูง ปานกลาง และต ่าโดยใช้หลกัการค านวณเบี้ยประกนัภัยขัน้
พืน้ฐานในการออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อเสนอกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟตซ์ึง่เป็นประกนัภยัแบบใหม่ 
2. เพื่อค านวณหาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเมื่อมีการซื้อประกนัภัยหลายประเภทในกรมธรรม์

ประกนัภยัเดยีวกนั 
3. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความสนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต ์

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในงานวจิยันี้คณะผู้วจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ซึ่งเป็นประกนัภยั
รูปแบบใหม่ โดยคณะผูจ้ดัท าไดส้รา้งแบบส ารวจเพื่อศกึษาหาปจัจยัทีม่ผีลต่อความสนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยั
แบบบุฟเฟต์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยท าการเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็นโดยใชส้ตูรของคอแครน (Cochran) [1] ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 191 
คน และท าการศกึษาถงึปจัจยัที่ส่งผลต่อการซือ้ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ โดยในการออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยั
แบบบุฟเฟตน์ี้จะใชส้ตูรในการค านวณเบีย้ประกนัภยัขัน้พืน้ฐาน [2] โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
1. ศกึษาถงึผลติภณัฑป์ระกนัภยัแต่ละประเภท 
2. จดักลุ่มเบีย้ประกนัภยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคาอยู่ในระดบัสงู ปานกลาง และต ่า 
3. หกัภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) จะไดเ้บีย้ประกนัภยัสทุธ ิ(Net Premium) 

   
 

1

Gross Premium
Net Premium

VAT



     (1) 

4. พจิารณาหกัค่ารกัษาพยาบาลทีซ่้อนทบักนัอยู่โดยเปรยีบเทยีบอตัราส่วนค่ารกัษาพยาบาลต่อความคุ้มครอง
ทัง้หมดของกรมธรรมแ์ละน าค่าอตัราสว่นทีไ่ดห้กัออกจากเบีย้ประกนัภยัสทุธขิองแต่ละกรมธรรม์ 
5. พจิารณาหกัค่าคอมมชิชัน่ (Commission) และค่าด าเนินงาน (Expense) ในกลุ่มที่มรีาคาเบีย้ประกนัภยัระดบั
ปานกลางและกลุ่มทีม่รีาคาเบีย้ประกนัภยัต ่า โดยตัง้ขอ้สนันิษฐานว่าค่าคอมมชิชัน่ และค่าด าเนินงานของกลุ่มทีม่ี
ราคาเบีย้ประกนัภยัสงูนัน้เพยีงพอต่อการซือ้ประกนัภยัทัง้ 3 กลุ่ม 

เน่ืองจาก   
 

1

Pure Premium
Net Premium

Commission Expense Profit


  
   (2) 

โดยที ่  Net Premium     คอื เบีย้ประกนัภยัสทุธ ิ
  OLDNet Premium  คอื เบีย้ประกนัภยัสทุธทิีร่วมค่าคอมมชิชัน่ ค่าด าเนินงาน และก าไร 
  NEWNet Premium คอื เบีย้ประกนัภยัสทุธทิีไ่ม่รวมค่าคอมมชิชัน่ และค่าด าเนินงาน 
  Pure Premium    คอื เบีย้ประกนัภยัแทจ้รงิ 
 Commission       คอื ค่าคอมมชิชัน่ (%) 
 Expense    คอื ค่าด าเนินงาน (%) 
 Profit     คอื ก าไร (%) 
จากสมการที ่(2) จะได ้

   
 

1
OLD

Pure Premium
Net Premium

Commission Expense Profit


  
  (3) 

ดงันัน้ 
   1  OLDPure Premium Commission Expense Profit Net Premium      (4) 
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และ 

   
 

1
NEW

Pure Premium
Net Premium

Commission Expense Profit


  
  (5) 

 
จากสมการที ่(5) เมื่อหกัค่าคอมมชิชัน่และค่าด าเนินงาน จะได ้

   
 

1
NEW

Pure Premium
Net Premium

Profit



     (6) 

ดงันัน้   
    1  NEWPure Premium Profit Net Premium       (7) 
(4) = (7)  
   1  1  OLD NEWCommission Expense Profit Net Premium Profit Net Premium       (8) 
จะได ้

 

 

1
  

1
NEW OLD

Commission Expense Profit
Net Premium Net Premium

Profit

  
 


  (9) 

6. หาค่าเฉลีย่ของเบีย้ประกนัภยัในแต่ละกลุ่ม 
ค่าเฉลีย่ค านวณไดจ้ากสตูร 

    1

n

i

i

x

x
n




      (10) 

โดยที ่ x  คอื ค่าเฉลีย่ของขอ้มลู 
 ix  คอื ค่าของขอ้มลูตวัที ่ i  โดยที ่ 1,2,3,...,i n  
 n  คอื จ านวนขอ้มลู 
7. รวมเบี้ยประกนัภยัเฉลีย่ของราคาเบี้ยประกนัภยัในแต่ละกลุ่มจะได้ราคาเบี้ยประกนัภยัสุทธ ิ(Net Premium) 
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ เนื่องจากในกลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสามารถเลอืกได ้2 ประเภท
จงึตอ้งมกีารคดิเบีย้ประกนัภยัเป็น 2 เท่าของราคาเบีย้ประกนัภยัเฉลีย่  
8. ค านวณราคาเบีย้ประกนัภยัรวม (Gross Premium) 
        1( )Gross Premium Net Premium VAT      (11) 
 
ผลการวิจยั 
 จากการศกึษาโดยเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างจ านวน 191 คน เมื่อแบ่งตามเพศ มเีพศชายจ านวน 84 คน มเีพศ
หญงิจ านวน 107 คน เมื่อแบ่งตามอาชพี มพีนักงานบรษิทัเอกชน 115 คน รบัจา้ง/ลูกจา้ง 29 คน คา้ขาย/ธุรกจิ
สว่นตวั 26 คน ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 12 คน เกษยีณ/ว่างงาน 9 คน ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล    
1.1 อธบิายถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชงิพรรณนา รวมถึงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของความสนใจในกรมธรรม์
ประกนัภยัแบบบุฟเฟต ์และความสนใจกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภท 
 
 
 



 
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 

วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1074 
 

ตารางท่ี 1 รอ้ยละของความสนใจจากแบบสอบถาม 
ความสนใจในกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต ์ ความถ่ี รอ้ยละ 

สนใจ 123 64.40 
ไม่สนใจ 68 35.60 
รวม 191 100 

 จากตารางที ่1 พบว่ามจี านวนคนทีส่นใจในกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์มจี านวน 123 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 64.40 ในขณะทีไ่ม่สนใจมจี านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.60 
 
ตารางท่ี 2 รอ้ยละของความสนใจในแต่ประเภทกรมธรรมจ์ากแบบสอบถาม 
ความสนใจกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภท ความถ่ี รอ้ยละ 
ประกนัภยัรถยนต ์ 83 20.49 
ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั 50 12.35 
ประกนัภยัสขุภาพ 80 19.75 
ประกนัภยัอุบตัเิหตุ 99 24.44 
ประกนัภยัการว่างงาน 60 14.81 
ประกนัภยัอสิรภาพ 17 4.20 
ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 3 0.74 
ประกนัภยัแว่นสายตา 13 3.21 

รวม 405 100 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าในจ านวนผู้ที่สนใจในกรมธรรม์ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์จ านวน 123 คน มคีวาม
สนใจประกนัภยัรถยนตจ์ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.49 ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัจ านวน 50 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 12.35 ประกนัภยัสขุภาพจ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 ประกนัภยัอุบตัเิหตุจ านวน 99 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.44 ประกนัภยัการว่างงานจ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.81 ประกนัภยัอสิรภาพจ านวน 17 คน           
คดิเป็นร้อยละ 4.20 ประกนัภยัผู้เล่นกอล์ฟ 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.74 และประกนัภยัแว่นสายตาจ านวน 13 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.21 
1.2 อธบิายถงึการวเิคราะหข์อ้มูลสถติิเชงิอนุมาน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ดว้ย
สถติทิดสอบเพยีรส์นัไคสแควร ์(Pearson Chi-Square) [3] เพื่อทดสอบความเป็นอสิระต่อกนัระหว่างปจัจยัพืน้ฐาน
ต่าง ๆ กบัความสนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต ์ 
 
ตารางท่ี 3 Chi-Square Tests ของปจัจยัพืน้ฐาน 

ปัจจยั 
ค่าสถิติทดสอบ 

Pearson Chi-Square 
Asymptotic 

p-value 

อาชพี 10.178   *.038  
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 16.202   *.023  
เพศ .407  .524 
ระดบัการศกึษา 15.106   *.035  
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สถานภาพ 2.931  .231 
อาย ุ 16.509  .057 

 
* หมายถงึ ปฏเิสธสมมตฐิานหลกัทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 หมายความว่าเป็นปจัจยัทีไ่ม่เป็นอสิระหรอืปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อความสนใจในการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ 
 จากตารางที ่3 ผลจากการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อความสนใจในการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์
โดยการทดสอบความเป็นอสิระดว้ยสถติทิดสอบเพยีรส์นัไคสแควร ์(Pearson Chi-Square) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
พบว่าปจัจยัที่ไม่เป็นอสิระหรอืปจัจยัที่ส่งผลต่อความสนใจในการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์ คอื อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาซึง่มคี่า p-value เท่ากบั 0.038 0.023 และ 0.035 ตามล าดบั 
 2.  ออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต ์
 คณะผู้วิจ ัยได้ออกแบบกรมธรรม์ประกนัภัยแบบบุฟเฟต์โดยได้ออกแบบให้มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ประกนัภยัทัง้หมด 11 ประเภท เป็นดงันี้ 
 
2.1 รปูแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยั 

- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 2+ [4] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั [5] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3+ [6] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัเดนิทางต่างประเทศ [7] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัสตัวเ์ลีย้ง [8] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล [9] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ [10] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัการว่างงาน (รายไดไ้ม่ต ่ากว่า 20,000 บาท/เดอืน) [11] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอสิรภาพ (ก่อนกระท าความผดิ) [12] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครอง 3 โรคกวนใจ [13] 
- ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครองโรครา้ยจากยงุ [14] 

 ท าการจดักลุ่มผลติภณัฑป์ระกนัภยัโดยผูว้จิยัแบ่งประเภทของเบีย้ประกนัภยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
เบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคาอยูใ่นระดบัสงู กลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคาอยู่ในระดบัปานกลาง และกลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีม่ี
ราคาอยู่ในระดบัต ่า จะไดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 4 การแบ่งประเภทของเบีย้ประกนัภยัออกเป็น 3 ระดบั 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั เบี้ยประกนัภยัรวม [4-14] Group 
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 2+ 7,945.21 เบีย้ประกนัภยัสงู 
ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั 7,628.03 เบีย้ประกนัภยัสงู 
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3+ 7,545.21 เบีย้ประกนัภยัสงู 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัเดนิทางต่างประเทศ 3,561.8 เบีย้ประกนัภยัปานกลาง 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัสตัวเ์ลีย้ง 2,800 เบีย้ประกนัภยัปานกลาง 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล 2,540.47 เบีย้ประกนัภยัปานกลาง 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 913.78 เบีย้ประกนัภยัต ่า 
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ผลติภณัฑป์ระกนัภยัการว่างงาน 600 เบีย้ประกนัภยัต ่า 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอสิรภาพ 600 เบีย้ประกนัภยัต ่า 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครอง 3 โรคกวนใจ 350 เบีย้ประกนัภยัต ่า 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครองโรครา้ยจากยงุ 299 เบีย้ประกนัภยัต ่า 

 
2.2 สทิธใินการเลอืกรปูแบบประกนัภยั 

- ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลอืกแบบประกนัภยัทีม่เีบีย้ประกนัภยัในระดบัสงูได ้1 ประเภท  เบีย้ประกนัภยั
ในระดบัปานกลางได ้1 ประเภท และเบีย้ประกนัภยัในระดบัต ่าได ้2 ประเภท 

- หากผู้เอาประกันภัยเลือกแบบประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ จะสามารถเลือกแบบ
ประกนัภยัทีเ่บีย้ประกนัภยัในระดบัต ่าไดเ้พยีง 1 ประเภท 

2.3 เงื่อนไขการรบัประกนัภยั 
- ผู้เอาประกนัภัยต้องมีสญัชาติไทยหรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรไทยอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยมอีายุระหว่าง 16 ถงึ 80 ปี  
- ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภททีเ่ลอืก 

3. วิธีการค านวณเบีย้ประกนัภยั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 1 วธิกีารค านวณเบีย้ประกนัภยั 
 

 จากรูปที่ 1 ท าการค านวณเบี้ยประกนัภัยตามวิธกีารด าเนินงานขา้งต้นในโปรแกรม Microsoft Excel 
พบว่าราคาเบีย้ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ต่อปีเท่ากบั 9,588.22 บาท โดยจะเป็นราคาทีเ่กดิจากการหาค่าเฉลีย่ของ
เบีย้ประกนัภยัในแต่ละกลุ่มรวมกนัและบวกภาษีมลูค่าเพิม่ 7% โดยราคาเบีย้ประกนัภยันี้จะเป็นราคาเดยีวส าหรบั
ทุกกรณี 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาถงึเบีย้ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ คณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบการซือ้ประกนัภยัแบบ
แยกประเภทในกรณีทีร่าคาเบีย้ประกนัภยัรวมเมื่อซือ้แบบแยกประเภททีร่าคาเบีย้ประกนัภยัสงูสุดและต ่าสุด กบั
ราคาเบีย้ประกนัภยัแบบบบุฟเฟต ์
 
ตารางท่ี 5 การค านวณเบีย้ประกนัภยัรวมแบบแยกซือ้กรมธรรมแ์ต่ละประเภทในกรณีทีเ่บีย้ประกนัภยัรวมสงูสดุ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั Gross Premium Gross Premium รวม 

ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั 7,628.03 

12,703.61 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัเดนิทางต่างประเทศ 3,561.80 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 913.78 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัการว่างงาน 600.00 

  
 เมื่อเปรยีบเทยีบราคาเบีย้ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ทีม่รีาคาเบีย้ประกนัภยัรวมต่อปีเท่ากบั 9,588.22 บาท 
กบักรณีแยกซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภททีม่เีบีย้ประกนัภยัรวมสงูสดุมคี่าเบีย้ประกนัภยัรวมต่อปีเท่ากบั 
12,703.61 บาท พบว่าราคาของเบีย้ประกนัภยัรวมนัน้ลดลงถงึ 24.52% 
 
ตารางท่ี 6 การค านวณเบีย้ประกนัภยัรวมแบบแยกซือ้กรมธรรมแ์ต่ละประเภทในกรณีทีเ่บีย้ประกนัภยัรวมต ่าสดุ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั Gross Premium Gross Premium รวม 

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3+ 7,545.21 

10,734.68 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล 2,540.47 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครอง 3 โรคกวนใจ 350.00 
ผลติภณัฑป์ระกนัภยัคุม้ครองโรครา้ยจากยงุ 299.00 

 
 เมื่อเปรยีบเทยีบราคาเบีย้ประกนัภยัแบบบุฟเฟตท์ีม่รีาคาเบีย้ประกนัภยัรวมต่อปีเท่ากบั 9,588.22 บาท  
กบักรณีแยกซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภททีม่เีบีย้ประกนัภยัรวมต ่าสุดมคี่าเบีย้ประกนัภยัรวมต่อปีเท่ากบั 
10,734.68 บาท พบว่าราคาของเบีย้ประกนัภยัรวมนัน้ลดลง 10.68% สรุปว่าเบีย้ประกนัภยัรวมแบบบุฟเฟต์นัน้มี
ราคาถูกกว่าเบีย้ประกนัภยัแบบแยกซือ้แต่ละประเภท 10.68% ถงึ 24.52% 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเกีย่วกบัความสนใจซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์และ
ปจัจยัต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อความสนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟต์จ านวน 191 คน พบว่าตวัแปรอาชพี 
ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เป็นอิสระหรือมีความสมัพนัธ์กบัความสนใจในการซื้อกรมธรรม์
ประกนัภยัแบบบุฟเฟต์ ในขณะทีต่วัแปรเพศ อายุ และสถานภาพเป็นอสิระกบัความสนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยั
แบบบุฟเฟต ์โดยมสีดัสว่นของผูท้ีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟตค์ดิเป็นรอ้ยละ 64.4  
 จากการศกึษางานวจิยัครัง้นี้การออกแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบบุฟเฟตเ์ป็นประกนัภยัรูปแบบใหม่ใน
ปจัจุบนั ท าให้ผูว้จิยัสนใจถึงแนวคดิในการออกแบบกรมธรรม์ประเภทน้ีขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อของ
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ผู้บริโภคและเพิม่โอกาสทางการตลาดให้กบับรษิัทประกนัภัย แต่เนื่องจากเป็นประกนัภัยรูปแบบใหม่จงึท าให้
ประสบปญัหาในการหาขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิส าหรบัการคดิเบีย้ประกนัภยั จงึตอ้งใชก้ารอา้งองิจากผลติภณัฑป์ระกนัภยั
ทีม่อียู่ในทอ้งตลาด โดยผูว้จิยัแบ่งประเภทของเบีย้ประกนัภยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคา
สงู ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า คณะผูว้จิยัก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่เีบีย้
ประกนัภยัในระดบัสงูได ้1 ประเภท กรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่เีบีย้ประกนัภยัในระดบัปานกลางได ้1 ประเภท และ
กรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่เีบีย้ประกนัภยัในระดบัต ่าได ้2 ประเภท โดยมกีารหกัค่ารกัษาพยาบาล ค่าคอมมชิชัน่ และ
ค่าด าเนินงานที่ซอ้นทบักนั จากการศกึษาพบว่าเบีย้ประกนัภยัรวมแบบบุฟเฟต์นัน้มรีาคาถูกกว่าเบี้ยประกนัภยั
แบบแยกซื้อแต่ละประเภท 10.68% ถึง 24.52% ซึ่งพบว่าถ้าผลิตประกันภัยแบบนี้ขึ้นมาในตลาดน่าจะเป็น
ประกนัภยัทีน่่าสนใจและกลุ่มลูกคา้น่าจะใหค้วามสนใจในการซือ้ค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัการซือ้ประกนัภยัแยกแต่
ละประเภทซึง่มคี่าเบีย้ประกนัภยัทีส่งูกว่า 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กลวิธี  REAP ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรยีบเทยีบทกัษะในการเขยีน
เรยีงความตามกลวิธ ีREAP ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร ก่อนเรยีน 
และหลงัเรยีน 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร  
ทีม่ต่ีอการพฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความโดยใชก้ลวธิ ีREAP กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9 
ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 จ านวน 47 คน  
ทีไ่ดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบวดั
ความสามารถในการเขยีนเรียงความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน 
การสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง  
 ผลการศกึษา พบว่า  

1. คะแนนเฉลี่ยทกัษะการเขยีนเรยีงความโดยใช้กลวธิี REAP ของนักเรยีนนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จงัหวดัชุมพร ก่อนเรยีนแตกต่างจากหลงัเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยทีค่ะแนนเฉลีย่ทกัษะการเขยีนเรยีงความหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  

2. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความดว้ยกลวธิอีาร ์อ ีเอ พ ี
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (Mean = 4.73, S.D. = 0.44) 
 
ค าส าคญั: การเขยีนเรยีงความ  กลวธิ ีREAP  โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา  จ.ชุมพร 
 

Abstract 
 To study “Development of Essay Writing Skill by Using REAP Strategy of Ninth Grade Students 
in Saard Phaderm Wittaya School, Chumphon Province” , there are 2 objectives.  The first is to compare 
the pre and post learning outcome of essay writing skill by using REAP strategy in Saard Phaderm Wittaya 
School. And, the other objective is to study the ninth grade students’ opinions for development their writing 
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skill by using REAP strategy.  By using sample random sampling and classroom as random unit,  
47 matthayom 3/ 9 students in academic year 2019 of Saard Phaderm Wittaya School under secondary 
educational service area office 11 are the example.  We use essay writing ability tests in pre and post 
learning and the assessment for satisfaction of instructional management that is formed by ourselves.  
The findings are  
 1. The pre- test average score of essay writing skill by using REAP strategy of the ninth grade 
students in Saard Phaderm Wittaya School, Chumphon province is higher than post- test in statistic data 
at .01 significantly. 
 2. Students are satisfied for teaching development of essay writing skill by using REAP strategy 
in the highest level (Mean = 4.73, S.D. = 0.44) 
 
Keywords: Essay Writing Skill, REAP Strategy, Saard Phaderm Wittaya School, Chumphon Province 
 
บทน า  
 ในปจัจุบนัการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยในเรื่องการเขยีน โดยเฉพาะการเขยีนเรียงความ  
ทีป่ระสบปญัหาไม่ประสบความส าเรจ็ตามหลกัสตูร ดงัที ่นวรตัน์ สุทธพินัธ์ [1] สรุปถงึความบกพร่องในการเขยีน
ความเรียงร้อยแก้วของนักเรียนว่าเหตุที่นักเรียนมีทกัษะการเขยีนเรียงความค่อนข้างต ่าเพราะมีใช้ภาษาไม่
เหมาะสม คอืใชค้ าและกลุ่มค าต่างระดบั ไม่เหมาะสมกบัฐานะของบุคคลและกาลเทศะ ใชภ้าษาไม่กระจ่าง คอืใชค้ า
และกลุ่มค าที่มีความหมายไม่ชดัเจน มีความหมายก ากวม ใช้ประโยคไม่ต่อเนื่อง คือใช้สนัธานไม่เหมาะสม  
ใช้ภาพพจน์สื่อความหมายไม่ชดัเจน ใช้ภาษาไม่สละสลวย คอืการใช้ค าและกลุ่มทีไ่ม่เหมาะสม ใชป้ระโยคยาว
เกนิไป ใช้ค าไม่คงที่ ใช้ประโยคผดิหลกัภาษาไทยและเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง คอืเว้นวรรคตอนที่ที่ไม่ควรเว้น  
และไม่เวน้วรรคตอนทีท่ีค่วรเวน้ 
 ขอ้บกพร่องของความเรยีงรอ้ยแกว้ทีเ่กดิขึน้นัน้ลว้นแลว้แต่เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัการจดัการเรยีนการ
สอนในทุก ๆ โรงเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัการจดัการเรยีนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
โรงเรยีนสอาดเผดมิวิทยา จ.ชุมพร ที่ผู้วจิยัพบว่านักเรยีนมขีอ้บกพร่องในด้านการเขยีนเรยีงความ โดยผู้วจิยั
สนันิษฐานว่าอาจจะเกดิมาจากการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้นักเรยีนมผีลในด้านทกัษะการเขยีน
เรยีงความค่อนขา้งต ่า รวมทัง้ครผููส้อนจะตอ้งหาวธิกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องในดา้นการเรยีนของนกัเรยีนเสมอ อกีทัง้
ตอ้งหาสือ่หรอืนวตักรรมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอนในเรื่องการเขยีนเรยีงความ  
 เมื่อผู้วจิยัได้ศกึษาคน้คว้าเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ที่ไดศ้กึษาเกี่ยวกับการพฒันาทกัษะการเขยีน
เรยีงความ พบว่า กลวธิทีี่น่าสนใจและสามารถแกป้ญัหาขอ้บกพร่องด้านการเขยีนเรยีงความอนัเป็นผลมาจาก
สาเหตุที่ผู้วิจ ัยสนันิษฐานไว้นัน้ คือกลวิธี REAP โดย Eanet & ManZo [2] กล่าวว่า กลวิธี REAP เป็นกลวิธ ี
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งผลให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์
สาระส าคญัของเรื่องได ้โดยผ่านกระบวนการทางความคดิและกระบวนการเขยีนตามประเภทการเชื่อมโยงต่าง ๆ 
ซึง่ท าใหน้ักเรยีนมวีธิกีารทีห่ลากหลายและมคีวามสามารถในการวพิากษ์วจิารณ์หรอืเชื่อมโยงจากสิง่ทีน่ักเรยีนได้
อ่าน ซึ่งประเภทของการเชื่อมโยงมีตัง้แต่การสรุปธรรมดาไปจนถึงการโต้ตอบอย่างมีวิจารณญาณ  
และวพิากษ์วจิารณ์ในระดบัสงูที่มคีวามท้าทายมากขึน้ นอกจากนี้ Eanet [3] กล่าวว่า หลกัการพื้นฐานของการ
จดัการสอนด้วยกลวิธี REAP มี 4 ขัน้ตอนคือ 1) นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใช้ส าหรับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 2) นักเรียนมีสภาพแวดล้อม 
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ในหอ้งเรยีนทีป่ลอดภยัและมัน่คงเพื่อจะสนับสนุนใหเ้กดิการคดิอย่างสรา้งสรรค ์3) นักเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างกนัจากบทความทีอ่่านในห้องเรยีนไดท้ าใหน้ักเรยีนเกดิความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ  
4) นกัเรยีนจะตอ้งไดร้บัการกระตุน้ทางดา้นความคดิทีเ่พิม่มากขึน้ เพื่อจะเขา้สูร่ะดบัทีส่งูขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการใช้
ความคดิทีเ่พิม่มากขึน้ 
 ทัง้นี้ยงัมผีูท้ี่เคยน ากลวธิ ีREAP มาใช ้โดย Tasdmir Mehmet [4] ไดว้จิยัเรื่อง ผลกระทบของเทคนิค
การท าความเขา้ใจในการอ่านดว้ยกลวธิ ีREAP ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของนกัเรยีน ผลวจิยัพบว่า ระดบัความส าเรจ็
ในการเรยีนของนกัเรยีนทีใ่ชก้ลวธิ ีREAP สงูกว่ากลุ่มทีใ่ชว้ธิปีกต ินอกจากน้ี กมลพทัธ ์โพธิท์อง [5] ไดศ้กึษาเรื่อง 
ผลของการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณและการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการอ่าน
อย่างมวีจิารณญาณและการเขยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยกลวธิี REAP หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
และความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการเขยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิปีกต ิ 
 จากการน ากลวธิ ีREAP มาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขยีน ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ว่ากลวธิี REAP 
เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่น าการอ่านเขา้มาพฒันาทกัษะเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนที่ จะน ามาพฒันาทกัษะการ
เขยีนเรยีงความ โดยผูเ้รยีนจะต้องผ่านกระบวนการอ่าน การใช้ค าพูดของตนเองเพื่อบนัทกึผลการอ่านเบือ้งต้น 
และบรูณาการการอ่านเขา้กบักระบวนการเขยีน โดยทีผู่เ้รยีนจะไดน้ าเสนอสิง่ทีอ่่านออกมาในรปูแบบงานเขยีน 

 กลวธิ ีREAP ที่ได้กล่าวมาขา้งต้น สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย เพราะเป็นการฝึกฝนทกัษะการอ่าน การคดิ และการเขยีน ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่ากลวธิดีงักล่าวน่าสนใจ
และเป็นการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั อกีทัง้ยงัช่วยแกข้อ้บกพร่องดา้นการเขยีนได ้เหมาะสมทีน่ ามาใชใ้นการ
สอนทกัษะการเขยีนเรยีงความ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เปรียบเทียบทกัษะในการเขยีนเรียงความตามกลวิธี REAP ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา จ.ชุมพร  
ทีม่ต่ีอการพฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความโดยใชก้ลวธิ ีREAP 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1 ประชากร 
          ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีน
สอาดเผดมิวทิยา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 จ านวน 12 หอ้งเรยีน จ านวน 490 คน 
                 1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 จ านวน 47 คน ทีไ่ดม้าโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ 
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2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

         เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ใชเ้ครื่องมอืการวจิยัของกมลพทัธ ์โพธิท์อง [5] น าเครื่องมอืมาหาค่าความ
เชื่อมัน่กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมัน่ 0.97 ซึง่ประกอบดว้ย 
     2.1 แบบทดสอบทักษะในการเขียนเรียงความ ฉบับก่อนเรียน โดยเป็นใบความรู้บทความ  
1 เรื่อง ใชเ้วลาในการด าเนินการในเวลา 60 นาท ี
     2.2 แบบทดสอบทักษะในการเขียนเรียงความ ฉบับหลังเรียน โดยเป็นใบความรู้ บทความ  
1 เรื่อง ใชเ้วลาในการด าเนินการในเวลา 60 นาท ี
     2.3 แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนการเขยีนเรยีงความดว้ยกลวธิ ีREAP 
หลงัเรยีน 
  ทัง้นี้เรียงความใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของสมาคมคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1. การตัง้ชื่อเรื่องสอดคลอ้งกบัเรื่องทีเ่ขยีน   10 คะแนน 
  2. เนื้อเรื่อง     40 คะแนน 
  3. ถูกตอ้งตามรปูแบบ      5 คะแนน 
  4. เขยีนถูกตอ้งตามอกัขรวธิ ี    15 คะแนน 
  5. ความยาวของเรื่องตามทีก่ าหนด    5 คะแนน 
  6. ใชต้วัอกัษรอ่านง่าย     15 คะแนน 
  7. สะอาดเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ    10 คะแนน 
   รวม                 100 คะแนน 

3. วิธีการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          การวจิยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 15  
ชัว่โมง มขี ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
     3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูขัน้ก่อนการทดลอง 
          ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงค ์บทบาทหน้าทีข่องนักเรยีน ผลการเรยีนรูต้ลอดจนใหน้ักเรยีนเตรยีมตวั
เพื่อการท าแบบทดสอบก่อนการทดลอง 
     3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูขัน้การทดลอง 
          3.2.1 ผู้วิจยัแจกแบบสอบความสามารถในการเขยีนเรยีงความ ฉบบัก่อนเรียน โดยเป็นใบ
ความรู้บทความ 1 เรื่อง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเขยีนใจความส าคญัในเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้  ใช้เวลาในการ
ด าเนินการในเวลา 60 นาท ี 
          3.2.2 ผู้วจิยัได้ด าเนินตามแผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กลวธิ ีREAP ต่อเนื่องกนั จ านวน 15 
ชัว่โมง โดยระหว่างการด าเนินตามแผนผู้วจิยัได้ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตพฤตกิรรม ปญัหา 
อุปสรรคของนกัเรยีนในแบบบนัทกึหลงัการสอน  
          3.2.3 ผู้วิจยัทบทวนความรู้ในการเขียนเรียงความโดยใช้กลวิธี REAP และท าการทดสอบ
หลงัจากการจดัการเรยีนรู ้(Posttest) เป็นเวลา 60 นาท ี
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4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
    4.1 การวิเคราะหข์้อมูล 

           4.1.1 หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ได้จากการท าแบบประเมินผลการด าเนินการท า
แบบทดสอบจากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ ใชส้ตูร  
1 E / 2 E 
                      4.1.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลงัเรยีนเรื่องการพฒันาทกัษะ  
การเขยีนเรยีงความโดยใชก้ลวธิ ีREAP ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใช ้T-test 
         4.1.3 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการ
เขียนเรียงความที่มีต่อการใช้กลวิธี REAP ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพร โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม จากนัน้น า
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจมาเทยีบกบัเกณฑ ์ดงันี้ 
                 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
                 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
                 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
                 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
                ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
ผลการวิจยั  

 ตอนท่ี 1 การเปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร ตามกลวธิ ีREAP ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแสดงในตารางที ่1 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบท ีและระดบันยัส าคญัทางสถติขิองการทดสอบ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร 
จ านวน 47 คน 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร ตามกลวธิ ีREAP ก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 44.64 คะแนน และหลงั
เรยีนมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 52.28 คะแนน และเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรยีน พบว่า คะแนน
สอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนการเขยีนเรียงความด้วยกลวิธี 
REAP ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร 

การทดสอบ X  S.D. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรยีน 44.64 10.29 11.07* 0.0000 
หลงัเรยีน 52.28 9.69 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจ ต่อการจดัการเรยีนการสอนการเขยีน
เรยีงความดว้ยกลวธิ ีREAP ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร 

 
หวัข้อประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
 X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาทีก่ าหนดในกจิกรรมการเรยีนรูม้คีวาม
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

4.64 0.53 มากทีส่ดุ 

2. บรรยากาศในการเรยีนการสอนเป็นไปในทางบวก 4.72 0.50 มากทีส่ดุ 
3. กลวธิ ีREAP ช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ 4.68 0.47 มากทีส่ดุ 
4. กลวธิ ีREAP ช่วยเสรมิทกัษะการเขยีนเรยีงความ
ไดม้ากขึน้ 

4.68 0.52 มากทีส่ดุ 

5. นกัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนการสอนเรื่องการเขยีน
เรยีงความ 

4.83 0.83 มากทีส่ดุ 

6. ครเูป็นผูช้ีแ้นะแนวทางในการเรยีนรู ้ 4.79 0.46 มากทีส่ดุ 
7. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 4.62 0.61 มากทีส่ดุ 
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรยีนการสอน 4.74 0.49 มากทีส่ดุ 
9. สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 4.79 0.41 มากทีส่ดุ 
10. การจดัการเรยีนรูเ้ช่นนี้ท าใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีด่ี
ต่อวชิาภาษาไทย 

4.85 0.47 มากทีส่ดุ 

รวม 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่2 พบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการ
เขยีนเรยีงความโดยใช้กลวิธี REAP ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวิทยา จ.ชุมพร 
จ านวน 47 คน มคีวามพงึพอใจในภาพรวมทัง้หมดในระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.73, S.D. = 0.44) เมื่อวเิคราะหร์ายขอ้
พบว่านักเรยีนมคีวามเหน็ว่าการจดัการเรยีนรู้เช่นนี้ท าใหน้ักเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาภาษาไทย มคี่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (X = 4.85, S.D. = 0.47) รองลงมาคือนักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอนเรื่องการเขยีนเรียงความ  
(X =4.83, S.D. = 0.83) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัได้ (X = 4.79, S.D. = 0.41) ครูเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางในการเรยีนรู ้(X = 4.79, S.D. = 0.46) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรยีนการสอน (X = 4.74, S.D. 
= 0.49) บรรยากาศในการเรยีนการสอนเป็นไปในทางบวก (X = 4.72, S.D. = 0.50) กลวธิ ีREAP ช่วยสง่เสรมิให้
เกดิการเรยีนรู้มากยิง่ขึน้ (X = 4.68, S.D. = 0.47) กลวธิ ีREAP ช่วยเสรมิทกัษะการเขยีนเรยีงความได้มากขึน้  
(X = 4.68, S.D. = 0.52) เนื้อหาที่ก าหนดในกจิกรรมการเรยีนรู้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีน (X = 4.64, S.D. = 
0.53) และความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน (X = 4.62, S.D. = 0.61) ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจยั  
 จากการทดสอบทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิ
วิทยา จ.ชุมพร ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความอยู่มาก ผู้วิจ ัยจึง
ตัง้สมมติฐานว่าสาเหตุที่นักเรยีนไม่สามารถเขยีนเรยีงความได้อย่างสมบูรณ์ได้นัน้อาจเป็นเพราะอ่านหนังสอื
คน้ควา้ขอ้มลูน้อย ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาคน้ควา้วธิกีารแกป้ญัหาดงักล่าวเพื่อใหน้กัเรยีนมทีกัษะการเขยีนเรยีงความทีด่ี
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ขึ้น จึงได้พบกับงานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3” ของกมลพทัธ ์
โพธิท์อง [5] ว่ามีเครื่องมือในการวิจยัที่น่าสนใจและน่าจะช่วยพฒันาทกัษะการเขยีนเรียงความของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร ปีการศกึษา 2562 ให้ดขีึน้ได้ จงึไดน้ าเครื่องมอื 
มาใชก้บักลุ่มประชากรตวัอย่างนัน่คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/9 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 จ านวน 47 คน ทีไ่ดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ 
 ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีน คะแนนสอบหลงัเรยีนของนักเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพัทธ์ โพธิท์อง [5] 
ทีไ่ด้ศกึษา “ผลของการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวธิอีาร ์อ ีเอ พ ีทีม่ต่ีอความสามารถในการอ่าน
อย่างมวีจิารณญาณและการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3” และผลการวจิยัของเพยีรศลิป์ ปินชยั 
[6] ทีไ่ดศ้กึษา “การใชก้ลวธิกีารอ่านแบบ อาร ์อ ีเอ พ ีเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอ่าน การเขยีนสรุปความ
ภาษาองักฤษ และทกัษะคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4” ซึง่ค่าเฉลีย่คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนน
ก่อนเรยีนเช่นเดยีวกนั 
 นอกจากนี้นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในภาพรวมทัง้หมดของการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการเขยีน
เรยีงความดว้ยกลวธิ ีREAP ในระดบัมากทีสุ่ด ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าทกัษะการอ่าน 
ทีด่นี าไปสู่การเขยีนทีด่ไีด ้เพราะเมื่อนักเรยีนอ่านมากกจ็ะมคีลงัความรูท้ีส่ะสมจนกระทัง่ตกตะกอนเป็นความคดิ
ของตนเอง อกีทัง้ยงัไดร้บัส านวนภาษาการเขยีนจากนักเขยีนต่าง ๆ และกลัน่กรองจนกระทัง่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ดงัที ่แจค็สนั และ ออบี ้[7] กล่าวว่ากลวธิ ีREAP ใชก้ารเขยีนเป็นวธิกีารน าเสนอ
จากสิ่งที่ได้รับจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการสอนให้นักเรียนมีวิธี
หลากหลายส าหรบัการเขยีนเพื่อแสดงความคดิจากสิง่ทีไ่ดอ้่าน จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้กลวธิี REAP สามารถพฒันา
ผู้เรียนได้อย่างเป็นล าดบัขัน้ จึงท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนในด้านทกัษะการเขยีนเรียงความของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร ปีการศกึษา 2562 สงูขึน้ อกีทัง้การเขยีนเรยีงความ
โดยมขีอ้มลูในความคดิจงึง่ายทีจ่ะถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ผู้เรยีนจะไม่มคีวามรูส้กึยากส าหรบัการ
เขยีนเรยีงความจงึท าให้นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในภาพรวมทัง้หมดของการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการ
เขยีนเรยีงความดว้ยกลวธิ ีREAP ในระดบัมากทีส่ดุ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีน คะแนนสอบหลงัเรยีนของนักเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมทัง้หมดของการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการเขียน
เรยีงความดว้ยกลวธิ ีREAP ในระดบัมากทีส่ดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเขียนเรียงความ ควรให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะอ่าน  
และน ามาเขยีนเรยีงความด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจในการอ่าน การคน้ควา้ขอ้มูล และการ
เขยีนเรยีงความมากยิง่ขึน้ 
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 2. หากมีเวลาในการวิจยัที่มากพอ ควรมีการเปรยีบเทียบระหว่างห้องเรยีนส าหรบัห้องเรยีนที่สอน 
ดว้ยวธิปีกต ิและหอ้งเรยีนทีส่อนดว้ยกลวธิอีาร ์อ ีเอ พ ีเพื่อใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 3. ควรน ากลวธิอีาร ์อ ีเอ พ ีไปปรบัใชก้บัการสอนในหน่วยอื่น ๆ ของสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย หรือใน
สาระวชิาอื่น ๆ เพื่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขี ึน้ 
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SWURES13-144 การเปรียบเทียบค่าการท างานของกล้ามเน้ือสร้างความมัน่คงแก่กระดกู
สนัหลงัระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคมุขณะยืนขาเดียวบนพื้นท่ีมัง่คง 
และไม่มัน่คง: การศึกษาน าร่อง 
COMPARISON OF TRUNK STABILIZER ACTIVITY BETWEEN KHON DANCERSAND 
CONTROL GROUP DURING SINGLE LEG STANCE ON STABLE AND UNSTABLE 
SURFACE: A PRELIMINARY STUDY 
 

อรวรรณ เยีย่มพฒันพร1*  ธนกร องักุรสริไิพบลูย2์  ธนัยพร ปะทะธง3  สภุรัสร เกตุศรทีอง4 
Yeampattanaporn O1*, Angkurasiripaiboon T2, Patathong T3, Ketsrithong S4  

 
1คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1Faculty of Physical Therapy, Srinakharinwirot University. 
2หน่วยฟ้ืนฟูผูส้งูอายุกา้วหน้า ฝา่ยเวชศาสตรฟ้ื์นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2Advanced Geriatric Rehabilitation Unit, Department of Rehabilitation,  
King Chulalongkorn Memorial Hospital. 

3ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
3Department of Orthopedic, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. 

4ศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
4Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center, Srinakharinwirot University. 

 
*Corresponding author, E-mail: orawany@g.swu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
ท่าทางการแสดงโขนนัน้ประกอบดว้ยการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายหลากหลายรูปแบบ ส่งผล 

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงศนูยก์ลางมวลตลอดการเคลื่อนไหว ซึง่ตอ้งอาศยัการท างานของกลา้มเน้ือแกนกลางล าตวั
เพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่กระดูกสนัหลงั และส่งผลใหเ้กดิการเคลื่อนไหวรยางค์ต่างๆ ไดโ้ดยที่ร่างกายสามารถ
ทรงท่าอยู่ในภาวะสมดุล โดยงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบการท างานของกลา้มเน้ือสรา้งความมัน่คง
แก่กระดกูสนัหลงั ระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุมขณะยนืขาเดยีวบนพืน้ทีม่ ัน่คง (Stable Surface, SS) 
และพืน้ทีไ่ม่มัน่คง (Unstable Surface, US) ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเพศชายทัง้หมด 22 คน (กลุ่มควบคุม 15 คน, และกลุ่ม
นกัแสดงโขน 7 คน) ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทัง้ 2 กลุ่มจะถูกวดัค่าการท างานของกลา้มเนื้อ Transversus abdominis (TrA) 
และกลา้มเนื้อ Multifidus (MD) ขณะยนืขาเดยีวบนพืน้ที่มัน่คงและพืน้ทีไ่ม่มัน่คง ด้วยเครื่อง Electromyography 
(EMG) ผลการวจิยั พบว่า ค่าเปอร์เซน็ต์ของการหดตวัสูงสุด (%MVC) ของกล้ามเนื้อ TrA ในกลุ่มนักแสดงโขน 
มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทัง้ขณะยืนบนพื้นที่มัน่คงและไม่มัน่คง (p < 0.05)  
ในขณะเดยีวกนั ไม่พบความแตกต่างของค่า %MVC ของกลา้มเน้ือ MD ระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุม 
ทัง้ขณะยนืขาเดยีวบนพืน้ทีม่ ัน่คงและไม่มัน่คง ซึง่สามารถสรุปไดว้่า ท่าทางในการแสดงโขนส่งผลต่อการท างาน
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ของกล้ามเนื้อ TrA ในการทรงท่า อาจน าท่าทางในการแสดงโขนมาประยุกต์ใช้เป็นท่าทางการออกก าลงักาย 
เพื่อกระตุน้การท างานของ TrA ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรกัษาสมดุลของร่างกาย 

ค าส าคญั: อเีอม็จ ี กลา้มเน้ือเพิม่ความมัน่คงกระดกูสนัหลงั  โขน  การทรงท่า 
 

Abstract 
Khon dance consists of varies movement that result in a change of center of mass. Postural 

control in Khon dance can be achieved by trunk stabilizer muscles contraction.  This study aimed to 
compare the trunk stabilizer muscles activity between Khon Dancer and Healthy subject during single leg 
stance on stable surface (SS) and unstable surface (US). Twenty two male subjects were participated in 
this study (Control group; N=15, and Khon dancer group, N=7) All subject were asked to stand with single 
leg on SS and US. The TrA and MD activation were recorded by electromyography (EMG) during single 
leg stance on both surfaces. The result showed percent of maximum voluntary contractions (%MVC) of 
TrA in Khon dancer group had significantly decrease during single leg stance on SS and US (p < 0.05). 
While, there are no significantly different of %MVC of MD during single leg stance on SS and US between 
control and Khon dancer groups. This study concluded that Khon dancer affected on TrA muscle activity. 
It can apply Khon dancer for TrA exercise and balance training.  

 
Keywords: EMG, Core stabilizer muscles, Khon, postural control 
 
บทน า 

โขนเป็นนาฏกรรมชัน้สงูของไทยทีส่บืทอดกนัมาเป็นระยะเวลานานมเีอกลกัษณ์โดดเด่นสะทอ้นถงึสงัคม 
และวฒันธรรมในยุคสมยัก่อนในอดตีโขนเป็นการแสดงทีรุ่่งเรอืงมากแต่ในปจัจุบนัซึง่อาจจะถูกลดความนิยมไป 
เน่ืองจากกระแสของโลกาภวิตัน์ ต่อมาไดม้กีารฟ้ืนฟูการแสดงโขนท าใหค้นสนใจในการแสดงโขนมากขึน้วรรณคดี
ทีน่ิยมน ามาแสดงโขน คอื เรื่องรามเกยีรติซ์ึง่เป็นการแสดงเพื่อเทดิพระเกยีรตแิละพระบารมขีองพระมหากษตัรยิ ์
ประกอบดว้ยตวัละครหลากหลายชนิดเช่น ตวัพระ,ตวันาง, ลงิ และยกัษ์ ตวัละครในการแสดงโขนแต่ละตวัจะมกีาร
เคลื่อนไหวทีแ่ตกต่างกนั เช่น ตวัลงิจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็ ซุกซน สว่นตวัยกัษ์มเีคลื่อนทีช่า้เน้นความสง่างาม 
การแสดงโขนถือเป็นการเต้นชนิดหนึ่งเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบ และมีการเคลื่ อนไหว
รยางคต่์างๆ ของร่างกาย ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงศูนย์กลางมวล (Center of mass; COM) ขณะแสดงโขน 
จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการควบคุมกลา้มเนื้อแกนกลางล าตวัใหเ้กดิความมัน่คงส่งผลใหร้ยางคต่์างๆ 
ของร่างกายเกดิการเคลื่อนไหวไดด้ ี 

การควบคุมการทรงตัวนัน้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1. การควบคุมต าแหน่งของร่างกาย 
(Postural Orientation) หรอืการทรงท่า (Posture) คอืการควบคุมสว่นต่างๆของร่างกายใหส้ามารถเคลื่อนไหวใน
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การยนืศรีษะตรง หลงัตรง สง่ผลใหม้กีารควบคุมต าแหน่งของร่างกายไดด้กีว่าการยนือยู่
ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ยืนหลังค่อมหรือ เอียงตัว และ  2. การควบคุมสมดุลของร่างกาย (Postural 
equilibrium) หรือ การมีสมดุล (Balance) คือ การควบคุมต าแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลร่างกายให้อยู่ใน
ฐานรองรบั (Base of support; BOS) ทีเ่หมาะสม [1] 
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มกีารศกึษาเกีย่วกบัการทรงท่าในผูฝึ้กแสดงโขน พบว่า ในผูฝึ้กแสดงโขนมีความสามารถในการทรงตวั
สงูกว่าผูท้ีไ่ม่ไดฝึ้กแสดงโขน ซึง่เกดิจากการท างานของระบบประสาทการรบัความรูส้กึทัง้ 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบรบั
ภาพ, ระบบเวสตบิลูาร ์และ ระบบรบัรูก้ลา้มเน้ือ เอน็ และขอ้ต่อ [2] และมกีารศกึษาการทรงตวัในผูท้ีร่ าไทย พบว่า 
นางร าไทยมีความสามารถในการทรงตวัของร่างกายสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นนางร าไทย เนื่องจากการร าไทยนัน้มี
ท่าทางการเคลื่อนไหวแขนและขาประสานกนัอย่างชา้ๆ [3] 

การควบคุมสมดุลของร่างกายขณะเคลื่อนไหวจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้องอาศยัความ
มัน่คงของกระดกูสนัหลงั  ก่อนการเคลื่อนไหวรยางค ์กลา้มเน้ือทีท่ าหน้าทีส่รา้งความมัน่คงใหแ้ก่กระดูกสนัหลงัจะ
ท างานเพื่อรกัษาความมัน่คงและควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสนัหลงั  จะท าให้สามารถถ่ายโอนแรงไปยงั
รยางคแ์ขนและขาไดอ้ย่างเหมาะสม ก่อใหเ้กดิเคลื่อนไหวร่างกายไดด้ ีสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายให้
อยู่ในสมดุลได้ [4-7] เมื่อพจิารณาถึงท่าทางในการแสดงโขน ซึ่งมกีารเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ เช่น ถีบ
เหลีย่ม, หกคะเมน หรอืตลีงักา และท่ารบ โดยเฉพาะนักแสดงโขนตวัลงิและยกัษ์ ทีม่กีารเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็   
ต้องปีนป่าย [8] รวมทัง้เคลื่อนไหวรยางคใ์นส่วนของแขนและขามากกว่าปกตติลอดเวลา ซึง่นักแสดงโขนต้องมี
การรกัษาสมดุลของร่างกายขณะมกีารเคลื่อนไหวร่างกายในทศิต่างๆตลอดเวลาการแสดงโขนและการฝึกซอ้ม ซึง่
อาจเป็นการกระตุน้การท างานของกลา้มเน้ือแกนกลางล าตวัทีท่ าหน้าทีใ่นการรกัษาความมัน่คงของกระดูกสนัหลงั  
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบการท างานของกลา้มเน้ือแกนกลางล าตวัขณะทรงท่าดว้ยการยนืขาขา้ง
เดยีวบนพืน้ทีม่คีวามมัน่คงและไม่มัน่คงในกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุม 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อเปรียบเทยีบการท างานของกล้ามเนื้อแกนกลางล าตวัของหลงัส่วนล่าง (กล้ามเนื้อ Transversus 
abdominis; TRA และ กลา้มเนื้อ Multifidus; MD) ระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุมขณะยนืด้วยขาขา้ง
เดยีวบนพืน้ทีม่ ัน่คงและพืน้ทีไ่ม่มัน่คง 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเชงิสงัเกต (Observational study) โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

คอื กลุ่มนกัแสดงโขนตวัลงิและตวัยกัษ์ และกลุ่มควบคุม โดยเป็นเพศชาย อายุ 18-25 ปี มคี่าดชันีมวลกายปกต ิไม่
มปีระวตักิารบาดเจบ็หรอือาการปวดบรเิวณกระดกูสนัหลงั ขอ้สะโพก ขอ้เขา่ และขอ้เทา้ เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 
ก่อนการทดสอบ ไม่มปีระวตักิารผ่าตดับรเิวณหน้าทอ้ง กระดกูสนัหลงั ขอ้สะโพก ขอ้เขา่และขอ้เทา้ ไมม่กีารออก
ก าลงักายหรอืออกก าลงักายไม่เกนิ 3 วนัต่อสปัดาห ์ซึง่กลุ่มของนกัแสดงโขนตวัลงิและตวัยกัษ์ตอ้งมปีระสบการณ์
ในการแสดงโขนไม่น้อยกว่า 1 ปี และกลุ่มควบคมุจะตอ้งไม่มปีระสบการณ์การฝึกแสดงโขน การศกึษาครัง้นี้มกีาร
ค านวณขนาดตวัอย่างส าหรบัการวจิยั คอื กลุ่มละ 15 คน 
 กระบวนการวิจยั 
 อาสาสมคัรที่ผ่านเกณฑ์การคดัเขา้จะได้รบัการอธบิายวตัถุประสงค์ ชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัการเขา้ร่วม
โครงการวจิยั ขัน้ตอนการทดสอบ ขอ้ห้ามขอ้ควรระวงั ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ขณะทดสอบ และลงนามยนิยอม
เขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 อาสาสมคัรทดสอบขาขา้งถนดั โดยการเตะลกูบอล จ านวน 3 ครัง้ ถอืผล 2 ใน 3 ของขาขา้งทีเ่ตะลกูบอล
เป็นขาขา้งถนดัของอาสาสมคัร จากนัน้สวมกางเกงว่ายน ้าทีท่างผูว้จิยัจดัเตรยีมไวใ้หแ้ละไดร้บัการท าความสะอาด
ผวิหนังบรเิวณกลา้มเนื้อ TrA  และ MD ให้มคี่าความต้านทานผวิหนังไม่เกนิ 5 Kohm [9] พรอ้มติดขัว้ Surface 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1091 

 

Electrode ทีบ่รเิวณต าแหน่งของกลา้มเนื้อ TrA โดยมตี าแหน่งการวางบรเิวณดา้นในของ Anterior superior iliac 
spine 1 เซนตเิมตร [10] และกลา้มเน้ือ MD โดยมตี าแหน่งการวางบรเิวณดา้นขา้ง spinous process ของ L5 ห่าง
จากแนวกระดูกสนัหลงั 2 เซนติเมตร ในแนวขนานกบั Posterior superior iliac spine [11] จากนัน้ท าการหาค่า
การท างานสงูสดุของกลา้มเน้ือ (Maximum  voluntary contraction) ของกลา้มเน้ือ TrA โดยการใหอ้าสาสมคัรนอน
หงาย ชนัเข่า 70 องศา ดงึสะดอืร่วมกบัการหายใจเขา้-ออกเต็มที่ (Abdominal-hollowing exercises) ค้างไว้ 5 
วนิาท ี[12] และกลา้มเนื้อ MD โดยการใหอ้าสาสมคัรนอนคว ่าบนเตยีง มอืวางประสานกนัใต้หน้าผาก ยดึสายรดั
บรเิวณ upper thoracic จากนัน้แอ่นหลงัเตม็ที ่ตา้นแรงกบัสายรดั คา้งไว ้5 วนิาท ี[11,13] ต่อมาอาสาสมคัรยนืขา
เดยีวด้วยขาขา้งถนัดบนพื้นที่มัน่คง (stable surface) เป็นเวลา 15 วนิาท ี[14] และพกั 30 วนิาท ี[14-15] เป็น
จ านวน 3 ครัง้ จากนัน้อาสาสมคัรนัง่พกัเป็นเวลา 5 นาท ีและท าการทดสอบโดยการยนืขาเดยีวดว้ยขาขา้งถนัด
บนพืน้ทีไ่ม่มัน่คง(unstable surface) เป็นเวลา 15 วนิาท ี[14] และพกั 30 วนิาท ี[14-15] เป็นจ านวน 3 ครัง้ ผูว้จิยั
ท าการบนัทกึค่าการท างานของกล้ามเนื้อ (Electromyography; EMG) ตัง้แต่วนิาทีท่ี่ 0 ไปจนถงึวนิาททีี่ 15 ของ
การทดสอบในแต่ละครัง้  ดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนผงักระบวนการวจิยั 

บนัทกึค่าคลื่นไฟฟ้าของกลา้มเน้ือทัง้ 2 มดั ทดสอบทัง้ 2 กรณี ดงันี้ 

- ขณะยนืขาเดยีวดว้ยขาขา้งถนดับนพืน้ทีม่ ัน่คง 

- ขณะยนืขาเดยีวดว้ยขาขา้งถนดับนพืน้ทีไ่ม่มัน่คง 

ในการทดสอบใหย้นืขาเดยีว 15 วนิาท ีพกั 30 วนิาทต่ีอครัง้ ท าท่าละ 3 ครัง้  
จากนัน้พกั 5 นาท ีแลว้จงึทดสอบกรณีถดัไป 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

 

หาค่า MVC ของกลา้มเน้ือ Transversus abdominis และ Multifidus 

 

ท าความสะอาดผวิหนงับรเิวณทีจ่ะตดิขัว้อเิลก็โทรด ใหม้คี่าความตา้นทานผวิหนงั ≤ 5 Kohm 

 

ผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้ 

อาสาสมคัรลงนามยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 

กลุ่มนกัแสดงโขน 
 

กลุ่มควบคมุ 
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 การวิเคราะหผ์ลข้อมูลการท างานของกล้ามเน้ือ (Electromyography; EMG) 
 ผูว้จิยับนัทกึการ MVC ของกลา้มเน้ือ TrA และ MD และค่าการท างานของกลา้มเนื้อทัง้สองมดั ขณะยืน
ด้วยขาข้างเดียวบนพื้นที่มัน่คงและไม่มัน่คง หลังจากนั ้นค่าที่ว ัดได้ทัง้หมดจะได้รับการปรับสัญญาณ 
ดว้ยกระบวนการ Rectification, Band pass filter ที ่20-480 Hz และ RMS 50 ms โดยเลอืกช่วงสญัญาณทีว่นิาที
ที ่5-10 ของการทดสอบ และน าค่าการท างานของกลา้มเนื้อมาเทยีบเป็นเปอรเ์ซนต์การหดตวัสงูสุดของกลา้มเน้ือ 
(%MVC)  

การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย %MVC ของกล้ามเนื้อ TrA และ MD เพื่อเปรยีบเทยีบดูความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถติ ิMann-Whitney U Test และก าหนดค่านัยส าคัญ
ทางสถติทิี ่p < 0.05 

 
ผลการวิจยั 

ขอ้มูลพื้นฐานของอาสาสมคัร ดงัตารางที่ 1 พบว่าอายุ น ้าหนัก ส่วนสูง และ ดชันีมวลกายไม่มคีวาม
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) ระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุม 

 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของอาสาสมคัร  

 
ขณะยนืดว้ยขาขา้งเดยีวบนพืน้ทีม่ ัน่คง (SS) และพืน้ทีไ่ม่มัน่คง (US) พบว่า ค่า %MVC ของกลา้มเนื้อ 

TrA ของกลุ่มนักแสดงโขนมคี่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ในขณะเดยีวกนัไม่พบ
ความแตกต่างของ ค่า %MVC ของกลา้มเน้ือ MD ระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุม ดงัภาพที ่2 
  

 
ขอ้มลู 

อาสาสมคัร (22 คน)  
p-value* กลุ่มควบคมุ (15 คน) 

(Mean ± SD) 
กลุ่มนกัแสดงโขน (7 คน) 

(Mean ± SD) 
อายุ (ปี) 20.47 ± 1.36 20.13 ± 1.36 0.571 
น ้าหนกั (กโิลกรมั) 61.18 ± 5.05 58.94 ± 5.16 0.325 
สว่นสงู (เซนตเิมตร) 171.53 ± 5.01 169.63 ± 5.93 0.423 
ดชันีมวลกาย (กโิลกรมั/เมตร2) 20.78 ± 1.34 20.49 ± 1.62 0.648 
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ภาพท่ี 2 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ %MVC ขณะยนืขาเดยีวบนพืน้ทีผ่วิแต่ละแบบระหว่างกลุ่มนกัแสดงโขน
และกลุ่มควบคมุ 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาพบว่า %MVC ของกล้ามเนื้อ TrA ระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุม 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ทัง้ขณะยืนด้วยขาข้างเดียวบนพื้นที่มัน่คงและไม่มัน่คง 
เนื่องจากกลุ่มนักแสดงโขนมีการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยการทรงท่าในขณะฝึกซ้อมท่าทางการแสดงโขนอยู่
ตลอดเวลา เช่น ท่าเต้นเสาโดยมกีารยืนล าตวัตัง้ตรง เหยยีดแขนตึง และตัง้ขอ้มอืขึน้มาด้านหน้าขนานกบัพื้ น 
พร้อมกบัยกเท้าขึน้สลบักนัไปมา [15] ส่งผลใหจุ้ดศูนย์กลางมวล (Center of mass,COM) มกีารเคลื่อนไปมาใน
ทิศทางต่างๆ ทัง้ทางทิศหน้าหลัง (Anterioposterior sway) และทางทิศซ้ายขวา (Mediolateral sway) จึงไป
กระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อ TrA ซึ่งท าหน้าที่สร้างความมัน่คงแก่กระดูกสนัหลังและรกัษาสมดุลไม่ให้จุด
ศูนยก์ลางมวลเคลื่อนหลุดออกนอกฐานรองรบั [16-18] ซึง่ตรงกบัการศกึษาทีม่กีารออกก าลงักายพลิาทสิในกลุ่ม
นกัเต้น พบว่าหลงัจากมกีารฝึกการออกก าลงักายดว้ยพลิาทสิ ส่งผลใหม้คีวามแขง็แรงของกลา้มเน้ือที่สรา้งความ
มัน่คงแก่กระดูกสนัหลงัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ[19] เนื่องจากท่ายนืยกขาขา้งเดยีวขณะออกก าลงักาย
ดว้ยพลิาทสิจะท าใหฐ้านการรองรบัของร่างกายลดลง ส่งผลใหม้กีารควบคุมการท างานของกลา้มเนื้อทีเ่สรมิสรา้ง
ความมัน่คงแก่กระดูกสนัหลงัเพื่อรกัษาสมดุลของร่างกายใหส้ามารถทรงท่าอยู่ได ้เช่นเดยีวกบัการศกึษาทีม่ีการ
วดัการท างานของกลา้มเนื้อสรา้งความมัน่คงแก่กระดูกสนัหลงัในขณะทีม่กีารออกก าลงักายในท่าตัง้คลาน พบว่า
การยกแขน หรอืยกขาขึน้ในท่าตัง้คลานท าใหฐ้านรองรบัของร่างกายน้อยลงจากเดมิ  สง่ผลใหม้กีระตุน้การท างาน
ของกลา้มเนื้อ TrA ทีเ่พิม่มากขึน้ [20] ซึง่ท่าทางการออกก าลงักายเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึกบัท่าฝึกพืน้ฐานของ
นกัแสดงโขน เช่น ท่าเตน้เสา  

นอกจากนี้ ในการศกึษาครัง้นี้มกีารเพิม่ระดบัความยากของการทรงท่า โดยการยนืดว้ยขาขา้งเดยีวบน
พืน้ทีไ่ม่มัน่คง พบว่า %MVC ของกลา้มเนื้อ TrA ทัง้ 2 กลุ่มมคี่าเพิม่มากขึน้ ซึง่ตรงกบัการศกึษาการเปรยีบเทยีบ
การท างานของกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง (Abdominal stabilizer; Internal abdominal oblique (IO) และTrA) ขณะย่อเขา่
ระหว่างยนืบนพื้นทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนั พบว่าขณะยนืย่อเข่าบนพืน้ทีไ่ม่มัน่คงมกีารท างานของกลา้มเนื้อล าตวั
(Abdominal stabilizer muscle) เพิม่มากขึน้ [18] เนื่องจากเมื่อร่างกายมกีารเสยีสมดุลขณะยนืในพื้นทีไ่ม่มัน่คง 
ต้องอาศยัการท างานของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการทรงท่า จงึไปกระตุ้นให้มีท างานของกล้ามเนื้อ TrA เพื่อรกัษา



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1094 

 

สมดุลของร่างกาย ซึ่งในกลุ่มนักแสดงโขนพบค่า %MVC ของกล้ามเนื้อ TrA ที่น้อยกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจาก
ท่าทางการฝึกแสดงโขนทีก่ล่าวมาในขัน้ตน้มกีารเคลื่อนไหวท่าทางทีต่อ้งอาศยัการควบคุมทรงท่า จงึมกีารกระตุ้น
การท างานของกลา้มเน้ือ TrA อยู่เสมอ จงึกล่าวไดว้่ากลุ่มนกัแสดงโขนใชแ้รงพยายามของกลา้มเน้ือ TrA น้อยกว่า
กลุ่มควบคุมในการทรงท่า 

จากผลการศึกษาพบว่าการท างานของกล้ามเนื้อ MD ระหว่างกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุม 
ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ทัง้ขณะยนืด้วยขาขา้งเดียวบนพื้นที่มัน่คงและไม่มัน่คง 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการเหยียดล าตัว (Trunk extensor muscles) จะมีความ
แขง็แรงมากกว่ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการงอตวั (Trunk flexor muscles) ซึ่งตรงกบัการศกึษาเรื่องของการวดัการ
ท างานของกลา้มเน้ือล าตวั เพื่อหาปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิการปวดหลงัสว่นล่าง โดยในกลุ่มคนปกตพิบว่ากลา้มเน้ือ
ที่ช่วยในการเหยียดล าตัวมีความแขง็แรงมากกว่ากล้ามที่ช่วยในการงอ และอกีหนึ่งการศึกษาเกี่ยวกบัการให้
ค าแนะน าในการออกก าลงักายในคนทีม่อีาการปวดหลงั พบว่าในกลุ่มคนทีไ่ม่มอีาการปวดหลงัค่าการท างานของ
กลา้มเน้ือทีช่่วยในการเหยยีดล าตวั จะมคี่ามากกว่ากลา้มเน้ือทีช่่วยในการงอล าตวั 30% [21-23] ซึง่จากทีก่ล่าวมา
ขา้งต้นสามารถอนุมานไดว้่า โดยปกตกิลา้มเนื้อ MD มคีวามแขง็แรงมากกว่ากลา้มเนื้อ TrA เนื่องจากกลา้มเนื้อ 
MD มหีน้าทีช่่วยในการเหยยีดล าตวัต้านต่อแรงโน้มถ่วงของโลก โดยอา้งองิจากจุดเกาะของกลา้มเน้ือ MD ทีเ่กาะ
บรเิวณกระดูกสนัหลงัโดยตรง ซึง่ม ี2 สว่นคอื สว่นที ่1 laminar fibers ซึง่เป็น fascicles ทีส่ ัน้ และเกาะจากปลาย
ของ vertebral lamina ทาง caudal ไปยัง mammillary process ของกระดูกสนัหลังที่ต ่าลงไปอีกสองอัน และ
laminar fiber ของกระดูกสนัหลงัชิ้นที่ 5 ไปเกาะเหนือ dorsal sacral foramen อนัแรก ส่วนที่ 2 fascicle fiber 
เกาะจาก lumbar spinous process และมเีสน้ใยแผ่ออกไปเกาะซอ้นกนัทุกระดบัของกระดกูสนัหลงั รวมไปเกาะยงั 
mammillary process iliac crest และ sacrum และเสน้ใยทีล่กึทีส่ดุของกลา้มเน้ือ MD ยดึกบั zygapophyseal joint 
[16, 24] จึงท าให้กล้ามเนื้อ MD ถูกกระตุ้นการท างานอยู่ตลอดเวลาขณะทรงท่าทางที่มีล าตัวตัง้ตรง (upright 
position) ซึง่ปกตใินชวีติประจ าวนัขณะการท ากจิกรรมต่างๆ ของมนุษยม์กัจะอยู่ในท่าล าตวัตัง้ตรง ตอ้งอาศยัการ
ท างานของกลา้มเน้ือช่วยเหยยีดล าตวัมากกว่างอล าตวัท าใหก้ลา้มเนื้อ MD ตอ้งถูกกระตุน้ในการท างานมากกว่า 
และส่งผลใหม้คีวามแขง็แรงมากกว่ากลา้มเนื้อ TrA จงึอาจเป็นเหตุผลหนึ่งทีส่่งผลใหค้่าการท างานของกลา้มเนื้อ 
MD ในกลุ่มนกัแสดงโขนและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณาต าแหน่งการวางตวัของกลา้มเน้ือ TrA มี
จุดเกาะจาก iliac crest กระดกูซีโ่ครงซีท่ี ่6 ถงึ10 และ lateral raphe ของ thoracolumbar fascia ไปสิน้สดุที ่linea 
alba ทางดา้นหน้าของล าตวั [16] จากแนวการวางตวัของกลา้มเน้ือ TrA จะเหน็ไดว้่ามจีุดทีม่าเชื่อมต่อกนัหลายจุด 
ท าให้มบีรเิวณครอบคลุมทัว่พื้นที่ของล าตวัท าให้กล้ามเนื้อ TrA มกีารท างานเพื่อรกัษาสมดุลในทุกทศิทางการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย โดยท่าทางในการแสดงโขนจะมกีารเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเคลื่อนไหว
อย่างรวดเรว็ หรอืการทรงท่าอยู่กบัที ่ลว้นตอ้งอาศยัการท างานของกลา้มเน้ือทีช่วยในการรกัษาสมดุลของร่างกาย 
เช่น ท่าพาสรุนิ คอืการหกคะเมนหมุนตวัไปทางดา้นขา้ง หรอืภาษาท่าร าทีใ่ชแ้สดงกริยิา และอารมณ์ภายใน เช่น 
ท่ารัก จะมีการประสานมือทาบอก แอ่นล าตัว (Extension) บิดหมุน (Rotation) และเอียงของล าตัวเล็กน้อย 
(Lateral bending) [15, 25-26] ซึ่งสงัเกตได้ว่าท่าทางขา้งต้นล้วนมกีารเคลื่อนไหวในทศิทางต่างๆ ท าให้มีการ
กระตุ้นการท างานของกลา้มเนื้อ TrA ในกลุ่มนักแสดงโขนใหม้กีารท างานมากกว่ากลุ่มควบคุม  และมกีารศกึษา
เกีย่วกบัการวดัการท างานของกลา้มเนื้อ MD ขณะยนืและเคลื่อนไหวขอ้ไหล่ พบว่าเมื่อมรี่างกายมกีารโน้มตวัไป
ทางด้านหน้า (Extreme forward leaning) หรอืด้านหลงั (Extreme backward leaning) อย่างเต็มที่จะส่งผลให้มี
การกระตุ้นการท างานของ MD มากขึ้น [27] เพื่อปรับให้ร่างกายอยู่ ในจุดสมดุล  แต่ในท่าทางการฝึก                           
ของนักแสดงโขนนัน้ ไม่มที่าทางใดทีต่้องมกีารเคลื่อนไหวร่างกายแบบการโน้มตวัไปทางด้านหน้าหรอืดา้นหลงั
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อย่างเตม็ที ่จงึอาจท าใหก้ลา้มเน้ือ MDในกลุ่มนักแสดงโขนไม่ไดถู้กกระตุ้นการท างานมากกว่ากลุ่มควบคุม สง่ผล
ให้การท างานของกลา้มเนื้อMD ในกลุ่มนักแสดงโขนและกลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ขณะยนืบนพื้นที่
มัน่คง และไม่มัน่คง 

ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้มกีลุ่มตวัอย่างในกลุ่มนักแสดงโขนเพยีง 7 คน ซึ่งไม่ตรงตามที่ค านวณขนาดตวัอย่าง 

เน่ืองจาก การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาน าร่อง และมขีอ้จ ากดัในการหากลุ่มตวัอย่างซึง่มคุีณลกัษณะจ าเพาะ 
ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
1. ท าการศกึษาโดยเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างและสถานทีก่ารไดม้าของกลุ่มตวัอย่าง 
2. ท าการศกึษาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเสรมิสรา้งความมัน่คงของกระดกูสนัหลงัของกลุ่มตวัอย่าง 
3. ท าการศกึษาการท างานของกลา้มเน้ือมดัอื่นๆ เช่น กลา้มเน้ือขา ทีใ่ชใ้นการทรงท่า 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาสามารถสรุปได้ว่าท่าทางในการฝึกแสดงโขนมผีลท าให้การท างานของกล้ามเนื้อ TrA
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากท่าทางการแสดงโขนมคีวามสอดคล้องกบัการฝึกการทรงท่าของ
ร่างกาย (balance training) โดยท่าทางในการฝึกแสดงโขนบางท่าทางจะตอ้งมกีารลด BOS ลง เช่นท่าเตน้เสา ซึง่
จะสอดคลอ้งกบัการฝึกการทรงท่าโดยการยนืดว้ยขาขา้งเดยีว ตอ้งอาศยัการท างานของ TrA เพื่อรกัษาสมดุลของ
ร่างกายไม่ใหจุ้ดศูนยก์ลางมวลเคลื่อนออกจากฐานรองรบั และจากผลการศกึษานี้สามารถน าท่าทางในการแสดง
โขนมาประยุกต์ใชใ้นการออกก าลงักายเพื่อกระตุ้นการท างานของกลา้มเนื้อ TrA ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรกัษา
สมดุลของร่างกายต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามบีทบาทส าคญัในธุรกจิประกนัภยั มกีารใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อน ามาใช้  

ในการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั ในขณะที่หลายบรษิัทยงัไม่มโีปรแกรมค านวณเป็นของตนเอง ซึง่จะสูญเสยี
โอกาสทางธุรกจิเน่ืองจากเวลาเป็นปจัจยัส าคญัในการท าธุรกจิทีช่่วยใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาโปรแกรม
ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้น  โดยใช้ภาษา Visual basic for Application ในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะได้
โปรแกรมการค านวณเบีย้ประกนัภยัทีท่ างานบน Microsoft Excel  เพื่อช่วยประหยดัเวลาใหก้บับรษิทัประกนัภยั 
รวมทัง้สามารถน าไปใช้งานได้ง่ายและผู้ใช้ไม่ต้องคดัแยกปจัจยัต่าง ๆ ที่ใช้ค านวณอตัราเบี้ยประกันภัยเอง 
โดยในงานวิจัยครัง้นี้คณะผู้วิจยัสนใจศึกษาการประกันแว่นสายตา ซึ่งเป็นประกันแบบใหม่ที่อาจจะสามารถ
น ามาใชเ้ป็นประกนัเสรมิใหก้บัผูซ้ือ้แว่นตาได ้โดยท าการเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างดว้ยการสุม่แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
สุ่มตัวอย่างผู้สวมแว่นสายตาจ านวน 160 คน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการค านวณค่าเบี้ยประกันภัย  
จากผลการทดสอบโปรแกรมพบว่า ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากโปรแกรมมคีวามถูกต้องตรงกบัการค านวณด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel แต่การใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีความรวดเร็วในการค านวณมากกว่าและช่วยอ านวย 
ความสะดวกไดม้ากกว่า  

 
ค าส าคญั: อตัราเบีย้ประกนัภยั  วชิวลเบสกิ  ไมโครซอฟต ์เอก็เซล  ประกนัแว่นสายตา 
 

Abstract 
 Nowadays, technology plays an important role in the insurance industry. Some companies use a 
computer package to calculate the insurance premium rate while many companies still do not have one. 
They will lose good opportunities in business due to too much time consumption in calculating the insurance 
premium rate when compared to others.  We proposed to create a computer package on Microsoft Excel 
using visual basic for application to calculate the insurance premium rate to help users to save time and 
make calculations easy because they do not have to classify the factors manually. This case study focuses 
on eyeglass insurance, a new type of insurance, which can be useful for people who buy spectacles. We 
sampled 160 people who wear glasses using non-probability sampling and used this information to 
calculate the insurance premium rate using the new computer package. The results show that the accuracy 
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in calculation using the new computer package is the same as in Microsoft Excel but is faster and more 
convenient.  
 
Keywords: Premium rate, Visual basic for Application, Microsoft Excel, Eyeglass insurance 
 
บทน า 

ปจัจุบนัธุรกจิประกนัภยัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ขอ้มูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณอตัราเบี้ย
ประกนัภยัมจี านวนมากจงึเริม่มกีารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปต่าง ๆ เพื่อช่วยในการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั แต่มี
เพยีงบางบรษิทัเท่านัน้ทีม่กีารสรา้งโปรแกรมเพื่อใชค้ านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัเป็นของตนเอง ในขณะที่บรษิัท
ประกนัภัยขนาดเล็กไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อใช้ในการค านวณอตัราเบี้ยประกัน  
ดงักล่าว ซึง่เป็นผลใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการค านวณมากเมื่อเทยีบกบัการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู
ทีใ่ชค้ านวณเบีย้ประกนัโดยเฉพาะ และผูใ้ชจ้ าเป็นต้องคดัแยกปจัจยัในทรพัยส์นิทีคุ่ม้ครองดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะมี
การค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัซึง่ท าใหเ้กดิความสญูเสยีโอกาสในการด าเนินธุรกจิเนื่องจากมคีวามล่าชา้ในการ
ด าเนินการทางธุรกจิเมื่อเทยีบกบับรษิทัคู่แขง่ขนั  และอาจยงัสง่ผลใหเ้กดิความผดิพลาดในการค านวณได ้ 

ในยุคปจัจุบนัทีเ่ทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทัง้คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมเขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติและการ
ท างาน ท าให้ต้องมกีารศกึษาและเขยีนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพวิเตอร์หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยค านึงถงึความสะดวกและรวดเรว็    ภาษา Visual Basic for Applications เป็นการเขยีนค าสัง่
เพื่อควบคุมการท างานของโปรแกรมประยุกต์ และเป็นหนึ่งในภาษาที่สามารถใช้ได้ง่ายโดยมีการท างานบน
โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะเป็นการท างานอัตโนมัติจึงช่วยลดระยะเวลาในการท างานซ ้า ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างาน และรกัษาเวลาในเชงิธุรกจิได ้

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจงึพฒันาโปรแกรมค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิดว้ย 

Visual Basic for Applications (VBA) ทีเ่ป็นการท างานบนโปรแกรม Microsoft excel โดยน ามาใชใ้นกรณีศกึษา
การค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัส าหรบัประกนัภยัแว่นสายตา ซึง่เป็นผลติภณัฑใ์หม่ทีค่ณะผูว้จิยัไดเ้สนอขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพฒันาโปรแกรมค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

2. เพื่อค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัส าหรบัประกนัภยัแว่นสายตา ซึง่เป็นผลติภณัฑใ์หม่ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การท าวจิยัในครัง้นี้ คณะผูว้จิยัไดค้ดิพฒันาโปรแกรมเพื่อค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัซึง่พจิารณาเฉพาะ
ประกนัภยัประเภททรพัย์สนิ โดยมกีรณีศกึษาคอืประกนัภยัแว่นสายตา ซึ่งแบ่งเป็นกรณี 1 ปจัจยั จะคุ้มครอง
เฉพาะกรอบหรอืเลนสแ์ว่นสายตา และ 2 ปจัจยัคุม้ครองทัง้กรอบและเลนสแ์ว่นสายตา แลว้ท าการเกบ็ขอ้มูลจาก
ตัวอย่างผู้สวมแว่นสายตา โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างที่ไม่เป็นเชิงความน่าจะเป็น  (Non – probability 
sampling) หรอืแผนการเลอืกตวัอย่างเชงิคุณภาพ (Qualitative designs) ซึ่งเป็นการเลอืกตวัอย่างทีไ่ม่สามารถ
ก าหนดความน่าจะเป็นทีห่น่วยตวัอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลอืกเขา้มาในกลุ่มตวัอย่างได ้ โดยท าการสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 160 คน [1] และน าขอ้มูลที่ไดม้าใช้ในการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัแลว้จงึใชโ้ปรแกรมที่สรา้งขึน้จาก
การใช้ภาษา Visual Basic for Applications (ศกึษาเพิม่เติมได้จาก [2]) ส าหรบัการท างานบน Microsoft Excel 
โดยการค านวณอตัราเบี้ยประกนัภยั (ศกึษาเพิ่มเติมได้จาก [3]) จะท าการศึกษาเฉพาะการค านวณอตัราเบี้ย
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ประกนัภัย 1 ปจัจยัและ 2 ปจัจยั  โดยปจัจยัน้ีหมายถึงส่วนประกอบของทรพัย์สนิที่ได้รบัความคุ้มครอง ซึ่งมี
หลกัการค านวณดงันี้ 

1. ค านวณโอกาสความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหาย 

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 =
∑𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑑

∑𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒
 

(1) 

เมื่อ Number of damage caused = ความถีข่องความเสยีหาย และ Exposure = จ านวนหน่วยเสีย่งภยั 
 

2. ค านวณความเสยีหายเฉลีย่ 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 =
∑𝐿𝑜𝑠𝑠

∑𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦
 

(2) 

เมื่อ Loss = ความเสยีหาย และ Frequency = โอกาสความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหาย 
 

3. ค านวณเบีย้ประกนัภยัแทจ้รงิ 
𝑃𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 × 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 (3) 

เมื่อ Frequency = โอกาสความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหาย และ Severity = ความเสยีหายเฉลีย่ 
 

4. ค านวณทุนประกนัเฉลีย่ 

𝐴𝑣𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 =
∑𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

∑𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒
 (4) 

เมื่อ Sum insured = ทุนประกนั และ Exposure = จ านวนหน่วยเสีย่งภยั 
 

5. ค านวณเบีย้ประกนัภยัสทุธ ิ

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 =
𝑃𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 × 100

(100 − 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)
 (5) 

เมื่อ Pure premium = เบีย้ประกนัภยัทีแ่ทจ้รงิ, Loading = ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องเบีย้
ประกนัภยัสทุธ)ิ และ Benefit = ก าไรทีค่าดหวงั (คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องเบีย้ประกนัภยัสทุธ)ิ 
 

6. ค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚

𝐴𝑣𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑
× 100 (6) 

เมื่อ Gross premium = เบีย้ประกนัภยัสทุธ ิและ Avg sum insured = ทุนเฉลีย่ 
 

7. ค านวณก าไรทีค่าดว่าจะไดร้บั 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 =∑𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 −∑𝐿𝑜𝑠𝑠 (7) 

เมื่อ Income = เบีย้ประกนัภยัทีเ่ป็นรายได ้และ Loss = ความเสยีหาย 
 

8. ค านวณสดัสว่นของความเสยีหายเฉลีย่ต่อทุนประกนัเฉลีย่ 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦

𝐴𝑣𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑑
 (8) 

เมื่อ Severity = ความเสยีหายเฉลีย่ และ Avg sum insured = ทุนประกนัเฉลีย่ 
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ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัในครัง้นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนัคือ ผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
ประกนัแว่นสายตาและผลจากการพฒันาโปรแกรมเพื่อการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 
 

1. ผลจากแบบส ารวจความคิดเหน็เก่ียวกบัการประกนัแว่นสายตา 
จากการส ารวจตวัอย่างผูใ้ชแ้ว่นตาจ านวน 160 คนเพื่อสอบถามเกีย่วกบัความสนใจซือ้ประกนัภยัแว่นตา  

เมื่อก าหนดอตัราเบีย้เป็น 8% ของทุนประกนัซึง่เป็นค่าทีท่างคณะผูว้จิยัก าหนดไวใ้นการศกึษาส าหรบักรณีศกึษานี้ 
ขอ้มลูทีไ่ดด้งัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนผูส้นใจซือ้ประกนัภยัแว่นตา จ าแนกตามประเภทแว่น 

ประเภทแว่น ซ้ือ ไม่ซ้ือ รวม 
คนซ้ือ 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 
คนไม่ซ้ือ 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 
รวม 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 
กรอบพลาสตกิกบัเลนสธ์รรมดา 4 6 10 2.50 3.75 6.25 
กรอบพลาสตกิ 
กบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา 

14 9 23 8.75 5.63 14.38 

กรอบพลาสตกิกบัเลนสม์ลัตโิค๊ต 12 12 24 7.50 7.50 15.00 
กรอบโลหะกบัเลนสธ์รรมดา 3 7 10 1.88 4.38 6.25 
กรอบโลหะกบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา 6 6 12 3.75 3.75 7.50 
กรอบโลหะกบัเลนสม์ลัตโิค๊ต 6 5 11 3.75 3.13 6.88 
กรอบพลาสตกิหุม้โลหะ 
กบัเลนสธ์รรมดา 

3 10 13 1.88 6.25 8.13 

กรอบพลาสตกิหุม้โลหะ 
กบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา 

19 19 38 11.88 11.88 23.75 

กรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบั
เลนสม์ลัตโิค๊ต 

12 7 19 7.50 4.38 11.88 

รวม 79 81 160 49.38 50.63 100.00 
 
 จากตารางที ่1 พบว่ามผีูท้ีส่นใจซือ้ประกนัภยัแว่นตาเมื่ออตัราเบีย้ประกนัภยัเป็น 8% ของทุนประกนั อยู่ 
79 คน หรอื 49.38% โดยผูท้ีใ่ชแ้ว่นประเภทกรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา ซึง่เป็นแว่นทีม่รีาคาสงู 
มจี านวนคนทีส่นใจซือ้มากทีส่ดุ จ านวน 19 คน คดิเป็น 11.88% ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดส้อดคลอ้งกบัแผนภาพที ่1 เมื่อท า
การส ารวจความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามราคาของแว่นซึง่จะพบว่าคนที่ใหค้วามสนใจซื้อประกนัภยั
แว่นตาจะมจี านวนมากกว่ากลุ่มคนทีไ่ม่ซือ้ เมื่อราคาแว่นสงูกว่า 5,000 บาท  และพบว่าราคากบัสดัสว่นผูส้นใจซือ้
ประกนัแว่นสายตาแปรผนัตามกนั 
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แผนภมิูท่ี 1 ผูท้ีส่นใจซือ้เมื่อเทยีบกบัผูใ้ชแ้ว่นทัง้หมดในช่วงราคาเดยีวกนั (เปอรเ์ซน็ต์) 

 
 
 นอกจากนี้เมื่อจ าแนกผู้สนใจซื้อประกนัภัยแว่นตาตามราคาแว่น โดยเทียบจ านวนผู้สนใจซื้อกบัคน
ทัง้หมดทีใ่ชแ้ว่นในช่วงราคาเดยีวกนั พบว่าในช่วงราคาไม่เกนิ 3,000 บาท มผีูส้นใจซือ้ 16.95% และในช่วงราคา 
3,001-5,000 บาท มผีูส้นใจซือ้ 46.67% จนกระทัง่ไปจนถงึช่วงราคา 9,001 บาทขึน้ไป มผีูส้นใจซือ้ถงึ 100% ซึง่
หมายความว่า ยิง่แว่นมรีาคาสงูสดัสว่นผูส้นใจซือ้ประกนัแว่นสายตาจะสงูขึน้ดว้ย 
 

2. ผลจากการพฒันาโปรแกรมเพื่อการค านวณอตัราเบี้ยประกนัภยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ได้พฒันาโปรแกรมเพื่อการค านวณอตัราเบี้ยประกนัภยั ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ท างานบน 
Microsoft Excel โดยใช้ Visual Basic for Applications ในการพฒันา ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่สร้างขึน้ใน
การค านวณเบีย้ประกนัภยัจะค านวณไดร้วดเรว็มากกว่าการค านวณดว้ยตนเองโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  
โดยขัน้ตอนการใชโ้ปรแกรม มดีงันี้ 

1. เมื่อเปิดโปรแกรมจะมกีล่องหน้าต่างขึน้มา เป็นหน้าหลกัของโปรแกรม ซึง่จะเรยีกหน้านี้ว่า Home 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหน้าต่างแรกของโปรแกรมค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 
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ผู้ที่สนใจซือ้เมื่อเทียบกบัผู้ใช้แวน่ทัง้หมดในช่วงราคาเดียวกนั  (เปอร์เซนน์์)

ผู้ที่สนใจซือ้เมื่อเทียบกบัคนทัง้หมดในช่วงราคาเดียวกนั (เปอร์เซนน์์) ผู้ที่ไม่สนใจซือ้เมื่อเทียบกบัคนทัง้หมดในช่วงราคาเดียวกนั (เปอร์เซนน์์)

1 

2 
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จากภาพที ่1 จะม ี2 ปุม่ใหเ้ลอืก  
 1. ตอ้งการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 1 ปจัจยั ใหค้ลกิปุม่ Premium 1 Factor  
 2. ตอ้งการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 2 ปจัจยั ใหค้ลกิปุม่ Premium 2 Factor 
 
2. เมื่อใสข่อ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิปุม่ Calculate จะมกีล่องขอ้ความขึน้มา ใหก้รอกค่า Loading และ  

Benefit จากนัน้คลกิปุ่ม Calculate (ในงานวจิยันี้จะก าหนดค่า Loading = 25 และ Benefit = 5) จากนัน้โปรแกรม
จะค านวณโดยอตัโนมตั ิ

 
ภาพท่ี 2 แสดงหน้าต่างกรอก Loading และ Benefit 

 
3. เมื่อโปรแกรมค านวณเสรจ็ จะมหีน้า Output ขึน้มา 

 
ภาพท่ี 3 รายงานภาพโปรแกรมค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั 

 
จากภาพที ่3 รายละเอยีดของ Output แสดงดงันี้ 
 1. ชื่อปจัจยั 
 2. ตารางนี้จะแสดงค่าต่าง ๆ ดงันี้  

Frequency หมายถงึ โอกาสเกดิความเสยีหาย 
Severity หมายถงึ ความเสยีหายเฉลีย่ 
Avg sum insured หมายถงึ ทุนประกนัภยัเฉลีย่ 
Per severity หมายถงึ ระดบัความรุนแรงหรอืสดัสว่นของความเสยีหายเฉลีย่ต่อทุนประกนัภยั
เฉลีย่ 
Comment หมายถงึ ค าแนะน าส าหรบัผลติภณัฑ ์

1

1

1

1

1 

1

1 2 
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ทัง้นี้ Comment เป็นเพยีงค าแนะน าเท่านัน้ ผูใ้ชง้านยงัตอ้งดปูจัจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย โดย  
Comment จะมดีงันี้ 

- Excellence : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัดทีีส่ดุทีจ่ะรบั
ประกนัภยั 

- Very Good : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัดมีากทีจ่ะรบั
ประกนัภยั 

- Good : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัดทีีจ่ะรบัประกนัภยั 
- Normal : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัปกตทิีจ่ะรบัประกนัภยั 
- Very Good and Deductible : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัดี

มากทีจ่ะรบัประกนัภยัแต่ควรมคีวามรบัผดิสว่นแรก 
- Good and Deductible : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีเ่หมาะสมในระดบัดทีีจ่ะรบั

ประกนัภยัแต่ควรมคีวามรบัผดิสว่นแรก 
- Acceptable and Deductible : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีย่งัยอมรบัประกนัภยั

ไดแ้ต่ควรมคีวามรบัผดิสว่นแรก 
- Unacceptable : ค าแนะน าส าหรบัวตัถุเอาประกนัภยัทีไ่ม่สามารถรบัประกนัภยัได ้

3. ตาราง Premium rate and Profit จะแสดงค่าต่าง ๆ ดงันี้ 
Loading หมายถงึ ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 
Benefit หมายถงึ ก าไรทีค่าดหวงั 
Premium rate หมายถงึ อตัราเบีย้ประกนัภยั 
Total Income หมายถงึ รายไดโ้ดยก าหนดใหทุ้กหน่วยเสีย่งภยัในปจัจยันัน้ท าประกนั 
Total Loss หมายถงึ ความเสยีหายทัง้หมด 
Profit หมายถงึ ก าไรหลงัจากลบความเสยีหายแลว้ 

4. ตารางแสดงตวัอย่างเบีย้ประกนัภยัสทุธ ิ
5. เมื่อผูใ้ชต้อ้งการลา้งขอ้มลูหน้า Output ใหค้ลกิปุม่ Clear 
6. เมื่อผูใ้ชต้อ้งการกลบัไปทีห่น้าหลกั ใหค้ลกิปุม่ Home 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
ผลการค านวณโดยโปรแกรมค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยัซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 

25% และก าไรทีค่าดหวงั 5% จะแสดงในตารางที ่2 ถงึ 4 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการค านวณโดยโปรแกรมเมื่อคุม้ครองเฉพาะกรอบแว่นสายตา 

ประเภทกรอบแว่นสายตา อตัราเบี้ยประกนัภยั (เปอรเ์ซน็ต)์ ก าไร (บาท) 
กรอบพลาสตกิหุม้โลหะ 6.31 6,856.93 
กรอบพลาสตกิ 3.61 3,106.93 
กรอบโลหะ 13.71 4,607.14 
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จากตารางที่ 2 พบว่ากรอบโลหะมอีตัราเบีย้ 13.71% ของทุนประกนัภยั ซึง่เป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัสูง
ทีส่ดุ รองลงมาคอืกรอบพลาสตกิหุม้โลหะ และอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่าสุดคอืกรอบพลาสตกิ เนื่องจากกรอบโลหะมี
มูลค่าความเสยีหายเมื่อเทยีบกบัทุนประกนัภยัสงูกว่ากรอบประเภทอื่น จงึท าใหม้อีัตราเบีย้ประกนัภยัสงู แต่เมื่อ
พจิารณาก าไรโดยก าไรในงานวจิยันี้ก าหนดใหห้น่วยเสีย่งภยัทุกหน่วยตกลงท าประกนัภยั จะพบว่ากรอบพลาสตกิ
หุม้โลหะมกี าไร 6,856.93 บาท ซึง่เป็นก าไรมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืกรอบโลหะ และก าไรต ่าสดุคอืกรอบพลาสตกิ 
แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราเบีย้ประกนัภยัสงู ไม่ไดท้ าใหก้ าไรสงูตามดว้ย ทัง้น้ีก าไรอาจจะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่น ๆ อกี เช่น 
จ านวนผูท้ าประกนัภยั ทุนประกนัภยัเป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการค านวณโดยโปรแกรมเมื่อคุม้ครองเฉพาะเลนสแ์ว่นสายตา 

ประเภทเลนสแ์ว่นสายตา อตัราเบี้ยประกนัภยั (เปอรเ์ซน็ต)์ ก าไร (บาท) 
เลนสม์ลัตโิค๊ต 4.27 3,642.86 
เลนสธ์รรมดา 8.98 2,464.29 
เลนสก์รองแสงสฟ้ีา 3.52 4,071 

 
จากตารางที ่3 พบว่าเลนสธ์รรมดามอีตัราเบีย้ 8.98% ของทุนประกนัภยั ซึง่เป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัสงู

ทีสุ่ด รองลงมาคอืเลนสม์ลัตโิค๊ต และอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่าสุดคอืเลนสก์รองแสงสฟ้ีา เน่ืองจากเลนสธ์รรมดามี
มูลค่าความเสยีหายเมื่อเทยีบกบัทุนประกนัภยัสูงกว่าเลนสป์ระเภทอื่น จงึท าให้มอีตัราเบีย้ประกนัภยัสงู แต่เมื่อ
พจิารณาก าไรโดยก าไรในงานวจิยันี้ก าหนดใหห้น่วยเสีย่งภยัทุกหน่วยตกลงท าประกนัภยั จะพบว่าเลนสก์รองแสง
สฟ้ีามกี าไร 4,071 บาท ซึง่เป็นก าไรมากทีส่ดุ รองลงมาคอืเลนสม์ลัตโิค๊ต และก าไรต ่าสดุคอืเลนสธ์รรมดา แสดงให้
เหน็ว่าอตัราเบีย้ประกนัภยัสงู ไม่ไดท้ าใหก้ าไรสงูตามดว้ย ทัง้น้ีก าไรอาจจะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่น ๆ อกี เช่น จ านวน
ผูท้ าประกนัภยั ทุนประกนัภยัเป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 4 ผลการค านวณโดยโปรแกรมเมื่อคุม้ครองทัง้กรอบและเลนส ์

ประเภทกรอบแว่น
สายตา 

ประเภทเลนสแ์ว่นสายตา 
อตัราเบี้ยประกนัภยั 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 
ก าไร (บาท) 

กรอบพลาสตกิหุม้โลหะ 
เลนสม์ลัตโิค๊ต 8.57 3,214 
เลนสธ์รรมดา 26.93 2,464.07 
เลนสก์รองแสงสฟ้ีา 8.13 5,035.5 

กรอบพลาสตกิ 
เลนสม์ลัตโิค๊ต 8.16 2,898.64 
เลนสธ์รรมดา 18.07 2,250 
เลนสก์รองแสงสฟ้ีา 5.34 2,035.5 

กรอบโลหะ 
เลนสม์ลัตโิค๊ต 18.29 2,250 
เลนสธ์รรมดา 25.64 1,500 
เลนสก์รองแสงสฟ้ีา 20.11 3,107.14 

 
 จากตารางที ่4 พบว่ากรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบัเลนสธ์รรมดามอีตัราเบีย้ 26.93% ของทุนประกนัภยั ซึง่
เป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัสงูที่สุด รองลงมาคอืกรอบโลหะกบัเลนสธ์รรมดา กรอบโลหะกบัเลนสก์รองแสง กรอบ
โลหะกบัเลนสม์ลัตโิค๊ต กรอบพลาสตกิกบัเลนสธ์รรมดา กรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบัเลนสม์ลัตโิค๊ต กรอบพลาสตกิ
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กบัเลนสม์ลัตโิค๊ต กรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา และอตัราเบีย้ประกนัภยัต ่าสดุคอืกรอบพลาสตกิ
กบัเลนสก์รองแสงสฟ้ีา เน่ืองจากกรอบพลาสตกิหุม้โลหะกบัเลนสธ์รรมดามมีูลค่าความเสยีหายเมื่อเทยีบกบัทุน
ประกนัภยัสงูกว่ากรอบและเลนสป์ระเภทอื่น จงึท าให้มอีตัราเบี้ยประกนัภยัสงู แต่เมื่อพจิารณาก าไรโดยก าไรใน
งานวจิยันี้ก าหนดใหห้น่วยเสีย่งภยัทุกหน่วยตกลงท าประกนัภยั จะพบว่ากรอบพลาสติกหุ้มโลหะกบัเลนสก์รอง
แสงสฟ้ีามกี าไร 5,035.5 บาท ซึง่เป็นก าไรมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราเบีย้ประกนัภยัสงู ไม่ไดท้ าใหก้ าไรสงูตาม
ดว้ย ทัง้น้ีก าไรอาจจะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่น ๆ อกี เช่น จ านวนผูท้ าประกนัภยั ทุนประกนัภยัเป็นตน้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลสรุปจากแบบส ารวจพบว่า ประกนัภยัแว่นสายตามผีู้สนใจซื้อเป็นจ านวน 79 คน จากกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 160 คน คดิเป็น 49.38% โดยผูใ้ชแ้ว่นทีม่รีาคาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะสนใจซือ้ประกนัมากกว่าผูท้ีใ่ชแ้ว่นราคา
ต ่า  และผลจากการทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณเบี้ยประกนัภัยส าหรบัประกนัแว่นสายตาพบว่า
หลงัจากใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อค านวณเบีย้ประกนัภยัส าหรบัประกนัแว่นสายตานัน้ช่วยลดระยะเวลาในการคดิ
เบีย้ประกนัภยั มคีวามถูกต้อง ง่ายต่อการใชง้าน มรีายงานทีแ่สดงรายละเอยีด เช่น ค่าโอกาสเกดิความเสยีหาย 
ความเสยีหายเฉลีย่ อตัราเบีย้ประกนั รวมไปถงึตวัอย่างเบีย้ประกนัภยั เป็นต้น สามารถน ามาใชใ้นการพจิารณา
เพื่อเปรียบเทียบผลของก าไรที่จะได้รบั เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจในการลงทุนได้  รวมทัง้ลดความ
ผดิพลาดในการคดิเบี้ยประกนัภยัซึ่งเป็นสาเหตุท าให้บรษิัทเสยีหาย และโปรแกรมที่ไดย้งัช่วยลดความสูญเสยี
โอกาสทางธุรกจิใหก้บับรษิทั เน่ืองจากการค านวณใชร้ะยะเวลาน้อยสามารถแจง้เบีย้ประกนัภยัใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็เป็นผลใหม้โีอกาสสรา้งรายไดใ้นทางธุรกจิทีส่งูขึน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสนับสนุน 

การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 2) หาประสทิธภิาพของ
บทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยีคลาวด์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร์  
กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 
จ านวน 30 คน ดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ช ้ได้แก่ บทเรยีนออนไลน์ แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
และแบบประเมนิความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบค่าสถติ ิT-Test  

ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 3 หน่วยการ
เรยีนรู้ 2) ประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ที่พฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 83.22/ 91.33 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้  
3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีมนีัยส าคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั .01 และ 4) ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนออนไลน์อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.57 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 
 
ค าส าคญั: เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บทเรยีนออนไลน์  การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
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Abstract 
The purposes of the research were 1) development of online instruction with cloud technology learning 

with Self-introduction learning on computer networking for grade 8 students; 2) find the effectiveness online 
instruction on cloud technology learning with computer networking; 3) compare the learning achievement of 
students before and after using online instruction; are 4) study students’ satisfaction of online instruction on 
computer network. The sample in this research study consisted of 30 students from grade 8 at Watphrangam 
School, by specific selection methods. The experimental tools included online instruction, achievement tests, 
and satisfaction assessments. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. 

The research findings showed that 1) online lessons on cloud technology with Computer Networks 
consists of parts: the main menu, the lesson page and test 2) the effectiveness of the Online Instruction was 
83.22/ 91.33, which is higher than the standard set of 80/80. 3) an achievement test scores of the students 
were learning and teaching materials. The higher the score pretest the level of statistical .01 4) the students’ 
satisfaction level per online Instruction very good. The average is 4.57 standard deviation equal to 0.11 

 
Keywords: computer network, online instruction, self-directed learning 
 
บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 การจดัการ
ศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถพฒันาตนเองและเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ถอืไดว้่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญั
ที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มศกัยภาพ และ
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู้ต้องจดัเนื้อหาและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความสามารถของ
ผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิโดยตรง [1] 
 ในปจัจุบนัการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนมกัจะมกีารน าสื่อการเรยีนการสอนชนิดต่าง ๆ เขา้มามบีทบาทเป็นอย่าง
มาก ทางการศกึษาจงึต้องมกีารเพิม่เตมิเทคโนโลยใีหม่ๆ ในหลกัสตูรและปรบัปรุงใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง เพื่อเรา้
ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจในการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ เทคโนโลยจีะต้องประกอบด้วยโครงสร้างพืน้ฐานด้านช่องทาง
และสื่อต่าง ๆ ควบคู่กนัไป ปจัจุบนัมคีวามสบัสนในด้านเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในหลากหลายด้าน อาทสิื่อที่เป็น
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เป็นสือ่มลัตมิเีดยีในการน าเสนอบทเรยีน โดยมเีสยีงและภาพเป็นองคป์ระกอบหลกั โดยเสยีงนัน้
จะมีทัง้เสยีงบรรยาย เสยีงจริง ถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภาพและเสยีงจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรอืวดีทีศัน์ [2] 

การเรยีนการสอนไดก้้าวเขา้สู่การเรยีนรู้แบบสมยัใหม่ จะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูไ้ดพ้ึ่งพาสารสนเทศออนไลน์
ต่าง ๆ มากยิง่ขึน้ ดงัเช่นการใช้เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ปจัจุบนัเทคโนโลยเีขา้มาตอบโจทยใ์นเรื่องของการ
จดัการเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างสงูสุด สื่อพืน้ฐาน สื่อคอมพวิเตอรช์่วยสอนหรอืสื่อเวบ็ไซตท์างการศกึษา หลาย ๆ 
คนเชื่อว่าจะเขา้มาเสรมิในเรื่องของขอ้จ ากดัของเวลาและสถานทีท่ีจ่ะเอือ้ใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้มาศกึษาหาความรู ้ณ ที่
ใดและเวลาใดกไ็ด้ โดยสื่อเวบ็ไซต์ทางการศกึษาถอืว่าเป็นสื่อการเรยีนการสอนทีส่นับสนุนให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง เรยีนรูจ้ากทีใ่ดและเวลาใดกไ็ด ้สง่เสรมิปฏสิมัพนัธผ์่านเครอืขา่ยออนไลน์ของผูเ้รยีนดว้ยกนัเองและระหว่าง
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ผูเ้รยีนกบัผูส้อนด้วยแนวคดิทีว่่าการเรยีนการสอนในลกัษณะนี้จะน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ดว้ยตนเองผ่าน
สงัคมแห่งการเรยีนรูอ้อนไลน์  [3]  

โดยเทคนิคการน าตนเองมจีุดมุ่งหมายหลกั คอื ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง ซึง่ถอืว่าเป็น
การเอือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบในการวางแผน การปฏบิตั ิและ
การประเมนิผล ความกา้วหน้าของการเรยีนของตนเอง เป็นลกัษณะซึง่ผูเ้รยีนทุกคนมอียู่ในขณะทีอ่ยู่ในสถานการณ์
การเรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถถ่ายโอนการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีเ่กดิจากการเรยีนจากสถานการณ์หนึ่งไปยงัอกีสถานการณ์
หนึ่งไดแ้ละการเรยีนรูน้ าตนเองเป็นกระบวนการทีผู่เ้รยีนวเิคราะหค์วามต้องการในการเรยีนรูข้องตนเอง ตัง้เป้าหมาย
ในการเรยีน แสวงหาผูส้นบัสนุน แหล่งความรู ้สือ่การศกึษาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้และประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ซึง่
เป็นเทคนิคทีเ่หมาะสมกบับทเรยีนออนไลน์คอมพวิเตอร ์โดยให้ผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองในการดูและศกึษา
เน้ือหา ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละท าแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างอสิระ [4] 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจ ัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี             
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า ประสทิธภิาพการเรยีนของทางนักเรยีนยงัไม่ดมีากเท่าทีค่วร เนื่องจากสื่อการเรยีนการ
สอนไม่ไดป้ระสทิธภิาพ ไม่มคีวามน่าสนใจในเนื้อหาและไม่ดงึดดูนักเรยีน ทางผูส้อนยงัไม่มเีวลาในการปรบัเปลีย่นสื่อ
การเรยีนการสอนใหด้ยีิง่ขึน้ เน้ือหาในบทเรยีนมากเกนิและเขา้ใจยากท าใหน้ักเรยีนไม่สนใจในเนื้อหาบทเรยีน ท าให้
นกัเรยีนไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน ผูว้จิยัเลง็เหน็ปญัหาเหล่าน้ี จงึใชบ้ทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด ์
เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมายคอืลดจ านวนเน้ือหาในบทเรยีนใหเ้หลอืแต่
สิง่ทีส่ าคญัและเขา้ใจง่าย มรีปูภาพ พรอ้มยกตวัอย่างประกอบเพื่อดงึดดูความสนใจจากนกัเรยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองได้
ตามตอ้งการ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบน าตนเอง                       
เรื่องเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

2. เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ยบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยี
คลาวด ์เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลงัเรยีนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์ เรื่อง 
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัพระงาม 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 94 คน 

    1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 30 คน ดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
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2. เครือ่งมือการวิจยั 
2.1 บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่2 
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่2 แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
2.3 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
     สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติทิ ี(T-test) โดยน า
ผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ [5] ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการและขัน้ตอนของ ADDIE MODEL มาใชใ้นการออกแบบบทเรยีนออนไลน์ โดยม ี

ขัน้ตอนการพฒันาดงันี้ [6] 
4.1 ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) ศกึษาหลกัสูตรและค าอธบิายรายวิชา กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย ีรวมทัง้คดัเลอืกเน้ือหาเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 
4.2 ขัน้การออกแบบ (Design) น าเนื้อหาที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนจากโรงเรยีนเป้าหมายมาท า

การวเิคราะห์ เพื่อจดัท าแผนการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกบัเทคนิคน าตนเอง มาออกแบบบทเรยีนออนไลน์ให้มเีนื้อหาที่
กะทดัรดั สื่อความหมายด้วยรูปท าให้เขา้ใจง่าย เพื่อให้บทเรยีนออนไลน์มคีวามสนใจ สามารถโต้ตอบกบัผู้เรยีนได้
อย่างรวดเรว็ ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรียน และออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้และน าไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านประเมนิผล  

   4.3 ขัน้การพฒันา (Development) รวบรวมเนื้อหาที่ได้ออกแบบไว้มาสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย 
Google Site มทีัง้เสยีง วดิโีอ และรูปภาพ โดยมกีารบนัทกึวดิโีอสอนเนื้อหาดว้ยการบรรยายและสาธติการฝึกปฏบิตัิ
ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการน าเสนอบทเรยีนออนไลน์ 

   4.4 ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) น าบทเรยีนออนไลน์ที่พฒันาขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิหา
คุณภาพของดา้นเนื้อหา และดา้นเทคนิค ดว้ยแบบประเมนิ IOC จากนัน้ท าการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม จ านวน 30 
คน เมื่อถึงคาบเรยีน ผูว้จิยัสาธติการใช้บทเรยีนออนไลน์ และให้นักเรยีนศกึษาบทเรยีนออนไลน์ด้วยตนเอง ต่อมา
ผูว้จิยัมอบหมายงานใหน้ักเรยีน เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
และความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้     

4.5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) ท าการประเมนิขอ้มูลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบทดสอบก่อน
เรียน กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม Kahoot เป็นกิจกรรมระหว่างเรียน ซึ่ง
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แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ จากเนื้อหาทัง้หมด 3 
หน่วยการเรยีนรู ้จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลู และสรุปผล 

 
ผลการวิจยั  
 การวจิยันี้เป็นการจดัการเรียนการสอนด้วยบทเรยีนออนไลน์ ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อสนับสนุนการ
เรยีนรูแ้บบน าตนเอง เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษา
รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิดี าเนินการวจิยัและไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 

 
1. ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์ 
ผู้วจิยัด าเนินการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้แบบน าตนเอง 

เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ตามขัน้ตอนการวจิยั ดงัภาพที ่1 ถงึภาพที ่4 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 หน้าแรกของบทเรยีนออนไลน์ 
 

จากภาพที ่1 หน้าแรกของบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์จะแสดงความหมายของเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์และแบบทดสอบก่อนเรยีน 
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ภาพท่ี 2 เน้ือหาบทเรยีน 

 
จากภาพที ่2 เนื้อหาของบทเรยีนจะประกอบไปดว้ยรูปภาพตามเนื้อหาอย่างชดัเจน โดยมเีนื้อหาจ านวน 3 

เรื่อง ไดแ้ก่ 1) อุปกรณ์ส าหรบัเชื่อมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 2) เทคโนโลยกีารรบั -ส่งขอ้มูลเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
และ 3) ประโยชน์ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 

 
ภาพท่ี 3 แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 
จากภาพที ่3 ท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน ซึง่ผูว้จิยัใชเ้ทคโนโลยคีลาวดจ์าก Google Form  
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ภาพท่ี 4 การทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

 
จากภาพที ่4 ผูว้จิยัน าบทเรยีนออนไลน์ไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/2 โรงเรยีนเทศบาล 1  

วดัพระงาม 
 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 
ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยน าไปทดลองกบันักเรียนห้องอื่นที่ไปใช้กลุ่มตัวอย่าง 

รายบุคคล 3 คน และกลุ่มย่อย 9 คน ตามล าดบัก่อนน าไปใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2/2 จ านวน 30 คน ไดผ้ลดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ 

                               เกณฑ ์                                                                             ค่าประสิทธิภาพ 
1. คะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบและกจิกรรมระหว่างเรยีน (E1)                                   83.22 
2. คะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2)                                                 91.33 

 
 จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า บทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.22/ 91.33 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดคอื 80/80 สรุปไดว้่าบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 
 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ผลการทดลองเมื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ยบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ไดผ้ลดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ 
สภาพการเรียน      N  �̅� S.D.         df     t ค านวน    t ตาราง 
ก่อนเรยีน            30          14.30 1.26 

      29       36.72      2.46 
หลงัเรยีน            30          27.40 1.30 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

จากตารางที ่2 ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนน
หลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ มคี่ามากกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีน โดยได้ค่า t 
ค านวน เท่ากบั 36.72* ดงันัน้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 

 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 

 ผูว้จิยัประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนหลงัการใชบ้ทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ จากนัน้น าผลการสอบถาม
แบบประเมนิความพงึพอใจมาวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติพิืน้ฐานเทยีบกบัเกณฑแ์ละสรุปผลไดด้งัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัการใชบ้ทเรยีนออนไลน์ 
รายการ            �̅� S.D. ผลความพึงพอใจ 
1. ดา้นเนื้อหาของวชิา 
2. ดา้นสือ่การเรยีนออนไลน์ 
3. ดา้นการประเมนิผลการเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ 

        4.56 
        4.59 
        4.56 

0.12 
0.10 
0.08 

     มากทีส่ดุ 
     มากทีส่ดุ 
     มากทีส่ดุ 

รวมค่าเฉล่ีย         4.57 0.11      มากทีส่ดุ 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนหลงัการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
พบว่า ความพงึพอใจของผูเ้รยีนมคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.57 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.11 อยู่ในระดบั
พงึพอใจมากทีส่ดุ เนื่องจากบทเรยีนอออนไลน์นี้มเีนื้อหาและสือ่ออนไลน์ทีด่ ีท าใหผู้เ้รยีนสนใจ และสนุกกบัการเรยีน
เป็นอย่างมาก 
 
อภิปรายผลการวิจยั  

การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง เรื่อง เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. การพฒันาสื่อการเรยีนออนไลน์ในครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืก Google Site ทีม่เีครื่องมอืสนับสนุนทีเ่พยีงพอและมี
ประโยชน์ต่อการพฒันาบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบน าตนเอง เรื่อง 
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเนื้อหาบทเรยีน โดยเนื้อหามจี านวนมาก
เกนิไปและไม่มคีวามน่าสนใจ ทางผู้วจิยัไดส้รา้งบทเรยีนออนไลน์ทีน่่าสนใจโดยการเน้นรูปภาพมากกว่าเนื้อหา  โดย
วธิกีารจดัการเรยีนรูร้่วมกบัเทคนิคการเรยีนรูแ้บบน าตนเองช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

1115 

 

เมื่อผู้วจิยัทราบถึงปญัหาผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์การเรยีนรู้ ในรายวชิาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีจงึจดัการเรยีนรู้และออกแบบการจดัการเรยีนการสอน ภายในบทเรียนจะประกอบด้วย หน้าหลกั หน้า
บทเรยีน แบบทดสอบ ซึง่ผ่านการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.57 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.11 และ ผลการประเมนิ
บทเรยีนทางดา้นสื่อการเรยีนออนไลน์ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) เท่ากบั 4.59 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.10 เนื่องจากได้พฒันาขึน้ตาม กระบวนการ ADDIE MODEL ซึง่มกีาร
พฒันาอย่างมรีะบบ บทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจและ
สามารถทบทวนความรู้ในบทเรยีนได้ตลอดเวลา และการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ มกีารจดัเรียงล าดบั
เน้ือหาอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว้ 

2. ผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบน าตนเอง เรื่อง เครือข่าย
คอมพวิเตอร์ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม พบว่า มคี่าประสทิธภิาพ
เท่ากบั 83.22/ 91.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้80/80 ทัง้นี้เน่ืองจากบทเรยีนออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
เรยีนรูแ้บบน าตนเอง ผูเ้รยีนสามารถศกึษาบทเรยีนออนไลน์ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง เมื่อมคีวามสงสยัหรอืตอ้งการ
ความช่วยเหลอืครผููส้อนสามารถใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิไดอ้ย่างเตม็ที ่จากนัน้สามารถท าแบบทดสอบดว้ยตนเองเพื่อฝึก
ความรู้และความเข้าใจในบทเรียน ที่พฒันาขึ้นมีเครื่องมอืการใช้งานที่สะดวก ทนัสมยั ออกแบบมาให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้และง่ายต่อการเรียนรู้ จึงท าให้ประสทิธิภาพของบทเรยีนออนไลน์มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไวส้อดคลอ้งกบัอวตัถา แกว้หานาม และอุบลรตัน์ ศริสิุขโภคา [7] ทีไ่ดท้ าการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง การประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ออนไลน์มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.11/87.67 ซึง่สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ค่าเฉลีย่
ของคะแนนหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรยีน เนื่องจากนักเรยีนได้ศกึษา
เน้ือหาจากบทเรยีนทีป่ระกอบดว้ยขอ้ความ รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสนบัสนุนการเรยีนรู้
แบบน าตนเอง ท าใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ และสนใจในการเรยีน โดยนักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 
14.30 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 27.40 จงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ เกตุอู่ทอง และอุบลรตัน์ ศริสิขุโภคา 
[8] กล่าวว่า การพฒันาบทเรยีนแบบสาธติออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้าน เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 

4. ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนออนไลน์ทีผู่้วจิยัพฒันาขึน้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.57 ส่วนเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11) เนื่องจากบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสนบัสนุน
การเรยีนรู้แบบน าตนเองมปีระสทิธภิาพและ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบในการเรยีนการสอน ท าให้ผู้เรยีนเกิด
แรงจูงใจในการเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนญัญพร ดาผา และไพศาล สมิาเลาเต่า [9] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การ
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คุณสมบตัิเครื่องมอืและองค์ประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูแ้บบน าตนเองร่วมกบับรกิารคลาวด์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดั
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หว้ยจรเขว้ทิยาคม ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 

สรปุผลการวิจยั  
การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง เรื่อง เครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สรุปผลการวจิยั ดงันี้  
1. บทเรยีนออนไลน์ที่พฒันาขึน้ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทเรยีน ได้แก่ อุปกรณ์ส าหรบัเชื่อมโยงเครอืข่าย

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารรบั-สง่ขอ้มลูเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และประโยชน์ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
2. ประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์มคี่า E1/E2 เท่ากบั 83.22/ 91.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดคอื 80/80 
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
4. ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนออนไลน์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.11 ซึง่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
5. บทเรยีนออนไลน์ในครัง้นี้ควรเพิม่เกมหรอืกจิกรรมเพื่อวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจของนักเรยีน เพื่อเป็น

แนวทางส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
ความมุ่งหมายของการศกึษาครัง้นี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการ และเพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

ดา้นการท่องเทีย่ว ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ ใน 4 ดา้น คอื ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการ
ท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการ
ท่องเทีย่ว โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
จ านวน 290 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  t – test, F – test  และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธิ ีScheffe’s test  

ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ี 1) ระดบัความต้องการของผู ้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
ดา้นการท่องเทีย่ว โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่รีะดบัความตอ้งการสงูทีส่ดุ คอื ดา้นความรบัผดิชอบ รองลงมา 
คอื ด้านความรู ้และทกัษะวชิาชพีการท่องเที่ยว 2) ผู ้ประกอบการเพศชายและหญิง มคีะแนนเฉลี่ยระดบัความ
ต้องการในการพฒันา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ส่วนผูป้ระกอบการที่ม ีสถานภาพ/ต าแหน่ง 
คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนั มคีวามต้องการในการพฒันา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 3) ผู้ประกอบการประเมนิการเปลี่ยนแปลงหลงัทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ได้รบัการ
พฒันาตามความต้องการของผู้ประกอบการ ในดา้นความรบัผดิชอบ โดยรวม มคีะแนนเฉลีย่สูงขีน้ ขอ้เสนอแนะ คอื
ภาครฐัควรมกีารสนบัสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว และสถานประกอบการควรร่วมมอืกบัภาครฐั 
โดยสง่เสรมิใหท้รพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารเขา้รบัการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 

 
ค าส าคญั: ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว  สถานประกอบการ 
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Abstract 
This research aimed to study, compare the needs and for human resource development in tourism in 

accordance with the needs of establishments in 4 aspects, namely, 1) knowledge and professional skills in 
tourism, 2) responsibility, 3) interpersonal relations, and 4) morality and ethics according to the characteristics 
of profession in tourism. The sample of the study was 290 tourism entrepreneurs in Chumphon Province, 
Ranong Province and Surat Thani Province, and classified by gender, status/position, educational background, 
and work experience.The instrument employed in the study was a five - point Likert scale questionnaire with 
40 items. The data were statistically analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t - test, F – test, 
and Scheffe’s test for paired comparison.  

Findings reviewed that: 1) The level of needs of entrepreneurs for human resource development in 
tourism, in overall, was at a high level. The aspect with a highest level of needs was responsibility, followed by 
knowledge and professional skills in tourism. 2)  Entrepreneurs with different gender had a different level of 
needs for human resource development at a significance level of .05 and entrepreneurs with different 
status/position, educational background and work experience presented the needs development differently at 
a significance level of .05. 3) Entrepreneurs has assessed the change after human resources in tourism has 
been developed to meet the needs of entrepreneurs in the responsibility. Overall has a high average score. 
The suggestion is the government should support human resource development in tourism and establishments 
should cooperate with the government to promote human resources in the establishments has been developing 
steadily.  

 
Keywords: needs of entrepreneurs, human resource development in tourism, establishments  
 
บทน า 

นโยบายร ฐับาล ปี 2562 ยุทธศาสตร ์ที ่ 3 ยุทธศาสตร ์ด ้านการพฒันาและเสร มิสร ้างศกัยภาพ 
คนที่การพัฒนาศักยภาพคนไม่มุ่งแต่เฉพาะพัฒนาคนในวัยเรียน แต่พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย  
โดยกระทรวงศกึษาธกิารต้องกา้วขา้ม ภารกจิในการจดัการศกึษาไปสู่การเป็นผูว้างแผนก าลงัคนของประเทศร่วมกบั
กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับ 
ความตอ้งการก าลงัคนในอนาคต สอดรบัประเทศไทย 4.0 สรา้งคนไทยทีพ่งึประสงคเ์พื่อรบักบัศตวรรษที ่21 [1] 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการโดยรวมของประเทศแล้ว ยังเป็น
อุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอกีมากมาย อาท ิโรงแรมและทีพ่กั ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่
ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  
โดยแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทัง้สร้างกระแส 
เงนิหมุนเวยีนภายในประเทศจากคนไทยเทีย่วไทยนบัแสนลา้นบาทเช่นเดยีวกนั [2] 

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจงัหวดัภาคใต้ตอนบน หรอืเป็นประตูสู่ภาคใต้  
มทีรพัยากรธรรมชาติทัง้บนบก และในทะเลทีส่มบูรณ์โดยเฉพาะทางทะเล มหีาดทรายขาวสะอาด และน ้าทะเลที่ใส 
จงึเป็นเสน่หข์อง 3 จงัหวดั ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วมาเยอืนเป็นจ านวนมาก 
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การจดัการ “ทรัพยากรมนุษย์” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ นักบริหารจะต้องเข้าใจถึงภารกิจหลกัที่ชดัเจน  
จึงจะสามารถก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะภารกจิหลกัดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีส่ าคญั คอื การพฒันาในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นการด าเนินการที่จะช่วยส่งเสรมิให้พนักงาน มคีวามรู้ ความสามารถ ทศันคติ และประสบการณ์เพิม่มากขึน้ ใน
รปูแบบของการฝึกอบรม (Training) การศกึษาของพนกังาน (Employee Education) การพฒันาพนกังาน (Employee 
Development) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปจัจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการ
ด าเนินการพฒันาอาชีพพนักงาน (Career Development) ให้พร้อมที่จะรบัผิดชอบหรือเติบโตในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
รวมถงึการปรบัหรอืพฒันาองคก์าร (Organization Development) ใหเ้ป็นองคก์ารทีม่ชียัชนะในการแขง่ขนัไดใ้นทีส่ดุ [3]  

จากผลการวิจยัของ ศริริตัน์ มเีดช [4] ที่ศกึษาเรื่อง ความต้องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว ของอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พบว่า สภาพทัว่ไปในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศกึษาและ
การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของอ าเภอเกาะสมุย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นการศกึษาอยู่ในระดบัน้อย และดา้นการฝึกอบรมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศกึษาและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว จ าแนกตามรปูแบบการประกอบธุรกจิ 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวนบุคลากรในองค์การ และระยะเวลาที่ด าเนินกจิการ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผลการเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเรื่องทีต่อ้งการฝึกอบรม 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และรายได ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  แต่เมื่อ
จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา และประเภทอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแลว้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และจากการศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย  
จะเหน็ได้ว่าทรพัยากรมนุษย์ดา้นการท่องเที่ยวไดร้บัการพฒันาค่อนขา้งน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบสภาพการพฒันา พบว่า  
มคีวามตอ้งการพฒันาแตกต่างกนั  

ภารกิจของสถาบันการพลศึกษาที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.  2548  
และพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีภารกิจหลัก ข้อหนึ่งคือ การบริการสงัคม  
โดยจะมุ่งใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมระดบัชุมชนถงึระดบัชาต ิการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว นัน้ 
คณะศลิปศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบ เริม่ตัง้แต่การผลติบณัฑติ ในปีการศกึษา 2548 จนถงึปจัจุบนั 
ฉะนัน้ สถาบนัการพลศกึษาต้องให้บริการทางวชิาการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ตามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพราะทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วมคีวามส าคญัต้องพฒันาและส่งเสรมิใหม้คีวามรู ้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเทีย่วและนนัทนาการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดอาชพี [5] 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.*เพื่อศกึษาความต้องการของผู ้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ด ้านการท่องเที ่ยว  
ของสถานประกอบการในจงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ของ
สถานประกอบการในจงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จ าแนกตามตัวแปร เพศ สถานภาพ/
ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน 

3. เพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีสถานภาพ/ต าแหน่ง เจ้าของกิจการ  

หรือผู้จดัการ หรือหวัหน้างาน หรือชื่ออื่น ๆ (เทียบเท่า) ในจงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 483 คน [6] ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัชุมพร 52 คน จงัหวดัระนอง 
70 คน และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 168 คน รวม 290 คน เขา้ร่วมโครงการวจิยั ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้มจี านวน 
290 คน 

ส่วนทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวที่เขา้รบัการพฒันาในด้านความรบัผดิชอบ ใช้วธิกีารคดัเลอืกแบบ
เจาะจงจากสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือไม่เกินแห่งละ 3 คน ในจังหวัดชุมพร 36 คน จังหวัดระนอง  
43 คน และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 52 คน รวม 131 คน เพื่อเขา้รบัการพฒันา  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 

1. แบบสัมภาษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ดา้นการท่องเทีย่ว  

2. แบบสอบถาม ความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 
กรณีศกึษาสถานประกอบการในจงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

3. การประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการ และผูป้ระกอบการประเมนิการเปลีย่นแปลงในดา้นความรบัผดิชอบของ
ทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วหลงัไดร้บัการพฒันา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถาม จ านวน 290 ชุด แจกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรอรับ

แบบสอบถามกลบัคนื 
2. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีไ่ดร้ะบุไว ้

 3. ผู้วจิยัน าแบบสอบถาม จ านวน 290 ชุด แจกให้กบัผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเดมิ 
ในการประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการ และรบัแบบสอบถามกลบัคนื เป็นการสอบถามซ ้า ในดา้นความรบัผดิชอบ 
ซึง่เป็นดา้นทีท่รพัยากรมนุษยไ์ดร้บัการพฒันา 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความต้องการ และเพื่อการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยด์้านการท่องเทีย่ว ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการ ใน 4 ด้าน คอื ด้านความรู้และ
ทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และด้านคุณธรรม จรยิธรรมตาม
ลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่ว โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน 
ในการวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณหา ค่าจ านวนและร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean: x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) t – test for independent sample, F – test และเมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั ด าเนินการเปรยีบเทยีบพหุคณูดว้ยวธิ ีScheffe’s test 
 
ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัมดีงันี้ 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

1122 
 

1. ผลการวเิคราะหจ์ านวน ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปร เกีย่วกบัผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน พบว่า ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ จ านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.8 สถานภาพ/ต าแหน่งสว่นใหญ่เป็นหวัหน้างาน จ านวน 212 คน คดิ
เ ป็นร้อยละ  73.1 คุณวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริญญาตรี  จ านวน 236 คน  คิด เ ป็นร้อยละ  81.4  
และประสบการณ์การท างานสว่นใหญ่เป็นช่วง 5 – 10 ปี จ านวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.1 

2. ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  
การท่องเทีย่ว พบว่า ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากมคี่า  𝑥 = 4.11 เมื่อพจิารณารายดา้นมผีล ดงันี้ 

   2.1 ด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม ด้านความรู้และทกัษะวชิาชพีการท่องเที่ยว อยู่ในระดบัมาก มคี่า𝑥 = 
4.36 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มรีะดบัความตอ้งการสงูทีส่ดุ คอื สามารถใชภ้าษาในการสือ่สารไดด้ ีมคี่า  𝑥 = 4.49   

   2.2 ด้านความรบัผดิชอบ ระดบัความต้องการของผู ้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม ด้านความรบัผดิชอบ อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่า  𝑥 = 4.74 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า
มรีะดบัความตอ้งการสงูทีส่ดุ คอื ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารอย่างเตม็ใจ มคี่า  𝑥 = 4.93   

   2.3 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ดา้นการท่องเทีย่ว โดยรวม ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่า  𝑥 = 3.09 เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ พบว่า มรีะดบัความตอ้งการสงูทีส่ดุ คอืมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงานในองคก์ารและกบับุคคลทัว่ไป มคี่า 
𝑥 = 3.27   

   2.4 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว โดยรวม ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่ว 
อยู่ในระดบัมาก มคี่า  𝑥 = 4.20 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มรีะดบัความต้องการสงูทีส่ ุด คอื มคีวามอดทน 
ในการปฏบิตังิาน มคี่า  𝑥 = 4.26   

3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
จ าแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน พบว่า 

   3.1 ผูป้ระกอบการเพศชายและหญงิ มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้น
การท่องเทีย่ว โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความรับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดย
ผู้ประกอบการเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยระดับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  
ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการท่องเที่ยวสงูกว่าผูป้ระกอบการชาย
แต่ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว และดา้นความรบัผดิชอบ ผูป้ระกอบการชายมคีะแนนเฉลีย่ระดบัความ
ตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว สงูกว่าผูป้ระกอบการหญงิ 

   3.2 ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพ/ต าแหน่งต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความต้องการในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 โดยผู้ประกอบการ 
ทีม่สีถานภาพ/ต าแหน่งหวัหน้างาน  มคีะแนนเฉลี่ยระดบัความต้องการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้านการท่องเทีย่ว
โดยรวม สูงกว่า เจ้าของกจิการ ผู้จดัการ และต าแหน่งอื่น ๆ และเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการใน
การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้านการท่องเที่ยว ในแต่ละด้าน พบว่า ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ดา้น
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ความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  และดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่วแตกต่าง
กนั โดย 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดา้นความรบัผดิชอบ ผูป้ระกอบการทีม่สีถานภาพ/ต าแหน่งหวัหน้างาน มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความตอ้งการ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ด้านความรับผิดชอบ สูงกว่า เจ้าของกิจการ และผู้จ ัดการ  
และผูป้ระกอบการทีม่สีถานภาพ/ต าแหน่งอื่น ๆ มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้น
การท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ สงูกว่า เจา้ของกจิการ 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพการท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 
   3.3 ผูป้ระกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความต้องการในการพฒันาทรพัยากร

มนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว ในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี
การท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพี
การท่องเทีย่ว แตกต่างกนั โดย 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดา้นความรบัผดิชอบ ผูป้ระกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีมคีะแนนเฉลีย่ระดบัความต้องการในการ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ด้านความรบัผดิชอบ สูงกว่าผู้ประกอบการที่มคีุณวุฒกิารศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก และผูป้ระกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาปรญิญาโท มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความ
ต้องการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ด้านความรบัผิดชอบ สูงกว่า ผู้ประกอบการที่มีคุณวุฒิ
การศกึษาปรญิญาเอก 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพการท่องเที่ยว  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 
   3.4 ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การท างานต่างกนั มคีะแนนเฉลี่ยระดบัความต้องการในการพฒันา

ทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพจิารณา
เปรยีบเทยีบระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว ในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นความรูแ้ละ
ทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตาม
ลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่ว แตกต่างกนั โดย 
ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 11 – 20 ปี มคีะแนนเฉลีย่
ระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว สงูกว่า
ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี ตัง้แต่ 5 – 10 ปี และตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป 

ดา้นความรบัผดิชอบ ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 11 – 20 ปี มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความ
ตอ้งการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว ดา้นความรบัผดิชอบ สงูกว่า ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์
การท างานต ่ากว่า 5 ปี ตัง้แต่ 5 – 10 ปี และตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป  

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพีการท่องเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4. ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน หลงัทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันาโดย

การประเมนิของผูป้ระกอบการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการพฒันาของผูป้ระกอบการในด้านความรบัผดิชอบโดยรวม 
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อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่า  𝑥 = 4.77 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ การปฏบิตัิงานตรงเวลา  
มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารอย่างเตม็ใจ มคี่า 𝑥 = 4.97 และ
ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะ คือภาครัฐควรมีการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการควรร่วมมอืกบัภาครฐัโดยสง่เสรมิใหท้รพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารเขา้รบัการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศกึษาผูว้จิยัไดพ้บประเดน็ทีค่วรค่าแก่การอภปิรายผลการวจิยั ดงันี้ 
1. จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว แตกต่างกนั” ดว้ยค่า t – test for independent sample พบว่า ผูป้ระกอบการเพศ
ชายและหญงิ มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความต้องการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว ้แสดงว่าผูป้ระกอบการที่มีเพศต่างกนัมคีวาม
ต้องการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยัของศริริตัน์  
มเีดช [4] ที่ศกึษาเรื่อง  ความต้องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ของอ าเภอเกาะสมุยจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  530 คน พบว่า ความต้องการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์นเรื่องทีต่อ้งการฝึกอบรมจ าแนกตาม เพศ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

2. จากการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 ที่ว่า “ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพ/ต าแหน่งต่างกนัมีความต้องการ 
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้านการท่องเทีย่วแตกต่างกนั” ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One 
Way ANOVA) พบว่า  ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพ/ต าแหน่งต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ความต้องการ 
ของผูป้ระกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั ้ง ไว้  แสดงว่ า  ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพ /ต าแห น่ง ต่างกัน  
มีความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
รุจิรา พลแพงขวา และคณะ [7] ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ในจงัหวดัอุดรธานี เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์และผูจ้ดัการต้อนรบัส่วนหน้า รวมทัง้สิน้ 46 คน 
พบว่ า  ความต้องการพัฒนาบุ คลากรด้านอุตสาหกรรมการท่ อง เที่ ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี   
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. จากการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่3 ทีว่่า “ผูป้ระกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนัมีความต้องการ 
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้านการท่องเที่ยวแตกต่างกนั” ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One 
Way ANOVA) พบว่า ผูป้ระกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีะแนนเฉลีย่ระดบัความตอ้งการในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
แสดงว่า ผู้ประกอบการทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนัมีความต้องการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ดา้นการท่องเที่ยว
แตกต่างกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศริริตัน์ มเีดช [4] ทีศ่กึษาเรื่อง ความต้องการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  ของอ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 530 คน พบว่า ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา  แตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 และผลการวิจัยของ ธนสิน จันทเดช  [8]  
ทีศ่กึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาโปรแกรมการผลติบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแผนกบรกิารส่วนหน้า เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัในประชาคมอาเซยีน  โดยใช้เทคนิควธิจีดักจิกรรมสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแ้ก ่กลุ่มนกัวชิาการในฐานะผูผ้ลติบณัฑติ และกลุ่มผูป้ระกอบการ 
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จ านวน 56 คน พบว่า ความต้องการพฒันาโปรแกรมการผลติบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแผนกบรกิารส่วน
หน้า เพื่อเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในประชาคมอาเซยีน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.  จากการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่  4 ที่ว่ า “ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
มีความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวแตกต่างกัน” ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบทางเดยีว (One Way ANOVA) พบว่า ผูป้ระกอบการที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีะแนนเฉลี่ยระดบัความ
ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว ้ แสดงว่า ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมคีวามต้องการ ใน
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ดา้นการท่องเทีย่วแตกต่างกนั  ซึง่สอดคล้องกบัของ วชิชุตา มาชู และคณะ [9] ทีศ่กึษาเรื่อง 
การพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การสนทนากลุ่มย่อย และการส ารวจ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่มคอื กลุ่มธุรกจิและแรงงานกลุ่มคนท้องถิน่ กลุ่ม
ผูส้งูอายุ และกลุ่มเยาวชน จ านวน 342 ตวัอย่าง พบว่า ความต้องการพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื ของเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และผลการวจิยัของ ศริริตัน์ 
มเีดช [4] ที่ศึกษาเรื่อง ความต้องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 530 คน พบว่า ความตอ้งการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ในเรื่องทีต่อ้งการฝึกอบรมจ าแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. จากการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 5 ที่ว่า “ทรพัยากรมนุษย์เมื่อได้รับการพฒันาด้านใดย่อมมีระดบัและ
คะแนนเฉลีย่สงูขึน้” ดว้ยการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน หลงัทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วไดร้บั
การพฒันา โดยการประเมนิของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการพฒันาของผูป้ระกอบการ ในด้าน
ความรบัผดิชอบ พบว่า มคี่าคะแนนเฉลีย่สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า ทรพัยากรมนุษย์
เมื่อไดร้บัการพฒันาดา้นใดย่อมมรีะดบัและคะแนนเฉลีย่สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง กบัทฤษฎพีฤตกิรรมการเรยีนรูข้อง Bloom 
[10] ไดอ้ธบิายไวว้่า พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องมนุษย ์จ าแนกไดด้งันี้ ดา้นพุทธปิญัญา ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั 
มนุษย์จะตอบสนองการเรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อมพีฤติกรรมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจะน าไปสู่ทศันคติที่ดีต่อ
เนื้อหาทีอ่บรม ผูใ้ห้การอบรมจะต้องวางแผน ตลอดจนใช้เทคนิคและกลวธิใีนการอบรมอย่างหลากหลาย และควรให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  
 
สรปุผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรม จริยธรรมต ามลักษณะวิชาชีพ 
การท่องเทีย่ว ดงัแสดงผลในตารางที ่1  
  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

1126 
 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว โดยรวม และรายดา้น 
ความต้องการของผูป้ระกอบการในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยด้์านการท่องเท่ียว 𝑥 S.D. การแปลผล 

1. ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีการท่องเทีย่ว 4.36 0.51 มาก 
2. ดา้นความรบัผดิชอบ 4.74 0.43 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 3.09 0.84 ปานกลาง 
4. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพี 
   การท่องเทีย่ว 

4.20 0.40 มาก 

โดยรวม 4.11 0.55 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เหน็ว่า ระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  

ดา้นการท่องเทีย่ว โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่า  𝑥 = 4.11  S.D. = 0.55 โดยดา้นทีม่รีะดบัความตอ้งการสงูทีส่ดุ คอื 
ดา้นความรบัผดิชอบ มคี่า  𝑥 = 4.74  S.D. = 0.43 

ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
จ าแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน ดงัแสดงผลในตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการของผู้ประกอบการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  
ดา้นการท่องเทีย่ว จ าแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพ/ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน เป็น
รายดา้น 
 
ความต้องการของผูป้ระกอบการ 
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ด้านการท่องเท่ียว 

t - test F - test 

เพศ สถานภาพ คณุวฒิุ ประสบการณ์ 

1. ดา้นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพี 
   การท่องเทีย่ว 

1.94 0.96 1.00 4.40* 

2. ดา้นความรบัผดิชอบ 4.08* 4.14* 6.16* 2.74* 

3. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 2.80* 1.02 0.16 0.57 
4. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะ 
   วชิาชพีการท่องเทีย่ว 

0.48 0.30 0.45 0.36 

*P < 0.05 
 

จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อเปรยีบเทยีบระดบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ด้านการท่องเที่ยว รายด้าน จ าแนกตามตัวแปร เพศ ด้วยค่า t – test และจ าแนกตามตัวแปร สถานภาพ/
ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน ดว้ย F – test พบว่า ดา้นความรบัผดิชอบ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน หลงัทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันา 
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โดยการประเมนิของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการพฒันาของผู้ประกอบการ ในด้านความรบัผดิชอบดงั
แสดงผลในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมนิของผู ้ประกอบการหลงัทรพัยากรมนุษย์ 
ดา้นการท่องเทีย่วไดร้บัการพฒันา ในดา้นความรบัผดิชอบ 
 
ความต้องการของผูป้ระกอบการในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยด้์านการท่องเท่ียว 𝒙 S.D. การแปลผล 

ด้านความรบัผิดชอบ    
1. ปฏบิตังิานตรงเวลา 4.97 0.16 มากทีส่ดุ 
2. ใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 4.48 0.50 มาก 
3. ปฏบิตังิานส าเรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 4.96 0.19 มากทีส่ดุ 
4. ตัง้ใจท างานในหน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา 4.94 0.23 มากทีส่ดุ 
5. ใหค้ าปรกึษาแก่ผูร้บับรกิารเมื่อมปีญัหา 4.96 0.19 มากทีส่ดุ 
6. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4.97 0.16 มากทีส่ดุ 
7. ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนและแผนงานทีว่างไว ้ 4.50 0.50 มาก 
8. รกัษาสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ารอย่างต่อเนื่อง 4.49 0.50 มาก 
9. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารอย่างเตม็ใจ 4.97 0.16 มากทีส่ดุ 
10. สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมใน 
     ประเดน็ทีเ่หมาะสม 

4.48 0.50 มาก 

โดยรวม 4.77 0.31 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินของผู้ประกอบการหลงัทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 

ไดร้บัการพฒันา ในดา้นความรบัผดิชอบ โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่า 𝑥 = 4.77  S.D. = 0.31 เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ พบว่า  การปฏบิตัิงานตรงเวลา  มีความรบัผดิชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย  และยอมรบัฟงัความคดิเห็นของ
ผู้ร ับบริการอย่างเต็มใจ อยู่ ในระดับสูงที่สุด มีค่า  𝑥 = 4.97  S.D. = 0.16 และผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะ  
คอืภาครฐัควรมีการสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว และสถานประกอบการควรร่วมมือกบั
ภาครฐัโดยสง่เสรมิใหท้รพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารเขา้รบัการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หลักภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2  
2) หาประสทิธิภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์และเทคนิคการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  
หลกัภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 3 ) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง และ 4) ศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยีคลาวด์และ
เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย กลุ่มตวัอย่างคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จ านวน 25 คน 
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติ ิt-test    

ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย ประกอบดว้ยเนื้อหาจ านวน 3 บทเรยีน 
ได้แก่ พยัญชนะไทย สระไทย และวรรณยุกต์ไทย  2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 
92.00/87.20 ซึ่งสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีก่ าหนดไว ้ 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่าคะแนนสอบหลงั
เรยีนสงูกว่าคะแนนสอบก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 4) ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.80 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 
 
ค าส าคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ หลกัภาษาไทย  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เทคโนโลยคีลาวด ์
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Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop a computer instruction with cloud technology 

and constructivism techniques on Thai language principle to support learning of grade 2  students; 2) 
evaluate the effectiveness of a computer instruction with cloud technology and constructivism techniques 
on Thai language principle to support learning of grade 2 students; 3) compare the learning achievement 
of students before and after using a computer instruction with cloud technology and constructivism 
techniques; and 4) study students’ satisfaction from computer instruction with cloud technology and 
constructivism techniques on Main Thai Language The sample in this research study consisted of 25 
students from grade 2 students at Bannongpaklong School, by purposive sampling. The experimental tools 
included a computer instruction, a student-taken achievements test, and a questionnaire for evaluating the 
student’s satisfaction. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were revealed as follows: 1) a computer instruction on Thai language 
principle  consisted of three part: Thai consonants, Thai vowel, and Thai tone mark; 2) the effectiveness 
of a computer instruction was 92.00/87.20 that higher than the criteria 80/80; 3) the posttest scores from 
the learning achievements were higher than pretest scores at .01 level of statistical significance; and 4) 
the students’ satisfaction level was very good (x̅ = 4.80, S.D. =  0.40). 
 
Keywords: Computer instruction, Thai language principle, Learning achievement, Cloud Technology 
 
บทน า 

ปจัจุบันการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดม้กีารพฒันาเตบิโตอย่างรวดเรว็ และไดก้ลายมาเป็นเครื่องมอืชิน้ส าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบการ
เรยีนการสอน การฝึกอบรม รวมทัง้การถ่ายทอดความรู ้ซึง่การพฒันาดา้นการศกึษาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Education) 
ได้ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรูแ้ละทกัษะด้านเทคโนโลยโีดยมุ่งเน้นการ
สรา้งระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ เอือ้ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสไดเ้ขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศดา้นเนื้อหาและความรู ้ดงันัน้ เทคโนโลยสีารสนเทศ จงึเป็นเครื่องมอืทีม่คีุณภาพสงูอย่างหนึ่งใน
การช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการจดัการศกึษาและส่งเสรมิการเรยีนรู้ ให้นักเรยีนสามารถน าบทเรยีนกลบัไป
ศกึษาไดด้ว้ยตนเอง [1] 

บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการน าเสนอเนื้อหา
เรื่องราวต่าง ๆ มลีกัษณะเป็นการเรยีนโดยตรง และเป็นการเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ์ ( Interactive) คือสามารถ 
โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกบัการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ ในห้องตามปกติ 
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์หีลายประเภทตามวตัถุประสงคท์ีจ่ะใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน กล่าวคอื ประเภทตวิเตอร ์ประเภท
แบบฝึกหดั ประเภทการจ าลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ่งในแต่ละประเภทกม็จีุดมุ่งหมายในการให้
ความรูแ้ก่ผูเ้รยีนแต่วธิกีารทีแ่ตกต่างกนัไป ขอ้ดขีองการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรค์อืช่วยลดความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีน เช่นผูท้ีม่ผีลการเรยีนต ่า กส็ามารถชดเชยโดยการเรยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนได ้และส าหรบัผู้
มผีลการเรยีนสงูกส็ามารถเรยีนเสรมิบทเรยีนหรอืเรยีนล่วงหน้าก่อนทีผู่ส้อนจะท าการสอนได ้[2] 

การสอนแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นอกีแนวทางหนึ่งทีเ่หมาะสมกบัยุคสมยัทีเ่ทคโนโลยเีป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัชวีติประจ าวนั เพราะสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น เมื่อนักเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสือ่ที่
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มีประสทิธิภาพจะสามารถเข้าใจบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้และยงัสามารถทบทวนความรู้ที่เรียนได้  อีกทัง้การน า
เทคโนโลยคีลาวด ์มาช่วยในการเขา้ถงึขอ้มลู กจิกรรมและบรกิารต่าง ๆ ดา้นการเรยีนการสอนสามารถช่วยใหก้าร
เขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารเกดิความสะดวกรวดเรว็ขึน้  

เทคโนโลยคีลาวด ์(Cloud Technology) เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ ไวบ้นอนิเทอรเ์น็ตซึง่
สามารถเกบ็ไดท้ัง้ ไฟลต่์าง ๆ รูปภาพ วดิโีอ และอื่น ๆ ซึง่เทคโนโลยีคลาวดใ์นปจัจุบนัมรีูปแบบการใหบ้รกิารที่
หลากหลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่ง
สามารถน าบทเรยีนหรอืแบบทดสอบเกบ็ไวใ้นบรกิารเทคโนโลยคีลาวด ์เมื่อตอ้งการใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบกเ็ขา้
ตามลิง้คเ์ชื่องโยงทีเ่กบ็แบบทดสอบไว ้คะแนนจากการท าแบบทดสอบกจ็ะอยู่ในระบบเทคโนโลยีคลาวด ์สามารถ
น ามาใชไ้ดทุ้กเมื่อ เทคโนโลยคีลาวดจ์งึเปรยีบเสมอืนกระเป๋าออนไลน์ขนาดใหญ่ทีม่คีวามส าคญัในการจดัการเรยีน
ของผูส้อน 

การอ่านของนักเรียนนัน้เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากในการใช้ชีวิต เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนนัน้มี
ความสามารถในการอ่านทีไ่ม่เท่ากนั ดงันัน้การทีม่สีือ่มาช่วยในการดงึดูดหรอืเพิม่ความน่าสนใจของของเน้ือหาที่
จะสอน กจ็ะท าใหน้กัเรยีนสนใจมากกว่าการอ่านในหนงัสอื ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาดงักล่าวจงึศกึษาแนวทางการ
แกไ้ข โดยใชบ้ทคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยแกไ้ขปญัหาดงักล่าว โดยมเีป้าหมายส าคญัคอื สามารถดงึดูดความสนใจ
และกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง [3] 

จงึสรุปได้ว่า การเรยีนรู้ในปจัจุบนันัน้มเีทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคญัในการจดัการเรยีนรู้ การใช้
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยกไ็ม่จ าเป็นทีต่อ้งอ่านหนงัสอือย่างเดยีว เทคโนโลยสีามารถมาเป็นสว่นส าคญักบัการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
เพราะสื่อการเรยีนรูท้ีใ่หน้กัเรยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธใ์นการเรยีน นักเรยีนไดอ่้าน ไดฟ้งั ไดดู้สือ่วดิโีอ นกัเรยีนจงึ
ไดเ้รยีนรู้อย่างเตม็ศกัยภาพของตนเอง การท าแบบทดสอบกไ็ม่จ าเป็นทีจ่ะต้องท าในกระดาษ แต่สามารถท าใน
คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยคีลาวด์ ผู้วจิยัจงึมีแนวคดิในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยี
คลาวด์และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หลักภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 ซึ่งจากการสมัภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรยีนในช่วงชัน้ดงักล่าวมปีญัหาด้านกรเรยีนเรื่อง 
หลกัภาษาไทย โดยนักเรยีนไม่เขา้ใจเน้ือหาและไดผ้ลการเรยีนไม่ดอีย่างทีค่วรจะเป็น จงึมคีวามตอ้งการใหน้ าสื่อ
การสอนร่วมกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาช่วงแกป้ญัหาดงักล่าว 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกั
ภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

2. เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์และเทคนิคการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบบทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
หลกัภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 

4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิค
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     1.1 กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองปาก
โลง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 25 คน 
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านหนองปากโลง อ าเภอเมือง จงัหวัด
นครปฐม จ านวน 25 คน ดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจงเน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอย่างจรงิทีเ่กดิปญัหาวจิยั 
 2. เครือ่งมือการวิจยั 
      2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หลัก
ภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
     2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง หลกัภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
2 แบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
     2.3 แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย  
  

3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
    ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบทางสถติ ิโดยน าผลทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑ์

การประเมนิ [4] ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
     ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการและขัน้ตอนของ ADDIE MODEL มาใชใ้นการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรใ์ห้
เขา้กบัเนื้อหาบทเรยีน และน าเสนอผ่านคอมพวิเตอร ์[5] ดงันี้  

    4.1 ขัน้การวิเคราะห ์(Analysis) วเิคราะหเ์น้ือหาทีใ่ชใ้นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์และก าหนด
วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มคีวามเขา้ใจเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

    4.2 ขัน้การออกแบบ (Design) น าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดออกมาสร้างบทเรียน
คอมพวิเตอร ์ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน รวมทัง้แบบประเมนิความพงึพอใจในการ
ใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์

    4.3 ขัน้ตอนการพฒันา (Development) เริม่จากการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพยญัชนะไทย สระไทย 
และวรรณยุกต์ไทย เพื่อน ามาสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ในการสรา้งรูปภาพ 
และ Adobe Captivate 9 ในการสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ และออกแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน เรื่อง หลกั
ภาษาไทย เพื่อน ามาหาค่าสถติิ E1 และ E2 เมื่อออกแบบสื่อคอมพวิเตอรแ์ละแบบทดสอบเสรจ็ จากนัน้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินความเหมาะสมความถูกต้องและประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ใช้ใน
บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 

    4.4 ขัน้การน าไปใช้ (Implemantation) เป็นขัน้ตอนการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มขี ัน้ตอนดงันี้  
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      4.4.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร ์วชิาภาษาไทย เรื่อง 
หลกัภาษาไทย ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โดยผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาและดา้น
เทคนิคการผลติสือ่จ านวน 3 ท่าน 
  4.4.2 เกบ็รวบรวมขอ้มูลบทเรยีนทีส่ร้างขึน้ ผูว้จิยัจะน าเทคนิคการเรยีนรูด้้วยตนเอง ไปใชใ้น
ขัน้ตอนการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์โดยค านึงถึงนักเรยีน เพื่อที่จะสร้างสื่อการเรยีนการสอนที่นักเรยีน
สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ความสามารถของนักเรยีน และจะน าเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปใชใ้นขัน้การสอน 
โดยใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาบทเรยีนดว้ยตนเอง และมคีรผููส้อนคอยใหค้ าปรกึษา 
  4.4.3 รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง 
  4.4.4 เกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
เพื่อพฒันาการเรยีนรู ้โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองปากโลง 

    4.5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) ท าการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรยีน และแบบทดสอบก่อนเรยีน 

           4.5.1 ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย 
           4.5.2 วเิคราะหข์อ้มลู และสรุปผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 
ผลการวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้เป็นการจดัการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยีคลาวด์และ
เทคนิคการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรยีนบา้นหนองปากโลง โดยผลการวจิยัมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ดงัภาพ

ที ่1 ถงึภาพที ่7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 หน้าแรกของสือ่คอมพวิเตอร ์

 
จากภาพที ่1 เป็นหน้าแรกของสื่อคอมพวิเตอร ์ผู้เรยีนสามารถเขา้สู่บทเรยีนได้โดยการคลกิ ปุ่มเขา้สู่

ระบบ เพื่อไปยงัหน้าเมนูหลกั ดงัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 เมนูหลกั 
 

จากภาพที่ 2 หน้าเมนูหลกั จะมปุี่มต่าง ๆ สามารถคลิกไปได้ทุกปุ่ม ประกอบด้วย วตัถุประสงค์การ
เรยีนรู ้ค าอธบิาย ผูจ้ดัท า และบทเรยีน โดยผูเ้รยีนตอ้งกดปุม่ บทเรยีน เพื่อเขา้สูห่น้าเมนูบทเรยีน ดงัภาพที ่3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 เมนูบทเรยีน 

  

จากภาพที่ 3 เมนูบทเรียน จะมีปุ่มเลือกบทเรียนทัง้หมด 3 ปุ่ม คือ พยัญชนะไทย สระไทย และ
วรรณยุกตไ์ทย โดยผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนบทเรยีนใดก่อนกไ็ดใ้หค้รบทุกบทเรยีน 

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

ภาพท่ี 4 ตวัอย่างเน้ือหาบทเรยีน 
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จากภาพที ่4 เน้ือหาบทเรยีน จะมตีวัอกัษรไทย สระไทย และวรรณยุกตไ์ทย ขึน้มาใหผู้เ้รยีนดแูละผูเ้รยีน
สามารถน าเมาสไ์ปชี้ทีต่วัอกัษรทีต่้องการเพื่อให้มภีาพป็อปอพัขึน้มาพร้อมเสยีง โดยผู้เรยีนสามารถกดไอคอน
บา้นเพื่อกลบัไปยงัหน้าเมนูบทเรยีน และไอคอนลกูศรเพื่อไปหน้าถดั 

 
 
 
 

  
 
 

  

 
 
 

ภาพท่ี 5 วดิโีอบทเรยีน 

 
จากภาพที่ 5 หน้าวดิโีอ จะอยู่ในหน้าทีส่องของทุกๆบท ซึง่ผู้เรยีนสามารถดูวดิโีอของเนื้อหานัน้ ๆ ได้

ทนัท ี โดยวดิโีอสามารถหยุดหรอืปิดเสยีงได้ 
 

 

ภาพท่ี 6 เกมในบทเรยีน 

จากภาพที ่6 เกมในบทเรยีน จะมอียู่ในทา้ยสุดในแต่ละบทเรยีนโดยเกมนัน้ผูเ้รยีนสามารถเล่นไดโ้ดยใช้
ปุม่ลกูศร ซา้ย และขวา และใชเ้มาส ์ในการเล่นเกม 
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ภาพท่ี 7 ผูเ้รยีนใชส้ือ่คอมพวิเตอร ์

 

จากภาพที่ 7 ผูว้จิยัไดน้ าสื่อคอมพวิเตอรไ์ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 25 คน พบว่าผูเ้รยีนให้
ความสนใจและตัง้ใจเรยีนอย่างมาก 

 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ์

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเรยีนรู้
ดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอย่าง มกีารทดสอบก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัการเรยีนรู ้จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์
ดว้ยค่าสถติพิืน้ฐานเทยีบกบัเกณฑแ์ละสรุปผล แสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้  

แบบทดสอบ x̅ S.D. ประสทิธภิาพ 
1. ระหว่างเรยีน (E1) 18.40 1.41 92.00 
2. หลงัเรยีน (E2) 26.16 6.79 87.20 

 
            จากตารางที่ 1 ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลกัภาษาไทย ที่พฒันาขึ้น 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสทิธิภาพเท่ากบั 92.00/87.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย ทีพ่ฒันาขึน้ โดยจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มปีระสทิธภิาพ
เหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้
 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ผูว้จิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของกลุ่มตวัอย่างโดยการทดสอบค่า t-test แบบ dependent ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

แบบทดสอบ n x̅ S.D. df t ค านวณ t ตาราง 
1. ก่อนเรยีน 25 9.72 5.28 

24 10.14* 2.49* 
2. หลงัเรยีน 25 26.16 6.79 

* P < .01 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย ทีพ่ฒันาขึน้ โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พบว่ามคี่าเท่ากบั 
10.14  หมายความว่าผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 (t=10.14, p < .01) 

 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ผู้วจิยัได้ท าการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนหลงัจากเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลกั
ภาษาไทย โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง แลว้น าผลการประเมนิความพงึพอใจมาวเิคราะหด์ว้ย
ค่าสถติพิืน้ฐานและสรุปผล ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

รายการ x̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1. ความพงึพอใจดา้นสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของวชิา 4.86 0.33 มากทีส่ดุ 

3. ความพงึพอใจดา้นการประเมนิผลการเรยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์

4.91 0.29 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉล่ียรวม  4.80 0.40 มากทีส่ดุ 

 
จากตารางที ่3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย

ทีพ่ฒันาขึน้ โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.80, S.D. =  
0.40)  โดยท าการสอบถามผูเ้รยีนจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ดา้นเนื้อหาวชิา และดา้นการ
ประเมนิผลการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้สามารถอภปิราย ไดด้งันี้ 

1. การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรใ์นครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกใชโ้ปรแกรม Adobe captivate 9 เป็นโปรแกรม
สรา้งสื่อมลัตมิเีดยีที่มปีระสทิธภิาพ และเป็นซอฟต์แวรท์ีม่คีวามยดืหยุ่นสงูในการพฒันาเพิม่เติมและมเีครื่องมอื
สนับสนุนทีเ่พยีงพอและมปีระโยชน์ต่อการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรต์ามรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้
ประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลาในการพฒันา และความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอความเหมาะสมของบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย ดา้นเนื้อหาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (x̅ = 4.60, S.D. = 0.60) และความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความ
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เหมาะสมของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย ดา้นเทคนิคการ
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์โดยรวมดา้นเสยีงมคี่าเฉลีย่รวมสงูทีส่ดุเท่ากบั (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคอื
ดา้นปฏสิมัพนัธม์คี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั (x̅ = 4.83, S.D. = 0.41) ถดัมาดา้นตวัอกัษร มคี่าเฉลีย่ (x̅= 4.73, S.D. = 
0.46) และสดุทา้ยดา้นรปูภาพ มคี่าเฉลีย่นน้อยทีส่ดุเท่ากบั (x̅ = 4.30, S.D. = 0.29)  

2. ผู้วิจ ัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ที่พฒันาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวชิาภาษาไทยและวชิาคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้หลกั
ภาษาไทยไดโ้ดยใชส้ื่อคอมพวิเตอรเ์ป็นแหล่งเรยีนรู ้ซึง่ไดน้ ารูปแบบการเรยีนรู้ดว้ยตนเองมาออกแบบการเรยีน
การสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาถ้ามีคอมพิวเตอร์  ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง หลัก
ภาษาไทย ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จ านวน 25 คน ผูเ้รยีนมคีะแนนค่าเฉลีย่ระหว่างเรยีนเท่ากบั 18.4 
คดิเป็นรอ้ยละ 92  และคะแนนหลงัเรยีนเท่ากบั 26.16 คดิเป็นรอ้ยละ 87.20 ค่ามาตรฐานทีไ่ดค้อื 92.00/87.20 สงู
กว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 ซึง่สอดคลอ้งกบั ปราโมทย ์กรรณพฒั และอุบลรตัน์ ศริสิขุโภคา [6] ได้
ท าการวจิยัโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรูปแบบมลัตมิเีดยี รายวชิาศลิปะ เรื่อง ดนตร ีร่วมกบัเทคนิคการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสนจ านวน 30 คน ผลการวจิยั
พบว่านกัเรยีนเรยีนดว้ยสือ่คอมพวิเตอรช์่วยสอนมปีระสทิธภิาพทางการเรยีน 84.56/82.33 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด
ไวค้อื 80/80  

3. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่าผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ี่
พฒันาขึน้พบว่า ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 25 คน ที่
ไดร้บัการสอนโดยการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 
(x̅ = 9.72, S.D. = 5.28) และคะแนนหลงัเรยีนเท่ากบั (x̅ = 26.16, S.D. = 6.79) โดยค่าทดสอบสถติิทเีท่ากบั 
10.14 ซึ่งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่แสดงให้
เหน็ว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้ตามรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่
สอดคล้องกบั วนัทนีย์ มบีุญญา [7] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย บทละครเรื่องเงาะป่า ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 45 คน ผลการวจิยั
พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ประกอบดว้ยเน้ือหา เรื่อง เงาะปา่ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มคุีณภาพ
ดา้นเนื้อหา และด้านเทคนิคและวธิกีารอยู่ในระดบัดมีาก และค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 81.15/82.56 เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

4. จากการทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรอ์ย่างเป็นระบบตามกรอบของรูปแบบการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง น าเสนอบทเรยีนทีน่่าสนใจและเป็นขัน้ตอน จดัระบบการมสีว่นร่วมในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละท าภารกจิ
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง และมแีหล่งขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด (x̅ = 4.80 S.D. = 0.40) ซึ่งสอดคล้องกบั ชยันันท์ ยิ้มสใีส และอุบลรตัน์ ศริิสุขโภคา [8] ที่
ผลการวจิยัพบว่า ผลการใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดค า ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก (x̅ = 4.76, S.D. = 0.75) 

5. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลกัภาษาไทย เป็นการพฒันาสื่อวจิยัด้วยขัน้ตอน ADDIE 
MODLE ในขัน้แรกผูว้จิยัไดว้เิคราะหว์่าผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษาตอนตน้สว่นใหญ่นัน้อ่านหนงัสอืภาษาไทยไม่
คล่อง จึงออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ อกัษรไทย พยญัชนะไทย และวรรณยุกต์ไทยผ่าน
สือ่คอมพวิเตอรท์ีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สามารถเรยีนและสนุกกบัการใชส้ื่อคอมพวิเตอรแ์บบโตต้อบ 
พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนรูเ้รื่องหลกัภาษาไทย โดยสือ่คอมพวิเตอรจ์ะประกอบไปดว้ย เน้ือหาบทเรยีน วชิาภาษาไทย เรื่อง 
หลกัภาษาไทย แบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน ทีเ่กบ็ไวใ้นระบบคลาวด ์คอื Google Drive ซึง่สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
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ผ่านการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตและคะแนนจากแบบทดสอบ สามารถน ามาค านวณหรอืประกาศนักเรยีนทราบได้
ทนัทเีมื่อท าแบบทดสอบส าเรจ็ เมื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรจ์นเสรจ็สมบูรณ์กน็ าไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย 
คอื ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยท าแบบทดสอบก่อน
เรยีนและเรยีนรูด้ว้นตนเองผ่านสื่อคอมพวิเตอร ์เรื่อง หลกัภาษาไทย โดยทีผู่ส้อนจะเป็นคนคอยใหค้ าแนะน าใน
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร์ เมื่อผู้เรยีนไดเ้รยีนรู้ กจ็ะใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อน าคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนนและหลงัเรยีนมาเปรยีบเทยีบว่าหลงัจากการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์คีวามเปลีย่นแปลงอย่างไรบา้ง 

จากการสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลัก
ภาษาไทย ทีใ่ชเ้ทคนิคการสอนแบบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้น้ือหา เรื่อง หลกัภาษาไทย ไดอ้ย่าง
เตม็ความสามารถของตนเอง เพราะไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาบทเรยีน ไดท้ ากจิกรรมภายในสือ่คอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง เมื่อ
ผูเ้รยีนไม่เขา้ใจในบทเรยีนกส็ามารถยอ้นกลบัไปเรยีนรูไ้ดจ้นกว่านกัเรยีนจะเขา้ใจ เมื่อผูเ้รยีนท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน คะแนนจะถูกเก็บเอาไว้ในระบบคลาวด์ท าให้ผู้สอนสามารถบอกคะแนนนักเรียนหลกัท า
แบบทดสอบเสรจ็ไดท้นัท ีและสามารถน าคะแนนทีไ่ดไ้ปค านวณจากระบบไดท้นัท ี
 
สรปุผลการวิจยั  
 การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์และเทคนิคการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง เรื่อง หลกั
ภาษาไทย เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 สรุปผลการวจิยั ดงันี้ 

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรร์่วมกบัเทคโนโลยคีลาวดแ์ละเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง หลกัภาษาไทย 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 บทเรียน ได้แก่ 
พยญัชนะไทย สระไทย และวรรณยุกตไ์ทย  

2. ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ร่วมกบัเทคโนโลยคีลาวด์และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรื่อง หลกัภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ค่าเท่ากบั 92.00/87.20 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีก่ าหนดไว ้  

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่าคะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนสอบก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  

4. ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.80 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.40 

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเขา้ถงึเนื้อหา กจิกรรม และแบบทดสอบความเขา้ใจไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็สามารถเรยีนรูเ้นื้อหาและท า
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยยตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถน าไปพฒันาเพื่อการวจิยัต่อไดโ้ดยการน าแนวคดิ
วธิกีารวจิยัไปประยุกต์ใชก้บัปญัหาวจิยัอื่น ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยคีลาวด์ร่วมกบัเทคนิคการเรยีนรูอ้ื่น ๆ เพื่อ
เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นตน้ 
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SWURES13-154 การพฒันาบทเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวดร่์วมกบัการเรียนรู้ 
แบบห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง การสร้างกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C ส าหรบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรยีนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยคีลาวด์ร่วมกบัการเรยีนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  
2) หาประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรยีนของนักเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
คลาวดร์่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน เรื่อง การสรา้งกราฟิก
เบื้องต้นจากภาษา C  โดยใช้บทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวด์ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน  
30 คน ดว้ยวธิกีารสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ บทเรยีนออนไลน์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ
สถติ ิt-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดว้ยเนื้อหา 3 บทเรยีน ไดแ้ก่ การสรา้งรูปร่าง คุณสมบตัขิองฟงักช์นั และการน าไปใช ้2) ประสทิธภิาพ
ของบทเรียนออนไลน์มีค่าเท่ากบั 96.33/82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 3) ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดใ้ชบ้ทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ พบว่าคะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนสอบก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 4) ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.58 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 
 
ค าส าคญั: การสรา้งกราฟิก  บทเรยีนออนไลน์  ภาษาซ ี
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Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop online instruction with cloud technology 

combined with flipped classroom on basic graphics creation with C programming language for grade 12 
students; 2) evaluate the effectiveness of the online instruction on basic graphics creation with C 
programming language; 3) compare the learning achievement of students before and after using online 
instruction with cloud technology combined with flipped classroom; and 4) study students’ satisfaction on 
basic graphics creation with C  programming language using online instruction by cloud technology with 
flipped classroom. The sample in this research study consisted of 30 students from grade 12 at 
Tawarawadee School, by simple random sampling by a raffle. The experimental tools included online 
instruction, and a questionnaire for evaluating the student’s satisfaction. The statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows: 1) the contents of online instruction on basic graphics 
creation with C programming language consisted of three part: Shaping, Function properties and Adoption; 
2) the effectiveness of the online instruction was 96.33/ 82.11 that higher than the criteria 80/80; 3) the 
posttest scores from the learning achievements were higher than pretest scores at .01 level of statistical 
significance; and 4) the students’ satisfaction level was very good (x̅ = 4.58, S.D. = 0.54).   
 
Keywords: graphics creation, online instruction, C language 
 
บทน า 
 ปจัจุบนั เทคโนโลยีซึ่งได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทัง้ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Software) ในดา้นต่าง ๆ หลายรูปแบบ ซึ่งถูกพฒันาอย่างรวดเรว็ โปรแกรมช่วยสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงได้รบัการพฒันาให้มีศกัยภาพมากขึน้ด้วยในรูปแบบของการสร้างบทเรียน
สามารถใช้สื่อหลายรูปแบบหรอืมลัตมิเีดยีเขา้ดว้ยกนั รวมทัง้การเชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ท าให้เกดิ
การเรยีนการสอนในรปูแบบใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ รวมถงึบทเรยีนออนไลน์คอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาตามยุคสมยั
เพื่อทีจ่ะไดเ้นื้อหาทีน่กัเรยีนเขา้ถงึไดง้่าย 
 ในหอ้งเรยีนแบบเก่า จะเหน็บรรยากาศทีค่รยูนืบรรยายอยู่หน้าหอ้ง และมผีูเ้รยีนนัง่ฟงัอย่างเงยีบ ๆ เป็น
ระเบยีบ จุดแขง็ของห้องเรยีนแบบนี้อยู่ที่ปฏิสมัพนัธ์แบบตัวต่อตัว และความสมัพนัธ์เชงิมนุษย์ระหว่างครูกบั
ผูเ้รยีน แต่ในปจัจุบนัหอ้งเรยีนแบบเดมิจ าเป็นต้องปรบัตวั เพราะผูเ้รยีนซึง่เป็น Digital Native จะมคีุณลกัษณะที่
หลากหลาย ต่างประสบการณ์ ต่างความสนใจ พวกเขามศีกัยภาพที่จะเรยีนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
สร้างและถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องเรียนจึงควรเป็นพื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรยีนรูร้ะหว่างเพื่อนร่วมเรยีน อาท ิการท าโครงงานร่วมกนั หรอืการอภิปรายถกเถียง เพื่อต่อ
ยอดความคดิใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ [1] 
 ทัง้นี้การเรยีนจดัการเรยีนการสอนมจีะมหีลายรปูแบบ แต่ดว้ยเทคโนโลยใีนปจัจุบนัทีม่คีวามกา้วหน้าขึน้
เป็นอย่างมาก การจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนั จงึต้องมกีารพฒันาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยั การจดัการ
เรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เป็นอกีแนวทางหนึ่งทีเ่หมาะสมกบัยุคสมยัทีเ่ทคโนโลยเีป็นสิง่ส าคญัส าหรบั
ชวีติประจ าวนั ปีการศกึษา 2556 ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จะเริม่ปรับลดการใหก้ารบา้น โดยใชว้ธิี
ใหค้รแูต่ละวชิาบรูณาการการใหก้ารบา้นร่วมกนั จ านวนการบา้นรายวนัของผูเ้รยีนจะลดลง และไดน้ าแนวคดิ การ
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จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ห้องเรียนกลับด้าน” หรือ “Flipped Classroom” มา เริ่มใช้ในปี
การศกึษา 2556 ดว้ย โดยจะใหน้ าร่องด าเนินการในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่คีวามพรอ้ม ซึง่ หอ้งเรยีนกลบัดา้นน้ีจะ
เป็นการให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่บ้าน และท าการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ปญัหา เรื่องการบ้านและช่วยพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหผู้เ้รยีนได ้[2] 

ซึง่การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะดงักล่าวนี้ จ าเป็นต้องมกีระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ
แต่จากการสงัเกตผูส้อนในกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีขาดสื่อประกอบการเรยีนการสอน ซึง่ผู้เรยีนจะ
ไดร้บัความรูแ้บบเก่า ๆ จงึท าใหผู้้เรยีนไม่สนใจการเรยีนเท่าทีค่วร และมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการเรยีนการสอนเพราะ
ไดร้บัการกวดขนั บงัคบัจากครผููส้อนมากเกนิไป โดยไม่ค านึงถงึสตปิญัญาและความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 
และปญัหาการขาดสื่อการเรยีนการสอน โดยเฉพาะหน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C  
ซึ่งเป็นสาระการเรยีนรู้ที่เน้นทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ จะมีปญัหาเกี่ยวกบัสื่อการเรียนการสอนอย่างมาก 
เนื่องจากการเวลาในการเรยีนการสอนมอียู่อย่างจ ากดั และสื่อการเรยีนการสอนไม่ดงึดูดความสนใจในการเรยีน
เท่าทีค่วร ท าใหผู้เ้รยีนขาดความกระตอืรอืรน้เมื่อถงึชัว่โมงเรยีน จงึเป็นประเดน็ปญัหาทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข ผูว้จิยั
ได้เล็งเหน็ถึงปญัหาดงักล่าวจงึศกึษาแนวทางการแก้ไข โดยใช้บทเรยีนออนไลน์จาก Google Site เขา้มาช่วย
แกไ้ขปญัหาดงักล่าว โดยมเีป้าหมายส าคญัคอื สามารถดงึดูดความสนใจและกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิความต้องการที่
จะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองไดม้ากขึน้ไม่มากกน้็อย 

โดยการใช้บทเรยีนออนไลน์เขา้มาช่วยแกป้ญัหาดงักล่าว จ าเป็นต้องใช ้เทคโนโลยคีลาวด ์หรอื Cloud 
Computing ทีเ่ป็นเสมอืนคอมพวิเตอรเ์ครื่องหนึ่ง คอืมทีัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้นการประมวลผลและเก็บ
ขอ้มูล และเป็นระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่หญ่มาก ตลอดจนการจดัเกบ็ขอ้มูลไดอ้ย่างมหาศาลเขา้มาเป็นส่วนร่วม [3] 
กล่าวคอื เป็นแหล่งรวบรวมขอ้สอบทัง้ก่อนและหลงัเรยีน รวมถงึแหล่งรวบรวมงานของผูเ้รยีนทีส่ามารถสง่มาทาง 
Google drive ในการเรยีนการสอนเรื่อง การสร้างกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีน
กลบัดา้น ซึง่ไดถ้อืว่า การเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นน้ีเป็นเทคนิคการเรยีนทีน่ าการเรยีนการสอนในปจัจุบนัเขา้
สู่ Thailand 4.0 มากขึ้น ดงันัน้จะเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะน าเทคโนโลยคีลาวด์มาเป็นแนวทางร่วมในการแก้ไข
ปญัหา รวมถงึในการวจิยัในครัง้นี้ เป็นบทเรยีนออนไลน์ ดงันัน้แลว้การน าเทคโนโลยคีลาวดม์าปรบัใชใ้นบทเรยีน
เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C นี้ จะท าใหพ้ฒันาศกัยภาพในการใชส้ือ่ของผูเ้รยีนมากขึน้ 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาบทเรยีนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยคีลาวด์ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้าน เรื่อง  
การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

2. เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้น เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผู้เรยีน เรื่อง การสร้างกราฟิก
เบือ้งตน้จากภาษา C   

4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรู้
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
    1.1 กลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทวารวด ีอ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 120 คน   
        1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนทวารวดี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จ านวน 30 คน ดว้ยวธิกีารสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก  

2. เครือ่งมือการวิจยั 
2.1 บทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง การสรา้ง

กราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6    
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
2.3 แบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้น

จากภาษา C ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
3. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

     ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติ t-test โดยน าผลที่ได้เทยีบกบั
เกณฑก์ารประเมนิดงันี้ [4] 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ 

4. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  

    ผู้วิจ ัยได้น าหลกัการและขัน้ตอนของ ADDIE MODEL มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์โดยมขีัน้ตอนการพฒันาดงันี้ [5] 
        4.1 ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้
สอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนในรายวชิา และได้จุดประสงค์การเรยีนรู้และเนื้อหาทัง้ 3 บทเรยีน 
ไดแ้ก่ การสรา้งรปูร่าง คุณสมบตัขิองฟงักช์นั และการน าไปใช ้ 

4.2 ขัน้การออกแบบ (Design) ท าการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อน าไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์และ
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน เรื่อง การสร้างกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C ร่วมกบัรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบห้องเรียนกลบัด้าน โดยออกแบบผงัเว็บไซด์ ให้มีเนื้อหาที่อ่านง่ายและน่าสนใจ จดัท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัเนื้อหาและระดบัชัน้ของผู้เรียน รวมทัง้สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวนชุดละ 30 ข้อ 30 คะแนน ซึ่งเนื้อหาของบทเรียน รวมถึงแบบทดสอบ ผ่านการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน 

   4.3 ขัน้การพฒันา (Development) เตรยีมส่วนประกอบเนื้อหาส าหรบัสรา้งบทเรยีนออนไลน์ โดย
ใช ้Google Site ในการพฒันาบทเรยีน ไดแ้ก่ ภาพประกอบทีเ่กีย่วกบัเนื้อหา ไฟลป์ระกอบ เกม และน าบทเรยีน
ออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมนิดา้นการน าเสนอ การ
ปฏสิมัพนัธ ์ภาพ อกัษรและส ีและน ามาพฒันาบทเรยีนออนไลน์ต่อตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึการน า
แบบทดสอบที่ผ่านการประเมนิและแบบประเมนิความพงึพอใจเขา้ Google form เพื่อเขา้สู่เทคโนโลยคีลาวด์ใน
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การเกบ็ขอ้มลู และใชโ้ปรแกรม Adobe Captivate ในการพฒันาเกมแบบฝึกหดั 
   4.4 ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) น าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจาก

ภาษา C ร่วมกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ท าการทดลองสื่อกบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทวารวด ีจ านวน 30 คน มขี ัน้ตอนดงันี้ 

       4.4.1 ชี้แจงรายละเอียดกบัครูผู้สอนและผู้เรยีนก่อนวนัทดลองจริง 1 สปัดาห์ และให้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ใหผู้เ้รยีนน าไปศกึษาต่อทีบ่า้น ตามรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น พรอ้มทัง้ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อวดัผลสมัฤทธิก่์อนการเรยีนรู้ด้วยบทเรยีน
ออนไลน์ 

       4.4.2 เมื่อผู้เรยีนศกึษาบทเรยีนออนไลน์ครบ 1 สปัดาห์ เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนและ
ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน โดยใหผู้้เรยีนท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ซึง่เป็นกจิกรรมสรา้งชิ้นงานจากภาษา C จาก
รปูร่างอย่างน้อย 3 รปูร่างพรอ้มทัง้อธบิาย ผูเ้รยีนสามารถสอบถามครูผูส้อน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการท าชิน้งานได ้
ตามการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น  

       4.4.3 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากเรียนรู้ด้วย
บทเรยีนออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 

4.5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) ประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง 
การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C ร่วมกบัรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัดา้น และวเิคราะหค์่า
ทางสถติ ิไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสถติ ิt-test เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการจดัการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C 
ร่วมกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยสามารถจดัการ
เรยีนการสอนไดท้ัง้แบบออนไลน์ (online) ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และแบบออฟไลน์ (offline) ซึง่สามารถเรยีนรู้
ภายในห้องเรยีนได้ โดยสามารถแปลงเนื้อหาจากเวบ็ไซต์ให้อยู่ในรูปแบบกระดาษเพื่อท าการเรยีนการสอนใน
ห้องเรียน จากการทดลองตามแผนด าเนินการวจิยั พบว่า การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนการ
สอนได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูใ้นด้านเนื้อหาได้เท่าเทยีมกนั โดยสามารถท าการเรยีนรู้จาก
เนื้อหาและค าอธิบายเพิ่มเติม อีกทัง้ยงัท ากิจกรรมได้ทัง้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ตามรูปแบบเทคนิค
ห้องเรียนกลบัด้านได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนิน การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีด าเนินการวิจยัและได้
น าเสนอเป็นหวัขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
 1. ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์  

ผูว้จิยัด าเนินการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ตามขัน้ตอนการวจิยั แสดงดงั
ภาพที ่1-3 
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ภาพท่ี 1 หน้าแรกของบทเรยีนออนไลน์ 

 
จากภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟิกจากภาษา C จะแสดงเมนูของ

บทเรยีนทัง้ 3 บท และเกมแบบฝึกหดัของบทเรยีนออนไลน์  
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างเนื้อหาบทเรยีน 

 
 จากภาพที ่2 เน้ือหาของบทเรยีนจะประกอบไปดว้ยรปูภาพตามเนื้อหาอย่างชดัเจน พรอ้มตวัอยา่งให้
เขา้ใจไดง้่าย  
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ภาพท่ี 3 เกมแบบฝึกหดัระหว่างบท 

 
 จากภาพที ่3 เกมแบบฝึกหดัระหว่างบท ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นบทเรยีนออนไลน์ เพื่อเพิม่ความ
น่าสนใจและฝึกความจ าใหผู้เ้รยีน 
 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  
ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใช้บทเรยีนออนไลน์ที่พฒันาขึน้ โดยจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบั

ด้าน ตามแผนการทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการเรียนรู้ จากนัน้น าขอ้มูลมา
วเิคราะหด์ว้ยค่าสถติพิืน้ฐานเทยีบกบัเกณฑแ์ละสรุปผล แสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ 

แบบทดสอบ x̅ S.D. ประสิทธิภาพ 
1. ระหว่างเรยีน (E1) 19.27 0.98 96.33 
2. หลงัเรยีน (E2) 24.63 3.22 82.11 

 
จากตารางที ่1 สรุปไดว้่าผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกจากภาษา C 

พบว่าบทเรยีนออนไลน์มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 96.33/82.11 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สรุปไดว้่าบทเรยีน
ออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ ร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น มปีระสทิธภิาพเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนได ้
 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ผูว้จิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของกลุ่มตวัอย่างโดยค่าทดสอบสถติ ิt-test แบบ dependent ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

แบบทดสอบ n x̅ S.D. df t ค านวน t ตาราง 
1. ก่อนเรยีน 30 10.67 2.82 

29 19.53 2.46 
2. หลงัเรยีน 30 24.63 3.22 
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน
ออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกจากภาษา C ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัด้าน พบว่ามคี่าเท่ากบั 19.53 
หมายถงึผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ผู้วิจยัได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนได้จดัท าขึ้นหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่

พฒันาขึน้ โดยจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบั แล้วน าผลการประเมนิความพงึพอใจมาวเิคราะห์ด้วย
ค่าสถติพิืน้ฐานและสรุปผล ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

แบบทดสอบ x̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1. ดา้นสือ่ออนไลน์ 4.60 0.52 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นเนื้อหาของวชิา 4.58 0.56 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นการประเมนิผลการเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์ 4.56 0.52 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.58 0.54 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที ่3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิก

จากภาษา C ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x̅ = 4.58, S.D. = 0.54)  โดย
ท าการสอบถามผูเ้รยีนจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสือ่ออนไลน์ ดา้นเนื้อหาของวชิา และดา้นการประเมนิผลการเรยีน
ดว้ยบทเรยีนออนไลน์ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศกึษาทดลองใช้สื่อการเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้สามารถอภปิราย ไดด้งันี้ 
 1. การพฒันาสื่อการเรยีนออนไลน์ในครัง้นี้ ผู้วจิยัเลอืก Google Site ทีม่เีครื่องมอืสนับสนุนทีเ่พยีงพอ
และมปีระโยชน์ต่อการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้าน รวมทัง้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการพฒันา และความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอเนื้อหาของสื่อการเรยีนออนไลน์โดยใช้
กระบวนการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C ดา้นเนื้อหา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) และความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญที่มต่ีอความเหมาะสม
ของสือ่การเรยีนออนไลน์ ดา้นปฏสิมัพนัธม์คี่าเฉลีย่รวมสงูทีส่ดุเท่ากบั (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคอืดา้น
รูปภาพมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั (x̅ = 4.92, S.D. = 0.29) และด้านตัวอกัษรมคี่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดเท่ากบั (x̅ = 
4.80, S.D. = 0.41) 
 2. เนื่องจากผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้มกีารใชเ้ทคนิคหอ้งเรยีนกลบัดา้น เป็นการให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่บ้าน และท าการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ปญัหา เรื่องการบ้านและช่วยพัฒนาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนใหผู้เ้รยีนได ้ท าใหผ้ลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพบทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จาก
ภาษา C จ านวน 30 คน พบว่า พบว่า ผูเ้รยีนมคีะแนนค่าเฉลีย่ระหว่างเรยีนเท่ากบั 19.27 คดิเป็นรอ้ยละ 96.33 
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และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.63 คิดเป็นร้อยละ 82.11 ค่ามาตรฐานที่ได้คือ 96.33/82.11 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้80/80 ซึง่สอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์ เกตุอู่ทอง และอุบลรตัน์ ศริสิขุโภคา [6] ไดพ้ฒันาบทเรยีน
ออนไลน์ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่องการสรา้งภาพเคลื่อนไหว ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 27 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้มคี่าเท่ากบั 83.83/81.98 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ที่
ก าหนดไว ้

3. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่าผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยสื่อการเรยีนออนไลน์ที่
พฒันาขึน้พบว่า ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 30 คนทีไ่ดร้บั
การสอนโดยการใชส้ื่อการเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบือ้งต้นจากภาษา C พบว่าผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียนเท่ากับ (x̅ = 10.76, S.D. = 2.82) และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ (x̅ = 24.63, S.D. = 3.22) โดยค่า
ทดสอบสถติิทเีท่ากบั 19.53 ซึ่งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า สื่อการเรยีนออนไลน์ที่พฒันาขึน้ตามรูปแบบการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัดา้นท า
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั สุรนิทร ์เพชรไทย [7] ไดพ้ฒันาบทเรยีนออนไลน์รายวชิาการ
ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์โดยใช้อเีลริ์นนิ่ง  ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์จ านวน 
30 คน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูห้ลงัเรยีนบทเรยีน ออนไลน์รายวชิาการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใช้
อเีลริน์น่ิงสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4. จากการที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์อย่างเป็นระบบตามกรอบของรูปแบบการเรียนรู้
ห้องเรยีนกลบัด้าน ซึ่งเป็นการแก้ปญัหาโดยใช้เทคโนโลยเีข้าช่วย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่นอก
หอ้งเรยีน และเมื่อเขา้หอ้งเรยีน ผูเ้รยีนจะมขีอ้ซกัถาม และมเีวลาในการท าความเขา้ใจมากขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x̅ = 4.58, S.D. = 0.54) ซึง่สอดคลอ้งกบั กรวรรณ 
สบืสม และนพรตัน์ หมพีลดั [8] ไดพ้ฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) 
ด้วย การบูรณาการการเรยีนการสอนรายวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดียผ่าน Google Classroom ส าหรบันักศกึษา 
สาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา ชัน้ปีที ่4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ านวน 36 คน พบว่า 
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจเท่ากบั (x̅ = 4.03) 
 จากการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน บทเรยีนออนไลน์ดว้ยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีน
กลบัด้าน เรื่อง การสรา้งกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ช่วยใหผู้้เรยีนสนใจ
และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนบทเรยีนมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากบทเรยีนมลีกัษณะเป็นเวบ็ไซต์ มกีารน าเสนอเน้ือหาโดยใช ้
ขอ้ความ ภาพนิ่งสสีนัสดใส เกม และการโต้ตอบกบับทเรยีน ส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ กระตุ้นใหผู้้เรยีนสนใจ
บทเรยีนมากยิง่ขึน้ และช่วยใหผู้เ้รยีนรูส้กึพอใจ เมื่อเล่นเกมถูกต้อง เน่ืองจากภายในบทเรยีนมกีารเสรมิแรงใหก้บั
ผูเ้รยีน เมื่อผูเ้รยีนตอบถูกในแต่ละขอ้ และชนะเกมกจ็ะไดร้บัแรงเสรมิในทางบวก เช่น ขอ้ความใหก้ าลงัใจเมื่อตอบ
ผดิ และผูเ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูเ้สรมิ ไดจ้ากเวบ็ไซตไ์ดท้นัทเีมื่อผูเ้รยีนตอบผดิ ท าใหผู้้เรยีนเกดิความตัง้ใจ
และสนุกในการเล่นเกมแบบฝึกหดัเพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจในบทเรยีนมากขึน้ เมื่อเสรจ็แลว้ ผู้เรยีนจะทราบผล
คะแนนทนัท ี
 
สรปุผลการวิจยั  
 การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยคีลาวดร์่วมกบัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัดา้น เรื่อง การ
สรา้งกราฟิกเบือ้งตน้จากภาษา C ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มสีรุปผลการวจิยั ดงันี้ 
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 1. บทเรยีนออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากภาษา C ที่พฒันาขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 3 
บทเรยีน ไดแ้ก่ การสรา้งรปูร่าง คุณสมบตัขิองฟงักช์นั และการน าไปใช ้ 

2. ประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน์มีค่าเท่ากบั 96.33/82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่
ก าหนดไว ้ 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดใ้ชบ้ทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้ พบว่าคะแนนสอบหลงัเรยีน
สงูกว่าคะแนนสอบก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4. ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.54 
 5. บทเรยีนออนไลน์ที่พฒันาด้วยเทคโนโลยคีลาวด์ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้าน ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรยีนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กจิกรรม และแบบทดสอบความเขา้ใจได้อย่างสะดวกรวดเรว็เนื่องจาก
เทคโนโลยคีลาวดท์ีม่ใีหบ้รกิารในปจัจุบนัสามารถเขา้ถงึไดง้่าย อกีทัง้สามารถน าเนื้อหา กจิกรรม และแบบทดสอบต่าง ๆ 
ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูร้ปูแบบต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย 
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SWURES13-156 ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae 
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บทคดัย่อ 
ศกึษาการใช้ Lactobacillus acidophilus และ ยสีต์ Saccharomyces cerevisiae เสรมิในอาหารทดลอง 

ต่อประสทิธิภาพการเติบโต และภูมิคุ้มกนัแบบไม่จ าเพาะ ในการเลี้ยงปลานิล ใช้อาหารทดลอง  4 สูตร ได้แก่ 
อาหารเสรมิวติามินซ ี(VC) เป็นอาหารควบคุม, อาหารเสรมิด้วย L. acidophilus 0.2% (LB) อาหารที่เสรมิด้วย
ยสีต์ (S. cerevisiae) 0.2% (YS) และอาหารที่เสรมิด้วย L. acidophilus 0.2% ผสม ยสีต์ (S. cerevisiae) 0.2% 
(LY) ตามล าดบั เลี้ยงปลานิลขนาดเริม่ต้นเฉลี่ย 54.4 กรมั  จ านวน 3 ซ ้า ในกระชงั ระยะเวลาทดลอง 90 วนั  
ผลการทดลองพบว่า ปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหาร YS และ LY มนี ้าหนักสดุทา้ยเพิม่ขึน้ และอตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั 
(ADG) สงูกว่าปลาที่เลีย้งด้วยอาหาร VC และ LB อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) อตัราการแลกเนื้อ (FCR) 
และ อตัราการรอดตาย ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองในการทดลองครัง้นี้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั  
ทางสถิต ิ(p>0.05) หลงัเสรจ็สิน้การทดลอง พบว่า ปลานิลที่เลีย้งด้วยอาหาร YS และ LY มปีรมิาณฮมีาโตครตี 
และปรมิาณโปรตีนในซีรมั สูงกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร VC อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ 
ยงัพบว่า สตูรอาหารทีต่่างกนัในการทดลองครัง้นี้ไม่ส่งผลต่อปรมิาณ ซรีมัไลโซไซม์ ปรมิาณเมด็เลอืดแดง และ
ปริมาณเม็ดเลือดขาว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองในครัง้นี้สรุปได้ว่า การใช้ยีสต์ S. 
cerevisiae และ การใช้ S. cerevisiae ร่วมกับ L. acidophilus ผสมในอาหารทดลอง ช่วยเสริมประสิทธิภาพ 
การเจรญิเตบิโตและภูมคิุม้กนัแบบไม่จ าเพาะในการเลีย้งปลานิล 
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Abstract 
The effect of Lactobacillus acidophilus and yeast, Saccharomyces cerevisiae on growth 

performance and non-specific immune of tilapia was investigated.  Tilapia fingerlings (initial weight 54.4 g) 
were allocated into triplicate nylon net and were fed one of four treatment diets: diet supplemented with 
vitamin C (control), diet supplemented with Lactobacillus acidophilus 0.2% (LB) Saccharomyces cerevisiae 
0 .2%  (YS) and Lactobacillus acidophilus 0 .2%  + Saccharomyces cerevisiae 0 .2%  (LY) for 90 days.  
The results showed that fish fed diet of YS and LY significantly (p<0.05) enhanced growth performance 
(final weight, weight gain, average daily weight gain – ADG) compared with VC and LB group. There 
were no significant differences on feed conversion ratio (FCR) and survival rate among groups fed with 
different diets.  The hematocrit and plasma protein levels were significantly higher (p<0.05) when fish fed 
with YS and LY than those fed control diet (VC). However, serum lysozyme red blood cell and white 
blood cell levels were not influenced by the treatments. The results presented in the current study 
indicated that diets supplemented with Saccharomyces cerevisiae 0.2% (YS) and Lactobacillus acidophilus 
0 .2 %  + Saccharomyces cerevisiae 0 .2 %  (LY) produced the best growth and non-specific immune 
response for tilapia cultivation. 

 
Keywords: Tilapia, Probiotic, Growth performance, Non-specific immune 
 
บทน า 

จากนโยบายอาหารปลอดภยั ประกอบกบักระแสสากลในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ท าให้แนวทางการเลีย้ง
สตัว์น ้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นทางออกในการสร้างผลผลติที่ปลอดภัยต่อผู้บรโิภคและรกัษาสิง่แวดล้อม  
แต่ในภาวะปจัจุบนัการเลี้ยงสตัว์น ้าเชิงอุตสาหกรรม และสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง การใช้ยาปฏิชีวนะ 
ในการเลีย้งสตัวน์ ้าเป็นสาเหตุใหย้าปฏชิวีนะทีต่กคา้งในตวัสตัวน์ ้าและถ่ายทอดต่อมายงัผูบ้รโิภค สง่ผลเสยีท าให้
เชื้อแบคทีเรยีพฒันาตวัเองจนเป็นสายพนัธุ์ที่ทนทานต่อยาปฏิชวีนะ [1] การศกึษาแนวทางในการผลติสตัว์น ้า 
โดยไม่ใชย้าปฏชิวีนะและสารเคมจีงึเป็นแนวทางส าคญั เพื่อพฒันาวธิกีารในการสง่เสรมิสขุภาพสตัวน์ ้าและป้องกนัโรค 

เป็นทีท่ราบกนัในวงการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าว่าวติามนิซ ีเป็นวติามนิละลายน ้าทีส่ าคญั และในการเลีย้งปลา
มคีวามจ าเป็นตอ้งเสรมิวติามนิซลีงในอาหาร เพื่อป้องกนัอาการทีเ่กดิจากการขาดวติามนิซ ีปลานิลจะแสดงอาการ
ขาดวิตามินซี หากได้รบัวิตามินซีจากอาหารไม่เพียงพอ ท าให้การเจริญเติบโตลดลง มีงานวิจยัจ านวนมาก
กล่าวถึงปรมิาณของวิตามินซีในผกั ผลไม้พื้นเมืองของไทยหลายชนิดว่ามีปรมิาณวิตามินซีที่สูงมาก น่าจะมี
ศกัยภาพในการน ามาใชท้ดแทนวติามนิซใีนรูปสารเคมทีี่ใชก้นัในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า เช่น มะขามป้อม ถอืเป็น
สมุนไพรไทยทีม่วีติามนิซใีนปรมิาณทีส่งูกว่าชนิดอื่นๆ โดยมปีรมิาณวติามนิซเีท่ากบั 636.0 มก./100 ก. น ้าหนกัแหง้ 
ซึ่งการใช้พืชหรือสมุนไพรผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์นัน้มีการใช้ทัง้ในรูปของการผสมโดยตรงและการสกัด  
เอาสารส าคญัออกมาดว้ยน ้าหรอืตวัท าละลายแลว้จงึผสมลงในอาหาร [2] 

นอกจากนี้ยงัมรีายงานวจิยัที่กล่าวถึง การเสรมิ probiotic ลงในอาหารเลี้ยงสตัว์น ้าสามารถช่วยเสริม
ความต้านทานโรค ลดการใช้ยาปฏชิวีนะในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า และยงัช่วยกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้า  
ไดอ้กีดว้ย [3] probiotic คอืเซลลข์องจุลนิทรยีท์ีเ่ตมิลงไปโดยวธิกีารใดๆกต็าม แลว้สามารถเขา้ไปอยู่ในล าไสข้อง
เจา้บา้น และสามารถมชีวีติอยู่ไดเ้พื่อพรอ้มทีจ่ะไปปรบัปรุงสขุภาพของตวัเจา้บา้นนัน้ๆใหด้ขีึน้ จุลนิทรยี์ probiotic 
มหีลายชนิดทัง้แบคทเีรยี เชือ้ราและยสีต ์[4] 
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มกีารทดลองใช ้probiotic (Lactobacillus rhamnosus) ในสภาวะ heat-killed, live-sprayed และ freeze-dried 
เสรมิในอาหารปลา rainbow trout พบว่า probiotic ในสภาวะ live-sprayed และ freeze-dried สามารถช่วยเพิ่ม 
phagocytic และ plasma immunoglobulin ในปลาได้ [5] นอกจากนี้ยงัมีการใช้ probiotic ชนิดเดียวกนันี้เสริม 
ในอาหารเลี้ยงปลานิล พบว่าช่วยเพิม่ phagocytic และช่วยเพิ่มความต้านทานโรคที่เกดิจาก เชื้อ Edwardsiella  
tarda ได้ [6] งานวิจัยที่ผ่านมายังพบว่าการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับจุลินทรยี์ probiotic ผสมในอาหารสามารถ 
ช่วยสง่เสรมิกนัในการช่วยเพิม่ภูมคิุม้กนัและการเจรญิเตบิโตในปลา olive flounder [7] 

ดงันัน้การใชแ้หล่งวติามนิซจีากพชืธรรมชาต ิเช่นมะขามป้อมร่วมกบั probiotic เสรมิในอาหารเลีย้งปลานิล 
เพื่อช่วยเสรมิสรา้งการเจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้า ทดแทนการใชย้าปฏชิวีนะและสารเคม ีเพื่อระบบการเลีย้งสตัวน์ ้า
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นแนวทางทีน่่าสนใจในการศกึษา 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ร่วมกับ 
probiotic (Lactobacillus  acidophilus) และ ยสีต์ (Saccharomyces cerevisiae) เสรมิในอาหารต่อประสทิธภิาพ
การเจรญิเตบิโตและภูมคิุม้กนัแบบไม่จ าเพาะในการเลีย้งปลานิล 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การเตรยีมหน่วยทดลอง 
ใชก้ระชงัท าดว้ยตาขา่ยไนลอน ขนาด 1.83.01.2 ม. (กวา้งยาวลกึ) ขงึในบ่อดนิขนาด 1,000 ตร.ม. 

ดว้ยเสาไมไ้ผ่ใหก้น้กระชงัอยู่เหนือระดบัพืน้บ่ออย่างน้อย 0.5 ซม. รกัษาระดบัใหข้อบดา้นบนของกระชงัอยู่เหนือ
ผวิน ้า 20 ซม. เพื่อใหม้สีว่นของกระชงัแช่อยู่ในน ้า 100 ซม. ตลอดการทดลอง 

สตัวท์ดลอง 
  ใช้ปลานิล ขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 54.5 ก น าลูกปลามาพกัให้ปรบัตวัในกระชงัขนาด 5 ตร.ม. ด้วยความ
หนาแน่น 200 ตัว/ตร.ม เป็นเวลา 18 ชม. ก่อนท าการสุ่มนับและชัง่น ้าหนักลูกปลาเริม่ต้นเพื่อปล่อยลงเลี้ยง 
ในกระชังทดลอง ด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ตร.ม. ให้อาหารด้วยอาหารควบคุมเป็นเวลา 7 วนั เพื่อให้ปลา 
ปรบัสภาพ ก่อนเริม่ให้อาหารทดลอง ให้อาหารในอตัรา 5% ของน ้าหนักตวั/วนั วนัละ 2 ครัง้ (09.00-10.00 น. และ 
15.00-16.00 น.) ปรบัปรมิาณอาหารทีใ่ห ้ทุก 14 วนั 
  การสกดัสารจากมะขามป้อม 
  น ามะขามป้อมมาล้างด้วยน ้ าดื่มบริสุทธิ ์แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มเป็นเวลา 10 วัน จนน ้ าหนักคงที ่ 
บดมะขามป้อมใหล้ะเอยีดดว้ยเครื่องป ัน่ผลไม ้น ามะขามป้อมทีบ่ดแลว้ผสมตวัทะละลายในอตัราสว่น มะขามป้อม 
10 กรมั ต่อสารละลายเอทานอล 70% ปรมิาตร 100 มล ใส่ในขวดพวงชมพู ปิดปากขวดด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 
เขย่าด้วยเครื่องเขย่าอัตโนมัติ ทิ้งไว้ 7 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง น าไประเหยด้วยเครื่อง rotary vacuum  
เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในตู้แช่แข็ง -20๐ ซ จนกว่าจะน าไปใช้ผสมอาหารทดลอง โดยละลายสารสกดัในน ้ากลัน่ 
ตามปรมิาณทีต่อ้งการก่อนผสมในอาหารทดลอง [8] 

อาหารทดลอง 
ผลติอาหารทดลองดว้ยวตัถุดบิอาหารสตัว์ที่ใชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ปลาป่น ร าละเอยีด ปลายขา้ว กากถัว่

เหลือง ปรมิาณโปรตีน 30% และมีพลงังานเท่ากนัทุกสูตร อดัเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อ อาหารที่ผลติได้จะน าไป
อบแห้งในตู้อบที่อุณหภูม ิ35๐ ซ ประมาณ 6 ชม. เพื่อให้มคีวามชืน้เหลอือยู่ประมาณ 10% บรรจุอาหารทดลอง 
ในถุงพลาสตกิแลว้เกบ็รกัษาไวใ้นตูเ้ยน็ อุณหภูม ิ–20๐ ซ ตลอดช่วงเวลาของการทดลอง 
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  การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลอง แบบ CRD จ านวน 3 ซ ้า โดยผลิตอาหารทดลอง 4 สูตร (ตารางที่ 1) ใช้อาหาร 

ทีเ่สรมิด้วยวติามนิซ ี500 มก/อาหาร 1 กก เป็นอาหารควบคุม (VC) ส่วนอาหารอกี 3 สูตร ไดแ้ก่ อาหารที่เสรมิ
ดว้ยมะขามป้อม เทยีบเท่า วติามนิซ ี500 มก/อาหาร 1 กก โดยค านวณจากปรมิาณวติามนิซใีนมะขามป้อม [2] 
ผสมกับ L. acidophilus 0.2% (LB) อาหารที่ผสมกับ ยีสต์ S. cerevisiae 0.2% (YS) และอาหารที่ผสมกับ  
L. acidophilus 0.2% ร่วมกบัยสีต ์(S. cerevisiae) 0.2% (LY) ตามล าดบั ระยะเวลาการทดลอง 90 วนั 

 
ตารางท่ี 1 Ingredients of the experimental diets 

Ingredients (%) 

Diets 
VC LB YS LY 

Fish meal 20.00 20.00 20.00 20.00 

Rice bran 36.50 36.40 36.40 36.20 

Soybean meal 30.50 30.60 30.60 30.66 

Broken rice 12.50 12.01 12.01 11.95 

Vitamin C 0.50 0 0 0 

Phyllanthus emblica 0 0.79 0.79 0.79 

Lactobacillus acidophilus 0 0.20 0 0.20 

Saccharomyces cerevisiae 0 0 0.20 0.20 

Crude protein (%) 30.0 30.0 30.0 30.0 

Gross energy (Kcal/100 g) 375.99 374.01 374.01 373.21 
 

การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประสทิธภิาพและการเตบิโต 
นับและชัง่น ้าหนักปลาในแต่ละกระชัง ทุกๆ 14 วนั ตลอดการทดลอง น าข้อมูลที่ได้ไปปรบัปริมาณ 

การใหอ้าหาร และค านวณหาค่าต่างๆ ได้แก่ น ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้เมื่อสิน้สุดการทดลอง (Total biomass increase), 
อตัราการเจรญิเติบโตต่อวนั (Average Daily Weight Gain; ADG), อตัราการแลกเนื้อ (FCR) และ อตัรารอด 
(Survival) % 

การตรวจสอบการตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนั (non-specific immune responses) 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สุ่มตัวอย่างปลาในแต่ละชุดการทดลองมาทดสอบการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุ้มกนัโรค โดยวางยาสลบปลาด้วย MS222 ปรมิาตร 80 มก/ล ในน ้าที่มีการให้อากาศตลอดเวลา สุ่มเก็บ
ตวัอย่างเลอืดจากปลาซ ้าละ 3 ตวั เกบ็ตวัอย่างเลอืดจากโคนครบีหางตวัละประมาณ 0.5 มลิลลิติร โดยใชเ้ขม็เบอร ์
25G [9] น าไปวเิคราะหต์ามวธิกีารต่อไปนี้ 

วเิคราะหป์รมิาณโปรตนีตามวธิทีี่ดดัแปลง [10] โดยใชซ้รีมัปลา 25 ไมโครลติร เตมิลงในถาดหลุมขนาด
เลก็ (96-well plate) เตมิ Folin reagent 50 ไมโครลติร ผสมให้เขา้กนั ตัง้ทิ้งไวท้ี่อุณหภูมหิ้อง 30 นาท ีอ่านผล 
ที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate Reader โดยใช้ Bovine serum albumin (sigma)  
เป็นโปรตนีมาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ 
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วเิคราะห์ปรมิาณไลโซไซม์ในซีรัม่ตามวธิทีี่ดดัแปลง [11] ใช้ซรีมั 100 ไมโครลิตร เติมลงในถาดหลุม
ขนาดเล็ก (96-well plate) เติมสารละลายแบคทีเรีย Micrococcus lysodeikticus  (Sigma) 0.2 มก./มล.  
(ในสารละลาย 0.04 PBS, pH 6.0) จ านวน 50 ไมโครลติร น าไปวดัความสามารถของไลโซไซมใ์นซรีมัในการย่อยสลาย
เชือ้แบคทเีรยี โดยสงัเกตจากความขุน่ของเซลลแ์บคทเีรยีทีล่ดลง ทุก 5 นาท ีทีค่วามยาวคลื่นแสง 450 นาโนเมตร 
ดว้ยเครื่อง Microplate Reader 

การตรวจสอบคุณสมบตัขิองน ้า 
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในกระชงัทดลองเมื่อเริม่ต้นและทุก 14 วนัจนเสรจ็สิน้การทดลอง ไดแ้ก่ อุณหภูมิ

และ dissolved oxygen ดว้ยเครื่อง oxygen meter, pH ดว้ยเครื่อง pH meter และTotal ammonia วเิคราะหห์าค่า
โดยใช ้spectrophotometer 

การวเิคราะหท์างสถติ ิ
วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศกึษาความแตกต่างของแต่ละทรตีเมนต์ จากนัน้เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่ของทรตีเมนต ์โดยวธิขีอง Tukey’s test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิp<0.05  
 

ผลการวิจยั 
ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโต 
จากการศึกษาการใช้สารสกดัจากพืชทดแทนวติามินซี โดยใช้มะขามป้อม (VC) เทียบเท่า วติามินซ ี 

500 มก/อาหาร 1 กก โดยค านวณจากปรมิาณวติามนิซใีนมะขามป้อมดงักล่าว [2] ทีผ่สมกบั L. acidophilus 0.2% 
(LB) อาหารที่ผสมกบั ยสีต์ (S. cerevisiae) 0.2% (YS) และอาหารทีผ่สมกบั L. acidophilus 0.2% ร่วมกบั ยสีต ์
(S. cerevisiae) 0.2% (LY) ตามล าดบั ระยะเวลาการทดลอง 90 วนั 

พบว่าปลานิลที่เลีย้งดว้ยอาหาร YS และ LY มนี ้าหนักสุดท้ายเพิม่ขึน้ และอตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั 
(ADG) สูงกว่าปลาทีเ่ลี้ยงดว้ยอาหาร VC และ LB อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) อย่างไรกต็ามปลาที่เลี้ยง
ด้วยอาหาร VC เปรียบเทียบกับ LB และ YS เปรียบเทียบกับ LY มีน ้ าหนักสุดท้ายเพิ่มขึ้น และอัตรา 
การเจรญิเตบิโตต่อวนั (ADG) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) (ตารางที ่2) 
 

ตารางท่ี 2 Growth, feed conversion ratio and survival rate of tilapia after 90 days 

Indicator 
Diets 

VC LB YS LY 

INITIAL weight (g) 53.56±0.78 55.81±1.03 52.61±0.88 55.71±1.17 

FINAL  weight (g) 284.55±3.44 a 286.21±2.01 a 294.89±1.44 b 297.55±1.48 b 

 weight gain (g) 230.99±2.05 a 230.40±2.19 a 242.28±1.22 b 241.84±0.83 b 

ADG (g/day) 2.57±0.02 a 2.56±0.02 a 2.69±0.02 b 2.69±0.01 b 

FCR 2.96±0.29 2.64±0.02 2.35±0.12 2.55±0.06 

Survival (%) 98.7±1.7 96.7±2.9 100.0±0.0 100.0±0.0 
 
Means + standard error within a row with different superscripts letters are significantly different (p<0.05) 
as determined by Tukey’ test. 
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การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัแบบไม่จ าเพาะ 
เมื่อสิน้สุดการทดลองพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร YS และ LY มปีรมิาณฮมีาโตครตี และปรมิาณ

โปรตนีในซรีมั สงูกว่าปลาที่เลีย้งด้วยอาหาร VC อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) อย่างไรกต็าม ปลาทีเ่ลี้ยง
ดว้ยอาหาร LB มปีรมิาณฮมีาโตครตี และปรมิาณโปรตนีในซรีมั ไม่แตกต่างจากปลาทีก่นิอาหาร VC และ YS (p>0.05) 
นอกจากนี้ยงัพบว่า สตูรอาหารทีต่่างกนัในการทดลองครัง้นี้ไม่สง่ผลต่อ ปรมิาณ ซรีมัไลโซไซม ์ปรมิาณเมด็เลอืดแดง 
และปรมิาณเมด็เลอืดขาว อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) (ตารางที ่3) 

 
ตารางท่ี 3 Non-specific immune of tilapia after 90 days 

 
Diets 

Parameter VC LB YS LY 

Hematocrit (%) 24.17±0.68 a 25.69±0.23 ab 27.56±0.73 bc 29.53±0.51 c 

Plasma protein (mg/L) 2.57±0.03 a 2.77±0.02 ab 3.49±0.32 b 3.11±0.09 b 

Serum lysozyme (µg/mL) 16.11±0.08 16.06±0.33 15.99±0.02 16.06±0.01 

Red blood cell (106 cell/ul) 2.08±0.56 1.76±0.59 1.22±0.14 2.75±0.01 

White blood cell (%) 7.74±0.12 8.02±0.04 8.03±0.08 8.47±0.48 
 
Means + standard error within a row with different superscripts letters are significantly different (p<0.05) 
as determined by Tukey’ test. 
 

คุณภาพน ้าในบ่อทดลอง ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) และ มคีุณภาพน ้าเหมาะสม
กับการเพาะเลี้ย งปลานิ ล  [12 ] และไม่ก่ อ ให้ เกิดมลพิษ  ไม่ เกินค่ ามาตรฐาน ในประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากบ่อเพาะเลี้ ยงสตัวน์ ้าจดื 
[13] (ตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4 water quality in the experimental pond 

Indicator 
Diets 

VC LB YS LY 

Temperature(C) 28.75±0.14 29.08±0.29 29.41±0.53 28.52±0.33 

DO (mg/l) 4.05±0.24 4.04±0.12 4.19±0.26 3.92±0.07 

pH 7.96±0.02 7.83±0.09 7.94±0.06 7.92±0.26 

Total Ammonia (mg/l) 0.14±0.01 0.14±0.02 0.13±0.01 0.15±0.01 
 
Means + standard error within a row with different superscripts letters are significantly different (p<0.05) 
as determined by Tukey’ test. 
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อภิปรายผลการวิจยั 
ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโต 
ผลการทดลองครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้แหล่งวิตามินซีจากพืชมะขามป้อม ทดแทนวติามินซ ี

ในอาหารทดลองเลี้ยงปลานิลได้ และการใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และใช้ S. cerevisiae ร่วมกับ
จุลินทรีย์ probiotic Lactobacillus acidophilus ผสมในอาหารทดลอง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 
ของปลานิลไดด้กีว่า การใช ้จุลนิทรยี ์probiotic L. acidophilus เพยีงอย่างเดยีว สอดคลอ้งกบัการทดลอง ทีผ่่านมา
โดยใช้ probiotic (Streptococcus faecium ผสมกบั L. acidophilus) เสรมิในอาหารเลี้ยงลูกปลานิล เปรยีบเทยีบ
กบัยสีต์ (S. cerevisiae) พบว่า ลูกปลาที่กนิอาหารผสมยสีต์มปีระสทิธภิาพการเติบโตดกีว่าลูกปลาที่กนิอาหาร
กลุ่มอื่น [14] นอกจากนี้ ยงัพบว่าการเสรมิ glucan ทีไ่ด้จากผนังเซลลข์องยสีต์ S. cerevisiae ในอาหารช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตของปลา large yellow croaker (Pseudosciaena crocea) ได้ [15] จากการทดลอง
ให้อาหารผสมจุลินทรีย์  probiotic (Bacillus subtilis + Lactococcus lactis) ร่วมกับกับยีสต์  S. cerevisiae  
แก่ลูกปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) นาน 30 วนั พบว่าช่วยเพิ่มการเจรญิเติบโตของปลาและเสรมิภูมคิุ้มกนัต่อ
ความเครยีดทีไ่ดร้บัจากสารเคมกี าจดัศตัรพูชื Fenvalerate ไดด้ ี[16] 

การเสรมิจุลนิทรยี์กลุ่ม probiotic ในอาหารสตัว์น ้าจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารดขีึน้ เพิม่การสงัเคราะห์
วติามนิ และการท างานของเอนไซม ์จงึท าให้สตัวน์ ้ามกีารเจรญิเตบิโตดขีึน้ [17-18] โดย probiotic ท าใหส้ตัวน์ ้า
เจรญิเติบโตดีขึน้ เป็นผลมาจากสุขภาพแขง็แรงขึน้ ทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการสร้างนิวคลโีอไทด์ในระบบภูมคิุ้มกนั  
เพิม่ประสทิธภิาพการย่อยอาหาร เสรมิการท างานของระบบกระเพาะและล าไส ้และเอนไซม์ย่อยอาหาร  [7, 19] 
นอกจากนี้ยงัพบว่า ปลา red sea bream ที่กนิอาหารทดลองเสรมิด้วย Lactobacillus rhamnosus จะมปีรมิาณ
เอนไซม์ protease ในล าไส้เพิ่มขึ้น [20] โดยจุลินทรีย์ Lactobacillus spp. ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของเอนไซม ์
protease ในการย่อยอาหารของปลา gilthead sea bream และ ปลายีส่กเทศ (Labeo rohita) [16, 21] 

อตัราการแลกเนื้อ (FCR) และ อตัราการรอดตาย ของปลาทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทดลองในการทดลองครัง้นี้
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) เป็นที่น่าสงัเกตว่า อตัราแลกเนื้อ (FCR) ในการทดลองครัง้นี้ 
มคี่าค่อนขา้งสงู (2.35-2.96) ทัง้นี้มคี าแนะน าว่า ในการทดลองเกีย่วกบัผลของสตูรอาหาร หรอืความหนาแน่นนัน้ 
หากมกีารใหอ้าหารใหม้กีารกระจายอย่างทัว่ถงึในบ่อทดลอง กจ็ะสามารถหลกีเลีย่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโต
จากปรมิาณอาหารทีไ่ม่เพยีงพอได ้[22] 

การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัแบบไม่จ าเพาะ 
ผลการทดลองครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้แหล่งวิตามินซีจากพืชมะขามป้อม ทดแทนวติามินซ ี

ในอาหารทดลองเลีย้งปลานิลได ้และการใชย้สีต ์S. cerevisiae และใช ้S. cerevisiae ร่วมกบัจุลนิทรยี ์probiotic L. 
acidophilus ผสมในอาหารทดลอง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จ าเพาะของปลานิลได้ดีกว่า การเสริม
วติามินซีเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกบัการทดลองที่ผ่านมา พบว่าการเสรมิ S. cerevisiae ในอาหารที่ระดับ  
0.1 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มค่าฮีมาโตคริตให้สูงขึ้น [19] และ การเสริมยีสต์ S. cerevisiae ในอาหารช่วยเพิ่ม 
การตอบสนองของระบบภูมคิุ้มกนัแบบไม่จ าเพาะของปลา Gilthead seabream (Sparus aurata L.) โดยไปเพิ่ม
ประสทิธิภาพของเซลล์จบักินสิง่แปลกปลอมให้สูงขึ้น โดยยีสต์ S. cerevisiae มีองค์ประกอบที่เป็นตัวกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน  เช่น  beta-glucans, nucleic acids, mannan oligosaccharides ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถเพิ่ม 
การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัใหด้ขีึน้ได ้[19, 23] 

มีการทดลองใช้ prebiotic และ ยีสต์ S. cerevisiae เสริมในอาหารเลี้ยงปลา hybrid striped bass  
เป็นเวลา 21 สปัดาห์ พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทัง้สองสูตรมีการเจรญิเติบโตและต้านทานต่อโรคจากเชื้อ 
Mycobacterial ได้ดีกว่าปลาที่ เลี้ยงด้วยอาหารสูตรปกติ [3] และจากการศึกษาการใช้ยีสต์ S. cerevisiae  
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ต่อการเจรญิเติบโตและระบบภูมิคุ้มกนัในลูกปลานิล Oreochromis niloticus  พบว่าปลาที่กินอาหารผสมยีสต ์ 
มปีระสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตดกีว่า และช่วยลดอตัราการตายจากเชือ้ Aeromonas hydrophila [19] มรีายงานว่า 
จุลินทรีย์ probiotic กลุ่ม  Lactobacillus sp. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารในสตัว์น ้ าได้ และยังช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสตัว์น ้ าอีกด้วย [20] และจากการทดลองเสริม probiotic 3 ชนิด ได้แก่ S. cerevisiae, 
Bacillus subtilis และ Aspergilus oryzae ในอาหารเลี้ยงปลานิล พบว่าปลามีความต้านทานเชื้อ A. hydrophila 
และ Streptococcus iniae เพิม่ขึน้ [24] 

 
สรปุผลการวิจยั 

ผลการทดลองในครัง้น้ีสรุปไดว้่า สามารถใชส้ารสกดัจากมะขามป้อม เสรมิในอาหารทดลองเลีย้งปลานิล
แทนการใช้วิตามินซี และ การใช้ยีสต์ S. cerevisiae และใช้ S. cerevisiae ร่วมกับจุลินทรีย์ probiotic L. 
acidophilus ผสมในอาหารทดลอง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ  
ในการเลีย้งปลานิล 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตัง้แต่ 
พ.ศ. 2502-2561 และผลกระทบดา้นพืน้ที ่วถิชีวีติ และผูค้น ทีเ่กดิขึน้กบัชาวบา้นหลงัจากยา้ยออกจากชุมชนป้อม
มหากาฬ โดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง รวมทัง้ใชห้ลกัฐานประเภทแผนที่ ภาพถ่าย  
และขอ้มลูสมัภาษณ์ 
 ผลการศึกษา พบว่าพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬมพีฒันาการสืบเนื่องมาจากชุมชน 
ชานพระนครในสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้และด ารงอยู่เรื่อยมาจนกระทัง่ประสบกบัการเปลีย่นแปลงดา้นการใช้
พื้นที่ครัง้ส าคญัใน พ.ศ. 2502 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ 
เนื่องจากรฐับาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ มแีนวคดิที่จดัซื้อที่ดนิบรเิวณนี้เพื่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมกบั
ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร และนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา กรุงเทพมหานคร  
ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีด่แูลโครงการจดัสรา้งสวนสาธารณะได้เขา้มาใชพ้ืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬเรื่อยมา
ผ่านโครงการต่างๆ ที่ส าคญั อาท ิการจดัท าโครงการกรุงรตันโกสนิทร์ พ.ศ. 2525 การออกพระราชกฤษฎีกา
เวนคนืทีด่นิ พ.ศ. 2535 ซึ่งน าไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบักรุงเทพมหานครทีม่มีาอย่างยาวนานถึง 25 ปี 
การต่อสูเ้พื่อปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬของชาวบา้นสิน้สุดลงใน พ.ศ. 2561 ถอืเป็นจุดสิน้สุดการใชพ้ืน้ทีเ่พื่ออยู่
อาศยัของชาวบ้าน และเป็นจุดเริม่ต้นการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อจดัสร้างสวนสาธารณะที่เปิดโอกาส  
ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใชบ้รกิาร หลงัจากยา้ยออกจากชุมชน ชาวบา้นได้รบัผลกระทบทัง้ดา้นพืน้ที ่วถิชีวีติ และ
ผูค้น อย่างไรกต็าม ทุกคนต่างไม่สิน้หวงั พรอ้มเผชญิหน้ากบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และปรบัตวัเพื่อด าเนินชวีติ
ต่อไปในแหล่งทีอ่ยู่ใหม่  

 
ค าส าคญั: การใชพ้ืน้ที ่ ชุมชนชานพระนคร  ชมุชนป้อมมหากาฬ  สวนสาธารณะ 
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Abstract 
 This article examines land use changes in the Mahakan community from 1959 to 2018, the impact 
on these areas, and the way of life after moving out of the Mahakan community. This article studied and 
researched both the primary and secondary documents. In addition, evidence, maps, photos and interview 
information were also examined.  
 The results revealed that the Mahakan community is a suburb of Chan Phra Nakhon, which was 
established in the early Rattanakosin period and continued until experiencing a significant changes in terms 
of land use in 1959, which was the beginning of the use of the Mahakan community. This was due to the 
fact that the government of Field Marshal Sarit Thanarat had purchased of land with the intention of building 
a public park to be promoted it as a new tourist attraction in Bangkok. Since then, the main unit responsible 
for overseeing the park building project has been continuously used by the Mahakan community area 
through various important projects, such as the Rattanakosin Project in 1982 and the issuance of a land 
decree in 1992. This has led twenty-five years of conflict between the villagers and Bangkok. The struggle 
to protect the Mahakan community of villagers ended in 2 5 6 1  and marked the end of the space for the 
residents and the beginning of the use of this area of the city to build a park open to public access. After 
moving out of the community, the villagers were affected in terms of areas, ways of life and people. 
However, not everyone has abandoned the area, while other have adapted living in a new place. 
 
Keywords: Land use, Chan Phra Nakorn community, Mahakan community, Park 

 
บทน า 
 พืน้ทีส่วนสาธารณะป้อมมหากาฬ เดมิเป็นทีต่ัง้ของ ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนโบราณทีม่คีวามส าคญั
ทางประวตัิศาสตร์และมพีฒันาการสบืเนื่องมาตัง้แต่กรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้น ชุมชนป้อมมหากาฬตัง้อยู่บรเิวณ
ชานพระนครอยู่คู่กบัก าแพงเมอืงและป้อมมหากาฬมาอย่างยาวนานนบัตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 – 2394) ซึ่งพระราชทานที่ดินบริเวณป้อมมหากาฬให้กับข้าราชบริพารที่สร้างวัด 
ราชนัดดาเพื่ออยู่อาศัย ชุมชนแห่งนี้ ค่อยๆ ขยายตัวขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(พ.ศ. 2394 – 2411) ถงึแมว้่าในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411 - 2453) วถิีชวีติ 
รมิคลองของชุมชนป้อมมหากาฬจะถูกลดความส าคญัลงอนัเน่ืองมาจากการตัดถนนราชด าเนิน แต่ในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) คลองรอบกรุงและพืน้ทีบ่รเิวณหลงัป้อมมหากาฬ
กลบัมามคีวามส าคญัอกีครัง้จากการเป็นทีต่ัง้ท่าเรอืซึง่ใชเ้ป็นตน้ทางส าหรบัเจา้นายและขา้ราชการ 
 วิถีชีวิตของชุมชนป้อมมหากาฬด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์  
(พ.ศ. 2502 - 2506) เป็นนายกรฐัมนตร ีไดเ้ริม่เกดิการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีข่องชุมชนป้อมมหากาฬ เน่ืองจาก
รฐับาลมแีนวคดิทีจ่ดัซือ้ทีด่นิบรเิวณนี้เพื่อสรา้งสวนสาธารณะพรอ้มกบัส่งเสรมิใหเ้ป็นสถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยนิยอมขายที่ดนิและย้ายออกจากชุมชน เหลอืเพียงที่ดนิส่วนน้อย 
ทีเ่จา้ของทีไ่ม่ยนิยอมขายและปล่อยใหช้าวบา้นคนอื่นๆ เช่าอยู่อาศยั นอกจากนี้ เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็
ของกรุงเทพมหานครได้ดึงดูดผู้คนจากต่างจงัหวดัโยกย้ายเขา้มาเป็นแรงงานในพื้นที่เมอืงหลวง เช่นเดยีวกบั
ชุมชนป้อมมหากาฬที่เริม่มผีูค้นต่างถิ่นเขา้มาอยู่อาศยัในชุมชนมากขึน้ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงดา้นพื้นที ่
ของชุมชนป้อมมหากาฬอกีครัง้ สิง่ปลูกสร้างซึ่งมลีกัษณะเป็นบ้านเช่ามจี านวนเพิม่ขึน้ ประกอบกบัผู้อยู่อาศยั
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ดัง้เดมิถูกแทนทีด่ว้ยคนกลุ่มใหม่ทีอ่พยพมาจากต่างจงัหวดั จนกระทัง่ชุมชนป้อมมหากาฬกลายเป็นชุมชนแออดั
นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  
 จุดเปลี่ยนส าคัญของการใช้พื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬคือ พ.ศ. 2525 เนื่ องจากรัฐบาลมีแนวคิด 
สรา้งสวนสาธารณะขึน้บรเิวณชุมชนป้อมมหากาฬ ซึง่เป็นแผนใน “โครงการกรุงรตันโกสนิทร”์ ตอ้งการจดัระเบยีบ
พืน้ทีบ่รเิวณชุมชนป้อมมหากาฬใหเ้ป็นสวนสาธารณะเพื่อการพกัผ่อนและการท่องเทีย่ว นโยบายดงักล่าวไดน้ ามา
สูก่ารออกกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิ พ.ศ. 2535 บรเิวณชานก าแพงพระนครป้อมมหากาฬและเร่งรดัจดัซือ้ทีด่นิภายใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ ซึง่โครงการและกฤษฎีกานี้ถอืเป็นจุดเปลี่ยนครัง้ส าคญัที่ท าใหชุ้มชนป้อมมหากาฬเกดิการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬได้กลายเป็นพื้นที่แห่งความขดัแย้งระหว่าง
กรุงเทพมหานครที่ต้องการใช้พื้นที่ดงักล่าวเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนกบัชาวชุมชนป้อมมหากาฬ 
ที่ต้องการรกัษาชุมชนโบราณแห่งนี้ไว้ให้คงอยู่สบืไป ความขดัแย้งดงักล่าวยุติลงใน พ.ศ. 2561 เนื่องมาจาก 
ความแตกแยกภายในชุมชนและความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 25 ปี ชุมชน 
ป้อมมหากาฬซึ่งเป็นชุมชนโบราณชานพระนครแห่งสุดท้ายถูกปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ พื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลง 
เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดตวัอย่างเป็นทางการในปีเดยีวกนั ในส่วนของชาวบ้าน
หลงัจากย้ายออกจากชุมชนได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมากทัง้ด้านจติใจที่อ่อนแอจากการต่อสูม้าอย่างยาวนาน  
เพื่อปกป้องชุมชน วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลง และการทีต่อ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดต่อไป  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ตัง้แต่ พ.ศ. 2502 – 2561 พบว่า 
มวีทิยานิพนธ ์หนังสอื และบทความ ทีศ่กึษาเรื่องดงักล่าวอยู่พอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นงานศกึษาดา้นกายภาพ 
สถาปตัยกรรม เช่น ชาตร ีประกตินนทการ นกัวชิาการดา้นสถาปตัยกรรม ไดจ้ดัท าแผนแม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และ
พฒันาชุมชนบา้นไมโ้บราณ “ป้อมมหากาฬ” โดยศกึษาความเป็นมาของชุมชนป้อมมหากาฬและบา้นไมโ้บราณ
อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีงานของธนภน วัฒนกุล เรื่องการเมืองเรื่องพื้นที่ พลวัตทางสงัคมของชุมชน 
(กรณีศกึษา : ชุมชนป้อมมหากาฬ)ทีมุ่่งเสนอการต่อสู ้ต่อรอง และความขดัแยง้ระหว่างชาวชุมชนป้อมมหากาฬ
กบักรุงเทพมหานคร อนัเน่ืองมาจากการเวนคนืพืน้ทีเ่พื่อสรา้งสวนสาธารณะ อย่างไรกต็าม การศกึษาทีผ่่านมานี้
ยงัขาดประเดน็เกีย่วกบัความขดัแยง้ภายในชุมชนและกระบวนการต่อสูร้ะยะสดุทา้ย (ตัง้แต่ พ.ศ. 2560) ของชาว
ชุมชนป้อมมหากาฬกบัภาครฐั และขาดประเดน็การศกึษาเกีย่วกบัสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ซึง่บทความวจิยั
เรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 จะน าเสนอประเด็นที่ยงัขาดอยู่ให้
สมบรูณ์มากขึน้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1) ศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีช่มุชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2502-2561  
 2) ศกึษาผลกระทบดา้นพืน้ที ่วถิชีวีติ และผูค้น ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการยา้ยออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 บทความนี้ศกึษาคน้ควา้โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร ์ศกึษาจากเอกสารชัน้ตน้ เช่น พระราชกฤษฎกีา 
และจดหมายเหตุ เอกสารชัน้รอง เช่น วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสอืทัว่ไป รวมทัง้แผนที่ ภาพถ่าย และ
หนงัสอืพมิพ ์นอกจากนี้ยงัเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์เป็นคนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน โดยเกบ็ขอ้มูล
สมัภาษณ์จากบุคคลทัง้สองฝ่ายในชุมชนหลงัเกดิเหตุการณ์ขดัแยง้ รวมทัง้ขอ้มลูสมัภาษณ์ทีม่าจากวจิยัอื่นๆ และ
น าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห ์
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ผลการวิจยั 
 การเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2561 เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ขึน้
จากการทีใ่น พ.ศ. 2502 รฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์มแีผนจะสรา้งสวนสาธารณะในบรเิวณชุมชนป้อมมหากาฬ 
โดยมกีรุงเทพมหานครเป็นผูดู้แล ต่อมามกีารจดัท าโครงการกรุงรตันโกสนิทรใ์น พ.ศ. 2525 ตามมาดว้ยการออก
พระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิ พ.ศ. 2535 เพื่อจดัระเบยีบพืน้ทีแ่ละน าพืน้ทีด่งักล่าวมาสรา้งสวนสาธารณะใหก้บัคน
กรุงเทพมหานคร ในทางตรงกนัขา้ม ชาวบา้นที่อาศยัอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬไดแ้สดงกรรมสทิธิท์ีด่นิบรเิวณน้ี
โดยรวมตวักนัเรยีกรอ้งใหยุ้ตโิครงการดงักล่าว พรอ้มกบัเสนอแนะแนวทางเพื่ออนุรกัษ์ชุมชนป้อมมหากาฬซึง่เป็น
ชุมชนโบราณทีส่บืเนื่องมาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นไวต่้อไป ดว้ยเหตุน้ี พืน้ทีบ่รเิวณชุมชนป้อมมหากาฬจงึ
กลายเป็นพื้นที่แห่งความขดัแยง้ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัชาวบา้น ซึง่ทัง้สองฝ่ายต่างมจีุดประสงคใ์นการใช้
พืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวแตกต่างกนั ความขดัแยง้ด าเนินมาอย่างยดืเยือ้ ทา้ยทีสุ่ด ชาวบา้นไดย้นิยอมออกจากชุมชน
ป้อมมหากาฬใน พ.ศ. 2561 พรอ้มกบัส่งคนืพืน้ทีใ่หก้บักรุงเทพมหานครเพื่อสรา้งสวนสาธารณะป้อมมหากาฬที่
แลว้เสรจ็ในปีเดยีวกนั ซึง่หลงัจากการยา้ยออกจากชุมชนชาวบา้นไดร้บัผลกระทบทัง้ดา้นวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จากเดมิ อาชพีเก่าแก่ทีส่ญูหาย และความกระทบกระเทอืนทางจิตใจเป็นอย่างมาก ซึง่ท าใหช้าวบา้นตอ้งปรบัตวั
เพื่อด าเนินชวีติอยู่ต่อไป   
 
 1. การใช้พื้นท่ีชุมชนป้อมมหากาฬก่อนการเข้ามาจดัระเบียบพื้นท่ีโดยภาครฐัตัง้แต่ทศวรรษ 
2510 
  1.1 การตัง้ถ่ินฐานชุมชนชานก าแพงพระนคร : ชุมชนป้อมมหากาฬในสมยัรตันโกสินทร์
ตอนต้น 

ชุมชนป้อมมหากาฬ ตัง้อยู่บริเวณหลงัก าแพงเมืองและป้อมหากาฬ ซึ่งเป็น 1 ใน 14 ป้อม
ปราการทีส่รา้งขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 2352) พืน้ทีบ่รเิวณ
ป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองถูกใช้เป็นหน้าด่านป้องกนัข้าศกึที่จะยกทพัมาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นที่
ระหว่างคลองและก าแพงเมอืงดงักล่าวเรยีกว่า ชานพระนคร ซึง่มลีกัษณะเป็นพืน้ทีค่่อนขา้งกวา้งและสะดวกในการ
คมนาคม [1] สภาพพืน้ทีใ่นระยะแรกสรา้งป้อมและก าแพงเมอืงปกคลุมไปดว้ยปา่รกรา้งยงัไม่มผีูค้นเขา้มาอยู่อาศยั 
โดยผู้คนส่วนใหญ่เริม่เขา้มาสร้างบ้านเรอืน ณ บรเิวณด้านนอกของแนวก าแพงป้อมในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เนื่องจากโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งวดัราชนัดดารามขึน้เมื่อ พ.ศ. 2389 และไดพ้ระราชทานทีด่นิ
บรเิวณชานก าแพงพระนครหลงัป้อมมหากาฬใหก้บัขา้ราชบรพิารซึง่ท าหน้าทีใ่นการสร้างวดัเป็นทีอ่ยู่อาศยั [2] 
ชุมชนป้อมมหากาฬมลีกัษณะเป็นชุมชนชานพระนครทีก่่อตัง้ขึน้รมิคลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง-บางล าพู) ดว้ยสภาพ 
ทีอุ่ดมสมบรูณ์ตดิกบัแม่น ้าล าคลองหลายสาย ไดแ้ก่ คลองรอบกรุง คลองมหานาค และคลองหลอดวดัเทพธดิาราม 
ท าใหชุ้มชนป้อมมหากาฬเป็นพืน้ทีจุ่ดรวมการสญัจรทางน ้าทีส่ าคญัในยุครตันโกสนิทรต์อนตน้ ในสมยันัน้จะมเีรอื
สนิค้าจากต่างหวัเมอืง เช่น อยุธยา สงิห์บุร ีและอ่างทอง บรรทุกสนิคา้จ าพวกขา้ว เครื่องป ัน้ดนิเผา มเีรอืแม่ค้า
ขายขา้วปลาอาหารและผลไมจ้ากสวนต่างๆ มาทีค่ลองโอ่งอ่างบางล าพูแห่งนี้ สง่ผลใหบ้รเิวณดงักล่าวเป็นท่าเรอืที่
พ่อคา้แม่คา้น าสนิคา้มาคา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ บา้งกใ็ชเ้ป็นสถานทีพ่กัสนิคา้ นอกจากนี้ยงัมเีรอืถ่าน หรอื เรอืหวั
เดยีว ซึง่เป็นเรอืจา้งขนถ่านจากหัวเมอืงขนถ่านใส่ชะลอมใส่กระสอบมาขาย โดยมาขึน้ที่ท่าเรอืบรเิวณหลงัป้อม
มหากาฬ ถ่านจ านวนมากจะถูกน ามาเกบ็ไวใ้นตรอกใกลก้บัท่าเรอื ต่อมาจงึเรยีกตรอกนี้ว่า ตรอกถ่าน หลงัจากนัน้
จะมรีถเจ๊กมารบัถ่านไปขายในพระนคร ราคาชะลอมละ 5-10 สตางค ์ตามขนาดชะลอมเลก็ใหญ่ [1] 
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ภาพท่ี 1 การตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนและการสญัจรทางน ้าของชุมชนป้อมมหากาฬ 
ท่ีมา : ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิภ.รฟท.10/8 

 
1.2 พฒันาการของชุมชนป้อมมหากาฬ : การขยายตวัของชุมชนตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 4 
จากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นจุดรวมการสญัจรทางน ้าที่ส าคญัในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น ท าให้

ชุมชนป้อมมหากาฬค่อยๆ ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็จอมเกลา้เจา้อยู่หวั ชุมชน
ป้อมมหากาฬได้ขยายตัวคึกคักยิ่งขึ้นจากการเป็นพื้นที่ทางผ่านในการสัญจรทางน ้าของผู้คนจ านวนมาก 
เพื่อเดนิทางไปงานประจ าปีภูเขาทองที่วดัสระเกศ พระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะวดัสระเกศขึน้ใหม่โดยก่อบรม
บรรพต นอกจากนี้ การคมนาคมทีส่ะดวกทัง้ทางน ้าผ่านคลองรอบกรุงและทางบกผ่านถนนเจรญิกรุง ส่งผลให้มี
ผู้คนมากราบไหว้พระเจดีย์ไม่เคยขาด การจัดงานประจ าปีภูเขาทองคาดว่าเกิดขึ้นนับแต่นัน้เป็นต้นมา  
งานดงักล่าวภายหลงัจดัขึน้กลางเดอืน 12 หรอืวนัลอยกระทงของทุกปี เป็นระยะเวลา 10 วนั เป็นงานรื่นเรงิของ
ชาวบ้านที่ได้มาไหว้พระท าบุญตามศรัทธา หนุ่มสาวได้มีโอกาสมาพบปะและใกล้ชิดกนัมากขึ้น เด็กๆ ได้ดู
การละเล่นตามอัธยาศัย [3] ซึ่งในเวลาต่อมามีเรือแจวจากที่ต่างๆ ผู้หญิงแต่งตัวงดงาม นุ่งผ้าซิ่น  สวมเสื้อ 
แขนกระบอกสามส่วน แต่งหน้าทาปากอย่างสะสวย มาลอยเรอืเล่นสกัวาบรเิวณดา้นหน้าตกึโบราณ (ตกึพระยา
ญาณประกาศ) ในเรอืจะมทีัง้คนร้องสกัวา คนตกีรบั ตกีลอง ต่างร้องเกี้ยวพาราสเีป็นทีส่นุกสนาน จากนัน้ขึน้ไป
นมสัการพระบรมสารรีกิธาตุบนภูเขาทอง วดัสระเกศ [1] สง่ผลใหชุ้มชนบรเิวณป้อมมหากาฬทีต่ัง้อยู่รมิคลองรอบ
กรุงซึง่มกีารคมนาคมสะดวกและตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัวดัภูเขาทองซึง่เป็นศนูยร์วมของผูค้นเกดิขยายตวั ผูค้น
เดนิทางไปมาอย่างไม่ขาดสาย พื้นที่บรเิวณดงักล่าวได้ดงึดูดให้ผู้คนเข้ามาท าการค้าและอยู่อาศยัเป็นจ านวน  
ไม่น้อย   

1.3 การเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีนับตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 5 
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ชุมชนป้อมมหากาฬเขา้สูก่ารเป็นพืน้ทีแ่ห่ง

ศลิปวฒันธรรมจากการเป็นต้นก าเนิดวกิลเิกพระยาเพชรปราณี วกิลเิกแห่งแรกของสยาม ตัง้อยู่นอกก าแพงเมอืง
ตรงขา้มวดัราชนัดดารามหรอืพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นตรอกพระยาเพชรฯ ในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยสมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทูลสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศล์งวนัที ่9 เมษายน 2483 “เมือ่พระยาเพชรปาณี 
(ตรี) ตัง้โรงเล่นยีเ่กให้คนดูอยู่ทีบ่้านหน้าวัดราชนัดดาแกเชิญหม่อมฉันไปดูครัง้ 1 และมานัง่อยู่ด้วยตลอด  
เวลาเล่น” [4] การแสดงลเิกของพระยาเพชรปราณีเป็นทีน่ิยมมากในขณะนัน้ มกีารดดัแปลงโดยน าเครื่องแต่งกาย
ขา้ราชการในสมยัรชักาลที่ 5 มาดดัแปลงเพื่อให้ตวัละครสวมใส่ มกีารสวมเครื่องยอดที่เรยีกว่า ปนัจุเหรจ็ยอด  
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สวมเสือ้เยยีรบบั นุ่งผ้ายก สวมถุงเท้าขาว ประดบันพรตัน์ราชวราภรณ์ก ามะลอ ใส่สงัวาล แพรสายสะพาย และ
โบวแ์พรที่บ่า เป็นต้น สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงถามพระยาเพชรปราณีเกีย่วกบัการแต่งกายว่า 
“เหตุไฉนจงึคดิท าเครือ่งเล่นยีเ่กหรหูรานอกรตีต่างๆ ...แกบอกอธบิายว่าแต่งอย่างนัน้ผูห้ญงิเหน็ว่าสวย มกัตดิใจ
ชอบไปดู มผีูห้ญงิไปดูมาก พวกผูช้ายกม็กัพากนัไปดูพวกผูห้ญงิ” [4] นอกจากการแต่งกายทีด่งึดดูผูค้นใหเ้ขา้มา
ชมการแสดงลเิกแลว้ ยงัมกีารแต่งหน้า และจดัแต่งทรงผมทีแ่ปลกตา ท าใหใ้นภายหลงัคนจงึเรยีกลเิกของพระยา
เพชรปราณีว่า ลเิกทรงเครื่อง ดว้ยการแต่งกายทีแ่ปลกใหม่ไดก้ลายเป็นกลวธิหีลกัในการดงึดูดผูค้นใหเ้ขา้มาชม
ลเิกทีชุ่มชนป้อมกาฬเพิม่มากขึน้ 

ขณะทีก่ารแสดงลเิกของพระยาเพชรปราณีท าใหชุ้มชนป้อมมหากาฬคกึคกัและเป็นทีรู่จ้กัของ
คนทัว่ไป ในทางตรงกนัขา้มก าแพงเมอืงและป้อมมหากาฬกลบัถูกลดความส าคญัลงเนื่องมาจากการขยายตัว
บา้นเมอืงในช่วงเวลาดงักล่าว สง่ผลใหป้้อมมหากาฬไม่ไดเ้ป็นป้อมชานก าแพงพระนครอกีต่อไป ความส าคญัดา้น
การทหารหมดลง ประกอบกับใน พ.ศ. 2442 มีการตัดถนนราชด าเนินผ่านชุมชนป้อมมหากาฬ ถนนเริ่มมี
ความส าคญัมากกว่าคลอง ส่งผลใหชุ้มชนป้อมมหากาฬเปลี่ยนจากพื้นที่ทีอ่ยู่บนเสน้ทางคมนาคมส าคญัทางน ้า
หลายสายกลายเป็นพืน้ทีท่ีถู่กปิดลอ้ม อย่างไรกต็าม คลองรอบกรุงยงัคงถูกใชเ้ป็นเสน้ทางส าคญัในการสญัจรของ
บรรดาเจา้นายในโอกาสต่างๆ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั บรเิวณหลงัป้อมมหากาฬไดม้ี
การสรา้งอาคารท่าเรอืขึน้ใน พ.ศ. 2458 โดยปลดัพระยาญาณประกาศ (เลื่อน สพุศริวิฒัน์) ปลดัทลูฉลองกระทรวง
เกษตราธกิาร ท่าเรอืแห่งน้ีใชเ้ป็นต้นทางส าหรบัเจ้านายและขา้ราชการทีเ่ดนิทางไปเฝ้าสมเดจ็พระศรสีวรนิทริา 
บรมราชเทว ีพระพนัวสัสามาตุฉาเจา้ ซึง่ทรงยา้ยไปประทบัทีว่งัสระปทุมตัง้แต่ พ.ศ. 2459 นอกจากนี้อาคารท่าเรอื
แห่งนี้ยงัใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้นายทีเ่สดจ็มาทอดพระเนตรการเล่นสกัวาในคลองโอ่งอ่าง ซึง่นิยมเล่นกนัในช่วง
งานภูเขาทอง ซึ่งในเวลาต่อมา คลองยงัคงมคีวามส าคญักบัคนในชุมชนเรื่อยมา เหน็ได้จาก คลองนอกจากนี้ 
ในช่วงเวลาดงักล่าวชุมชนป้อมมหากาฬยงัมคีวามส าคญัในฐานะถิ่นของช่างท าเครื่องดนตรไีทย โดยชาวบ้าน 
เล่าว่าบรรพบุรุษที่ชื่อ คุณอู๋ ไม่เสื่อมสุข ช่างท าเครื่องดนตรไีทยที่มฝีีมอืมากคนหนึ่งในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทัง้ยงัสนิทสนมกบัหลวงประดษิฐ์ไพเราะ (จางวางศร ศลิปะบรรเลง)ครูดนตรไีทยที่มี
ชื่อเสยีงในสมยัรตันโกสนิทร์ [1] แต่เนื่องจากคติความเชื่อโบราณไม่นิยมใหผู้้หญิงท าเครื่องดนตรไีทยเพราะถือ
เป็นของสงู ดงันัน้หากครอบครวัใดมแีต่ลูกผูห้ญิงกเ็ท่ากบัว่าอาชพีนี้ต้องเลกิราไป ประกอบกบัความนิยมในการ
เล่นดนตรีไทยในสงัคมลดน้อยลง การเป็นแหล่งเครื่องดนตรีไทยของชุมชนป้อมมหากาฬจึงค่อยๆ หมดลง
เช่นเดยีวกนั  
 2. การใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬหลงัการจดัระเบียบพืน้ท่ีโดยภาครฐัตัง้แต่ทศวรรษ 2510 

2.1 จุดเร่ิมต้นแนวคิดการสร้างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะ
รชัต ์

  นบัตัง้แต่ชุมชนป้อมมหากาฬก่อตวัขึน้เป็นชุมชนชานพระนครและขยายตวัอย่างคกึคกัในสมยั
รชักาลที่ 4 ได้ด ารงอยู่เรื่อยมาจนกระทัง่สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็นนายกรฐัมนตร ีรฐับาลมแีนวคดิที่จะ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป้อมมหากาฬและก าแพงเมอืงซึ่งเป็นโบราณสถานอนัทรงคุณค่าและมีความโดดเด่นสง่างาม 
บนถนนราชด าเนิน [5] โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะขึ้นบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
โบราณสถานในสมัยนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานวัดร้างที่สุโขทัยระหว่าง  
พ.ศ. 2496-2498 นอกจากนี้เมื่อจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ขึ้นเป็นนากยกรฐัมนตรีใน พ.ศ. 2502 มีการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยตัง้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)  ใน พ.ศ. 2503 และรฐับาลฟ้ืนฟู 
พระราชพธิีต่างๆ ของราชส านัก จดัการเสดจ็ฯ เยีย่มวดัหลวงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทัง้ในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั [6] จงึอาจกล่าวไดว้่าปจัจยัเหล่าน้ีมสีว่นส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการอนุรกัษ์ป้อมมหากาฬ  
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การอนุรกัษ์ป้อมมหากาฬและโบราณสถานต่างๆ ในช่วงนี้ยงัอาจเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาส
ต่างประเทศของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ระหว่างวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2503-17 
มกราคม พ.ศ. 2504 โดยเสดจ็พระราชด าเนินเยือนประเทศในทวีปอเมรกิาและทวีปยุโรปจ านวน 13 ประเทศ 
ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนีตะวนัตก โปรตุเกส อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด์ เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน อติาล ี
เบลเยียม ฝรัง่เศส ลกัเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ และสเปนตามล าดบั [7] ระหว่างทางเสดจ็พระราชด าเนินเยือน
ประเทศต่างๆ พระองคท์อดพระเนตรเหน็ความสวยงามของโบราณสถานตามเมอืงเก่าทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็น
อย่างด ีประกอบการที่ประทบัอยู่ในประเทศยุโรปตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ท าให้ทรงเหน็การอนุรกัษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุของชาติตะวันตกในฐานะที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติ นอกจากนี้ ใน พ.ศ . 2500  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเสดจ็ฯ ไปจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพื่อทอดพระเนตรเครื่อง
ทองที่ค้นพบที่กรุวดัราชบูรณะและทรงมีพระราชด ารสัเรื่องการรกัษาดูแลโบราณวตัถุ  ว่า “...โบราณวตัถุและ
ศลิปวตัถุทีพ่บในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะขณะนี้  สมควรจะได้มีพิพธิภัณฑสถานเก็บรกัษา และตัง้แสดงให้
ประชาชนชมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานี้  หาควรน าไปเก็บรกัษาและตัง้แสดง   ณ ทีอ่ืน่ไม่ โบราณวตัถุและ
ศิลปวัตถุของท้องถิน่ใด ก็ควรเก็บรักษาและตัง้แสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานของจังหวัดนัน้ ๆ...” [8] พระองค ์
มพีระราชด ารเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูโบราณวตัถุและโบราณสถานเพื่อด ารงไวซ้ึง่มรดกของชาต ิดงัพระราช
ด ารสัเมื่อครัง้เสด็จเปิดพพิิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา พ.ศ. 2504 ที่ว่า “...โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และโบราณสถาน
ทัง้หลายนัน้ ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจ าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวตัิศาสตร์  ศิลปะ และโบราณคดี  
เป็นเครือ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ทีม่ีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร  
เป็นสมบตัสิว่นรวมของชาตไิวต้ลอดกาล…” [8] ต่อมาทรงมพีระราชด ารสัเมื่อครัง้เสดจ็ฯ ไปพระนครศรอียุธยาอกี
ครัง้ใน พ.ศ. 2506 ว่า “เรื่องโบราณสถานนัน้เป็นเกยีรติของชาต ิอฐิเก่า ๆ แผ่นเดยีวกม็คี่า ควรช่วยกนัรกัษาไว้ 
ถา้เราขาดสโุขทยั อยุธยา และกรุงเทพ ฯ แลว้ ประเทศไทยกไ็ม่มคีวามหมาย...” [9] 

การขยายตวัของบา้นเมอืงจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิหลงัมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ตัง้แต่ พ.ศ. 2504 ท าให้ชุมชนป้อมมหากาฬเกดิการเปลีย่นแปลงทางด้านประชากรครัง้ใหญ่จากการมผีู้คนกลุ่ม
ใหม่โยกย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนเมื่อประมาณ พ.ศ.  
2511- 2513 ท าใหม้กีารสรา้งอาคารขนาดเลก็ขึน้แทนบา้นทีถู่กไฟไหม้ อาคารเหล่าน้ีกลายเป็นบา้นเช่าทีม่จี านวน
เพิม่มากขึน้ ผูอ้ยู่อาศยัดัง้เดมิถูกแทนที่ด้วยคนกลุ่มใหม่ที่อพยพมาจากต่างจงัหวดัทีเ่ขา้มาท างานในกรุงเทพฯ 
[10] ต่อมาใน พ.ศ. 2515 รฐับาลมแีนวคดิทีจ่ะจดัซือ้ทีด่นิบรเิวณหลงัป้อมมหากาฬ เน่ืองจากเหน็ว่าป้อมมหากาฬ
เป็นพื้นที่ส าคญัแห่งหนึ่งของกรุงรตันโกสนิทร์ ตัง้อยู่บนถนนราชด าเนินซึ่งเป็นเสน้ทางสายส าคญัในการเสด็จ  
พระราชด าเนินของพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์เป็นเสน้ทางทีใ่ชต้อ้นรบัการมาเยอืนของแขกบา้นแขก
เมอืงอยู่เสมอ รฐับาลจงึมโีครงการทีจ่ะปรบัปรุงพืน้ทีบ่รเิวณป้อมมหากาฬใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย โดยจดัท าเป็น
สวนสาธารณะส าหรบัเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน ดงันัน้รฐับาลจึงแต่งตัง้ “คณะกรรมการด าเนินการ
จดัซือ้ทีด่นิบรเิวณหลงัป้อมมหากาฬ” ขึน้และเริม่ด าเนินการใน พ.ศ. 2516 ท าใหชุ้มชนป้อมมหากาฬมลีกัษณะ
ทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือบ้านเรือนขนาดใหญ่หลายหลังกลายเป็นบ้านไร้ผู้อยู่อาศัย
เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไดข้ายทีด่นิใหก้บัรฐับาลและยา้ยทีอ่ยู่อาศยั การยา้ยออกจากชุมชนของเจา้ของทีเ่ดมิครัง้นั ้น 
ส่งผลใหพ้ื้นที่ดงักล่าวกลายเป็นพื้นที่ส าหรบัคนกลุ่มใหม่และชาวบ้านคนอื่นๆ ในชุมชนในการขยบัขยายเขา้มา
สรา้งบา้นในทีด่นิสว่นนี้ นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา คนกลุ่มใหม่ทีย่า้ยเขา้มาเช่าบา้นภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ไดอ้ยู่
อาศยัร่วมกบัคนในชุมชนเรื่อยมาโดยมสี านึกรกัและผูกพนักบัชุมชนป้อมมหากาฬเช่นเดยีวกบัคนในชุมชนเดมิ  
ดงัจะเหน็ได้ว่าในเวลาต่อมาคนกลุ่มที่ย้ายมาใหม่ได้ร่วมมอืกบัชาวชุมชนต่อสูเ้พื่อปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬ 
จากการไล่รื้อของกรุงเทพมหานครทีเ่ริม่ขึน้ใน พ.ศ. 2535 อย่างไรกต็าม สภาพพืน้ที่หลงัจากคนกลุ่มใหม่ทยอย



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1179 
 

อพยพเขา้มาอยู่อาศยัในชุมชนหลายครัง้ด้วยกนั ท าให้ชุมชนเริม่มคีวามหนาแน่นขึน้และกลายสภาพเป็นชุมชน
แออดันบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา [10] 
  2.2 การเปล่ียนแปลงของชุมชนป้อมมหากาฬอนัเน่ืองมาจากโครงการกรงุรตันโกสินทร ์ 
พ.ศ. 2525 
  โครงการกรุงรตันโกสนิทร ์เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 
ปี โดยภาครฐัไดห้นัมาใหค้วามส าคญัในการอนุรกัษ์โบราณสถานในกรุงรตันโกสนิทรอ์ย่างต่อเนื่อง สบืเนื่องจาก
การอนุรกัษ์ทีม่มีาตัง้แต่กรุงเทพมหานครมอีายุครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2475 โบราณสถานส าคญัหลายแห่งทรุดโทรม
ลง รฐับาลจงึไดเ้ริม่การอนุรกัษ์โบราณสถานต่างๆ ตัง้แต่ พ.ศ. 2478 เป็นตน้มา เช่น การบรูณะพระบรมมหาราชวงั 
วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตุพน และพระราชวงับวรสถานมงคล เป็นต้น โดยการด าเนินการตามโครงการ
กรุงรตันโกสนิทร ์ทีจ่ดัท าขึน้ใน พ.ศ. 2525 เริม่ตน้ขึน้โดยการออกพระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิเขตพระนคร พ.ศ. 
2535 และการจดัท าแผนแม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์ใน พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
จดัท าแผนงานและโครงการให้มกีารอนุรกัษ์อาคารสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ รวมทัง้สภาพแวดล้อม
โดยรอบ โดยจดัท าเป็นโครงการย่อยจ านวนรวม 20 โครงการ ซึ่งโครงการแรกของแผนแม่บทนี้ คอื โครงการ
อนุรกัษ์และปรบัปรุงป้อมมหากาฬ โดยมจีุดประสงคเ์พื่ออนุรกัษ์ป้อมมหากาฬใหอ้ยู่ในสภาพเดมิและรือ้ฟ้ืนก าแพง
เมอืงบรเิวณป้อมมหากาฬใหต่้อเน่ืองจนถงึถนนบ ารุงเมอืง โดยจดัใหม้ทีีว่่างเปิดโล่งหลงัก าแพง จากป้อมมหากาฬ
จรดถนนบ ารุงเมอืงและคงต้นไมใ้หญ่ในพืน้ทีไ่วเ้พื่อสอดคลอ้งกบัสวนสาธารณะส าหรบัชุมชนและจุดพกัผ่อนของ
นกัท่องเทีย่วแห่งใหม่ของกรุงรตันโกสนิทร ์โดยมกีรุงเทพมหานคร หน่วยงานหลกัผูร้บัผดิชอบโครงการฯ [11]  

  2.3 การเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีตัง้แต่ พ.ศ. 2535 : จุดเร่ิมต้นการต่อสู้ระหว่างชาวบ้าน
กบักรงุเทพมหานคร 
  การจดัท าโครงการกรุงรตันโกสนิทร์ของรฐับาล ตัง้แต่ พ.ศ. 2525 และการจดัท าแผนแม่เพื่อ
การอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์ตามมาดว้ยการประกาศพระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิ พ.ศ. 2535 น ามาสู่
ความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นกบักรุงเทพมหานครซึง่เป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบโครงการฯ นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้น
มา โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ก าหนดเขตพื้นที่ที่ต้องการจะเวนคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้าง
สวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถาน [12] การด าเนินการครัง้นี้ เป็นไปตามขัน้ตอนที่ว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย ์ในปีถดัมากรุงเทพมหานครไดส้่งหนังสอืแจง้การเขา้ครอบครองและไปรบัเงนิใหช้าวชุมชนป้อม
มหากาฬไปรบัเงินค่าทดแทนอาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างรายละ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท แต่ต่อมาชาวบ้าน 
บางกลุ่มทีไ่ม่ยนิยอมยา้ยออกจากชุมชนป้อมมหากาฬเริม่เรยีกรอ้งต่อหน่วยงานของภาครฐัเพื่อขอความเป็นธรรม
และด าเนินการต่อสูเ้พื่อรกัษาชุมชนป้อมมหากาฬไวอ้ย่างเขม้แขง็ โดยใน พ.ศ. 2538 ชาวบา้นไดย้ื่นเรื่องต่อทาง
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอผ่อนผนัระยะเวลาการรื้อย้ายไว้ชัว่คราว ต่อมาใน พ.ศ. 2546 
ชาวบา้นรวมตวักนัยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลาง เพื่อหา้มมใิหก้รุงเทพมหานครเขา้รือ้ถอนและยื่น
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ซึง่ทางกรุงเทพมหานครไดเ้สนอต่ออนุกรรมการคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ว่าไม่สามารถด าเนินการตามขอ้เสนอของทางชุมชนป้อมมหากาฬได้ ศาลปกครองกลางจงึพจิารณาพพิากษา 
ยกฟ้องในปีเดียวกนั [10] เหน็ได้ชดัว่าแนวทางการต่อสูด้้วยวิธกีารทางกฎหมายของชาวชุมชนป้อมมหากาฬ 
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุน้ีชาวชุมชนป้อมมหากาฬจึงหันไปใช้วิธีการปรับตัวเพื่ออยู่ ร่วมกับ
สวนสาธารณะซึง่กรุงเทพมหานครจะจดัท าขึน้ในพืน้ทีบ่รเิวณป้อมมหากาฬ 
  2.4 ชุมชนป้อมมหากาฬตัง้แต่ พ.ศ. 2546 : การสนับสนุนจากหลายภาคส่วน 
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  นับตัง้แต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาได้มีหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาช่วยเหลือชุมชน 
มากขึน้ อาทนิักวชิาการในสาขาวชิาต่างๆ นักศกึษา และองคก์รเอกชน ทีใ่ชว้ธิกีารศกึษาความเป็นมาของชุมชน
เพื่อเผยแพร่ให้ภาครฐัและประชาชนทัว่ไปเลง็เหน็ถึงความส าคญัของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะชุมชนโบราณ
ชานพระนครที่มีความเป็นมาสืบเนื่องมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ยังร่วมมือกับชาวบ้าน  
ในการจดัท าโครงการวจิยัเพื่อหาทางออกเพื่อใหช้าวบา้นสามารถอยู่ร่วมกบัโบราณสถานไดเ้ป็นอย่างด ีช่วงเวลา
ดังกล่าวตรงกับที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เข้ารับต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2547  
การด าเนินงานของรัฐในช่วงเวลาน้ีเป็นการท าความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกบัชุมชนป้อมมหากาฬ  
ซึง่เป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ กล่าวคอื ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองเลขาธกิารส านักงานพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ินายกติศิกัดิ ์สนิธุวณิช กรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ลงนามบนัทกึความร่วมมอืดา้น
การพัฒนาโครงการบ้านมัน่คง ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจดัตัง้คณะกรรมการเพื่อดแูลการแกไ้ขปญัหาและลงพืน้ทีป้่อมมหากาฬพบกบัชาวบา้นในวนัที ่24 
สงิหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อรบัฟงัปญัหาและขอ้เสนอแนะของชาวชุมชน โดยกรุงเทพมหานครได้จดัแถลงข่าวขึน้
ภายในชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อประกาศให้ทราบว่าทางกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากรท าการศึกษาวิจัยในประเด็นปญัหาและศึกษาถึงการด ารงอยู่ของชุมชนป้อมมหากาฬ  
โดยนายอภิรกัษ์ โกษะโยธนิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ววิฒัน์ชยั อตัถากร อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ศลิปากร และนายธวชัชยั วรมหาคุณ ตวัแทนชุมชนป้อมมหากาฬ ลงนามร่วมกนั [10] โดยรองศาสตราจารยช์าตร ี
ประกตินนทการ หวัหน้าโครงการวจิยัฯ ไดน้ าเสนอแนวทางการใช้พืน้ทีร่่วมกนัระหว่างชุมชนกบัสวนสาธารณะ 
โดยพืน้ทีป้่อมมหากาฬจะเป็นพืน้ทีส่าธารณะ ชาวบา้นไม่มกีรรมสทิธิท์ีด่นิและมสีทิธิค์ลา้ยผูเ้ช่า จากนัน้จะท าให้
ชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) ชาวบ้านจะใช้เวลาส่วนหนึ่ งมาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นพืน้ทีท่างวฒันธรรม มกีารจดักจิกรรมหมุนเวยีนตามเทศกาล ปรบัปรุงบา้นไมโ้บราณ 4-5 หลงั
ในชุมชน ซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นพิพธิภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยงัจดัระเบยีบบ้านเรือนและสิง่แวดล้อมในชุมชนให้
เรยีบรอ้ย [13] ต่อมาเมื่อพลต ารวจเอกอศัวนิ ขวญัเมอืง เขา้รบัต าแหน่งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผลจากการ
ศกึษาวจิยัทีต่้องการใหร้กัษาชุมชนป้อมมหากาฬไวไ้ดถู้กลม้เลกิไป และหนักลบัมาด าเนินการรือ้ย้ายชุมชนใหม่ 
อกีครัง้  
  2.5 จุดส้ินสุดชุมชนป้อมมหากาฬ : ความขดัแย้งภายในชุมชนช่วงท้ายการต่อสู้ พ.ศ. 
2560 
  ความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัชาวชุมชนป้อมมหากาฬยงัคงด าเนินต่อไป 
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครกลบัมาใช้นโยบายไล่รื้อชุมชนออกจากพืน้ทีเ่พื่อจดัสรา้งสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ 
ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ความขดัแย้งดงักล่าวยงัคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ใน  
พ.ศ. 2560 การต่อสูร้ะยะสุดทา้ยของชาวบา้นด าเนินมาถงึ ชาวบา้นเริม่แตกแยกกนัภายในชุมชนอนัเนื่องมาจาก
ความไม่เป็นธรรมในการเลือกบ้านบางส่วนที่จะอนุรักษ์ไว้อยู่คู่กับชุมชนป้อมมหากาฬต่อไปที่ตัดสินโดย
กรุงเทพมหานคร ท าใหช้าวบา้นส่วนทีเ่หลอืไม่พอใจทีบ่า้นเรอืนของตนต้องถูกรือ้ ความไม่พอใจดงักล่าวน าไปสู่
ความแตกแยกและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มภายในชุมชน ประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ที่มีมาอย่าง
ยาวนานกว่า 25 ปี [14] ส่งผลให้ชาวบ้านกลุ่มแรกยินยอมย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ ในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2560 คนกลุ่มน้ีน าโดยนายพีระพล เหมรตัน์ อดีตรองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ และชาวบ้านจ านวน  
11 ครวัเรือน ซึ่งต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีชาวบ้านบางส่วนย้ายเข้ามาสมทบอีก 10 ครวัเรือน  
รวมเป็น 21 ครวัเรอืน โดยกรุงเทพมหานครเป็นผูด้ าเนินการจดัหาทีพ่กัชัว่คราวใหท้ีบ่า้นอิม่ใจ บรเิวณส านักงาน
การประปาสาขาแมน้ศร ีเขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรุงเทพมหานคร  
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 ส่วนกลุ่มที่เหลืออยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬ น าโดยนายธวชัชยั วรมหาคุณ อดีตประธานชุมชนป้อม
มหากาฬ และนายพรเทพ บูรณบุรเีดช อดตีรองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ (คนใหม่) ยงัคงด าเนินการต่อสูก้บั
ภาครฐัเพื่อรกัษาชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป แต่สถานการณ์ที่ได้รบัแรงกดดนัจากภายนอกทีร่ฐับาลส่งเจ้าหน้าที่
กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในของกรุงเทพมหานครเขา้มาควบคุมชุมชนอย่างเคร่งครดั ประกอบกบักลุ่ม
คนทีย่งัอาศยัอยู่ในชุมชนยงัไดร้บัความกดดนัจากคนกลุ่มแรกทีย่า้ยออกไปอยู่ทีบ่า้นอิม่ใจซึง่กล่าววา่พวกเขาไดร้บั
การดแูลเป็นอย่างดจีากทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ความกดดนัดงักล่าวสง่ผลใหใ้นวนัที ่
25 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นประมาณ 7-8 ครวัเรอืน ซึง่เป็นคนกลุ่มสดุทา้ยทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน
ได้ย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อไปขอเช่าบ้านอยู่ในชุมชนกลัยาณมติร [15] ตัง้อยู่ที่สหกรณ์เคหสถาน 
บา้นมัน่คงกลัยาณมติร จ ากดั เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
 3. ผลกระทบจากการเข้ามาใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬโดยรฐับาลและกรงุเทพมหานคร 
  3.1 ด้านพืน้ท่ี 
  การเปลีย่นแปลงดา้นพืน้ที ่เป็นการเปลีย่นแปลงดา้นทีป่รากฏเด่นชดัมากทีสุ่ด เนื่องจากพืน้ที่ 
ทีเ่คยเป็นทีต่ัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬทีม่มีาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น ถูกน าไปจดัสรา้งเป็นสวนสาธารณะ
แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่มีอายุเก่าแก่สบืเนื่องมาตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 3  
ซึง่ควรแก่การอนุรกัษ์ไว้ไดถู้กรือ้ถอนออกไป เหน็ไดช้ดัจากการรือ้ถอนบา้นเลขที ่99 ภายในชุมชนป้อมมหากาฬ 
โดยบ้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นไม้โบราณอายุ 100 ปี ตัง้อยู่กลางลานชุมชน เป็นพื้นที่กิจกรรมและเป็น 
จุดศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชนที่ได้ถูกรื้อถอนไปในที่สุด โดยกรุงเทพมหานครได้เร่งท าตาม 
แผนแม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรเ์พื่อปรบัปรุงสภาพภูมทิศัน์ของชุมชนป้อมมหากาฬใหเ้ป็น
สวนสาธารณะส าหรบัการพกัผ่อนและการท่องเทีย่วภายในเกาะรตันโกสนิทร์ โดยสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ 
มีพื้นที่ทัง้หมด 4 ไร่ 3 งาน 59.35 ตารางวา รูปแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ 
มจีุดประสงคเ์พื่อเปิดมุมมองดา้นโบราณสถานประเภทป้อมและก าแพงใหโ้ดดเด่นสง่างาม ขณะทีส่ภาพแวดลอ้ม
โดยรอบจะเป็นพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ทางประวตัิศาสตร์  ความส าเร็จจากการสร้าง
สวนสาธารณะบนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬได้บรรลุวตัถุประสงค์ของรฐับาลในด้านส่งเสริม 
การท่องเที่ยว ซึง่กลุ่มผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดนิทางผ่านไป-มา เนื่องจากพืน้ที่สวนสาธารณะ
ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานทีท่่องเทีย่วส าคญั เช่น วดัสระเกศ (ภูเขาทอง) วดัราชนัดดาราม (วดัโลหะปราสาท) และถนน
ราชด าเนินกลาง ท าใหน้กัท่องเทีย่วแวะเขา้มาเทีย่วชมสวนสาธารณะเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมชีาวบา้นทีอ่ยู่
บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการ [16] แต่คนส่วนใหญ่ยงัคงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวนสาธารณะยงัไม่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารสวนสาธารณะอย่างแทจ้รงิ เน่ืองจากพืน้ทีบ่รเิวณป้อมมหากาฬทีม่กี าแพง
ขนาดสงูใหญ่ลอ้มรอบ ท าใหเ้กดิเป็นพืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายต่อการเกดิปญัหาอาชญากรรมในยามค ่าคนื และกลายเป็น
แหล่งมัว่สุมของกลุ่มวยัรุ่นที่ติดยาเสพติด นอกจากนี้ลานกจิกรรมโล่งของสวนสาธารณะยงัขาดอุปกรณ์ในการ 
ออกก าลังกาย โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ อีกจ านวนมาก ท าให้สวนสาธารณะแห่งใหม่นี้  
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งในอนาคตรฐับาลอาจแก้ไขปญัหาด้วยการเพิม่สิง่อ านวยความสะดวก 
และจดันิทรรศการเพื่อใหค้วามรูก้บัคนในชุมชนและบุคคลทัว่ไปมากขึน้  
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ภาพท่ี 2 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ 

  3.2 ด้านวิถีชีวิต 
  หลงัจากการไล่รือ้ชุมชนป้อมมหากาฬเสรจ็สมบรูณ์ในวนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2561 ผลกระทบ
ด้านวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬมีอยู่หลายประการ ประการแรก คือ  
การเปลีย่นแปลงดา้นทีอ่ยู่อาศยั เนื่องจากบา้นเรอืนของชาวบา้นถูกรือ้ถอนออกจากชุมชน ชาวบา้นไดร้บัการจดั
สวสัดิการด้านที่อยู่อาศยัจากกรุงเทพมหานครแต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการปรบัเปลี่ยนวถิีชวีติดัง้เดิม  
จากที่เคยอาศยัอยู่ในชุมชนเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศยัแห่งใหม่ ประการ ต่อมาคือ  
ดา้นอาชพี รองประธานชุมชนป้อมมหากาฬหรอืพีแ่ตได้กล่าวถงึปญัหาดา้นอาชพีว่า “เรือ่งอาชพีกระทบแน่นอน 
เคยหากนิอยู่ใกลก้บับรเิวณป้อมมหากาฬ ตอ้งเดนิทางไกลไปทีน่ัน่ อย่างเจ๊เฮงทีเ่คยขายของช าอยู่ในป้อม ตอนน้ี
มาอยู่ทีน่ีข่ายของไม่ไดเ้พราะมคีนขายอยู่แลว้เดี๋ยวไปแย่งทีเ่ขา ส่วนตวัพีเ่องตกงานแลว้เพราะอาชพีอยู่แถวนัน้” 
[15] เหน็ไดช้ดัว่าการเปลีย่นทีอ่ยู่อาศยัใหม่ไดส้ง่ผลกระทบต่ออาชพีของชาวบา้น เนื่องจากบางคนต้องตกงานหรอื
เปลีย่นสถานทีท่ างาน ซึง่ต้องใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางจากแหล่งอาชพีเดมิกบัทีอ่ยู่อาศยัใหม่ เช่น พ่อคา้ แม่คา้ 
และคนขายพระเครื่องทีต่อ้งปรบัตวัไปคา้ขายยงัแหล่งใหม่เพื่อด ารงชพี นอกจากนี้ การรือ้ชุมชนยงัสง่ผลกระทบท า
ใหอ้าชพีดัง้เดมิของชาวบา้นสญูหายไปในทีสุ่ด เช่น การป ัน้เศยีรพ่อแก่ฤาษี การท ากรงนกเขา และการหลอมทอง 
เป็นตน้ ประการสดุทา้ยคอื ดา้นการศกึษาของเดก็ การยา้ยทีอ่ยู่ใหม่ยงัสง่ผลกระทบต่อการศกึษาของเดก็ในชุมชน 
โดยชาวบ้านกล่าวว่าเมื่อย้ายไปอยู่อาศยัที่แห่งใหม่ เดก็ในชุมชนได้รบัผลกระทบด้านการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม
เพื่อนใหม่ หากเลือกอยู่ที่เดมิอาจเดินทางไปโรงเรยีนโดยใช้ระยะเวลาและระยะทางที่เพิม่มากขึ้นไกลมากขึ้น 
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ทางกรุงเทพมหานครยนืยนักบัทางชาวบ้านว่าจะจดัหาสถานศกึษาของภาครฐัทีใ่กลบ้า้น
ใหก้บัเดก็ในชุมชนทุกคน 
  3.3 ด้านผูค้น 
  ผลกระทบด้านจิตใจของชาวบ้าน นับเป็นปญัหาส าคัญที่เกิดขึ้นหลังจากการไล่รื้อชุมชน 
ป้อมมหากาฬ เมื่อการต่อสูส้ ิน้สุดลงพรอ้มกบัความพ่ายแพ ้ชาวบา้นสญูเสยีทัง้บา้นทีเ่คยอยู่อาศยัมาตัง้แต่เดก็ๆ 
และสูญเสยีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดและความรกัใคร่ปรองดองกนัในชุมชน วิถีชวีิตชุมชนหายไป ครัง้ยงัมีชุมชน 
ป้อมมหากาฬ ชาวบ้านในชุมชนอยู่กบัแบบญาตมิติรที่ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั ดงัค าบอกเล่าของพีแ่ตในชุมชนทีว่่า  
“บางครอบครวัอย่างครอบครวัของพีก่แ็ตกสลาย เมือ่ก่อนมีครอบครวัแต่เมือ่มกีารย้ายบ้านมาอยู่ทีน่ี ่บ้านซึง่มี
ขนาดเล็กและคับแคบท าให้แยกทางกนั พีจ่ ึงเหลือตัวคนเดียว ไม่อยากให้คนสมัภาษณ์เพราะตอนนี้ตกงาน
ครอบครวักแ็ตกแยก จติใจยงัไม่เขม้แขง็พอ” [15] ความกระทบกระเทอืนทางดา้นจติใจของคนในชุมชนปรากฏชดั
จากการค าบอกเล่าของพระธรีชยั วรปญัโญ หรอื พระเก๋ ซึง่เป็นชาวบา้นคนหน่ึงทีเ่กดิและเตบิโตในชุมชนและต่อสู้
เพื่อปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬมาอย่างยาวนาน เมื่อถูกไล่รือ้ชุมชนจงึเกดิผลกระทบทางดา้นจติใจจนกระทัง่เขา้สู่
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ร่มกาสาวพสัตรใ์นพระพุทธศาสนาเพื่อฟ้ืนฟูจติใจใหด้ขี ึน้ ปจัจุบนัคนในชุมชนสว่นใหญ่รวมทัง้ตวัพระเก๋เองยงัคงมี
จติใจทีอ่่อนแอและยงัคงหวนคดิถงึวถิชีวีติในชุมชนป้อมมหากาฬอยู่เสมอ  
 
อภิปรายผลการวิจยั  
 จากการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิชุมชนป้อมมหากาฬ เริ่มต้นขึ้น 
ใน พ.ศ. 2502 อนัเน่ืองมาจากนโยบายการจดัสร้างสวนสาธารณะของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ โดยด าเนินการ
จดัซือ้ทีด่นิบรเิวณชุมชนป้อมมหากาฬ เป็นผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากรและพื้นที ่กล่าวคอื คนกลุ่ม
ใหม่ไดย้า้ยเขา้มาแทนทีผู่อ้ยู่อาศยัเดมิ บา้นทีม่ลีกัษณะเป็นหอ้งเชา้เพิม่มากขึน้จนกลายเป็นชุมชนแออดั นบัตัง้แต่
นัน้เป็นตน้มา รฐับาลไดเ้ขา้มาใชพ้ืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการกรุงรตันโกสนิทร ์พ.ศ. 
2525 เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสนิทร์ครบรอบ 200 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูโบราณสถาน 
อนัได้แก่ ตัวป้อมมหากาฬและก าแพงเมือง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลโครงการ ตามมาด้วยการออก 
พระราชกฤษฎีกาเวนคนืทีด่นิ พ.ศ. 2535 เพื่อน าทีด่นิบรเิวณชุมชนป้อมมหากาฬมาจดัสรา้งสวนสาธารณะเพื่อ 
การท่องเที่ยวและการพกัผ่อน การเวนคนืที่ดนิดงักล่าว ถือเป็นจุดเปลี่ยนทีท่ าให้ชุมชนป้อมมหากาฬกลายเป็น
พืน้ทีแ่ห่งความขดัแยง้นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  
 ความขดัแยง้ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัชาวบา้นด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านไดท้ าการต่อสู ้
ทัง้ทางดา้นกฎหมาย เช่น การยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและองคก์รสทิธมินุษยชน ด้านวฒันธรรม เช่น การจดัท า
พพิธิภณัฑบ์า้นไมโ้บราณ สรา้งตลาดนดัชุมชน พรอ้มทัง้จดัการสมัมนาและจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธ์
ประวตัขิองชุมชน นอกจากนี้ ยงัมอีงคก์รภายนอก อาจารย ์นิสติ และบุคคลทัว่ไปเขา้มาช่วยเหลอื ชาวบา้นในการ
ต่อสูเ้พื่อปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬใหค้งอยู่ต่อไป ทางดา้นกรุงเทพมหานครมคีวามพยายามทีจ่ะรบัฟงัขอ้คดิเหน็
และปรับความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ แต่ต่อมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้น เมื่อ 
นายอภริกัษ์ โกษะโยธนิ ด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั ไดม้กีารลงพื้นทีชุ่มชนเพื่อพบปะและพูดคุยเพื่อปรบั
ความเขา้ใจกบัชาวบา้น พรอ้มกนัน้ีไดม้คี าสัง่ใหม้หาวทิยาลยัศลิปากรจดัท าโครงการวจิยับา้นไมโ้บราณของชุมชน
ป้อมมหากาฬ โดยผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่าชุมชนป้อมมหากาฬมคีวามส าคญัของในฐานะชุมชนชานพระนครที่มี
ความเป็นมาสบืเนื่องตัง้แต่กรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ ควรไดร้บัการอนุรกัษ์ไว ้แต่ทา้ยทีส่ดุ โครงการดงักล่าวไม่ได้
น ามาปรบัใช ้เนื่องจากนโยบายการรือ้ยา้ยชุมชนเพื่อจดัสรา้งสวนสาธารณะป้อมมหากาฬถูกน ากลบัมาใชอ้กีครัง้
เมื่อ พลต ารวจเอกอศัวนิ ขวญัเมอืง ด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการ เนื่องดว้ยนโยบายทีก่ล่าวมาขา้งต้น ประกอบกบั
ความเหนื่อยลา้ของชาวบา้นทีต่่อสูม้านานกว่า 25 ปี สง่ผลใหช้าวบา้นกลุ่มหนึ่งยนิยอมยา้ยออกจากชุมชนในทีส่ดุ 

จากการศึกษาเหน็ได้ชดัว่า การย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬของชาวบ้านที่เคยอยู่อาศยั น ามาสู่
ผลกระทบที่เกดิขึน้ตามมากบัชาวบ้านในหลายด้าน เช่น วถิชีวีติทีเ่ปลี่ยนไปจากเดมิ อาชพีเก่าแก่สูญหาย และ
ผูค้นที่ไดร้บัผลกระทบดา้นจติใจจากความสญูเสยีพื้นทีอ่ยู่อาศยั ด้านสวนสาธารณะป้อมมหากาฬทีส่ร้างขึน้ใหม่
ได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเตม็ที่ ซึง่ทางกรุงเทพมหานคร 
ควรปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีน่ี้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อไป 

 

สรปุผลการวิจยั 
 พื้นที่ที่เคยเป็นที่ตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่มาตัง้แต่สมัย
รตันโกสนิทร์ตอนต้นอนัเนื่องมาจากบรบิททางสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป นับตัง้แต่การขยายตวัของชุมชนในสมยั
รชักาลที ่4 ต่อมาพืน้ทีชุ่มชนถูกปิดลอ้มจากการตดัถนนราชด าเนินในสมยัรชักาลที ่5 แต่การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ยงัคงไวซ้ึง่การมตีวัตนของชุมชนโบราณแห่งนี้ จนกระทัง่รฐับาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ มแีนวคดิทีจ่ะสรา้ง
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สวนสาธารณะบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลที่ต้องการเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา การใชพ้ื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬค่อยๆ เปลีย่นแปลงไป โดย
รฐับาลเริม่เขา้มาใชพ้ืน้ที่นี้มากขึน้ผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเวนคนืทีด่นิ ซึง่ถอืเป็นจุดเปลีย่นที่
ท าใหชุ้มชนป้อมมหากาฬกลายเป็นพืน้ทีแ่ห่งความขดัแยง้นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา โดยเฉพาะความขดัแยง้ภายใน
ชุมชนทัง้ฝา่ยทีย่นิยอมยา้ยออกไปซึง่เป็นคนสว่นใหญ่กบัฝ่ายทีต่อ้งการอยู่ต่อซึง่เป็นคนสว่นน้อย ท าใหเ้ป็นสาเหตุ
หนึ่งทีก่ารต่อสูก้บัภาครฐัมนี ้าหนักน้อย จนทา้ยทีสุ่ดชุมชนแห่งนี้ถูกปิดตวัลงอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2561 พรอ้มๆ 
กบัการเกดิขึน้ของสวนสาธารณะแห่งใหม่ ซึ่งถือเป็นความส าเรจ็ของภาครฐัและสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หลกั
ทีต่ัง้ไวเ้ริม่แรก คอื เพื่อการอนุรกัษ์โบราณสถานและการจดัระเบยีบพืน้ทีป้่อมมหากาฬใหส้วยงามเพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงรตันโกสนิทร์ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครควรค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบั
ชาวบา้นซึง่เคยอาศยัอยู่ในพืน้ทีเ่ดมิ พรอ้มทัง้วางแผนการจดัสวสัดกิารดา้นต่างๆ เช่น ทีอ่ยู่อาศยัแห่งใหม่ อาชพี 
และการศกึษาของเดก็ในชุมชน เพื่อรองรบัชาวบา้นหลงัจากการยา้ยออกจากชุมชนป้อมมหากาฬเดมิ นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครควรรบัฟงัความคิดเหน็จากประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะป้อมมหากาฬด้วย เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีพ่บเหน็ไดว้พิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัความไม่เหมาะสมของสถานที ่รวมทัง้ความปลอดภยัภายใน
สวนสาธารณะ กล่าวคอื พื้นที่บรเิวณป้อมมหากาฬที่มกี าแพงขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบ ท าให้เกิดเป็นพื้นที่เสีย่ง
อนัตรายต่อการเกดิปญัหาอาชญากรรมในยามค ่าคนื และเป็นแหล่งมัว่สมุของกลุ่มวยัรุ่นทีต่ดิยาเสพตดิ นอกจากนี้
ลานกจิกรรมโล่งของสวนสาธารณะยงัขาดอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการออกก าลงักาย โต๊ะ เกา้อี ้และสิง่อ านวยความสะดวก
อื่นๆ ท าให้สวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งทางกรุงเทพมหานครควรค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อยของประชาชนร่วมดว้ย เช่น การปรบัสภาพพืน้ทีใ่ห้ร่มรื่นโดยเพิม่การปลูกต้นไมแ้ละการตกแต่ง
สวนหย่อมที่สร้างบรรยากาศเยน็สดชื่นให้กบัผู้ที่มาพกัผ่อน รวมทัง้จดัให้มแีสงไฟที่ส่องสว่างเพยีงพอในตอน
กลางคืน นอกจากนี้ควรจัดลานกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชนมาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อ
ประโยชน์ใชส้อยของประชาชนไปพรอ้มๆ กบัประโยชน์ดา้นการท่องเทีย่ว 
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บทคดัย่อ 
ดนิบวมตวั (Expansive Soil) คอื ดนิทีม่แีร่ธาตุดนิเหนียว (Clay Mineral) เป็นสว่นผสมในปรมิาณสงู ซึง่จะหดตวั

เมื่อสญูเสยีความชืน้และบวมตวัเมื่อไดร้บัความชืน้  ความชืน้ทีเ่พิม่ขึน้ในดนิอาจเกดิจากปรมิาณฝนทีต่กลงสูด่นิในฤดฝูน 
ท าใหร้ะดบัน ้าใตด้นิสงูขึน้ หรอืเกดิจากน ้าบนผวิดนิทีร่วบรวมจากระบบระบายน ้าของอาคารต่างๆ หรอืเกดิจากน ้าทีร่ ัว่
ออกมาจากท่อใต้ดิน ส่งผลให้เกิดความเสียหายคือ อาคารแตกร้าวเนื่องจากฐานรากเคลื่อนตัวไม่เท่ากัน หรือ 
นดนิเสยีหายเนื่องจากน าดนิบวมตวัมาก่อสรา้ง ซึ่งหากเกดิขึน้แล้วจะก่อให้เกดิความเสยีหายและต้องเสยีค่าใช้จ่าย  
ในการแกไ้ขสงู  

โครงการวจิยันี้ท าการเจาะส ารวจ เกบ็ตวัอย่างดนิในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ และน ามาทดสอบ
คุณสมบตัทิางกายภาพและทดสอบคุณสมบตักิารบวมตวัของดนิ เพื่อน าคุณสมบตัทิางกายภาพมาประเมนิการบวมตวั
ของดินโดยทางอ้อม ซึ่งการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว และเพื่อน าคุณสมบัติ  
การบวมตวัของดนิมาประเมนิการบวมตวัของดนิโดยตรง ซึง่จะประเมนิไดถู้กต้องแม่นย า แต่วธิกีารทดสอบจะยุ่งยาก
และใชเ้วลานานกว่า 

ผลการทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพและทดสอบคุณสมบตักิารบวมตวัของดนิ พบว่าการประเมนิการบวมตวั
ของดนิทางอ้อมโดยใช้คุณสมบตัิทางกายภาพแต่ละดชันี ให้ค่าที่ไม่สอดคล้องไปในทางเดยีวกนั ส่วนการประเมิน  
การบวมตัวของดินโดยตรง โดยใช้ผลการทดสอบการบวมตัวของดินให้ค่าระดับการบวมตัวของดินในบริเวณ  
ทีท่ าการศกึษา อยู่ในระดบั “ต ่า” (Low) ซึง่การประเมนิโดยตรงจะใหผ้ลทีแ่ม่นย ากว่า เนื่องจากเป็นการใชผ้ลการทดสอบ
คุณสมบตักิารบวมตวัของดนิ 
 
ค าส าคญั: ดนิบวมตวั  การประเมนิดนิบวมตวัทางออ้ม  การประเมนิดนิบวมตวัโดยตรง 
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Abstract 
Expansive soils or swelling soils are subsoil that contains high volume of clay mineral. This type of 

soil shrinks when loose of moisture but expands or swells when inundated. The moisture gaining may be from 
groundwater in raining season, runoff from building water collecting system or leakage from under pipe system. 
This effect damages to crack on building wall because the differential movement of foundation which placed 
on expansive soil or embankment failure caused the using of expansive soil as compacted material.  
The repairing of these damages are difficult with high cost.  

This research perform the subsoil investigation and soil sample collecting in area of Meuang district 
of Sakaew province in east part of Thailand. The testing of basic physical properties and swelling test were 
carried out in laboratory. The indirect method to evaluate the degree of expansive soil by consider the index 
properties of physical testing which quick and easy. While the evaluation of expansive soil by direct method 
was depended on swelling test which longer testing duration.  

The testing results of physical properties and swelling test reveal that the indirect method for evaluate 
of expansive soil degree from index properties were different results for each properties. While the evaluation 
by direct method show the degree of expansion in low level. The direct method presents more precise result 
because the swelling test model the behavior of soil expansion when increase the moisture content. 
 
Keywords: Expansive soil, Direct method evaluation, Indirect method evaluation 
 
บทน า 

ดนิบวมตวั (Expansive Soil) คอื ดนิทีม่แีร่ธาตุดนิเหนียว (Clay Mineral) เป็นสว่นผสมในปรมิาณสงู ซึง่จะหดตวั
เมื่อสญูเสยีความชืน้และบวมตวัเมื่อไดร้บัความชืน้  ความชืน้ทีเ่พิม่ขึน้ในดนิอาจเกดิจากปรมิาณฝนทีต่กลงสูด่นิในฤดฝูน 
ท าใหร้ะดบัน ้าใตด้นิสงูขึน้ หรอืเกดิจากน ้าบนผวิดนิทีร่วบรวมจากระบบระบายน ้าของอาคารต่างๆ หรอืเกดิจากน ้าทีร่ ัว่
ออกมาจากท่อใต้ดนิ ส่วนความชื้นที่สูญเสยีไปส่วนใหญ่เกิดจากการระเหยสู่บรรยากาศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมหิรอืความชืน้โดยเฉพาะในฤดแูลง้ 

ดนิบวมตวัสามารถพบไดท้ัว่ไปในลกัษณะภูมปิระเทศต่างๆ บนโลก [1] แต่อาจไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอื
ผลกระทบใดๆหรอือาจไม่มกีารรายงานความเสยีหายมากนกั โดยมบีนัทกึเฉพาะความเสยีหายทีม่ขีนาดใหญ่เท่านัน้ 

ในประเทศไทยมกีารรายงานว่าพบดนิบวมตวัเป็นบางแห่งใน อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุ
หลกัประการหนึ่งที่ท าให้ดินของอ่างเก็บน ้าสูงประมาณ 12 เมตรเกิดการวิบตัิ [2] หากมีการก่อสร้างอาคารหรือ 
สิง่ปลกูสรา้ง โดยมฐีานรากแบบตืน้วางอยู่บนชัน้ดนิบวมตวัหรอืฐานรากเสาเขม็ฝงัอยู่ในชัน้ดนิบวมตวักจ็ะท าใหอ้าคาร
หรอืสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวเกดิความเสยีหายขึน้ โดยการบวมตวัของดนิทีไ่ม่เท่ากนัหรอืความหนาของชัน้ดนิบวมตวั 
ทีไ่ม่เท่ากนั จะท าให้เกดิการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่ของอาคารทีไ่ม่เท่ากนั (Differential vertical movement) ซึ่งจะท าให้
เกดิรอยแตกรา้วของอาคารในกรณีทีเ่ป็นอาคารคอนกรตี หรอืเกดิการโก่งตวัของชิน้สว่นต่างๆ ในกรณีเป็นอาคารเหลก็
รปูพรรณ 
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 ดงันัน้นอกจากจะท าการส ารวจชัน้ดินเพื่อหาความสามารถในการรบัน ้าหนักของชัน้ดินแล้ว ควรจะต้อง 
มกีารตรวจสอบถึงพฤตกิรรมและประเมนิถึงการเกดิการบวมตวัของชัน้ดนิในบรเิวณทีจ่ะท าการก่อสรา้งด้วย เพื่อให้
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งสามารถใชง้านไดอ้ย่างมัน่คงและปลอดภยั 

ลกัษณะของดินบวมตวั (Characteristic of Expansive Soil) 
ดนิบวมตวั (Expansive Soil or Swelling Soil) สว่นใหญ่แลว้จะเกดิในดนิเหนียว ทีม่สีว่นประกอบของแร่ธาตุ

ดนิเหนียว (Clay Minerals) อยู่ในกลุ่มของมอนต์โมรลิโอไนต์ (Montmoril-lonite) ดินประเภทนี้จะมีการเพิม่ขึ้นของ
ปรมิาตรเมื่อมนี ้าในมวลดนิ หรอืความชืน้ในมวลดนิเพิม่มากขึน้ และหดตวัในปรมิาณทีส่งูเมื่อแหง้ หรอืน ้าและความชืน้
ในมวลดนิลดลง จนท าใหเ้กดิรอยแตกระแหงทีผ่วิหน้าของมวลดนิ พบว่าดนิประเภทนี้จะมคี่าดชันีความเป็นพลาสตกิสงู 
(High Plasticity Index) ส่วนใหญ่แลว้จะมสีเีขม้ ไดแ้ก่ สเีทา สเีทาเขม้ สนี ้าตาลปนเทา จนถงึสเีกอืบด าเขม้ การจ าแนกดนิ
ประเภทนี้เบือ้งตน้ในสนาม คอืการสงัเกตรอยแตกระแหงทีเ่กดิในหน้าแลง้ ความกวา้งของรอยแตกอาจกวา้งถงึ 20 มลิลเิมตร 
หรอืมากกว่า ในขณะที่ในฤดูฝน ที่ดนิมคีวามชื้นตลอดเวลา ดนิประเภทนี้จะมคีวามเหนียวและใช้มอืบดิให้แยกกนั  
เป็นกอ้นเลก็ๆ ไดย้าก 

แร่ธาตุดนิเหนียวในกลุ่มมอนตโ์มรลิโอไนต์ มลีกัษณะการจดัเรยีงตวัของแผ่นเตตระฮดีรอนกบัแผ่นอ๊อกตะฮดีรอน
จะมลีกัษณะเดยีวกบัแร่ธาตุดนิเหนียวในกลุ่มอลิไลต์ (Illite) คอื แผ่นอ๊อกตะฮดีรอนหนึ่งแผ่นอยู่ตรงกลาง ประกบดว้ย
แผ่นเตตระฮดีรอนสองแผ่นดา้นนอก เพยีงแต่ระหว่างอนุภาคทีม่าซอ้นทบักนัไม่มโีพแทสเซยีมไอออน (Potassium ion) 
มาช่วยยดึเหนี่ยวไว้ จงึท าให้โมเลกุลของน ้าสามารถเขา้มาแทรกระหว่างชัน้ได้ง่าย ดงันัน้แร่ธาตุดนิเหนียวในกลุ่ม
มอนตโ์มรลิโอไนตน์ี้ จงึสามารถขยายตวั (Expand or Swell) ไดส้งูเมื่อไดร้บัความชืน้เพิม่ขึน้ 

การประเมินความสามารถในการบวมตวัของดิน 
การประเมนิความสามารถหรอืโอกาสในการจะเกดิการบวมตวัของดนิ ในบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง หรอืบรเิวณ

ทีจ่ะน าดนิไปใชเ้ป็นวสัดุก่อสรา้ง เป็นปญัหาทีส่ าคญัและเกีย่วโยงไม่ถงึการเลอืกวธิ ีและขัน้ตอนในการก่อสรา้ง [3-4] 
ในช่วงเริม่ตน้ทีเ่ริม่มกีารสงัเกตเหน็ถงึปญัหาน้ี อาจจะยงัไม่มทีฤษฏมีารองรบัมากนกั การพจิารณาว่าชัน้ดนิจะมปีญัหา
ดนิบวมตวัหรอืไม่ จะใชก้ารสงัเกตและการส ารวจเบือ้งต้น (Visual Identification) เช่น การสงัเกตส่วนประกอบของเนื้อดนิ 
(Soil Composition) โครงสรา้งของเน้ือดนิ (Soil Texture) ส ี(Color) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) น ามาพจิารณาร่วมกบั
ลกัษณะทางธรณีวทิยาในบรเิวณนัน้ เช่น การกดักร่อนของหนิและดนิ การตกตะกอน สภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ 
ปรมิาณฝน และการไหลของน ้าในพืน้ที ่ 

ต่อมาเมื่อมกีารศกึษาเพิม่มากขึน้ จงึศกึษาลกึลงไปถงึส่วนประกอบของอนุภาคเมด็ดนิ กลุ่มโครงสรา้งของ
อนุภาคดิน และคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการเกิดการบวมตัวของดิน  
โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าดชันีคุณสมบตัทิางธรณีเทคนิค เช่น ค่าอตัเตอรเ์บริก์ลมิติ (Atterberg’s Limits) หน่วยน ้าหนัก 
(Unit Weight) การกระจายตัวของเม็ดดิน (Grain soil distribution) และการทดสอบอื่นๆ ที่ตรวจวดัความสามารถ 
ในการเปลีย่นแปลงปรมิาตรของดนิโดยตรง เมื่อได้รบัความชืน้ เช่น การทดสอบการบวมตวัของดนิ (Swelling Test) 
ในเครื่องมอืทดสอบการอดัตวัคายน ้าของดนิ (Oedometer) การทดสอบ Coefficient of Linear Extensibility (COLE) 
การตรวจสอบสว่นประกอบของแร่ธาตุดนิเหนียวทีม่ผีลต่อการขยายตวัของดนิ โดยวธิ ีX-Ray Diffraction (XRD) 

จากวธิทีดสอบความสามารถในการเกดิการบวมตวัของดนิวธิต่ีางๆ สามารถจ าแนกการประเมนิการบวมตวั
ของดนิออกไดเ้ป็น 2 วธิหีลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. การประเมนิการบวมตวัของดนิทางออ้ม (Indirect Method) 
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2. การประเมนิการบวมตวัของดนิโดยตรง (Direct Method) ซึ่งแต่ละวธิใีนการประเมนิการบวมตวัของดนิ  
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

การประเมินการบวมตวัของดินทางอ้อม (Indirect Method) 
การประเมินการบวมตัวของทางอ้อม ( Indirect Method) จะพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งมีส่วน 

ที่สัมพันธ์กับการบวมตัวของดิน และจับคู่ความสัมพันธ์กับปริมาณการบวมตัวที่เกิดขึ้น โดยใช้การสังเกต  
จากประสบการณ์และลองผิดลองถูก (Empirical) หรือใช้ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณสมบตัิทางภายภาพกบัปริมาณ 
การบวมตัวในเชิงคณิตศาสตร์ ที่สมัพนัธ์กนัในเชิงของสมการหรือกราฟ คุณสมบตัิทางกายภาพที่นิยมใช้กนับ่อย 
เน่ืองจากวธิทีดสอบง่ายและไม่ยุ่งยากมากนัก เช่น ความหนาแน่นของดนิ อตัเตอรเ์บริก์ลมิติ และปรมิาณของเมด็ดนิ  
ทีผ่่านตะแกรงเบอร ์200  

วิธีการประเมินการบวมตัวของดินทางอ้อม (Indirect Method) ใช้ผลการทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพ 
(Physical Properties) หรือคุณสมบตัิดชันี (Index Properties) ของตัวอย่างดิน ได้แก่ ปริมาณของดินเม็ดละเอียด 
ที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200 หรือปริมาณดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (Percent Finer than Sieve #200) 
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2488, ขีดจ ากัดเหลว (Liquid Limit) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4959 และ 
ค่าการตอกทดสอบแบบมาตรฐาน (SPT-N Value) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1586 ดังแสดงในตารางที่ 1  
ซึ่งเปรยีบเทยีบระดบัการบวมตวักบัคุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบตัิดชันีของตวัอย่างดิน จากการศกึษาของ 
Holtz และ Gibbs [5] 

 
ตารางท่ี 1 การประเมนิการบวมตวัจากคุณสมบตัทิางกายภาพและคุณสมบตัดิชันี [5] 

Data from index tests ระดบัการบวมตวั  
(Degree of swelling) % finer than #200 ; % Liquid limit ; % N-value 

> 95% > 60% > 30 สงูมาก (Very High) 
60% - 95% 40% - 60% 20 - 30 สงู (High) 
30% - 60% 30% - 40% 10 - 20 ปานกลาง (Medium) 

< 30% < 30% < 10 ต ่า (Low) 

 
การประเมินการบวมตวัของดินโดยตรง (Direct Method) 
การประเมนิการบวมตวัโดยทางตรง (Direct Method) จะเป็นการทดสอบหาปรมิาตรทีเ่พิม่ขึน้โดยตรงของดนิ 

เมื่อได้รบัแรงดนัและความชื้นที่มากขึ้น เป็นการจ าลองสภาพในธรรมชาติ เมื่อดนิได้รบัแรงกดทบัจากด้านบนและ  
มคีวามชืน้เพิม่ขึน้ ไม่ว่าจากน ้าใตด้นิทีเ่พิม่ขึน้-ลดลงตามฤดกูาล หรอืน ้าผวิดนิทีเ่กดิจากการปรบัปรุงสภาพพืน้ที ่เช่น 
น ้าผวิดนิจากถนน พืน้คอนกรตี หรอืหลงัคาของอาคาร จากนัน้วดัปรมิาตรทีเ่พิม่ขึน้และเปรยีบเทยีบกบัปรมิาตรเริม่ตน้ 

วธิีการประเมินการบวมตัวของดินโดยตรง เป็นการทดสอบการบวมตัวของตัวอย่างโดยตรง ว่าหลงัจาก 
ทีไ่ดร้บัความชืน้เพิม่เขา้ไป ตวัอย่างดนิจะเกดิการบวมตวัเพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด โดยท าการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM D4546 (Standard Test Method for One Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils) 
การจ าแนกความสามารถในการเกดิการบวมตวัของตวัอย่างดนิ จากผลการศกึษาของ Holtz และ Gibbs [5] ดงัแสดง
ในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ระดบัการบวมตวัของดนิ จากผลการทดสอบการบวมตวั [5] 

เปอรเ์ซน็ตก์ารบวมตวัจากผลการทดสอบ ระดบัการบวมตวั (Degree of swelling) 
> 10% สงูมาก (Very High) 

5% - 10% สงู (High) 
1% - 5% ปานกลาง (Medium) 

< 1% ต ่า (Low) 
 
การทดสอบการบวมตวัของดนิ ใชเ้ครื่องมอืชุดเดยีวกบัการทดสอบการยุบอดัตวัคายน ้าของดนิ (Oedometer 

Apparatus) โดยการเตรยีมตวัอย่างดนิทีไ่ดจ้ากการส ารวจเจาะเกบ็ตวัอย่างลงในวงแหวนบรรจุดนิ วดัความหนาเริม่ตน้
ของตวัอย่าง ใสน่ ้าหนักเพื่อเพิม่แรงดนัใหก้บัตวัอย่าง อย่างน้อย 1kPa กระท าบนตวัอย่าง วดัความสงูของตวัอย่างทีล่ดลง
จนไม่มกีารยุบตวัเพิม่ขึน้อกี จากอตัราส่วนช่องว่างเริม่ตน้ หรอืความสงูของตวัอย่างเริม่ตน้ (e0 or h0) หลงัจากทีไ่ดร้บั
น ้าหนักกดทับเริ่มต้น (Seating Pressure) จนตัวอย่างเกิดการยุบตัวลงไปจนไม่เกิดการยุบตัวเพิ่มเติมอีก จนถึง
อตัราสว่นช่องว่างหรอืความสงูของตวัอย่างหลงัจากทีต่วัอย่างเกดิการบวมตวั จนไม่เกดิการบวมตวัเพิม่อกี (ese or hse) 
ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงความสนัพนัธร์ะหว่างเวลา-การบวมตวั ในการทดสอบการบวมตวัของดนิ [6] 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก ่
1. ศกึษาพฤตกิรรมและคุณสมบตัขิองดนิบวมตวัในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
2. ประเมนิการบวมตวัของชัน้ดนิเหนียวในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
โครงการวิจยัเรื่อง ดินบวมตัวและประเมินการบวมตัวของดินในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแก้วนี้  

มขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเพื่อใหโ้ครงการวจิยัประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
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1. รวบรวมขอ้มลูของการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและทฤษฎทีางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนิบวมตวั 
2. ท าการเจาะส ารวจและเกบ็ตวัอยา่งดนิเหนียว จ านวน 3 หลุมในพืน้ที ่3 ต าบล ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ 
3. ทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการบวมตวัของดนิตวัอย่างทีไ่ดร้บัการเจาะส ารวจ

และเกบ็ตวัอย่าง 
4. ประเมนิการบวมตวัของดนิของดนิจากคุณสมบตัทิางกายภาพและผลการทดสอบการบวมตวั (Swelling test) 

โดยในแต่ละขัน้ตอน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา 
ในขัน้ตอนนี้เป็นการรวบรวมขอ้มูลการศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ องคป์ระกอบและส่วนประกอบ

ของแร่ธาตุของดนิบวมตวั การเปลีย่นแปลงของปรมิาตรเมื่อมวลดนิมกีารเปลีย่นแปลงความชืน้ในมวลดนิ การจ าแนก
การบวมตวั การจ าแนกการบวมตวัของดนิจากดชันีคุณสมบตัต่ิางๆ การพบิตัขิองสิง่ปลกูสรา้งเน่ืองมาจากการบวมตวั
ของดนิทัง้ในและต่างประเทศ  

ขัน้ตอนการเจาะส ารวจและเกบ็ตวัอย่าง 
การเจาะส ารวจชัน้ดนิในพืน้ทีท่ าการวจิยั ท าการเจาะส ารวจจ านวน 3 หลุม ในพืน้ที ่3 ต าบลในเขต อ.เมอืง 

จงัหวดั สระแก้ว ซึ่งการเจาะส ารวจและเก็บตัวอย่างจะท าตามมาตรฐาน ASTM D420 (Standard Guide to Site 
Characterization for Engineering Design and Construction Purposes), ASTM D1452 (Standard Practice for Soil 
Investigation and Sampling by Auger Borings), ASTM D1586 (Standard Test Method for Penetration Test and 
Split-Barrel Sampling of Soils), ASTM D1587 (Standard Practice for Thin-Walled Tube Geotechnical Sampling 
of Soils), ASTM D2488 (Standard Practice for Description and Identification of Soils) โดยท าการเกบ็ตวัอย่างทุกๆ 
1.50 เมตรตัง้แต่ระดบัผวิดนิดา้นบนลงไปจนถงึความลกึทีเ่ป็นชัน้ดนิแขง็ ซึง่ไม่สง่ผลกระทบต่อการบวมตวัของดนิแลว้ 

ขัน้ตอนการทดสอบคณุสมบติัทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบวมตวัของดิน 
น าตวัอย่างดนิทีท่ าการเกบ็ตวัอย่างไดม้าทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์คุณสมบตัขิองตวัอย่างดนิ

ที่ท าการทดสอบประกอบด้วย Atterberg’s Limits ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4959, Soil Classification ตาม
มาตรฐาน ASTM D2488, Specific Gravity ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D854, การทดสอบการบวมตวั (Swelling 
Test) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4546 

ขัน้ตอนการประเมินการบวมตวัของดินจากคณุสมบติัทางกายภาพและผลทดสอบการบวมตวั 
การประเมินความสามารถในการบวมตัวของดิน จะพิจารณาจากค่าดัชนีการบวมตัวของดิน ที่ได้จาก 

การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพของดนิประกอบกบัผลการทดสอบการบวมตวั (Swelling Test) 
จากผลการศกึษาของ Holtz และ Gibbs [5] เพื่อประเมนิความสามารถในการบวมตวัของชัน้ดนิในระดบัความลกึต่างๆ 
ที่เป็นดนิเหนียว ว่าเมื่อได้รบัความชื้นเพิม่ขึน้การบวมตวัที่เกดิตามมาจะส่งผลกระทบต่อสิง่ปลูกสร้างที่อยู่ด้านบน 
ในบรเิวณดงักล่าวหรอืไม่ 
 
ผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ไดท้ าการเจาะส ารวจและเกบ็ตวัอย่างชัน้ดนิ ใน 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
1. ภายในบรเิวณวดัท่าระพา ต.ศาลาล าดวน อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
2. ภายในบรเิวณวดัประชาสามคัค ีต.ท่าเกษม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
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3. ภายในบรเิวณวดัราษฎรน์ิมติร ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
ซึ่งเป็นบรเิวณที่คดัเลือกจากการศกึษาเบื้องต้น ว่ามชีัน้ดินเหนียวกระจายตวัอยู่ เน่ืองจากปญัหาดินบวม 

จะเกดิในชัน้ดนิเหนียว ซึง่จะเกดิการตกตะกอนในบรเิวณทีร่าบลุ่ม ในบรเิวณดา้นล่างของเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ 
สว่นพืน้ทีด่า้นบนเป็นเขตภูเขา ไม่พบการกระจายตวัของชัน้ดนิเหนียว อกีทัง้พืน้ทีบ่รเิวณดา้นล่างดงักล่าวยงัเป็นเขต  
ทีม่ปีระชากรหนาแน่น ซึง่หากเกดิปญัหาดนิบวมตวัแลว้จะส่งผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ โดยต าแหน่งที่ได้รบั 
การเจาะส ารวจและเกบ็ตวัอย่าง แสดงดงัแผนทีใ่นภาพที ่2 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนทีแ่สดงพืน้ที ่อ.เมอืง จ.สระแกว้ และต าแหน่งทีท่ าการเจาะส ารวจและเกบ็ตวัอย่างดนิ 

 
ผลการเจาะส ารวจและทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพของทัง้ 3 ต าแหน่ง สามารถสรุปผลการเจาะส ารวจและ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชัน้ดินได้แก่ ค่าความชื้นตามธรรมชาติ (wn), ค่าขีดจ ากัดพลาสติก (PL),  
ค่าขดีจ ากดัเหลว (LL), ค่าการตอกทดสอบแบบมาตรฐาน (SPT-N value), ค่าเปอร์เซ็นต์ของดินเม็ดละเอียดกว่า
ตะแกรงเบอร ์200 (% finer than #200), ตามตารางที ่3 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการเจาะส ารวจชัน้ดนิและคุณสมบตัทิางกายภาพของชัน้ ทัง้ 3 หลุมเจาะ 
หลุมเจาะ BH-1 ภายในบริเวณวดัท่าระพา ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 
ความลกึ (ม.) ลกัษณะชัน้ดนิและคุณสมบตั ิ

0.00 – 2.50 
2.50 – 5.00 
 
5.00 – 12.45 

ชัน้ดนิถมลกูรงั สภาพแน่นมากสนี ้าตาล จดัเป็นดนิในกลุ่ม SM มคี่า SPT=40-50 ครัง้ต่อฟุต 
ชัน้ดนิเหนียวสภาพแน่น สนี ้าตาล มคี่า wn=20.12% - 22.58%, ค่า SPT=18-21 ครัง้ต่อฟุต, % 
finer than #200=89.27%, ค่า PL=14.1% และค่า LL=28.26% จดัเป็นดนิในกลุ่ม CL 
ชัน้ดนิเหนียวแขง็มาก สนี ้าตาลปนเทามคี่า wn=12.85% - 16.29%, ค่า SPT=46-50 ครัง้ต่อฟุต, 
ค่า PL=13.31% - 14.83% และค่า LL=24.16% - 26.35% จดัเป็นดนิในกลุ่ม CL 

หลุมเจาะ BH-2 ภายในบริเวณวดัประชาสามคัคี ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 
ความลกึ (ม.) ลกัษณะชัน้ดนิและคุณสมบตั ิ

0.00 – 2.50 
 
2.50 – 5.00 
 
5.00 – 10.95 

ชัน้ดนิเหนียว สภาพแน่น สนี ้าตาล wn=26.03% - 27.87% จดัเป็นดนิในกลุ่ม CL มคี่า SPT=16-
19 ครัง้ต่อฟุต, ค่า PL=17.76% , ค่า LL=32.41% 
ชัน้ดนิเหนียวสภาพแน่นมาก สนี ้าตาลปนเทา wn=15.74% - 17.49% มคี่า SPT=32-44 ครัง้ต่อ
ฟุต, % finer than #200=63.28%, มคี่า PL=14.53%, ค่า LL=27.16% จดัเป็นดนิในกลุ่ม CL 
ชัน้ดนิเหนียวสภาพแขง็มาก สนี ้าตาลปนเทา wn=14.72% – 18.26%, มคี่า SPT=50 ครัง้ต่อฟุต
, มคี่า PL=14.01% – 14.41% , ค่า LL=28.59% – 30.26% จดัเป็นดนิในกลุ่ม CL 

หลุมเจาะ BH-3 ภายในบริเวณวดัราษฎรนิ์มิตร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 
ความลกึ (ม.) ลกัษณะชัน้ดนิและคุณสมบตั ิ

0.00 – 2.50 
 
2.50 – 3.50 
 
3.50 – 6.00 
 
6.00 – 12.50 

ชัน้ดนิทรายปนตะกอนทรายสภาพแน่น กระจายตวัไม่ด ีสนี ้าตาลปนเทา มกีรวดปนเลก็น้อย 
wn=8.47% - 10.25%, มคี่า SPT=36-48 ครัง้ต่อฟุต จดัเป็นดนิในกลุ่ม SP-SM 
ชัน้ดนิเหนียวสภาพแน่น สนี ้าตาลปนเทา wn=28.76% – 29.11%, มคี่า SPT=16–20 ครัง้ต่อฟุต
, % finer than #200=84.27%, มคี่า PL=18.58%, ค่า LL=32.19% เป็นดนิในกลุ่ม CL 
ชัน้ดนิเหนียวสภาพแน่นมาก สนี ้าตาลปนเทา wn=12.85% – 14.75%, มคี่า SPT=29–50 ครัง้
ต่อฟุต, มคี่า PL=12.84%, ค่า LL=21.43% เป็นดนิในกลุ่ม CL 
ชัน้ดนิทรายสภาพแน่น สนี ้าตาลปนเทา มกีรวดปนเลก็น้อย wn=11.37% – 15.58%, มคี่า 
SPT=31-50 ครัง้ต่อฟุต จดัเป็นดนิในกลุ่ม SM 

 
ผลการทดสอบการบวมตวัของตวัอย่างดิน (Swelling Test) 
การทดสอบการบวมตัวของตัวอย่างดิน ท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4546 (Standard Test 

Method for One Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils) โดยท าการทดสอบตามวิธีที่ 1 
(Method A) เพื่อหาความสามารถในการเกดิการบวมตวัของตวัอย่างดนิ จากอตัราส่วนช่องว่างเริม่ต้น หรอืความสูง
ของตวัอย่างเริม่ตน้ (e0 or h0) หลงัจากทีไ่ดร้บัน ้าหนกักดทบัเริม่ต้น (Seating Pressure) จนตวัอย่างเกดิการยุบตวัลงไป
จนไม่เกดิการยุบตวัเพิม่เตมิอกี จนถึงอตัราส่วนช่องว่างหรอืความสงูของตวัอย่างหลงัจากทีต่วัอย่างเกดิการบวมตวั  
จนไม่เกดิการบวมตวัเพิม่อกี (ese or hse) ผลการทดสอบการบวมตวัของตวัอย่างดนิ จาก 3 สถานทีท่ีไ่ดเ้จาะส ารวจและ
เกบ็ตวัอย่างขึน้มา แสดงดงัในตารางที ่4 และกราฟในภาพที ่3 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบการบวมตวัของตวัอย่างดนิ 3 สถานที ่

สถานที ่
ความสงู

เริม่ตน้ (h0)  
; cm 

ความสงู
หลงัจากเกดิ
การบวมตวั 
(hse) ; cm 

เปอรเ์ซน็ต์
การบวมตวั 

; % 

1. ภายในบรเิวณวดัท่าระพา ต.ศาลาล าดวน อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
2. ภายในบรเิวณวดัประชาสามคัค ีต.ท่าเกษม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
3. ภายในบรเิวณวดัราษฎรน์ิมติร ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 

2.365           
2.348 
2.335 

2.396           
2.377 
2.367 

0.92%          
0.87% 
0.96% 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงกราฟการบวมตวัเทยีบกบัเวลา ของตวัอย่างดนิทัง้สามตวัอย่าง 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการเจาะส ารวจ, ทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพ และทดสอบคุณสมบตักิารบวมตวัของตวัอย่างดนิ 

สามารถประเมนิลกัษณะการบวมตวัของดนิได ้2 วธิดีงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ คอื วธิปีระเมนิจากคุณสมบตัทิางกายภาพหรอื
คุณสมบัติดัชนี เป็นวิธีการประเมินการบวมตัวของดินทางอ้อม ( Indirect Method) และวิธีประเมินจากคุณสมบัติ 
การบวมตวัของดนิโดยตรง เป็นวธิกีารประเมนิการบวมตวัของดนิโดยตรง (Direct Method) ผลการทดสอบคุณสมบตัิ
ทางกายภาพและคุณสมบตัิดชันี ของตัวอย่างที่ได้จากการเจาะส ารวจและเก็บตัวอย่าง บริเวณที่ท าการศึกษาทัง้  
3 ต าแหน่ง แสดงในตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 คุณสมบตัทิางกายภาพและคุณสมบตัดิชันีบรเิวณทีท่ าการศกึษา 

สถานที่ 
ระดบัความ
ลกึของ
ตวัอยา่ง 

% finer 
than #200 

Liquid 
limit 

N-value 

1. ภายในบรเิวณวดัท่าระพา ต.ศาลาล าดวน อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
2. ภายในบรเิวณวดัประชาสามคัค ีต.ท่าเกษม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
3. ภายในบรเิวณวดัราษฎรนิ์มติร ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 

3.00-3.50m           
1.50-2.00m 
3.00-3.50m           

89.27%          
63.28% 
84.27% 

28.26%          
32.41% 
32.19% 

18          
18 
20 
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เมื่อเปรยีบเทยีบการบวมตวัของดนิจากคุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบตัิดชันี ในตารางที่ 5 จะพบว่า 
แต่ละคุณสมบตัอิยู่ในระดบัขัน้ของการบวมตวัทีไ่ม่เท่ากนั ไดแ้ก่ เมื่อพจิารณาจากปรมิาณดนิเมด็ละเอยีดทีม่ขีนาดเลก็
กว่าตะแกรงเบอร์ 200 ของทัง้สามตัวอย่างจะอยู่ในระดับการบวมตัวจะอยู่ในระดับสูง (High) หากพิจารณาจาก 
ค่าขีดจ ากัดเหลว ระดับการบวมตัวของทัง้สามตัวอย่างจะอยู่ในระดับต ่ าถึงปานกลาง (Low to medium) และ 
หากพิจารณาจากค่าการตอกทดสอบมาตรฐาน ระดบัการบวมตวัจะอยู่ในระดบัปานกลางถึงสูง (Medium to High) 
ดงันัน้การประเมนิการบวมตวัของดนิโดยคุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบตัิดชันี  ให้ระดบัการบวมตวัไม่ชดัเจน 
อาจจะตอ้งพจิารณาใชว้ธิกีารทดสอบอื่นๆ ทีล่ะเอยีดกว่านี้ร่วมดว้ย 

ในขณะทีว่ธิปีระเมนิจากคุณสมบตักิารบวมตวัของดนิโดยตรง เป็นการทดสอบความสามารถในการเกดิการ
บวมตวัของดนิของทัง้สามตวัอย่าง มเีปอรเ์ซน็ตก์ารบวมตวัเมื่อไดร้บัความชืน้เพิม่ เท่ากบั 0.92%, 0.87% และ 0.96% 
ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกบัระดบัการบวมตวัของดินในตารางที่ 2 สามารถประเมนิได้ว่า ดินจากบริเวณที่เก็บ
ตวัอย่างมาทดสอบนี้ มรีะดบัการบวมตวัต ่า (Low) ถงึแมว้่าจะอยู่ในสถานะทีไ่ดร้บัความชืน้เพิม่ขึน้ตลอดเวลา 
 
สรปุผลการวิจยั 

การประเมนิการบวมตวัของดนิทางออ้ม จากผลการทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพทัง้ 3 ดชันีของตวัอย่างดนิ 
พบว่าดชันีทัง้ 3 ค่าใหร้ะดบัการบวมตวัของดนิแตกต่างและไม่สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนักนั ดงันัน้ในบรเิวณนี้
อาจไม่สามารถท าการประเมนิการบวมตวัของดนิโดยทางออ้มได ้ตอ้งใชก้ารทดสอบทีว่ดัการบวมตวัของดนิโดยตรง 

สว่นผลการประเมนิการบวมตวัของดนิโดยตรง จากผลการทดสอบการบวมตวัของดนิ (Swelling Test) พบว่า
ค่าเปอร์เซ็นต์การบวมตวัมคี่าน้อยกว่า 1% ทัง้ 3 แห่ง ดงันัน้ความสามารถในการเกิดการบวมตวัอยู่ในระดบั “ต ่า” 
(Low) ซึ่งหมายความว่า หากมีการก่อสร้างอาคารและฐานรากวางอยู่บนชัน้ดนินี้ เมื่อชัน้ดนิได้รบัความชื้นเพิม่ขึ้น 
อาจจะมาจากระดับน ้าใต้ดินหรือน ้าผิวดินก็ตาม ชัน้ดินในบริเวณดังกล่าวก็จะเกิดการบวมตัวต ่า ท าให้ฐานราก  
เกิดการเคลื่อตัวขึ้นน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างด้านบน หรือหากเป็นกรณีน าดินชัน้นี้ไปใช้เป็นวัสดุ  
ในการก่อสรา้ง เมื่อชัน้ดนิไดร้บัความชืน้ทีเ่พิม่ขึน้กจ็ะไม่ท าใหด้นิในชัน้น้ีเกดิการบวมตวัสงูเช่นเดยีวกนั 

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รบัส าหรบัด าเนินการโครงการวิจยันี้มีจ ากดั จึงสามารถเจาะส ารวจชัน้ดินและ  
เก็บตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ที่ท าการศึกษาวิจัยได้เพียง 3 ต าแหน่ง แต่ถือว่าสามารถเป็นตัวแทนส าหรบัพื้นที่นี้ได้ 
เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศเป็นพืน้ทีร่าบลุ่ม ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทางลกัษณะภูมปิระเทศมากนัก ดงันัน้สภาพชัน้ดนิ
ในบรเิวณน้ีจงึมสีภาพใกลเ้คยีงกนัทัง้บรเิวณ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยันี้ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ าปี 2557 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Wiggins, J.H.  (1976).  Natural hagards, an unexpected building loss assessment.  Technical report  

No.1246, J.H. wiggins Co.  Redondo Beach.  California. USA. 
[2] Pornpot Tanseng.  (2007).  Effect of swelling and Shrinkage of Compacted Expansive clay on Shallow 

Foundation.  In Proceeding of the 12th National Conference of Civil Engineering, 2007.  P. 59-64. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1196 
 

[3] Van Der Merwe, D. H.  (1964).  The prediction of heave from the  plasticity index and percentage clay 
fraction of soil.  In South African Institute of Civil Engineers, vol.6.  pp. 103-107. 

[4] Hamilton, J. J.  (1977).  Foundations on swelling or shrinking sub-soils.  Canadian Building Digest.  
Retrieved December 26, 2006, from http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd184_e.html  

[5] Holtz, W.G.; and Gibbs, H.J.  (1956).  Engineering properties of expansive clays.  In Transactions of the 
American Society of Civil Engineers, 121.  pp. 641 –663. 

[6] Sudhakar M. Rao.  (2006).  Identification and classification of expansive soils.  Civil Engineering, Taylor & 
Francis Group.  London.  UK. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1197 
 

SWURES13-159 การศึกษาเทคนิคการเขียนภาพศิลปะถ า้เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑไ์ลฟ์สไตล ์
A STUDY OF CAVE ART DRAWING TECHNIQUES FOR DESIGN LIFESTYLE PRODUCT 
 

เมธาสิทธิ ์ไชยหงษ์* 
Methasit Chaihong* 

 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

Faculty of Fine Art, Srinakharinwirot University. 
 

*Corresponding author, E-mail: methasit.remote@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้าเพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษา

เทคนิคการเขยีนแบบภาพศลิปะถ ้า 2. เพื่อสอดแทรกเรื่องราวสตัวใ์กลส้ญูพนัธุโ์ดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคการเขยีนภาพ
ศลิปะถ ้า 3. เพื่อออกแบบผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตล ์โดยมแีรงบนัดาลใจจากภาพศลิปะถ ้ามกีระบวนการวจิยัคอืการรวบรวม
ขอ้มูล วธิกีารทดลองเทคนิค แนวคดิและวธิกีารท า ขอ้ก าหนดในการออกแบบทัง้วสัดุและกระบวนการท า รวมไปถึง
การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า และสดุทา้ยคอืการออกแบบเพื่อต่อยอดผลงาน 

ผลที่ได้จากการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ผลทางการศกึษาขอ้มูลของเทคนิคการเขยีนภาพ
ศลิปะถ ้า ขอ้มูลสตัวท์ีถู่กคุกคามและมคีวามเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ในประเทศไทยทีไ่ด้มาน าไปสู่การต่อยอดในขัน้ตอน
การทดลองเทคนิคการเขียนภาพศิลปะถ ้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้
ผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นสตัว์ที่ถูกคุกคามเมื่อใช้แล้วรู้สกึถึงการรณรงค์และตระหนังถึงสตัว์และถ่ายทอดออกมา 
ผ่านการเขยีนภาพศลิปะถ ้าในรปูแบบปจัจุบนั 
 
ค าส าคญั: การเขยีนแบบภาพศลิปะถ ้า  สตัวท์ีถู่กคุกคาม  สตัวท์ีเ่สยีงต่อการสญูพนัธุ ์ ผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตล ์ 
 

Abstract 
The study of cave art drawing techniques for lifestyle product design was aimed to study cave art and 

threatened and endangered animals art drawing techniques that inspired by ancient people. The main research 
process are collected data such as experimental techniques, concepts, making methods and design 
requirements in materials and methods. Including a synthesis of knowledge of the cave art drawing techniques.  
And finally, designing for further work. 

Then, the results are divided by 2 parts.  Firstly, Data study results in cave art and threatened and 
endangered animals in Thailand drawing techniques.  To be further used in the techniques trial and design 
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steps. Secondly, Lifestyle product design results that reflecting and campaigning in threatened and endangered 
animals. As well as giving out the conformable style and mood as cave art drawing. 
 
Keywords: Cave Art Drawing Techniques, Threatened Animals, Endangered Animals, Lifestyle Product 
 

บทน า 
มนุษยเ์ราเป็นผูท้ีส่รา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐ์และศลิปะความงามบนโลกมากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษย์ แต่ในขณะเดยีวกนัมนุษย์เองกเ็ป็นผูท้ีก่ าลงัท าลายโลก สิง่แวดลอ้มทัง้ป่าไมแ้ละสตัว์ป่าลว้นแลว้แต่มปีรมิาณ 
ที่ลดลง เน่ืองจากสาเหตุการท าลายป่าไม้แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า การล่าและฆ่าสตัว์ป่าเพื่อบรโิภคและลกัลอบ
คา้ขาย รวมไปถงึผลกระทบของการจดัการปญัหาของขยะ จงึท าใหป้ระชากรของสตัวป์า่ลดลงและเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์

มนุษยเ์ป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหก้ารสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวเ์กดิขึน้ในอตัราทีร่วดเรว็ ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการพืน้ทีเ่พื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การท าการประมง การลกัลอบล่าและคา้สตัวป์่า รวมไปถงึปญัหา 
ทีข่องการจดัการขยะทีไ่ม่เหมาะสม และการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ปญัหาทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่ตน้เหตุเกดิจาก
มนุษยแ์ละส่งผลคุกคามไปยงัสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวป์่ามอีงคก์ารระหว่างประเทศดา้นสิง่แวดล้อม ทีท่ างานด้านการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื โดยมสี่วนร่วมในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล วจิัย  
ท าโครงการภาคสนาม ใหก้ารสนับสนุน และจดัการศกึษา ภายใต้ภารกจิ “ชกัจูง กระตุ้น และสงเคราะหส์งัคมทัว่โลก 
ใหอ้นุรกัษ์ธรรมชาต ิและสรา้งความเชื่อมัน่ว่า การใชท้รพัยากรธรรมชาตดิว้ยประการใด ๆ จะเป็นไปอย่างเสมอภาค
และมคีวามยัง่ยนืทางนิเวศ” คอื สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) และมีแหล่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในโลกในด้าน
สถานภาพของการอนุรกัษ์ของชนิดพนัธุ์ทัง้พืชและสตัว์ เรียกว่า บญัชีชนิดพนัธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื IUCNRed List (The IUCN Red List of Threatened Species) [1] 
 ส าหรบัในประเทศไทยไดข้อ้มูลจากมูลนิธสิบืนาคะเสถยีร ว่ามสีตัว์อย่างน้อย 6 ชนิด ก าลงัตกอยู่ในสภาวะ
เสีย่งต่อการสูญพนัธุ์อย่างยิง่ คอื 1) ลิน่/ตวันิ่ม ถูกคุกคามจากมนุษย์โดยการล่าและลกัลอบค้า เพราะค่าความเชื่อ
เกีย่วกบัลิน่ยงัคงมอียู่ ทัง้สรรพคุณทางยาอายุวฒันะ เพิม่ประสทิธภิาพทางเพศ 2) เต่ามะเฟือง เป็นเต่าทีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดในโลก ถูกคุกคามโดยมนุษย์จากการการติดเครื่องมอืประมง การท าลายแหล่งขยายพนัธุ์รวมไปถึงปญัหาขยะ
ทะเลทีเ่หล่าเต่าทัง้หลายกนิพลาสตกิเขา้ไป เพราะมลีกัษณะคลา้ยแมงกระพรุน จนท าใหพ้วกมนักต็้องตาย 3) นกแต้ว
แลว้ทอ้งด า ซึง่ความสวยงามของเจา้นกชนิดนี้ท าใหไ้ดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 30 ชนิด สวยทีส่ดุของสาเหตุหลกั
ของการลดจ านวนลงคือการเสยีบ้านที่อยู่อาศยั จาก การบุกบุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตร และการล่าการค้าสตัว์ป่า  
4) พะยูน ปจัจุบนัพะยูนเหลอือยู่ประมาณ 200 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการติดเครื่องมอืประมงที่ไม่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม เราอาจพบเจอพะยูนที่บงัเอิญไปติดอวนจนขาดอากาศหายใจตาย 5 ) นกชนหิน ถือเป็นสตัว์โบราณ 
และเชื่อกันว่ามีความเก่าแก่ถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของนกเงือก นกชนหินเป็นนกที่มีลักษณะแปลก  
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง มจีุดเด่นอยู่ตรงโหนกทีต่นัต่างจากนกเงอืกชนิดอื่น และนัน่เองท าใหถู้กมนุษยต์รีาคา
อวยัวะชิน้นี้ไม่ต่างจากงาชา้ง โดยใหช้ื่อว่า “งาชา้งสเีลอืด” กลายเป็นสิง่ดงึดดูใจผูม้คีวามเชื่อผดิๆ นิยมบชูางาเป็นวตัถุ
มงคลแห่งความมัง่คัง่ ในปี ค.ศ. 2019 ไดม้กีารเสนอรายชื่อใหเ้ป็นสตัวป์่าสงวน 6) ควายป่า ในประเทศไทย ตกอยู่ใน
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ความเสีย่งใกลจ้ะสญูพนัธุ ์เหลอืเพยีงฝงูเดยีวในประเทศไทย ซึ่งมจี านวนประมาณ 69 ตวั ในปจัจุบนัเหลอืแค่ในเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแขง้ และมเีหลอืในอุทยานแห่งชาตกิาจริงัคา ในประเทศอนิเดยี ประมาณ 1700 ตวั [2] 
 ปจัจุบนัมหีลายคนใหค้วามส าคญัต่อการคุกคามของสตัว ์แต่ยงัไม่ทัง้หมดเพราะบางคนมคีวามตอ้งการทีจ่ะได้
สิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งไวไ้ปครอบครองและตอบสนองความตอ้งการหลากหลายอย่าง การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัตอ้งการใหค้น
ทีไ่ดศ้กึษาตระหนักถงึการอนุรกัษ์สตัวป์่า ธรรมชาต ิจากความเชื่อทีว่่าธรรมชาตมิปีระโยชน์มากต่อมนุษย์เรา ทัง้น ้า
และอาหาร รวมไปถงึความงดงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้มา 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาเทคนคิการเขยีนแบบภาพศลิปะถ ้าและชนิดของสตัวท์ีถู่กคุกคามและเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์

2. เพื่อสอดแทรกเรื่องราวสตัวใ์กลส้ญูพนัธุโ์ดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า 

3. เพื่อออกแบบผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลโ์ดยใชเ้ทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้ามาออกแบบ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ภาพท่ี 1 กรอบกระบวนการวจิยั 
ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเริ่มต้นจากการศึกษาการเขยีนภาพศิลปะถ ้าการศึกษาเทคนิคการเขียนภาพศิลปะถ ้า

การศึกษาพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามตามบัญชีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศ 

เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตธิรรมชาต ิหลงัจาการศกึษาขอ้มูลเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้าแลว้ การทดลอง

เทคนิค แนวคดิ วธิกีาร เพื่อใหไ้ดผ้ลตามความตอ้งการ เพื่อทีจ่ะไดน้ าไปสูก่ารออกแบบต่อไป 

2. ทดลองเทคนิคการเขยีนภาพแบบศลิปะถ ้า เพื่อใหไ้ดแ้นวคดิ วธิกีารและผลลพัธต์ามความต้องการเพื่อได้

ไปสูก่ารออกแบบ 

3. ขอ้ก าหนดในการออกแบบ วสัดุอุปกรณ์ในการท าการศกึษาคอืตวัก าหนดทีจ่ะใหผ้ลงานทีอ่อกมาตรงตาม

ความตอ้งการของการศกึษารวมไปถงึกระบวนการท าการศกึษา 

4. การสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้จากที่เราไดท้ าการทดลองเทคนิคแล้วเราจะคดัสรรเทคนิคและผลงานที่ตรงกบั

ความต้องการของเราใหเ้ป็นภาพผลงานของสตัว์ทีถู่กคุกคามโดยสื่อผ่านออกมาในรูปแบบของเทคนิคการเขยีนภาพ

ศลิปะถ ้าต่อไปในขัน้ตอนการออกแบบ 

5. การออกแบบหลงัจากทีเ่ราได้คดัสรรงานทีเ่ราต้องการแล้วกเ็ขา้สู่ข ัน้ตอนการออกแบบโดยจะใชภ้าพทีไ่ด้

น ามาท าเป็นกราฟิกและใสเ่ทคนิคดจิติอลเขา้ไป เพื่อเพิม่ความใหน่้าสนใจและไดร้ปูแบบผลงานทีแ่ปลกใหม่ 

 

ผลการวิจยั  
ผลการวจิยัในครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 ผลทางการศกึษาขอ้มลู เทคนิคการเขยีนภาพศลิปะ

ถ ้า ข้อมูลสตัว์ที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดในขัน้ตอนการทดลองเทคนิค 

และออกแบบ สว่นที ่2 ผลการออกแบบผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลโ์ดยใหส้ะทอ้นและเป็นการรณรงคส์ตัวท์ีถู่กคุกคาม 

ส่วนท่ี 1 ผลการศกึษาขอ้มูล เทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า ขอ้มูลสตัว์ทีถู่กคุกคามและมคีวามเสีย่งต่อการ

สญูพนัธุ ์

การเขยีนภาพศลิปะถ ้า มมีาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ จนมาถึงยุคหนิใหม่ นอกจากการเขยีนภาพแล้ว  

ยังมีการน าเอาโลหะมาตอกให้เกิดร่องเป็นเส้นเป็นภาพ เครื่องมือโลหะนี้ เป็นการบ่งบอกว่า เป็นยุคหินใหม่  

ส่วนภาพเขียนสีนั ้นแสดงการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจักสาน เป็นการบ่งบอกว่าเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่  

ยุคประวตัศิาสตร ์[3] รวมไปถงึการศกึษาเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะ [4] 

การศกึษาเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า โดยม ี4 ลกัษณะ คอื  

1. การพ่นสรีอบตวัแบบ (Stencil) โดยเอามอืวางทาบกบัผนงัถ ้าแลว้พ่นสดีว้ยปากทบัรอบๆ มอื 

2. การชุบสหีรอืเอาสทีาบนมอืแลว้ทาบลงไป (Stamp) 

3. ภาพวาดดว้ยสิง่ทีค่ลา้ยพู่กนั (Painting) ลกัษณะการวาดม ี3 แบบ คอื แบบเงาทบึ (Silhouette) แบบเสน้

รอบนอก (Outline) แบบโครงร่างทีต่อ้งการใหเ้หน็ภาพใน (X-ray Style) 

 4. การขดูใหเ้ป็นรอย (Carving) โดยใชโ้ลหะฝนเซาะร่อง ขดูขดี ตอก แกะ ใหห้นิเป็นรอย 
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การศกึษาพนัธุข์องสตัวป์่าทีถู่กคุกคามตามบญัชชีนิดพนัธุท์ีถู่กคุกคามขององคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื IUCN Red List  (The IUCN Red List of Threatened Species) เป้าหมายของการ

จดัท าบญัชี IUCN Red List นี้มีขึ้นเพื่อให้รายงาน ข้อมูล ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุกคาม  

ของชนิดพนัธุ์ต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลและกระตุ้นใหเ้กดิการอนุรกัษ์ความหลาก หลายทางชวีภาพอนัน าไปสู่การปกป้อง

ทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของมวลมนุษยชาต ิ

IUCN Red List คอื การประเมนิความเสีย่งต่อการสญูพนัธข์องชนิดพนัธุอ์ย่างเป็นระบบ ภายใตเ้กณฑใ์นการ

พจิารณาโดยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ด้านแนวโน้มการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของจ านวนประชากร ขนาด โครงสร้าง

ประชากรและขอบเขตของภูมศิาสตร์ โดยชนิดพนัธุ์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามนัน้แบ่งเป็นสถานะการอนุรกัษ์ทัง้หมด  

3 สถานะ [5] คอื  

1. สถานะ สญูพนัธุ ์ประกอบดว้ย 

- สญูพนัธุไ์ปแลว้ (Extinct - EX) 

- สญูพนัธุจ์ากธรรมชาต ิ(Extinct in the Wild - EW) 

 2. สถานะเสีย่งต่อการสญูพนัธุห์รอืสถานภาพถูกคุกคาม ประกอบดว้ย 

- ใกลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่ (Critically Endangered Species - CR)  

- ใกลก้ารสญูพนัธุ ์(Endangered Species - EN)  

- มแีนวโน้มใกลก้ารสญูพนัธุ ์(Vulnerable Species - VU)  

3. สถานะมคีวามเสีย่งระดบัต ่า ประกอบดว้ย 

- ใกลถู้กคุกคาม (Near Threatened - NT) 

- ความเสีย่งต ่า (Least Concern - LC) 

ขอ้มูลสตัวป์่าไทยทีม่คีวามเสีย่งต่อการสูญพนัธุเ์น่ืองจาการถูกคุกคาม โดยมูลนิธสิบืนาคะเสถียรม ี3 ชนิด  

ทีไ่ดจ้ดัใหอ้ยู่ใน IUCN Red List ชนิดพนัธุท์ีอ่ยู่ในสถานะใกลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่ (Critically Endangered Species - CR) 

ไดแ้ก่  

1. ลิน่/ตวั เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมชนิดเดยีวในโลกทีม่เีกลด็ และยงัเป็นสตัว์เลีย้งลูกดว้ยนมทีม่กีารซือ้ขาย

สงูสุดในตลาดมดือกีดว้ยลิน่ทัง้หมดมอียู่ดว้ยกนั 8 ชนิด สามารถพบในประเทศไทยได ้2 ชนิด คอื ลิน่ซุนดาและลิน่จนี 

โดยลิน่จนีจะมลีกัษณะสคีล ้ากว่า พวกมนัถูกก าหนดให้เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง และไม่สามารถน าเขา้หรอืส่งออกทัง้ตวั 

และซากสัตว์ได้ ส่วน IUCN Red List จัดให้ลิ่นทัง้สองสายพันธุ์นี้อยู่ในเกณฑ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically 

Endangered – CR) ลิ่นนัน้ไม่มีทัง้ขากรรไกรและฟนั มันกินอาหารด้วยลิ้นยาวๆ แลบออกมาตวัดจับมด แมลง  

และปลวกตามพืน้ดนิเขา้ปากเป็นอาหาร โดยการออกลกูแต่ละครัง้จะตกครัง้ละ 1-2 ตวั เมื่อโตขึน้เกลด็ทีห่นาสามารถ

ห่อหุม้ตวัจะกลายเป็นเกราะป้องกนัภยัอนัตราย ขณะทีพ่วกมนัมนิีสยัรกัสงบ ไม่ชอบต่อสู ้เมื่อเจอภยัมนัจงึมว้นตวัขด

ไวใ้ต้เกราะเกลด็ท าใหถู้กมนุษยล่์าไดอ้ย่างง่ายดายดว้ยความพยายามของเหล่าเจ้าหน้าทีท่ าใหพ้วกเราพบข่าวคราว

ขบวนการคา้สตัวป์่าทีถู่กจบักุมตามเสน้ทางการลกัลอบน าเขา้และสง่ออกสตัวป์่าอย่างผดิกฎหมายซึง่สว่นใหญ่เป็นลิน่ 
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เพื่อส่งต่อไปยงัจุดหมายปลายทางทีย่งัมกีารบรโิภคสตัวป์่าเหล่าน้ีอยู่ โดยพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคลิน่นัน้อยู่ในประเทศจนี 

เวยีดนาม ทีบ่รโิภคทัง้เน้ือ เลอืด และเกลด็ขอ้มลูจากกองไซเตส กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และพนัธุพ์ชื ในรอบ 10 ปี 

ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2017 พบว่า ตรวจยึดลิน่มชีีวติได้จ านวน 3,649 ตัว ซากลิ่น 38 ซาก เนื้อลิ่น 4.5 กโิลกรมั  

และเกล็ดลิ่น 767.9 กโิลกรมั โอกาสรอดตายของลิ่นขณะมีชีวิตหลงัการถูกยึดได้นัน้มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้  

เพราะขบวนการลกัลอบคา้สตัวป์่าใชว้ธิยีดัแป้งเพิม่น ้าหนักและอดัยาชูก าลงัเพื่อใหม้นัอยู่ไดน้านระหว่างขนส่ง ท าให้

ลิน่ทีพ่บมสีภาพบอบช ้ามากเพราะค่าความเชื่อเกีย่วกบัลิน่ยงัคงมอียู่ ทัง้สรรพคุณทางยาอายุวฒันะ เพิม่ประสทิธภิาพ

ทางเพศ เหล่าขบวนการคา้สตัวป์่าจงึตอบสนองตามใบสัง่ดว้ยการล่า สิง่นี้เองเป็นสาเหตุท าใหล้ิน่ลดจ านวนลงเรื่อยๆ

ไม่เพยีงภายในประเทศไทยเท่านัน้ทีล่ิน่ก าลงัลดประชากรลง เพราะประเทศเพื่อนบา้นอย่างมาเลเซยี อนิโดนีเซยี ลาว 

เขมร และเวยีดนาม กล็ดจ านวนลงจนแทบจะสญูพนัธุเ์ช่นกนั [2] 

2. เต่ามะเฟือง เป็นสตัวด์กึด าบรรพร์อ้ยลา้นปีทีป่จัจุบนัยงัมดี ารงเผ่าพนัธุอ์ยู่ ถอืเป็นสตัวใ์นต านานสามารถ

พบเจอไดย้ากและใกลส้ญูพนัธุจ์ากประเทศไทย เต่ามะเฟืองเป็นเต่าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก เพราะเมื่อโตเตม็วยัแลว้

กระดองจะมขีนาดความยาวถงึ 2.5 เมตร และหนกักว่า 1 ตนั พวกมนัใช้เวลาสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในทะเลลกึ เต่ามะเฟือง

สามารถด าน ้าลกึได้มากถึง 1,000 เมตรเลยทเีดยีว และบางครัง้พวกมนัชอบลงไปหาอาหารใต้พืน้ทะเล โดยกนิพชื  

และสตัวท์ีล่อยละล่องมาตามน ้า แต่จะชื่นชอบพวกแมงกระพรุนเป็นพเิศษ พวกมนัจงึอาศยัอยู่ในทะเลเปิด การลดลง

ของจ านวนเต่ามะเฟืองนัน้ประกอบไปดว้ยหลายปญัหา เช่น อตัราการรอดของลกูเต่าตามธรรมชาตนิัน้มน้ีอย การตดิ

เครื่องมอืประมง การท าลายแหล่งขยายพนัธุ ์เพราะเต่ามะเฟืองเป็นสตัวท์ีม่คีวามเปราะบางและใส่ใจในเรื่องของการ

วางไข่ ดูทัง้ลกัษณะของเมด็ทราย ความชนั มลพษิ หากในน ้ามคี่า ph มากเกนิไปเต่ากจ็ะไม่ขึน้มาวางไข่ หรอืหากมี

สิง่ก่อสร้างอนัไม่เหมาะสมตามแนวชายฝ ัง่รบกวนการวางไข่ พวกมนัก็จะหวาดระแวงและไม่ขึ้นมาวางไข่เช่นกนั  

เต่ามะเฟืองในประเทศไทยนัน้เรยีกไดว้่าอยู่ในขัน้วกิฤตมากและไม่พบการวางไขม่าหลายปี จากเดมิทีม่กัมาวางไขท่กุๆ 

ปี แต่เมื่อสภาพแวดลอ้มเปลีย่น เต่ามะเฟืองกเ็ปลีย่นพฤติกรรมไม่ขึน้มาวางไข่เช่นดงัเดมิ ความเปลีย่นแปลงเขา้มา

เยอืนพืน้ที ่การท่องเที่ยวในลกัษณะที่รบกวนความสงบเพิม่มากขึน้ เต่ามะเฟืองจะท าเช่นไรเมื่อแหล่งวางไข่ที่เหลอื

เพียงน้อยนิดในประเทศไทยไม่สงบอีกต่อไป ยงัรวมไปถึงปญัหาขยะทะเลที่เหล่าเต่าทัง้หลายกนิพลาสติกเข้าไป  

เพราะชิน้สว่นเหล่านัน้มลีกัษณะคลา้ยแมงกระพรุนทีเ่ป็นอาหาร จนท าใหพ้วกมนักต็อ้งตาย พลงัแห่งการอนุรกัษ์คนละ

ไม้คนละมอืช่วยกนัผลกัดนัเพิม่เต่ามะเฟืองให้กลายเป็นหน่ึงในสตัว์ป่าสงวนชนิดใหม่ของไทย ตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่คณะรฐัมนตรีได้อนุมัติตามหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาต่อ ว่าในวนัที่  

9 ตุลาคม 2558 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้พิม่เต่ามะเฟืองเป็นสตัวป์า่สงวนในประเทศไทย [2] 

3. นกชนหนิ ถอืเป็นสตัว์โบราณและเชื่อกนัว่ามคีวามเก่าแก่ถงึขนาดเรยีกไดว้่าเป็นบรรพบุรุษของนกเงอืก

แห่งเอเชยีทีย่งัคงมชีวีติอยู่มาจนถงึปจัจุบนั อาศยัในปา่ดงดบิ และกระจายพนัธุต์ัง้แต่ทางตอนใตข้องไทย บางสว่นของ

พม่า เรื่อยไปจนถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย นกชนหินเป็นนกที่มีลักษณะแปลกเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตัวเอง  

มจีุดเด่นอยู่ตรงโหนกที่ตนัต่างจากนกเงอืกชนิดอื่น และนัน่เองท าให้ถูกมนุษย์ตีราคาอวยัวะชิ้นนี้ไม่ต่างจากงาช้าง  

โดยใหช้ื่อว่า งาชา้งสเีลอืด กลายเป็นสิง่ดงึดดูใจผูม้คีวามเชื่อผดิๆ นิยมบชูางาเป็นวตัถุมงคลแห่งความมัง่คัง่ การล่าพ่อ
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นกหน่ึงตวั นัน่หมายถึงการฆ่ายกครวั เพราะแม่และลูกที่ยงัไม่ฝกัออกมาจากไข่หรอืมอีายุยงัน้อยจะไม่สามารถหา

อาหารกนิเองไดน้อกจากกจิกรรมการล่าแลว้ นกเงอืกยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีย่งัคงคุกคามพวกมนัอย่างต่อเน่ือง ทัง้ศตัรตูาม

ธรรมชาต ิภาวะการขาดแคลนโพรง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศที่ส่งผลกระทบต่ออาหารของนก และการ

ท าลายถิน่อาศยัตามธรรมชาตจิากเงือ้มมอืมนุษย ์สิง่ทีน่กชนหนิพอจะเป็นใหม้นุษยไ์ด ้คงไม่ใช่ชิน้ส่วนวตัถุแห่งความ

มัง่คัง่ร ่ารวยเงนิทอง แต่เป็นความมัง่คัง่ดา้นความหลากหลายของพนัธุไ์มท้ีพ่วกมนัคอยเกบ็เกีย่วและช่วยกระจายเมลด็

พนัธุพ์ชืใหน้ัน่เอง ในเรื่องเศรา้กย็งัมเีรื่องน่ายนิดอียู่บา้งทีว่นันี้ยงัมคีนกลุ่มหนึ่งพยายามทีจ่ะอนุรกัษ์เหล่านกเงอืกไว้  

มใิหส้ญูพนัธุ ์อาท ิการทีพ่วกมนัสรา้งโพรงเองไม่ไดต้อ้งไปอาศยัโพรงมอืสองตามตน้ไมท้ีม่ขีนาดใหญ่และสงูพอใหพ้วก

มนัไดเ้ขา้ไปอาศยั มูลนิธศิกึษาวจิยันกเงอืกพยายามศกึษาพฒันาการสรา้งโพรงรงัใหน้กเงอืกไดใ้นทีสุ่ด อกีทัง้หลาย

ฝา่ยไดพ้ยายามท าใหเ้กดิการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้แขง็ แต่อย่างไรกต็าม นกชนหนิเป็นสตัวป์า่คุม้ครองประเภท

ที ่1 รวมถงึ IUCN Red List ไดจ้ดัใหน้กชนหนิอยู่ในเกณฑใ์กลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่ (Critically Endangered – CR) ดงันัน้

นอกจากการพยายามไม่สรา้งผลกระทบต่อถิน่ทีอ่ยู่ของพวกมนัแลว้ เรายงัสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจ และพยายามลบ

ลา้งค่านิยมผดิๆ ใหห้มดสิน้ไปจากสงัคม [2] ล่าสุดที ่www.change.org สรา้งแคมเปญ เพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร่งประกาศพระราชกฤษฎกีา ก าหนดใหน้กชนหนิประกาศขึน้ทะเบยีน

เป็นสตัวป์า่สงวนตวัที ่20 ของประเทศไทย และมแีผนการจดัการอนุรกัษ์ ปกป้องนกชนหนิใหป้ลอดภยัจากภยัคุกคาม

ต่างๆ รวมถึงมแีนวทางฟ้ืนฟูประชากรนกชนหินให้มจี านวนมากขึน้ หลงัมกีารสร้างแคมเปญดงักล่าวขึน้ โซเชยีล 

แห่ร่วมลงชื่อสนบัสนุน ผ่าน www.change.org ซึง่ในวนัที ่1 ต.ค. 62 มผีูร้่วมลงชื่อสนบัสนุนไปแลว้กว่า 6,965 คน [6] 

ผลทางการศกึษาขอ้มลูของเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า ขอ้มลูสตัวท์ีถู่กคุกคามและมคีวามเสีย่งต่อการสญู

พนัธุใ์นประเทศไทยทีไ่ดม้าจะน าไปสู่ข ัน้ตอนการศกึษาต่อยอดในขัน้ตอนการออกแบบโดยใชข้อ้มูลและองคป์ระกอบ  

ทีไ่ดม้าจาการศกึษาในขัน้ตอนแรกมาเป็นตวัส าคญัในการออกแบบกราฟิกและผลติภณัฑ์ 

ส่วนท่ี 2 ผลการศกึษาการออกแบบ 

หลงัจากที่ไดศ้กึษาขอ้มูลของเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า ขอ้มูลสตัวท์ีถู่กคุกคามและมคีวามเสีย่งต่อการ

สูญพนัธุ์ในประเทศไทยแล้ว ส่วนที่ 2 เราจะท าการทดลองเทคนิคการเขยีนภาพศิลปะถ ้าโดยใช้ชนิดของสตัว์ที่ถูก

คุกคามในประเทศไทยเป็นการทดลองลงบนปนู Plaster เพื่อใหไ้ดล้กัษณะพืน้ผวิทีใ่กลเ้คยีงกบัผนงัของถ ้า และน าแบบ

ที่ได้จากการทดลองบนแผ่นปูน Plaster ไปขึน้แบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ 

ในรปูแบบทีห่ลากหลายโดยแบ่งออกตามเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า ดงันี้ 

 1. เทคนิค Stencil แบบทีใ่ชใ้นการทดลองคอื มอื เพราะสว่นใหญ่การเขยีนภาพศลิปะถ ้าเทคนิคน้ีจะใชม้อืเป็น

แบบแลว้วางทาบบนผนังถ ้าแลว้พ่นสดีว้ยปากรอบ ๆ มอื และมอืยงัสามารถสื่อความหมายถงึการช่วยเหลอื ร่วมมอื

ร่วมใจ หยุด เพื่อจะน าไปใชใ้นการออกแบบ 
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ภาพท่ี 2 การทดลองเทคนิค Stencil ลงบนปนู Plaster 

 

ภาพท่ี 3 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Stencil บนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 

 

 2.เทคนิค Stamp ใชช้นิดของสตัวท์ีถู่กคุกคามในประเทศไทย คอื เต่ามะเฟือง เป็นแบบในการทดลองเทคนิค

และออกแบบ เทคนิคนี้จะให้วธิกีารแกะ เซาะ แบบใหเ้ป็นร่องหรอืรอย โดยการใชอุ้ปกรณ์แกะทีม่ลีกัษณะแขง็ เช่ น 

เหลก็ ไม ้หรอื หนิ เพื่อใหแ้บบเกดิเป็นลวดลาย  

 

   

ภาพท่ี 4 การทดลองเทคนิค StampลงบนปนูPlaster 
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ภาพท่ี 5 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Stamp บนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 

 

3. เทคนิค Painting ใชช้นิดของสตัวท์ีถู่กคุกคามในประเทศไทย คอื ลิน่/ตวันิ่ม เป็นแบบในการทดลองเทคนิค

และออกแบบเทคนิคน้ีจะใชไ้ม ้หรอืสิง่ทีค่ลา้ยพู่กนัเป็นอุปกรณ์ในการเพนทส์สีรา้งใหเ้กดิแบบ 
 

เทคนิคการ Painting ม ี3 ลกัษณะคอื  

1. แบบเงาทบึ 

   

ภาพท่ี 6 ทดลองเทคนิค Painting แบบเงาทบึลงบนปนู Plaster 

   

ภาพท่ี 7 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Painting แบบเงาทบึบนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 
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2. แบบเสน้รอบนอก 

   

ภาพท่ี 8 การทดลองเทคนิค Painting แบบเสน้รอบนอกลงบนปนู Plaster 

 

   

ภาพท่ี 9 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Painting แบบเสน้รอบนอกบนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 

3. แบบโครงร่าง 

      

ภาพท่ี 10 การทดลองเทคนิค Painting แบบโครงร่างลงบนปนู Plaster 

 

ภาพท่ี 11 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Painting แบบโครงร่างบนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 
 

4. เทคนิค Carving ใชช้นิดของสตัวท์ีถู่กคุกคามในประเทศไทย คอื นกชนหนิ เป็นแบบในการทดลองเทคนิค

และออกแบบ เทคนิคนี้จะใช้ไม้ หนิ เหลก็ หรืออุปกรณ์ที่มคีวามแขง็ ฝนเซาะร่อง ขูดขดี ตอก แกะ ให้หนิเป็นรอย

เพื่อใหเ้กดิลวดลาย 
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ภาพท่ี 12 ทดลองเทคนิค Carying แบบโครงร่างลงบนปนู Plaster 

   

 ภาพท่ี 13 น าแบบทีไ่ดจ้ากเทคนิค Carving บนปนู Plaster มาขึน้แบบในโปรแกรม 

 

 หลงัจากทีไ่ดท้ าการสรา้งแบบจากการน าชนิดของสตัวท์ีถู่กคุกคามมาสรา้งโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้า 

และน ามาขึน้ในโปรแกรมแลว้ต่อไปคอืขัน้ตอนของการออกแบบลายกราฟิกเพื่อเพิม่เรื่องราวและความน่าสนใจของสตัว์

แต่ละชนิดดว้ยการออกแบบในโปรแกรม Illustrator โดยแบ่งเป็น 2 Concept คอื 

          1. ออกแบบลวดลายของสตัวใ์หค้ลา้ยคลงึกบัแบบโบราณซ ้าไปมา 

 

   

ภาพท่ี 14 กราฟิกตวันิ่ม/กราฟิกเต่ามะเฟือง/กราฟิกนกชนหนิ 
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2. ออกแบบลวดลายของสตัวใ์หส้ะทอ้นถงึการด ารงชวีติถิน่อาศยัและเรื่องราวความส าคญัของสตัว ์

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ลายกราฟิกตวันิ่มทีแ่สดงถงึการด ารงชวีติอยู่กบัดนิ อยู่ทัง้บนพืน้ดนิ ขดุโพรงใตด้นิ และยงัสามารถ

ปีนต้นไมไ้ด ้แต่กย็งัถูกคุกคามโดยมนุษย ์เนื่องจากเป็นสตัวท์ีข่ ีก้ลวัเมื่อเจอผูล่้ากจ็ะขดตวัจดึตวัจงึง่ายต่อการล่าโดย

มนุษย์ อยู่ในโพรงดินมนุษย์ก็จะใช้สุนัขในการดมกลิ่นหาเพื่อล่า แม้กระทัง่ปีนขึ้นต้นไม้มนุษย์ก็ท าการตัดต้นไม้

เพื่อที่จะล่าและเอาตัวนิ่มไปค้าส่งต่อเพราะค่าความเชื่อเกี่ยวกับตัวนิ่มยังคงมีอยู่ ทัง้สรรพคุณทางยาอายุวฒันะ  

เพิม่ประสทิธภิาพทางเพศ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ลายกราฟิกเต่ามะเฟืองแสดงถงึความอุดมสมบูณรใ์ต้ทอ้งทะเลเป็นเต่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ชอบกนิ

สาหร่ายใต้ทะเลและแมงกระพรุน แต่ปญัหาของขยะในทะเลกส็่งผลกระทบต่อเต่ามะเฟืองเพราะว่าถุงพลาสติกกบั

แมงกระพรุนมลีกัษณะคลา้ยกนัจงึท าใหเ้ต่ามะเฟืองกนิเขา้ไปและท าใหก้ลายเป็นสตัวท์ีใ่กลส้ญูพนัธุ ์
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ภาพท่ี 17 ลายกราฟิกแสดงวถิชีวีติความเป็นอยู่ของนกชนหนิต้นตะกูลสายพนัธุน์กเงอืก อาศยัอยู่ในโพรง

ต้นไม้สูงมีลักษณะแปลกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง มีจุดเด่นอยู่ตรงโหนกที่ตันต่างจากนกเงือกชนิดอื่น  

และนัน่เองท าให้ถูกมนุษย์ตรีาคาอวยัวะชิ้นนี้ไม่ต่างจากงาชา้ง โดยให้ชื่อว่า งาช้างสเีลอืด กลายเป็นสิง่ดงึดูดใจผู้มี

ความเชื่อผดิ ๆ นิยมบชูางาเป็นวตัถุมงคลแห่งความมัง่คัง่ ชอบกนิลกูไทรและถ้าล่าพ่อนกหนึ่งตวั นัน่หมายถงึการฆ่า

ยกครวัเพราะแม่และลกูทีย่งัไม่ฟกัออกมาจากไขห่รอืมอีายุยงัน้อยจะไม่สามารถหาอาหารกนิเอง 

น ากราฟิกมาออกแบบ พมิพ ์ปริน้ท ์ลงบนผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลท์ีส่ามารถใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนัเพื่อเป็นการ

ชกัชวนรณรงคใ์หก้บัผูท้ีใ่ชแ้ละพบเหน็ เพื่อเพิม่ความน่าสนใจและสามารถใชร้่วมกนัเปรยีบเหมอืนการอยู่ร่วมกนัของ

มนุษยก์บัสตัว ์

 

ภาพท่ี 18 ทดลองออกแบบกราฟิกลงบน Stationery 
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ภาพท่ี 19 ทดลองออกแบบกราฟิกลงบน Packaging 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

การวจิยัเรื่องการศกึษาเทคนิคการเขยีนภาพศิลปะถ ้าเพื่อออกแบบผลติภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ได้แรงบนัดาลใจ 

และแนวคดิคอือยากแสดงใหเ้หน็ถงึการใชช้วีติร่วมกนัของสตัว ์ธรรมชาต ิและมนุษย ์ทีอ่าศยัอยู่บนโลกนี้ดว้ยกนัตัง้แต่

อดตีจงึน าการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ธรรมชาติและสตัว์ป่ากลบัเขา้มาอยู่ร่วมกนัในการใช้ชีวติประจ าวนัโดยสื่อผ่าน

ทางการออกแบบกราฟิกและผลติภณัฑเ์พื่อใหม้นุษยต์ระหนกัการอยู่รวมกบัธรรมชาตแิละสตัวป์า่ทีถู่กคุกคามจนใกลจ้ะ

สูญพนัธุ์ดงัผลงานของ Casson Mann มีชื่อผลงานว่า Lascaux International Centre for Cave Art เป็นการจ าลอง

สรา้งศลิปะถ ้าขึน้มามเีรื่องราวของสตัวป์า่ในรปูแบบใหม่แต่ยงัคงไดอ้ารมณ์และความรูส้กึถงึศลิปะถ ้าแบบโบราณ 

การวจิยัครัง้นี้ได้ศกึษาและพฒันาการเขยีนภาพศลิปะถ ้าเขา้ร่วมกบัการสร้างสรรค์ตวัตนใหม่ใหก้บัสตัว์ป่า 

ที่ถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพนัธุ์ทัง้ 3 ชนิด ได้มคีนรู้จกัและตระหนังถึงการใกล้สูญพนัธุ์รวมไปถึงเป็นการสื่อถึงการ

ด ารงชีวิตของสตัว์แต่ละชนิดเพื่อให้คนในปจัจุบันได้ช่วยกันรณรงค์รักษาสตัว์ป่าที่ถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพนัธุ์  

ไดอ้ยู่ด ารงและสบืสายพนัธุต่์อไป 

 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาและวจิยัเทคนิคการเขยีนภาพศลิปะถ ้าเพื่อออกแบบผลติภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ พบว่าเทคนิคการ

เขยีนภาพศลิปะถ ้าถอืเป็นศลิปกรรมทีเ่ก่าแก่ของมนุษยท์ีเ่ขยีนขึน้เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็สตัว ์ธรรมชาต ิและการด ารงชวีติ

และเป็นเหมือนจุดเรื่องต้นของศิลปะมาจนถึงปจัจุบนั โดยมีเทคนิคการเขยีนภาพศิลปะทัง้ 4 เทคนิค คือ Stencil  

(การพ่น) Stamp (การประทบัตรา) Painting (การวาดภาพ) และ Carving (การแกะให้เกิดลาย) และได้ท าเทคนิค

ทัง้หมดมาสรา้งสรรคอ์อกแบบลายกราฟิกสตัวท์ีถู่กคุกคามและยงัเป็นสตัวท์ีใ่กลส้ญูพนัธุข์องไทยเพื่อเป็นสะทอ้งใหเ้หน็

การถูกคุกคามของสตัวโ์ดยมนุษยแ์ละยงัเป็นการรณรงคใ์หทุ้กคนตระหนักถงึการอนุรกัษ์และการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์

สตัวแ์ละธรรมชาตใิหอ้ยู่ดว้ยกนัผ่านการออกแบบลายกราฟิกเพื่อไปต่อยอดเป็นผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลท์ีใ่ชแ้ลว้เป็นมติร

ต่อธรรมชาตแิละเป็นการรณรงคไ์ปในตวั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
กบัเงนิบาทไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกจิและนักลงทุน เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรานัน้สามารถสะทอ้นถึง
สภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศได้หลายๆ ดา้น โดยในงานวจิยันี้ได้ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 
ดงัต่อไปนี้ คอื ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account), อตัราเงนิเฟ้อ (inflation), มลูค่าการสง่ออกไทยสูส่หรฐัฯ (Export 
to USA), ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) และ อตัราดอกเบีย้ Libor (Libor) ขอ้มูลทีน่ ามาศกึษาแบ่งขอ้มูลออกเป็น  
2 ชุด คอืขอ้มลูชุดสอน (Train Data) ตัง้แต่ มกราคม 2007 ถงึ ธนัวาคม 2017 และชุดขอ้มลูเรยีนรู ้(Test Data) ตัง้แต่ 
มกราคม 2018 ถงึ ธนัวาคม 2018 วธิกีารทีใ่ชใ้นการพยากรณ์คอืการพยากรณ์ดว้ยวธิวีธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม และ
พยากรณ์ดว้ยวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอย ผลการวจิยัพบว่าแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยวธิวีธิโีครงข่ายประสาทเทยีม
จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองเฉลี่ย (MSE) เท่ากับ 0.800 ซึ่งน้อยกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
การถดถอย ทีใ่หค้่าความคลาดเคลื่อนรากทีส่องเฉลีย่ (MSE) เท่ากบั 2.069 แสดงว่าวธิกีารพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่น
เงินตราระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับเงินบาทไทยด้วยแบบจ าลองวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพ  
ในการพยากรณ์มากกว่าวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอย 

 
ค าส าคญั: โครงข่ายประสาทเทยีม  การวเิคราะหก์ารถดถอย  อตัราแลกเปลีย่นดอลลารต่์อบาทไทย  ค่าความคลาดเคลื่อน
รากทีส่องเฉลีย่ 
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Abstract 
This study aims to forecast the exchange between the US dollar and That baht to benefit for investors. 

There are two groups of variable in this study. The dependent variable is the exchange rate between the US dollar 
and Thai baht.  The independent variables are Current Account, Inflation, Export to USA, Real Thai Baht 
Currency Index (REER)  and Libor Interest Rate.  Data are divided into 2 sets which are training data from 
January 2007 to December 2017 and test Data from January 2018 to December 2018. Forecasting methods 
are Artificial Neural Networks and Regression method. 

Results show that Artificial Neural Networks has mean square error 0.800 while regression has mean 
square error 2.069. The Artificial Neural Networks has small mean square error so that Artificial Neural Networks 
is more accurate that regression to forecast the exchange between the US dollar and That baht. 
 
Keywords: Artificial Neural Networks, Regression, Rate Exchange USD to Thai baht, Mean Squared Error 
 
บทน า 

ค่าเงินบาทถือได้ว่าเป็นตัวชี้วดัภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย อาทิเช่น การส่งออก -น าเขา้สนิค้า, อตัรา 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ (GOP) เป็นตัน ซึ่งภายหลงัจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  พ.ศ. 2540  
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยจากแบบคงที่มาเป็นระบบ  
อตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ปจัจุบนัเศรษฐกิจโลก 
มคีวามผนัผวนเป็นอย่างมากซึง่ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกจิต่างๆท าใหก้ารลงทุนมคีวามเสีย่งสงู การพยากรณ์แนวโน้ม
ค่าเงินในอนาคตจะเป็นปจัจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ในการลงทุน ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจพยากรณ์ 
อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรฐัอเมริกา เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาเป็นเงินสกุลหลกั  
ในทวีปอเมริกาและเป็นเงินสกุลหลักที่ส าคญัของโลก โดยเป็นเงนิตราที่ใช้อ้างองิกบัเงินตราอื่นๆ ทุกสกุลทัว่โลก 
รวมไปถงึเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย ผลของการพยากรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างมาก ผลลพัธ์ 
ที่ได้จากการพยากรณ์ควรมีค่าที่แม่นย าใกล้เคียงกบัค่าจริงมากที่สุด ในการศึกษาครัง้นี้จึ งได้เลือกการพยากรณ์ 
โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Back propagation ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบย้อนกลับ นัน่คือเมื่อได้ผลลัพธ์ 
จากการค านวณภายในแบบจ าลองแลว้ท าการเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เมื่อไดค่้าความผดิพลาดมาระบบจะท า
การค านวณยอ้นกลบัเพื่อใหผ้ลลพัธส์ุดทา้ยไดค้วามผดิพลาดทีต่ ่าทีสุ่ด และการพยากรณ์ดว้ยวธีกีารวเิคราะหถ์ดถอย 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE)  
ในการเปรยีบเทยีบตวัแบบทัง้สอง 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อสรา้งแบบจ าลองการวเิคราะหก์ารถดถอยกบัโครงขา่ยประสาทเทยีม 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการพยากรณ์การวเิคราะหก์ารถดถอยกบัโครงขา่ยประสาทเทยีม 
3. เพื่อพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นในอนาคตของค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาจากตวัแบบจ าลอง

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ด ้
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ภาพท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

 
1. ศกึษาและวเิคราะหป์ญัหา  
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  

ทัง้การน าเข้าและการส่งออก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาดการเงินโลก ทัง้นี้คงไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่า  
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่หมาะสมควรจะเป็นเท่าไร ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนคอืการแสดงถึงค่าเงนิบาท  
ในสภาวะนัน้ๆ ค่าเงนิบาทแขง็ค่าหรอือ่อนค่าอย่างไหนจะดกีว่าหรือเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจไทยมากกว่ากนั  
หรอืค่าเงนิบาทควรจะอยู่ทีร่ะดบัใด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนินัน้ขึน้อยู่กบัสภาพของเศรษฐกจิทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากค่าเงินแขง็ค่าหรืออ่อนค่าเป็นเวลานานก็ส่งผลกระทบ  
ต่อระบบเศรษฐกิจเช่นกัน การพยากรณ์แนวโน้มค่าเงินในอนาคตจะเป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ 
ในการลงทุน ในงานวจิยันี้จงึมจีุดประสงคห์ลกัในการสร้างโมเดลการพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ  
ต่อบาทไทยโดยวธิวีธิีโครงข่ายประสาทเทียม [1] และวธิกีารวเิคราะห์การถดถอย [2] เพื่อน าไปใช้ในการพยากรณ์ 
อตัราแลกเปลีย่นในอนาคต โดยใชข้อ้มูลอา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตัง้แต่ มกราคม 2007 – ธนัวาคม 
2018 โดยใชค้่าเฉลีย่ความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง (MSE) ในการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบทัง้สอง [3] 

 
 
 
 

 

 1 

 

ศกึษาและวเิคราะหป์ญัหา 

 2 

 

เตรยีมขอ้มลู 

 3 

 

สรา้งแบบจ าลอง 

 4 
 

ทดสอบการพยากรณ์ขอ้มลู 

 5 

 

เปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารพยากรณ์ 
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2. เตรยีมขอ้มลู 
งานวิจัยนี้มีการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ชุดข้อมูลเรียนรู้ ( Training Data Set ) เป็นชุดข้อมูล 

ทีใ่ช้สอนโมเดลในการก าหนดพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมกบัการพยากรณ์ และ ชุดขอ้มูลทดสอบ ( Testing Data Set ) 
เป็นชุดขอ้มูลที่ใช้ทดสอบการพยากรณ์ด้วยโมเดล ชุดขอ้มูลประกอบไปด้วยขอ้มูลของดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current 
Account) [4], อตัราเงินเฟ้อ (inflation) [4], มูลค่าการส่งออกไทยสู่สหรฐัฯ (Export to USA) [4], อัตราแลกเปลี่ยน 
เงินดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาทไทย (Rate Exchange USD to Thai baht ) [4], ดชันีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) [5]  
และ อตัราดอกเบีย้ Libor (Libor) [6] ในช่วง มกราคม 2007 - ธนัวาคม 2018 แบ่งเป็นชุดขอ้มูลเรยีนรูต้ัง้แต่ มกราคม 
2007 – ธนัวาคม 2017 และ ชุดขอ้มูลทดสอบตัง้แต่ มกราคม 2018 – ธนัวาคม 2018 ด้วยขอ้จ ากดัในวธิโีครงข่าย
ประสาทเทยีม ขอ้มูลทีม่หีน่วยต่างกนัมากต้องท าการปรบัค่าตวัแปรต้นเพื่อให้ระยะห่างของขอ้มูลมคี่าทีใ่กลเ้คียงกนั
มากขึน้และสง่ผลใหผ้ลลพัธก์ารพยากรณ์มคีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

 
3. สรา้งแบบจ าลอง 
แบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม โดยใชแ้พค็เกจ็ ‘neuralnet’ ในโปรแกรม RStudio 

 

ภาพท่ี 2 แสดงแบบจ าลองดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม 
 

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมแสดงถึง ชัน้น าเข้าข้อมูลมีจ านวนโหนด ทัง้หมด 5 โหนด หมายถึง 
จ านวนตัวแปรต้นทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ขอ้มูลของดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account), อตัราเงินเฟ้อ (inflation), 
มูลค่าการส่งออกไทยสู่สหรฐัฯ (Export to USA), ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER), อัตราดอกเบี้ย Libor (Libor)  
ถดัมาเป็นชัน้ซ่อนซึง่ก าหนดใหม้จี านวนเท่ากบัชัน้น าเขา้ขอ้มลู คอืมจี านวน 5 โหนด ตามทีก่ าหนดไวใ้น ภาพที ่2 และ
ชัน้สุดทา้ยชัน้ผลลพัธ์มจี านวน 1 โหนด หมายถึงตวัแปรตามหรอืผลลพัธ์ทีต่้องการคอื อตัราแลกเปลี่ยนเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อบาทไทย (Rate Exchange USD to Thai baht )  

แบบจ าลองสมการพยากรณ์ดว้ยวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอย เป็นดงันี้ 

0 1 2 3 4 5EXC INF EXP CUR LI RE              
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โดยที ่
EXC คอื อตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลาร ์
INF  คอื อตัราเงนิเฟ้อ 
EXP  คอื การสง่ออกของไทยรายเดอืนสูส่หรฐัอเมรกิา 
CUR คอื ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
LI      คอื อตัราดอกเบีย้ Libor 
RE    คอื ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ 
ε         คอื ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง 
 

ผลการวิจยั 
งานวจิยัฉบบันี้ศกึษาผลลพัธก์ารพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิดอลลารส์หรฐัฯกบับาทไทยในช่วง มกราคม 

2018 – ธนัวาคม 2018 จ านวน 12 เดอืน โดยไดเ้ปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารพยากรณ์ดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม และ
การวเิคราะห์การถดถอยด้วยค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองเฉลี่ย (MSE: Mean Squared Error) ผลการพยากรณ์
สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธก์ารพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นดอลลาร ์สหรฐัฯกบับาทไทยดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม 
และการวเิคราะหก์ารถดถอย 

ชุดขอ้มลูทดสอบ การพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่น USD to THB 

ขอ้มลูปี 2018 โครงขา่ยประสาทเทยีม การวเิคราะหก์ารถดถอย 

เดอืน ค่าจรงิ ค่าพยากรณ์ ค่าพยากรณ์ 

มกราคม 31.36 32.81347 33.65126 

กุมภาพนัธ ์ 31.464 32.79061 33.70379 

มนีาคม 31.215 32.5279 34.10113 

เมษายน 31.51 32.57632 32.45911 

พฤษภาคม 32.007 32.57105 32.98398 

มถุินายน 33.166 32.27368 34.00919 

กรกฎาคม 33.297 32.76773 33.39553 

สงิหาคม 32.742 31.89342 33.31905 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธก์ารพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นดอลลาร ์สหรฐัฯกบับาทไทยดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม 
และการวเิคราะหก์ารถดถอย (ต่อ) 

ชุดขอ้มลูทดสอบ การพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่น USD to THB 

ขอ้มลูปี 2018 โครงขา่ยประสาทเทยีม การวเิคราะหก์ารถดถอย 

เดอืน ค่าจรงิ ค่าพยากรณ์ ค่าพยากรณ์ 

กนัยายน 32.382 32.49841 33.15934 

ตุลาคม 33.266 32.51383 33.18117 

พฤศจกิายน 32.908 32.50538 33.79971 

ธนัวาคม 32.417 32.52312 33.79607 

MSE  0.8000403 2.067806 

 
ผลจากการพยากรณ์พบว่า การพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา กบัเงนิบาทไทยดว้ยวธิี

โครงข่ายประสาทเทียม ให้ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองเฉลี่ยเท่ากับ 0.800 ในขณะที่ผลการพยากรณ์ด้วยวิธี 
การวเิคราะห์การถดถอยจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองเฉลีย่เท่ากบั 2.068 ซึ่งการพยากรณ์ด้วยวธิโีครงข่าย
ประสาทเทียมให้ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองที่น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์  
การถดถอยสามารถใหส้มการพยากรณ์ได ้ดงันี้ 

EXC = 50.268 - 0.405INF + 0.000054EXP + 0.000173CUR + 0.409LI - 0.203RE     
R-square = 0.661   
จากสมการพยากรณ์ที่ได้สามารถอธบิายได้ว่าแบบจ าลองสมการตัวแปรอสิระที่มีผลต่ออตัราแลกเปลี่ยน

ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์ไปในทิศทางเดียวกัน คืออัตราดอกเบี้ย ( Libor) การส่งออกของไทย 
สู่สหรฐัอเมรกิา (Export to USA) บญัชกีระแสรายวนั (Current account) ส่วนดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) และ
อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation) มีผลกระทบต่อการพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์สหรฐั  
ในทศิทางตรงขา้ม และจากสมการการวเิคราะหท์ีไ่ดส้ามารถอธบิายสมัประสทิธิค่์าถดถอยไดด้งัน้ี 

ถา้อตัราเงนิเฟ้อ (INF) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ท าใหค้่าเงนิบาทอ่อนตวัลง 0.405 บาทเมื่อตวัแปรอื่นคงที ่
ถ้าการส่งออกของไทยรายเดือนสู่สหรฐัอเมริกา (EXP) เพิ่มขึ้น 1 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ท าให้ค่าเงินบาท

แขง็ตวัขึน้ 0.000054 บาทเมื่อตวัแปรอื่นคงที ่
ถ้าดุลบญัชีเดนิสะพดั (CUR) เพิ่มขึน้ 1 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ท าให้ค่าเงินบาทแขง็ตัวขึน้ 0.000173 บาท 

เมื่อตวัแปรอื่นคงที ่
ถา้อตัราดอกเบีย้ LIBOR (LI) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ท าใหค้่าเงนิบาทแขง็ตวัขึน้ 0.409บาท เมื่อตวัแปรอื่นคงที ่
ถา้ดชันีเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (RE) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย ท าใหค้่าเงนิบาทอ่อนตวัลง 0.203 บาท เมื่อตวัแปรอื่นคงที ่
จากการทดสอบสมมิตฐานของตัวแบบพยากรณ์ที่ได้ พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับ  

อตัราแลกเปลีย่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 โดยทีต่วัแปรอสิระทัง้ 5 ตวั ในตวัแบบทีไ่ดส้ามารถ
อธบิายความแปรผนัของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราได ้66.1% เมื่อทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์กนัเองของ 
ตวัแปรอสิระ พบว่าตวัแปรอสิระทุกตวัไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง 
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อภิปรายผลการวิจยั 
การพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างดอลลารส์หรฐัอเมรกิากบัเงนิบาทไทยดว้ยวธิโีครงข่ายประสาทเทยีม

มคี่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธกีารวิเคราะห์การถดถอย ทัง้นี้เนื่องจากการพยากรณ์ด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทยีมเป็นการปรบัค่าขอ้มลูไปมาเพื่อใหไ้ดค้่าพยากรณ์ทีม่คีวามคลาดเคลื่อนน้อยทีส่ดุ แต่อย่างไรกต็าม
การพยากรณ์ดว้ยวธิโีครงขา่ยประสาทเทยีมจะไม่สามารถอธบิายปจัจยัหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทีน่ ามาศกึษาได ้
ซึง่แตกต่างกบัการพยากรณ์ดว้ยวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยถงึแมว้่าผลลพัธจ์ากการพยากรณ์จะมคีวามคลาดเคลื่อน
สงูกว่า แต่สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาไดน้ัน่ คอื ดุลบญัชเีดนิสะพดั มลูค่าการสง่ออก
ของไทยสู่สหรฐัอเมรกิาและอตัราดอกเบี้ย Libor มคีวามสมัพนัธใ์นทิศทางเดยีวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่าง
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิากบัเงนิบาท หมายความว่าปจัจยัทัง้สามสง่ผลใหค่้าเงนิบาทแขง็ตวัขึน้ ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อและ
ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างดอลลารส์หรฐัอเมริกา
กบัเงนิบาทหมายความว่าปจัจยัทัง้สองน้ีส่งผลใหค่้าเงนิบาทอ่อนตวัลง นอกจากนี้ผลการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารวเิคราะห์
ถดถอยยงัสามารถอธบิายไดว้่า ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ทัง้ตวัแปรสามารถอธบิายความผนัแปรของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างดอลลารส์หรฐัอเมรกิากบัเงนิบาทไดส้งูถงึ 66.1% 
 
สรปุผลการวิจยั 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิากบัเงนิบาทการพยากรณ์ด้วยวธิโีครงข่ายประสาทเทยีมและวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยต่างกส็ามารถ
พยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยทีก่ารพยากรณ์ดว้ยวธิโีครงข่ายประสาทเทยีมมคีวาม
คลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์น้อยกว่านัน่คือมีความแม่นย าในการพยากรณ์มากกว่าแต่ไม่สามารถอธิบาย
ความสมัพนัธท์ีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ 

ในขณะทีก่ารใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยสามารถอธบิายความสมัพนัธไ์ดค้อืดุลบญัชเีดนิสะพดั มูลค่าการส่งออก
ของไทยสู่สหรฐัอเมรกิาและอตัราดอกเบีย้ Liborเป็นปจัจยัทีส่นบัสนุนในค่าเงนิบาทแขง็ตวั ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อและ
ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิจะเป็นปจัจยัทีส่นบัสนุนใหค่้าเงนิบาทอ่อนตวัลง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลอตัราการใช้ก าลงัการผลิต

ผลติภณัฑ์พลาสติกประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ โดยน าวธิกีารพยากรณ์เดี่ยว 3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารปรบัให้เรยีบ
แบบเลขชี้ก าลัง วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการถดถอย เปรียบเทียบกับวิธี 
การพยากรณ์รวม 5 วธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารใหน้ ้าหนักเท่ากนั วธิกีารรวมแบบองิค่า Mean Absolute Percentage Error 
วธิคีวามคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ผกผนั วธิกีารรวมกนัโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย และวธิคี่าสมับรูณ์ต ่าสุด 
การวิจยัครัง้นี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวม 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) [1] เป็นข้อมูลรายเดือนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2561 มาวิเคราะห ์
หาวิธีการพยากรณ์เดี่ยวและวิธีการพยากรณ์รวมที่ให้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดจากเกณฑ์ของร้อยละ  
ความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ผลการวจิยัพบว่าวธิกีารพยากรณ์
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ คอื วธิกีารรวมกนัโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย เน่ืองจากใหค้่า MAPE ทีต่ ่าทีสุ่ด ซึง่ใหผ้ลลพัธ์
ทีแ่ม่นย ากว่าการใชก้ารพยากรณ์เดีย่ว 
 
ค าส าคญั: วธิกีารปรบัใหเ้รยีบแบบเลขชีก้ าลงั  วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์ วธิกีารวเิคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ยการถดถอย  
การพยากรณ์รวม 
 

Abstract 
The objective of this research that is to study forecasting methods of the plastic products capacity 

utilization rates:  Plastic packaging.  Three individual forecasting methods, i. e.  Exponential Smoothing,  
Box – Jenkins, and time series regression methods, and five combining forecast methods, i.e. simple average 
or equivalent weighted method (EW) , MAPE-Based combination, inverse of mean square error method 
(IMSE), combining regression method and least absolute value method (LAV) are studied. The forecasting 
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models for plastic products capacity utilization rates were analyzed by SPSS program. The plastic products 
capacity utilization rates data was collected monthly between 2011 and 2018 by Office of industrial 
economics (OIE) .The metric for this study was Mean Absolute Percentage Error (MAPE) .  The results 
showed that the most suitable forecasting method was Combining Regression method because MAPE was 
the lowest value. It was more accurate than individual forecasting methods for the plastic products capacity 
utilization rates.  
 
Keywords:  Exponential Smoothing method, Box –  Jenkins method, Time series regression method, 
Combined Forecasts 
 
บทน า 

พลาสตกิทัว่ไปทีเ่ราคุน้เคยและใชก้นัอยู่ในปจัจุบนัน้ีไดถู้กสงัเคราะหข์ึน้ดว้ยฝีมอืมนุษยใ์นช่วงรอ้ยกว่าปี
ที่ผ่านมานี้ส าหรบัการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ของใช้ และเครื่องมือต่างๆ อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิไทย เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งมลูค่าเพิม่
ให้กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท อีกทัง้ยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจ านวนมาก  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและย่อม อกีทัง้พลาสตกิยงัเป็นอุตสาหกรรมเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ทีป้่อนวตัถุดบิใหก้ารผลติเมด็พลาสตกิ ซึง่ผลติต่อเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิรูปแบบต่างๆ กบัอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
นานาประเภท อาท ิอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
วสัดุก่อสร้าง เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชส้ านักงาน เครื่องเขยีน ของเล่น เครื่องกฬีา บรรจุภณัฑ์ อาหารแปรรูป ฯลฯ  
ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเป็นส่วนประกอบการผลิต  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทนัสมัย 
ในปจัจุบนัท าใหเ้รามผีลติภณัฑพ์ลาสตกิหลากหลายรูปแบบ และสสีนัใหเ้ลอืกใชอ้ย่างมากมาย ดว้ยสมบตัทิีโ่ดดเด่น
หลายด้านท าให้พลาสติกได้รบัการยอมรบัอย่างรวดเรว็และมปีรมิาณการใช้งานเพิม่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิด  
ขยะพลาสตกิในปรมิาณสงูมากขึน้ตามดว้ย ดงันัน้การน าพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่หรอืการรไีซเคลิจงึไดร้บัความสนใจ
เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลดปรมิาณขยะพลาสตกิแลว้ยงัเป็นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าอกีดว้ย 

การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนหรอืการท านายลกัษณะการเกดิของเหตุการณ์หรอืสภาพการณ์ 
ในอนาคต โดยศกึษารูปแบบการเกดิของเหตุการณ์หรอืสภาพการณ์จากขอ้มลู หรอืจากความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้พยากรณ์ การพยากรณ์มคีวามส าคญัยิง่ ต่อบุคคลและองค์กรในงานสาขาต่างๆ เป็นบทบาท
ส าคญัยิง่ในการวางแผนการตดัสนิใจ เพราะการวางแผนและตดัสนิใจเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์  
ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งโดยทัว่ไปเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ 
เพราะฉะนัน้หากสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ทีค่วบคุมไม่ไดก้่อนการวางแผนหรอืก่อนการตดัสนิใจแลว้ กเ็ป็นการ
วางแผนหรอืการตดัสนิใจทีด่กีว่า และผลการพยากรณ์จะถูกน าไปใชป้ระกอบการวางแผนและการตดัสนิใจ ในการ
พยากรณ์นัน้ การเลอืกวธิกีารพยากรณ์ที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้ค่าพยากรณ์มคีวามถูกต้อง แม่นย า
มากขึน้ ดงันัน้ควรเลอืกวธิกีารพยากรณ์ให้เหมาะสมกบัชุดขอ้มูล การน าวธิกีารพยากรณ์หลายๆ วธิมีารวมกนั 
(Combined method) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากวิธีการพยากรณ์รวม (Combined Forecast method)  
อาจมคีวามแม่นย ามากกว่าวธิกีารพยากรณ์เดีย่ว แต่ยงัไม่สามารถบอกไดว้่าชุดขอ้มูลควรจะใชว้ธิกีารพยากรณ์ 
วธิใีดบา้งมารวมกนัจงึจะท าให้ค่าความคลาดเคลื่อนต ่าที่สุด โดยการวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชว้ธิกีารพยากรณ์เดี่ยว 3 วธิ ี
ไดแ้ก่ วธิกีารปรบัใหเ้รยีบแบบเลขชีก้ าลงั วธิบีอ็กซ์-เจนกนิส ์และวธิกีารวเิคราะหอ์นุกรมเวลาด้วยการถดถอย [2] 
วธิกีารพยากรณ์รวม 5 วธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารใหน้ ้าหนักเท่ากนั วธิกีารรวมแบบองิค่า MAPE [3] วธิคีวามคลาดเคลื่อน
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ก าลงัสองเฉลี่ยผกผนั วิธกีารรวมกนัโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย และวธิีค่าสมับูรณ์ต ่าสุด วธิีใดมคี่าความ
คลาดเคลื่อนต ่าทีสุ่ดหรอืมคีวามแม่นย ามากทีส่ดุจะเป็นวธิทีีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดกบัขอ้มูลนัน้ โดยการวจิยัครัง้นี้
ศึกษาข้อมูลอตัราการใช้ก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  
เป็นขอ้มูลรายเดอืนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2561 จ านวน 84 เดอืน จากการศกึษาพบว่าอตัราการใชก้ าลงัการผลติ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสตกินี้ มผีลทีค่่อนขา้งคงทีแ่ละมกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม เพื่อน าวิธีการ
พยากรณ์ทีไ่ดน้ัน้น ามาใชเ้ป็นประโยชน์และเป็นจุดเริม่ตน้ของการวางแผน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการตดัสนิใจ เป็นขอ้มูล
ให้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในดา้นอุตสาหกรรมการผลติ เพื่อก าหนดนโยบายหรอืมาตรการณ์ในการลด
ปรมิาณขยะและควบคุมอตัราการผลติพลาสติกให้เหมาะสมแก่สภาพแวดลอ้มต่างๆ จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยั  
จงึเหน็ความส าคญัของวธิกีารพยากรณ์ว่าเป็นสิง่ส าคญัในการด าเนินงานต่างๆ หากไดว้ธิกีารพยากรณ์ทีเ่หมาะสม
แลว้กจ็ะท าใหค้่าพยากรณ์มคีวามถูกตอ้งแม่นย า สามารถน าค่าพยากรณ์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพยากรณ์แนวโน้มอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบวธิกีารพยากรณ์เดีย่วและพยากรณ์รวม คอื 
   2.1 วธิกีารพยากรณ์เดีย่ว 

         - วธิกีารปรบัใหเ้รยีบแบบเลขชีก้ าลงั (Exponential Smoothing method) 
         - วธิบีอ็กซ–์ เจนกนิส ์(Box – Jenkins method: Box) 
         - วธิอีนุกรมเวลาดว้ยวธิกีารถดถอย (Time Series Regression method) 

   2.2 วธิกีารพยากรณ์รวม 
        - วธิกีารรวมแบบใหน้ ้าหนกัทีเ่ท่ากนั (Equivalent Weighted method: EW) 

         - วธิกีารรวมแบบองิค่า MAPE (MAPE-Based combination) 
         - วธิคีวามคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ผกผนั (Inverse of Mean Square Error method: IMSE) 

        - วธิกีารรวมกนัโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression method) 
         - วธิคี่าสมับรูณ์ต ่าสดุ (Least Absolute Value method: LAV) 

3. เพื่อหาวธิทีีเ่หมาะสมส าหรบัวธิกีารพยากรณ์อตัราการใช้ก าลงัการผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิประเภท
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. วิธีการพยากรณ์ 
1.1 วธิกีารปรบัใหเ้รยีบแบบเลขชีก้ าลงั (Exponential Smoothing method) 
วธิีการปรบัให้เรยีบ (Smoothing method) หมายถึง การใช้ข้อมูลหรือค่าสงัเกตในอดีตส่วนหนึ่งหรือ

ทัง้หมดในการสร้างสมการพยากรณ์ โดยน ้ าหนักที่ให้กับค่าสงัเกตแต่ละค่าแตกต่างกัน วิธีการให้น ้าหนัก 
แก่ค่าสังเกตหรือข้อมูลในอดีตนัน้มีผู้คิดค้นไว้หลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลหรือค่าสังเกตว่ามี
สว่นประกอบของแนวโน้มหรอืฤดกูาลหรอืไม่ 
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ส าหรับวิธีการปรบัให้เรียบมีด้วยกนัอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กบัลักษณะข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งในการวิจัย  
เรื่องการเปรยีบเทยีบตวัแบบพยากรณ์ของอตัราการใช้ก าลงัการผลติผลติภณัฑ์พลาสติก เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบั
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการใชม้าตรการณ์ในการควบคุมอตัราการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิใหเ้หมาะสม  
 
เมื่อตวัแบบเป็นแบบคณู  

ˆˆ
t m t t mY E S                (1) 
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โดยที ่  tE  คอื ค่าทีถู่กปรบัใหเ้รยีบของขอ้มลู 
            ˆ

tS  คอื ค่าดชันีฤดกูาล ณ เวลา t  
            คอื ค่าคงทีก่ารท าใหเ้รยีบระหวา่งขอ้มลูกบัค่าพยากรณ์ และ 0 1   
            คอื ค่าคงทีก่ารท าใหเ้รยีบระหวา่งค่าฤดกูาลจรงิกบัค่าประมาณฤดกูาลและ0 1   
         p  คอื จ านวนฤดกูาล ซึง่ p  = 4 , 7 และ 12 เมื่อขอ้มลูเป็นรายไตรมาส รายวนัและรายเดอืน 

ตามล าดบั 
         ˆ

t mY 
 คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t m   

          m  คอื จ านวนช่วงเวลาทีต่อ้งการพยากรณ์ไปขา้งหน้า 
         ˆ

t mS 
 คอื ค่าดชันีฤดกูาล ณ เวลา t m  ซึง่  ˆ

t mS 
 = ˆ

t p iS  
เมื่อชว่งเวลา t m  ตกอยู่ในฤดกูาล

ที ่ i ; i = 1,2,3,…, p   
         tY  คอื ขอ้มลูอนุกรมเวลา ณ เวลา t  
 

1.2 วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์(Box-jenkins method) 
การวเิคราะหอ์นุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์โดยวธิบีอ็กซ์-เจนกนิสน์ัน้ลกัษณะอนุกรมเวลาต้องคงทีก่่อน 

(Stationary) กรณีที่อนุกรมเวลาไม่มีคุณสมบตัิคงที่ จะต้องแปลงอนุกรมเวลาดงักล่าวให้มคีุณสมบตัิคงที่ก่อน  
โดยการหาผลต่างของค่าสงัเกตหรือแปลงค่าด้วย log ของค่าสงัเกตในอนุกรมเวลานัน้ ตัวแบบ คือ ตัวแบบ 
ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)L  
 
ตวัแบบการพยากรณ์สามารถแสดงไดด้งันี้ 

        

  

2 2

1 2 2

2 2

1 2 2

(1 ) (1 ) 1 ... 1 ...
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            (2) 

 

; เมื่อ t p  

; เมื่อ t p  

; เมื่อ t p  

; เมื่อ t p  
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โดยที ่  tY       คอื ขอ้มลูอนุกรมเวลา ณ เวลา t  
          i       คอื พารามเิตอรข์องการถดถอยในตวั (Autoregressive parameter) ; i = 1,2,3,…, p  
         i      คอื พารามเิตอรข์องการถดถอยในตวัสว่นของฤดกูาล(Seasonal Autoregressive)  
                               ; i = 1,2,3,… p  
          i       คอื พารามเิตอรข์องค่าเฉลีย่เคลื่อนที(่Moving Average parameter) ; i = 1,2,3,…, p  
         i      คอื พารามเิตอรข์องค่าเฉลีย่เคลื่อนทีส่ว่นของฤดกูาล ; i = 1,2,3,…, p  
         d , D   คอื จ านวนครัง้ทีห่าผลต่าง และ จ านวนครัง้ทีห่าผลต่างในสว่นของฤดกูาลตามล าดบั 
           

t        คอื ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t ทีม่กีารแจกแจงปรกตซิึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0 ค่าความ 

                         แปรปรวนเท่ากบั  2  
           B          คอื ตวัด าเนินการถอยหลงั (Backward Forecast method: CF) 
 

1.3 วธิอีนุกรมเวลาดว้ยวธิกีารถดถอย (Time Series Regression method) 
วธิอีนุกรมเวลาด้วยวธิกีารถดถอย เป็นการน าองค์ประกอบของอนุกรมเวลา คอื แนวโน้ม และฤดูกาล 

มาหาความสมัพนัธ ์โดยแสดงสมการไดด้งันี้   

1 1 2 2 1 1
ˆ ...t L LY a c s c s c s                                              (3) 

โดยที ่  ˆ
tY    คอื ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 

        a    คอื ค่าคงที ่
          ic    คอื ค่าวดัความผนัแปรตามฤดกูาลที ่ i  เมื่อเทยีบกบัฤดกูาล ที่ L ส าหรบั 1,2,3,..., 1i L   

     is    คอื ตวัแปรดมัมี ่โดยที ่

     is




 

 
1.4 วธิกีารพยากรณ์รวม (Combined Forecast  method: CF) 
วธิกีารพยากรณ์รวมเป็น การหาค่าพยากรณ์ใหม่จากการรวมกนัของค่าพยากรณ์เดีย่วแต่ละวธิกีารทีใ่ช้

ในการศึกษาโดยการหาตัวถ่วงน ้าหนักที่เหมาะสมส าหรบัแต่ละวธิีการพยากรณ์ โดยการหาค่าพยากรณ์รวม 
(Combined Forecast) สามารถแสดงไดด้งันี้ 

1

ˆ ˆ
m

it i it

i

CF wY


                                    (4) 

โดยที ่   ˆ
itCF   คอื ค่าพยากรณ์รวมที ่ i  ณ คาบเวลาที ่t 

 iw     คอื ตวัถ่วงน ้าหนกัของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i  
           ˆ

itY      คอื ค่าพยากรณ์ของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i  ณ คาบเวลาที ่t 
            i       คอื วธิกีารพยากรณ์ที ่ i  = 1,2,…,m 
            t      คอื คาบเวลา        ที ่ t  = 1,2,…,n 
  
 
 
 

1   เมื่อค่าสงัเกต tY ตกอยู่ในฤดกูาลที ่   1,2,3,..., 1i L   
 0   เมื่อค่าสงัเกต tY ไม่ตกอยู่ในฤดกูาลที ่ 1,2,3,..., 1i L   
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การหาตวัถ่วงน ้าหนกัจากสมการที ่(4) สามารถศกึษาวธิกีารพยากรณ์รวมได ้5 วธิ ีดงันี้ 
1) วธิกีารรวมแบบใหน้ ้าหนกัทีเ่ท่ากนั (Equivalent Weighted method: EW) 
วธิกีารนี้ใหค้วามส าคญัแก่วธิกีารพยากรณ์แต่ละวธิทีีน่ ามารวมกนัเท่าๆ กนัดงันัน้สตูรในการค านวณหา

ตวัถ่วงน ้าหนกั คอื 

    iw
1

m
         (5)                     

โดยที ่  m   คอื จ านวนวธิกีารพยากรณ์ทีน่ ามารวมกนั 
 

2) วธิรีวมแบบองิค่า MAPE (MAPE-Based combination)  

                         

1

100 _

100 _

i
i m

i

i

mape w
w

mape w






                                            (6) 

เมื่อ    
1

ˆ
100

_
n

t t

i

t t

Y Y
mape w

n Y

 
  
 

                                              

โดยที ่  tY     คอื ค่าจรงิของขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ณ คาบเวลาที ่ t  
          ˆ

tY     คอื ค่าพยากรณ์ของขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ณ คาบเวลาที ่ t  
          n     คอื จ านวนขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา 
 

3) วธิคีวามคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ผกผนั (Inverse of Mean Square Error method: IMSE) 
หาตวัถ่วงน ้าหนกัของวธิคีวามคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ผกผนั มสีตูรดงันี้ 

    

1

1

1
i

i m

i i

MSE
w

MSE




                                                       (7) 

เมื่อ                2

1

1 ˆ( )
n

i t it

t

MSE Y Y
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โดยที ่  tY    คอื ขอ้มลูหรอืค่าสงัเกต ณ คาบเวลาที ่ t  
            ˆ

itY   คอื ค่าพยากรณ์ของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i   ณ คาบเวลาที ่ t  
             i      คอื วธิกีารพยากรณ์ที ่ i      ; 1,2,...,i m  
          t      คอื คาบเวลา                 ;  1,2,...,nt   

 
4) วธิกีารรวมกนัโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression method) 
ขัน้ตอนการสรา้งตวัแบบการพยากรณ์ดว้ยวธิกีารพยากรณ์รวมโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอย จะท า

การเลอืกตวัแปรโดยวธิ ีStepwise ซึง่ใชส้ญัลกัษณ์ดงันี้ 

    0

1

ˆ ˆˆ ˆ
n

it i it

t

CF Y 


                                (8) 

โดยที ่  ˆ
itCF        คอื ค่าพยากรณ์รวมที ่ i  ณ คาบเวลาที ่t 

           ˆ
itY     คอื ค่าพยากรณ์ของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i   ณ คาบเวลาที ่ t  

         0̂  , ˆ
i     คอื ค่าสมัประสทิธิข์องการถดถอย (Regression Coefficient) ; 1,2,...,i m  
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5) วธิคี่าสมับรูณ์ต ่าสดุ (Least Absolute Value method: LAV) 
การค านวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของวธินีี้ อาศยัเทคนิคโปรแกรมเชงิเสน้ตรง (Linear Programming 

Technique) โดยมสีมการเป้าหมายท าใหผ้ลรวมของค่าสมับรูณ์ของค่าความคลาดเคลื่อนมค่ีาต ่าสดุ  

โดยมขีอ้จ ากดั คอื   1
1 1

ˆ

ˆ

m

t i it

i
t t

t

Y wY

U V
Y


 



 


                              (9) 

โดยที ่   ˆ
itY           คอื ค่าพยากรณ์ของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i   ณ คาบเวลาที ่ t  

           tY           คอื ขอ้มลูหรอืค่าสงัเกต ณ คาบเวลาที ่ t  
           iw           คอื ตวัถ่วงน ้าหนกัของวธิกีารพยากรณ์ที ่ i  
 tU , tV    คอื ค่าสมัประสทิธค์่าคงที ่ณ คาบเวลาที ่ t  
 

2. เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการวดัความแม่นย า คอื ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลีย่ (Mean Absolute 

Percentage Error: MAPE) ซึ่งจะน ามาเปรียบเทยีบว่าตัวแบบพยากรณ์ในแต่ละวธิี ว่าตวัแบบใดเหมาะสมกบั
ขอ้มลูอนุกรมเวลาซึง่สามารถค านวณไดจ้าก 

    
1

ˆ
100 n

t t

t t

Y Y
MAPE

n Y

 
  
 

                 (10) 

โดยที ่  tY    คอื ค่าจรงิของขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ณ คาบเวลาที ่ t  
          ˆ

tY    คอื ค่าพยากรณ์ของขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ณ คาบเวลาที ่ t  
          n    คอื จ านวนขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา 

โดยพจิารณาจากค่า MAPE ของการพยากรณ์ในแต่ละวธิ ีและเลอืกตวัแบบทีม่คี่า MAPE ต ่าทีส่ดุเป็น 
ตวัแบบพยากรณ์ 
 

3. ขัน้ตอนการวิจยั 
3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู   
ข้อมูลอัตราการใช้ก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) มลีกัษณะเป็นรายเดอืน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2560 รวมเป็นจ านวน 96 ค่า 
 
3.2 วเิคราะหข์อ้มลู 
น าขอ้มูลปีพ.ศ. 2554-2560 มาหาค่าพยากรณ์ดว้ยวธิกีารพยากรณ์เดี่ยว 3 วธิ ีคอื วธิกีารปรบัใหเ้รยีบ

แบบเลขชีก้ าลงั (Exponential Smoothing method) วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์(Box - Jenkins method) วธิอีนุกรมเวลา
ดว้ยวธิกีารถดถอย (Time Series Regression method) และการพยากรณ์รวม 5 วธิคีอื วธิกีารรวมแบบใหน้ ้าหนกั
ที่ เ ท่ า กัน  (Equivalent Weighted method:  EW)  วิธี ร วมแบบอิง ค่ า  MAPE (MAPE-Based combination)  
วิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยผกผัน (Inverse of Mean Square Error method: IMSE) วิธีการรวมกัน 
โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression method) วธิคี่าสมับูรณ์ต ่าสุด (Least Absolute Value 
method: LAV) 
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3.3 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ จะใช้ข้อมูลจริงปี พ.ศ. 2561 จ านวน 12 ค่าและข้อมูลจากการ

พยากรณ์แต่ละวธิ ีมาค านวณค่า MAPE วธิใีดมคี่า MAPE ต ่าสุดแสดงว่าวธินีัน้เหมาะสมกบัการพยากรณ์ขอ้มูล
มากทีส่ดุ 

 
3.4 การพยากรณ์ขอ้มลูในอนาคต 
เมื่อไดต้วัแบบจากวธิกีารพยากรณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัอนุกรมเวลาในแต่ละชุดแล้ว น าวธิทีีไ่ดม้าท าการ

พยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ในปี พ.ศ. 2562-2563 
 

ผลการวิจยั 
1. ผลการพยากรณ์วิธีต่างๆ 
พลอ็ตกราฟขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติ (ฐานเฉลีย่รายเดอืน ปี 2554 ) ประเภทการผลติผลติภณัฑ์

ภณัฑพ์ลาสตกิ จ าแนกเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 เพื่อหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูแสดงดงัภาพที ่1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การเคลื่อนไหวของขอ้มลูอตัราการใชก้ าลงัการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 

1.1 วิธีการปรบัให้เรียบแบบเลขช้ีก าลงั (Exponential Smoothing method: Expo) 
จากภาพที่ 1 จะเหน็ได้ว่าข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบฤดูกาล จึงท าการปรบัให้เรียบแบบเลขชี้ก าลงั  

ด้วยวธิีฤดูกาลอย่างง่าย (Simple Seasonal) ตัวแบบการพยากรณ์อตัราการใช้ก าลงัการผลติประเภทการผลิต
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิโดยวธิกีารปรบัเรยีบเลขชีก้ าลงั คอื 

ˆˆ 67.05419t m t mY S    

โดยที ่   
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

ˆ ˆ ˆ ˆ0.973733, 0.953127, 1.030647, 0.876274,

ˆ ˆ ˆ ˆ1.022047, 1.028686, 1.016787, 1.023981,

ˆ ˆ ˆ ˆ1.053117, 1.055455, 1.029457, 0.936675

S S S S

S S S S

S S S S
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1.2 วิธีบอ็กซ–์ เจนกินส ์(Box – Jenkins method: Box) 
ฟงัก์ชนัอตัตสหสมัพนัธ์ (ACF) และฟงัก์ชนัอตัตสหสมัพนัธ์บางส่วน (PACF) แสดงดงัภาพที่ 2 และ 

ภาพที ่3 ตามล าดบั 

   ภาพท่ี 2 ฟงักช์นัอตัตสหสมัพนัธ ์(ACF)                  ภาพท่ี 3 ฟงักช์นัอตัตสหสมัพนัธบ์างสว่น (PACF) 
 

จากภาพที ่2-3 เมื่อพจิารณา ค่า kr  และ kkr  จากกราฟ ACF และ PACF ตวัแบบทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลู
ชุดน้ี คอื ARIMA (2,0,0) (2,1,0)12 ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิโดยวธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์คอื 

       

       

1 13 12 24 24 36 13 25

25 37 2 14 14 26 26 38

ˆ 0.4 0.664 0.381 2.656

0.1524 0.24 0.15936 0.09144

t t t t t t t t t

t t t t t t t t

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

       

       

       

       
 

 
1.3 วิธีอนุกรมเวลาด้วยวิธีการถดถอย (Time Series Regression method) 
จากการประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ผลดงัภาพที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ผลการวเิคราะหส์มัประสทิธก์ารถดถอย 
 
จากภาพที่ 4 ตัวแบบพยากรณ์อัตราการใช้ก าลังการผลิตประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

โดยวธิกีารถดถอยเชงิเสน้ คอื  
ˆ ˆ61.904898 2.562081 1.52342 ... 6.155659

1 2 11
Y S S S

t
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โดยที ่ ˆ 0.525038
1t t

 


 

1.4 วิธีการพยากรณ์รวม (Combined Forecast method) 
1.4.1 วธิกีารรวมแบบใหน้ ้าหนกัทีเ่ท่ากนั (Equivalent Weighted method: EW) 

ค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละวธิกีารพยากรณ์เดีย่วจะมคี่าเท่ากนั คอื 
1

3
  ดงันัน้ ตวัแบบจากวธิกีารพยากรณ์

รวมโดยวธิกีารถ่วงน ้าหนกัทีเ่ท่ากนั คอื  

1 2 3

1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ
3 3 3

t t t tCF Y Y Y    

1.4.2 วธิรีวมแบบองิค่า MAPE (MAPE-Based combination) 
ค่าถ่วงน ้าหนกัจากสมการที ่(6) ไดค้่า 1w = 0.33330845, 2w = 0.33337990และ 3w = 0.33331163 

ดงันัน้ตวัแบบการพยากรณ์รวม คอื 

1 2 30.33330845 0.3333799ˆ ˆ ˆ0 0.33331163 ˆ
it t t tCF Y Y Y    

1.4.3 วธิคีวามคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ผกผนั (Inverse of Mean Square Error method: IMSE) 
ค่าถ่วงน ้าหนกัจากสมการที ่(7) ไดค้่า 1w = 0.369106, 2w  = 0.309926 และ 3w = 0.320968 

ดงันัน้ตวัแบบการพยากรณ์รวม คอื 

1 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ0.369106 0.309926 0.320968it t t tCF Y Y Y    

1.4.4 วธิกีารรวมโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression: C-Reg) 
วธิกีารรวมโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยจากการประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS โดยจะท า

การเลอืกตวัแปรโดยวธิ ีStepwise จะไดต้วัแบบพยากรณ์รวม คอื 

1
ˆ ˆ11.799 1.182it tCF Y    

1.4.5 วธิคี่าสมับรูณ์ต ่าสดุ (Least Absolute Value method: LAV) 
จากการวเิคราะหผ์ลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู WinQSB จะไดผ้ลลพัธใ์นการหาค่าถ่วงน ้าหนกัโดยใชว้ธิคี่า

สมับรูณ์ต ่าสดุจะได ้ 1w = 0, 2w  = 1 และ 3w = 0 ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์รวมโดยใชว้ธิคี่าสมับรูณ์ต ่าสดุ คอื  

2
ˆ ˆ
it tCF Y  

 
2. การเปรียบเทียบค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAPE) ของตวัแบบการพยากรณ์

ท่ีได้จากวิธีการต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหว์ธิกีารพยากรณ์ต่างๆ กบัค่าจรงิปี 2561 
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ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่ (MAPE) จากวธิกีารพยากรณ์ต่างๆ ของ
อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

Y 
Predict Value 

Individual Forecast method Combined Forecast method 
Expo Box Regression EQW MAPE-Base IMSE C-Reg. LAV 

65.9093 65.1381 64.6950 65.2519 65.0283 65.0283 65.0307 65.5824 64.6950 

66.0672 63.7824 64.2598 63.4693 63.8372 63.8372 63.8303 64.0988 64.2598 

70.1777 68.9124 70.0006 68.3740 69.0957 69.0957 69.0840 68.1809 70.0006 

59.5215 58.7110 59.3723 58.0560 58.7131 58.7131 58.6987 59.5933 59.3723 

68.7138 68.3510 67.8141 67.6343 67.9331 67.9331 67.9168 67.5653 67.8141 

68.2267 68.7924 68.5014 68.0444 68.4461 68.4461 68.4292 67.9066 68.5014 

68.9399 68.0096 68.5435 67.2442 67.9324 67.9325 67.9155 67.2406 68.5435 

70.7566 68.4924 68.5372 67.7137 68.2477 68.2478 68.2303 67.6313 68.5372 

66.7584 70.4224 69.7748 69.6371 69.9448 69.9448 69.9269 69.2322 69.7748 

66.0972 70.5824 69.6994 69.7874 70.0231 70.0231 70.0049 69.3573 69.6994 

66.5709 68.8682 69.1719 68.0618 68.7006 68.7007 68.6827 67.9211 69.1719 

59.3678 62.7411 63.9078 61.9056 62.8515 62.8515 62.8332 62.7973 63.9078 

MAPE 2.9256 2.6689 2.9141 2.8213 2.8233 2.8200 2.6589 2.6689 

 
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ยของตัวแบบที่ได้จากวิธีการ

พยากรณ์เดี่ยว 3 วธิ ีและวธิกีารพยากรณ์รวม 5 วธิ ีจากวธิกีารพยากรณ์ทัง้หมดจะเหน็ว่าวธิกีารพยากรณ์รวม 
บางวธิมีปีระสทิธภิาพสงูกว่าวธิกีารพยากรณ์เดีย่ว และการพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติ
บรรจุภณัฑ์พลาสติกนี้เหมาะสมกบัวธิกีารพยากรณ์คอืวธิกีารรวมโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย (Combining 
Regression)มากที่สุด จากการเปรียบเทียบจึงน าวิธีการรวมโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Combining 
Regression) มาใชใ้นการพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิปี  พ.ศ. 2562 
และปีพ.ศ. 2563 

 
3. การพยากรณ์อตัราการใช้ก าลงัการผลิตประเภทการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกปี พ.ศ. 2562 

และปี พ.ศ. 2563 
ตวัแบบทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ดว้ยวธิกีารรวมโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression) 

ปี 2561 เพื่อหาค่า ˆ
tY  ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 คอื  

3
ˆ ˆ11.273 0.832Yt tY    

 
ค่าพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ปี พ.ศ. 2562 – 2563  

แสดงดงัตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 ค่าพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติประเภทการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิปี พ.ศ. 2562 – 2563 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
ในการเปรยีบเทยีบความแม่นย าของวธิกีารพยากรณ์เดีย่วและวธิกีารพยากรณ์รวมนัน้ หากขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา

ไดค้่า MAPE ใกลเ้คยีงกนัผูว้เิคราะหส์ามารถทีจ่ะเลอืกวธิกีารพยากรณ์เดีย่วได ้เนื่องจากการหาค่าพยากรณ์จาก
วธิกีารพยากรณ์รวมผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งวเิคราะหว์ธิกีารพยากรณ์เดีย่วทุกวธิกี่อน ซึง่บางครัง้อาจเกดิความยุ่งยากได ้
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ หากต้องการความแม่นย าสูงการเลือกวิธีการพยากรณ์รวม  
จะเหมาะสมเช่นกนั 
 
สรปุผลการวิจยั 

การเปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลีย่ของวธิกีารพยากรณ์ต่างๆ ทัง้ 8 วธิกีบัขอ้มูล
อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (ฐานเฉลีย่รายเดอืน ปีพ.ศ. 2554 ) แสดงใหเ้หน็ว่าวธิทีีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูชุดน้ีทีส่ดุคอื
วธิกีารรวมโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Combining Regression) ทีใ่หค้่าMAPEต ่าทีส่ดุ และค่าพยากรณ์ในปี
พ.ศ.2562 และปีพ.ศ.2563 แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชก้ารผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิมแีนวโน้มค่อนขา้ง คงทีแ่ละ 
มคีวามเป็นฤดกูาลไม่ต่างจากขอ้มลูในอดตีมาก 

จากค่าพยากรณ์อตัราการใชก้ าลงัการผลติปีพ.ศ. 2562 และปีพ.ศ. 2563 แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชก้ าลงั
การผลิตคงที่ ผู้ประกอบการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถน าไปเป็นข้อมูลส าคญัในการวางแผน 
การผลติหรอืน าไปเป็นขอ้มูลในการควบคุมการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิได้จากค่าการพยากรณ์ทีค่งทีซ่ึง่จะยงัคง
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเหมอืนในอดตี ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งจงึควรมมีาตรการ 
ในการควบคุมหรอืปรบัลดอตัราการใชก้ าลงัการผลติ เพื่อสง่เสรมิการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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บทคดัย่อ 

 การปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงูมคีวามส าคญัอย่างยิง่เพราะจะช่วยใหผู้ป้่วยมสีุขภาพทีด่แีละ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นได ้การศกึษาในครัง้นี้ไดน้ าทฤษฎกีารปรบัตวัของรอยมาใช ้รปูแบบการวจิยัเชงิพรรณนา
แบบภาคตดัขวาง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ในพืน้ที ่
ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่าง 200 คน ค านวณดว้ยสตูรของแดเนียล การสุม่ตวัอย่างเป็นการ
สุ่มอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ สุ่มจากรายชื่อของผู้ป่วย เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยผูเ้ชี่ยวชาญและหาค่าความเชื่อมัน่ด้วยวธิีทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของครอนบาช (Cronbah’s alpha = 0.681 – 0.898) การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนาและสถติอิา้งองิ ไดแ้ก่ 
Simple Linear Regression Analysis ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่เป็นสิง่เร้าร่วม ในส่วนของแรงสนับสนุนทาง
สงัคมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากรอ้ยละ 66.0 โดยที่ดา้นอารมณ์และดา้นขอ้มูลข่าวสารอยู่ในระดบัมากรอ้ยละ 
99.5 และรอ้ยละ 75.5 ตามล าดบั และดา้นสิง่ของอยู่ในระดบัปานกลางรอ้ยละ 54.5 ปจัจยัดา้นการปรบัตวัพบว่า 
ผูป้่วยมกีารปรบัตวัทีด่ ีรอ้ยละ 68.5 โดยดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหน้าทีส่่วนมากอยู่ในระดบัดี
รอ้ยละ 84.0, รอ้ยละ 60.5 และรอ้ยละ 70.5 ตามล าดบั ดา้นการพึง่พาอาศยักนัสว่นมากอยู่ในระดบัปานกลางรอ้ย
ละ 77.5 และปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูคอื แรงสนบัสนุนทางสงัคมสามารถท านาย
ไดร้อ้ยละ 9.3 (β= 0.305, p = 0.000) เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนบัสนุนขอ้มูล
ข่าวสาร และการสนับสนุนทางด้านสิง่ของสามารถท านายการปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงไดร้้อยละ 
7.9, รอ้ยละ 4.9 และรอ้ยละ 4.9 ตามล าดบั (β= 0.289, p = 0.000; β= 0.232, p = 0.001; β= 0.232, p = 0.001) 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้ ควรมกีารส่งเสรมิโปรแกรมเกี่ยวการปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูง 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยสามารถอยู่ร่วมกบัโรคความดนัโลหติสงูไดอ้ย่างเหมาะสมและมพีฤตกิรรมดแูลสขุภาพทีถู่กตอ้ง  
 
ค าส าคญั: แรงสนบัสนุนทางสงัคม  การปรบัตวัของผูป้ว่ย  โรคความดนัโลหติสงู 
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Abstract 
 Adaptation of hypertension patients is especially important because it helps patients to have 
good health and prevent complications. In this study, the Roy’s adaptive model was applied with the cross-
sectional descriptive research design.  The objective was to study the factors affecting the adaptation of 
hypertensive patients Phe Subdistrict, Mueang District, Rayong Province.  2 0 0  samples were calculated 
using the Daniel’ s formula. Simple random sampling was conducted, using statistical package program 
randomized cases from hypertensive patients’ database. The questionnaire was checked for content 
validity by experts and the reliability by Cronbach's alpha coefficient (Cronbah’s alpha = 0.681 – 0.898). 
Data were analyzed using descriptive statistics and reference statistics, simple linear regression analysis. 
The study indicated that contextual stimuli factor of social support in overall was at a high level of 66% , 
with emotional and information support were at a high level of 99.5% and 75.5% , respectively.  Material 
support were at a moderate level, 54.5%. The hypertension patients had good adaptation 68.5%. Physical, 
self-concept, roles and responsibities, most were at a good level of 84.0%, 60.5% and 70.5%, respectively. 
In terms of dependency was at a medium level of 77. 5%.  The factors that could predict adaptation of 
hypertensive  patients was social support could predict 9.3% (β= 0.305, p = 0.000). In each aspect, there 
were found that emotional, information and material support showed predicting of adaptation of 
hypertensive patients by 7.9%, 4.9% and 4.9%, respectively (β= 0.289, p = 0.000; β= 0.232, p = 0.001; 
β= 0.232, p = 0.001). Suggestion from this study, there should be a program to promote adjustment of 
patients with hypertension. So that patients can live properly with this chronic disease and have proper 
health care behaviors. 
 

Keywords: social support, adaptation of patients, hypertension 
 

บทน า 
 โรคความดนัโลหติสงูถอืเป็นปญัหาสาธารณสุขอย่างมาก แต่ผูป้่วยส่วนใหญ่มกัไม่ทราบว่าตนเองป่วย 
เนื่องจากโรคความดนัโลหติสงูมกัไม่แสดงอาการให้เหน็ชดัเจน จงึท าให้ผูป้่วยไม่ได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ี
และหากผูป้่วยปล่อยใหม้รีะดบัความดนัโลหติทีส่งูกว่าปกต ิและไม่มกีารควบคุมระดบัความดนัโลหตินัน้ ภายใน
ระยะ 7 ถงึ 10 ปี จะพบว่าหลอดเลอืดในร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงและเป็นเหตุใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นไดถ้งึรอ้ยละ 
30 [1] โดยขอ้มูลจากองคก์ารณ์อนามยัโลก [2] พบว่า โรคความดนัโลหติสงูเป็นสาเหตุการตายทัว่โลกสงูถงึ 7.5 
ลา้นคน หรอื รอ้ยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทัง้หมด และมจี านวนผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทัว่โลกจ านวนเกอืบ
หน่ึงพนัลา้นคน ซึง่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูป้่วยอยู่ในประเทศก าลงัพฒันา และมกีารคาดการณ์ว่าจะมคีวามชุกของ
โรคความดนัโลหติสงูทัว่โลกเพิม่ขึน้ถงึ 1.56 พนัลา้นคน ในปีพ.ศ. 2568 ส าหรบัสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า 
มแีนวโน้มของผูป้่วยโรคความดนัโลหติเพิม่ขึน้ ขอ้มูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตรส์ านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุชีใ้หเ้หน็ว่า [3] อตัราการปว่ยดว้ยโรคความดนัโลหติสงูต่อประชากร 100,000 คน ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
(พ.ศ. 2556 – 2560) เพิม่ขึน้จาก 12,342.14 เป็น 14,926.47 และขอ้มลูศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่าอตัราการป่วยรายใหม่ของโรคความดนัโลหติสงูต่อประชากร 100,000 
คน ในรอบ 3 ปีที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิม่ขึน้จาก 916.89 เป็น 1353.01 
 ซึ่งโรคความดนัโลหติสูงนัน้เป็นสาเหตุให้เกดิภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา โดยภาวะแทรกซ้อนนัน้มี
ความรุนแรงและมแีนวโน้มตามจ านวนผูป้ว่ยทีเ่พิม่มากขึน้ เช่น หากผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ไม่ไดร้บัการรกัษา
จะมโีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีมากกว่าคนปกตเิพิม่ขึน้ 3 เท่า เกดิโรคหวัใจวายเพิม่ขึน้ 6 เท่า และเกดิโรค
อมัพาตไดม้ากกว่าคนปกตเิพิ่มขึน้ถงึ 7 เท่า และในขณะเดยีวกนัมโีอกาสเสยีชวีติจากหวัใจวายและเสน้เลอืดใน
สมองอุดตนัหรอืแตก รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 30 [4] 
 โดยภาวะแทรกซอ้นจากความดนัโลหติสูงน้ีสามารถควบคุมได้ หากผู้ป่วยสามารถปรบัพฤติกรรมการ
ควบคุมระดบัความดนัโลหติไดอ้ย่างถูกตอ้ง สม ่าเสมอและต่อเน่ือง ดงันัน้ พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้ว่ยโรค
ความดนัโลหติสูงนัน้ ถือเป็นประเด็นส าคญัที่ท าให้ผู้ป่วยอยู่กบัโรคความดนัโลหติได้อย่างปลอดภยั เพื่อไม่ให้
น าไปสูภ่าวะแทรกซอ้นอื่นๆ ทีจ่ะเกดิตามมาหลงัจากปว่ยเป็นโรคความดนัโลหติสงู และการควบคุมระดบัความดนั
โลหติสงูใหไ้ด ้ถอืเป็นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ ไดเ้ช่นกนั โดยการปรบัตวัใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัโรคใดโรค
หนึ่งนัน้ ผู้วจิยัได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรบัตวัของรอย (Roy adaptive model : RAM) ปี 1999 [5] ซึ่งรอยได้
กล่าวว่า หากผูป้่วยสามารถปรบัตวักบัสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้กจ็ะสามารถมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ได ้ซึง่สิง่เรา้ประกอบไปดว้ย 3 
ประเภท คอืสิง่เรา้ตรง สิง่เรา้ร่วม และสิง่เรา้แฝง ซึง่สิง่เรา้นี้จะกระตุ้นให้เกดิการตอบสนองและแสดงออกมาเป็น
รูปแบบการปรบัตัวของพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย ด้านอตัมโนทศั น์ ด้านบทบาท
หน้าที ่และดา้นการพึง่พาอาศยักนั ทฤษฎขีองรอยไดม้ผีูว้จิยัน ามาศกึษา เช่น การศกึษาเรื่องโปรแกรมสง่เสรมิการ
ปรบัตวัส าหรบัผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัระยะสุดทา้ยทีร่กัษาดว้ยวธิกีารลา้งไตทางช่องทอ้ง [6] พบว่าหลงัจากการไดร้บั
โปรแกรมผูป้่วยมกีารปรบัตวัไดด้ขี ึน้ เช่นเดยีวกบั ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดนั
โลหติในผูป้่วยความดนัโลหติสูง [7] เป็นระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า หลงัการสวดมนต์ระดบัความดนัโลหติลดลง
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิและระดบัความดนัโลหติลดลงมากสุดในวนัที ่30 ของการสวดมนต์ จะเหน็ไดว้่าหาก
ผูป้ว่ยสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโรคทีต่วัเองเป็นอยู่กจ็ะสามารถมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ได ้และยงัไดม้ผีูว้จิยัศกึษาปจัจยัทีม่ี
ผลต่อการปรบัตวั เช่น การศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการปรบัตวัของผูป้่วยโรคซมึเศรา้วยัสูงอายุ [8] พบว่า การ
สนบัสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 จากขอ้มลูเบือ้งตน้ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง (HDC) [9] มกีารรายงานขอ้มลู พบว่า จ านวน
ผูป้ว่ยรายใหม่โรคความดนัโลหติสงูต่อประชากรเขตสขุภาพที ่6 จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2562 จงัหวดัระยอง
มจี านวนผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู 51,963 คน และในพืน้ทีต่ าบลเพ มผีูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูจ านวน 2,058 
คน และในพืน้ทีห่มู่ 1 ในไร่ มผีูป้ว่ยโรคความดนัโลหติจ านวน 483 คน จากจ านวนผูป้ว่ยทีส่งูดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้
สนใจทีจ่ะน าทฤษฎกีารปรบัตวัของรอยมาศกึษาในหวัขอ้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติ
สงู ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพื่อหาปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู และผล
ของการศกึษาทีไ่ดจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนสง่เสรมิการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติ
สงู เพื่อลดปญัหาการเกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูต่อไป 

 

 

  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1235 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการปรบัตวัและปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ต าบลเพ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัระยอง 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
รูปแบบการวจิยัเป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional descriptive research) 

ด าเนินการตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ถงึ พฤศจกิายน 2562 ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู
ทีม่ชีื่อและอาศยัอยู่ใน ในพืน้ทีห่มู่ 1 ในไร่ ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง จ านวน 483 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื 
ผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู จ านวน 190 คน ค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของแดเนียล [10] เกบ็ขอ้มลูจรงิได ้200 
คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สุ่มจากรายชื่อจากฐานข้อมูลผู้ป่วย 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะประชากร แรงสนับสนุน
ทางสงัคมและการปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืดา้นความตรงเชงิเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน และน าไปทดลองใชแ้บบสอบถามกบัผูป้่วยโรคความดนัโลหติ
สงู ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 30 คน จากนัน้วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอน
บาช (Cronbah’s alpha = 0.681 – 0.898) วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติพิรรณนาในรูปของจ านวน รอ้ยละ ค่าต ่าสุด 
ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหห์าอทิธพิลของปจัจยัโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Linear Regression Analysis) การพทิกัษ์สทิธขิองกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดท้ าการชีแ้จงรายละเอยีดใน
แบบสอบถาม แจง้วตัถุประสงค ์และใหส้ทิธกิบัผูต้อบแบบสอบถาม ในการเขา้ร่วมหรอืถอนตวัไดต้ลอดเวลา และ
ขอ้มลูทีไ่ดม้าจะเกบ็เป็นความลบัและน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้ 
 

ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลลกัษณะประชากร 
 ผลการศกึษา ลกัษณะทางประชากรซึง่เป็นสิง่เรา้ร่วมพบว่า ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 69.0 
มอีายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั ร้อยละ 28.5 จบการศกึษา
ระดบัชัน้ประถมศกึษา รอ้ยละ 77.5 รายไดส้่วนตวัต่อเดอืนส่วนมากอยู่ระหว่าง 5 ,000-10,000 บาท รอ้ยละ 37.5 
ส่วนใหญ่มสีถานะสมรส ร้อยละ 75.5 ผลการศกึษาเกีย่วกบัระดบัความดนัโลหติสูงซึง่เป็นสิง่เรา้ตรงพบว่า ระยะ
การเจบ็ปว่ยเป็นโรคความดนัโลหติสงูส่วนมากอยู่ที ่1-5 ปี รอ้ยละ 57.0 ระยะเวลาเจบ็ป่วยเป็นโรคความดนัโลหติ
สงูเฉลีย่ 7.29 ปี สว่นมากมโีรคประจ าตวัอื่น ๆ รอ้ยละ 84 สว่นมากเป็นโรคเบาหวาน รอ้ยละ 37.5 ผูป้ว่ยสว่นมาก
ควบคุมระดบัความดนัโลหติไม่ได ้(มากกว่าหรอืเท่ากบั 130/80 mm/Hg)  รอ้ยละ 80 โดยในจ านวนน้ีมผีูป้ว่ยทีค่ดิ
ว่าตวัเองสามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติได ้แต่ค่าระดบัของความดนัโลหตินัน้ยงัอยู่ในช่วงผดิปกต ิถงึรอ้ยละ 
76.4 
 2. แรงสนับสนุนทางสงัคม 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกบัแรงสนับสนุนทางสงัคมซึ่งเป็นสิง่เร้าร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้รบัแรง
สนับสนุนทางสงัคม อยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 66.0 รายดา้นพบว่า ดา้นการสนับสนุนทางอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก 
รอ้ยละ 99.5 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 75.5 และดา้นการสนับสนุนสิง่ของ อยู่ในระดบัปานกลาง 
รอ้ยละ 54.5 ดงัแสดงในตารางที ่1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละของระดบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ต าบลเพ  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

 
 3. การปรบัตวัของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 
 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการปรบัตวัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 
68.5 รายดา้นพบว่า การปรบัตวัทางดา้นร่างกาย สว่นมากอยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 84.0 ดา้นอตัมโนทศัน์ สว่นมาก
อยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 60.5 ดา้นบทบาทหน้าที ่สว่นมากอยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 70.5 และดา้นการพึง่พาอาศยักนั 
สว่นมากอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 77.5  รองลงมาอยูใ่นระดบัไม่ด ีรอ้ยละ 17.0 ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
  

ระดบัของแรงสนับสนุนทางสงัคม (n = 200) จ านวน รอ้ยละ 
แรงสนับสนุนทางสงัคมโดยภาพรวม   
   มาก (90-120 คะแนน) 132 66.0 
   ปานกลาง (57-89 คะแนน) 67 33.5 
   น้อย (24-56 คะแนน) 1 0.5 
   ค่าเฉลีย่ 94.39 คะแนน ค่าต ่าสดุ 46 คะแนน ค่าสงูสดุ 120 คะแนน  
   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 12.05 คะแนน 
ด้านการสนับสนุนอารมณ์   
   มาก (29-50 คะแนน) 199 99.5 
   ปานกลาง (25-38 คะแนน) 1 0.5 
   น้อย (10-24 คะแนน) 0 0.0 
   ค่าเฉลีย่ 40.70 คะแนน ค่าต ่าสดุ 23 คะแนน ค่าสงูสดุ 50 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.28 
ด้านข้อมลูข่าวสาร 
   มาก (34-45 คะแนน) 151 75.5 
   ปานกลาง (22-33 คะแนน) 46 23.0 
   น้อย (9-21 คะแนน) 3 1.5 
   ค่าเฉลีย่ 36.60 คะแนน ค่าต ่าสดุ 9 คะแนน ค่าสงูสดุ 45 คะแนน  
   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.30 คะแนน 
ด้านการสนับสนุนส่ิงของ   
   มาก (19-25 คะแนน) 77 38.5 
   ปานกลาง (12-18 คะแนน) 109 54.5 
   น้อย (5-11 คะแนน) 14 7.0 
   ค่าเฉลีย่ 17.10 คะแนน ค่าต ่าสดุ 6 คะแนน ค่าสงูสดุ 25 คะแนน  
   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 4.00 คะแนน 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1237 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและรอ้ยละของระดบัพฤตกิรรมการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ต าบลเพ  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

ระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงู (n = 200) จ านวน รอ้ยละ 
การปรบัตวัโดยภาพรวม   
 ด ี(101-135 คะแนน) 137 68.5 
 ปานกลาง (64-100 คะแนน) 63 31.5 

ค่าเฉลีย่ 104.75 คะแนน ค่าต ่าสดุ 82 คะแนน ค่าสงูสดุ 126 คะแนน  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 8.99  คะแนน 
ด้านรา่งกาย   

 ด ี(41-55 คะแนน) 168 84.0 

 ปานกลาง (26-40 คะแนน) 32 16.0 

 ค่าเฉลีย่ 44.68 คะแนน ค่าต ่าสดุ 9 คะแนน ค่าสงูสดุ 45 คะแนน 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 4.60      คะแนน 

  

ด้านอตัมโนทศัน์   

 ด ี(16-20 คะแนน) 121 60.5 

 ปานกลาง (10-15 คะแนน) 78 39.0 

 ไม่ด ี(4-9 คะแนน) 1 0.5 

 ค่าเฉลีย่ 15.85 คะแนน ค่าต ่าสดุ 9 คะแนน ค่าสงูสดุ 20 คะแนน 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.57 คะแนน 

  

ด้านบทบาทหน้าท่ี   

 ด ี(27-35คะแนน) 141 70.5 

 ปานกลาง (17-26คะแนน) 57 28.5 

 ไม่ด ี(7-16คะแนน) 2 1.0 

 ค่าเฉลีย่ 28.03 คะแนน ค่าต ่าสดุ 16 คะแนน ค่าสงูสดุ 35 คะแนน 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.46 คะแนน 

  

ด้านการพึ่งพาอาศยักนั   

 ด ี(21-25คะแนน) 11 5.5 

 ปานกลาง (14-20คะแนน) 155 77.5 

 ไม่ด ี(7-13คะแนน) 34 17.0 

 ค่าเฉลีย่ 16.19 คะแนน ค่าต ่าสดุ 16 คะแนน ค่าสงูสดุ 35 คะแนน 
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.76 คะแนน 
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4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรบัตวัของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ต าบลเพ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัระยอง 

ผลการศกึษาสิง่เรา้ตรงและสิง่เร้าร่วมตามทฤษฎีของรอยพบว่า สิง่เร้าตรงคอืระดบัความดนัโลหติของ
ผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงู ไม่มผีลต่อการปรบัตวัของผูป้่วย สว่นสิง่เรา้ร่วมไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรและแรง
สนับสนุนทางสงัคม พบว่าปจัจยัที่มีผลต่อการปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงและสามารถท านายการ
ปรบัตวัได ้คอื ดา้นอาชพี ผู้ปว่ยทีป่ระกอบคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จะท านายการปรบัตวัไดเ้มื่อเทยีบกบักลุ่มทีไ่ม่ได้
ประกอบอาชพี รอ้ยละ 2.5 (β= 0.157, p = 0.026) ดา้นโรคประจ าตวั ผูป้่วยทีม่โีรคประจ าตวัเป็นโรคเบาหวาน
และโรคไต จะท านายการปรบัตัวได้เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจ าตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย ร้อยละ 3.2  
(β= -0.179, p = 0.011) และแรงสนับสนุนทางสงัคม สามารถท านายการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู
ได ้ร้อยละ 9.3 (β= 0.305, p = 0.000) โดยเมื่อพจิารณารายดา้นของแรงสนับสนุนทางสงัคม ดา้นอารมณ์ ดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และด้านสิง่ของ สามารถท านายการปรบัตวัของผู้ป่วยได้ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 4.9 และร้อย 4.9 
ตามล าดบั (β= 0.289, p = 0.000; β= 0.232, p = 0.001; β= 0.232, p = 0.001) ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงู ในพืน้ทีห่มู่ 1 ในไร่ ต าบลเพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง 

ตวัท านาย 𝑅2 Adjusted 
𝑅2 

B S.E. Beta t p-value 

ตวัแปรท านายที ่1         
constant   103.853 0.747  139.082 0.000 
อาชพีคา้ขาย/ธุรกจิ
สว่นตวั 

0.025 0.020 3.129 1.399 0.157 2.237 0.026* 

ตวัแปรท านายที ่2         
constant   104.856 0.631  166.298 0.000 
โรคเบาหวานและ 
โรคไต 

0.032 0.027 -22.859 8.917 -0.179 -2.563 0.011* 

ตวัแปรท านายที ่3         
constant   83.256 4.808  17.315 0.000 
แรงสนบัสนุนทางสงัคม 0.093 0.088 0.228 0.051 0.305 4.505 0.000** 
ตวัแปรท านายที ่4         
constant   84.690 4.765  17.773 0.000 
แรงสนบัสนุนทางสงัคม 
ดา้นอามรมณ์ 

0.083 0.079 0.493 0.116 0.289 4.244 0.000** 

* p < 0.05, ** P < 0.01 
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ตารางท่ี 3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง (ต่อ) 
ตวัท านาย 𝑅2 Adjusted 

𝑅2 
B S.E. Beta t p-value 

ตวัแปรท านายที ่5        
constant   90.291 4.351  20.753 0.000 
แรงสนบัสนุนทางสงัคม 
ดา้นขอ้มลูขา่วสาร  

0.054 0.049 0.395 0.118 0.232 3.375 0.001** 

ตวัแปรท านายที ่6         
constant   95.827 2.733  35.069 0.000 
แรงสนบัสนุนทางสงัคม 
ดา้นสิง่ของ  

0.054 0.049 0.522 0.156 0.232 3.352 0.001** 

* p < 0.05, ** P < 0.01 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 1. แรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการทีบุ่คคลไดร้บัความรกั การดแูลเอาใจใส ่ก าลงัใจ ในดา้นต่าง ๆ ทัง้ดา้น
อารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และด้านสิง่ของ ตามหลกัแนวคดิของเชพเฟอร์และคณะ [11] แรงสนับสนุนทางสงัคม
สามารถสง่ผลใหผู้เ้กดิการปรบัตวัในการดแูลสขุภาพทัง้สขุภาพทางกายและสขุภาพทางจติ ซึง่แต่ละบุคคลสามารถ
ได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคมได้จากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครวั ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่จากเจ้าหน้าที่ทาง
สาธารณสุข เพื่อให้ผูป้่วยมกี าลงัใจในการก้าวผ่านอุปสรรคและสามารถใช้ชวีติประจ าวนัได้อย่างปกติ โดยตาม
แนวคดิทฤษฎกีารปรบัตวัของรอย แรงสนับสนุนทางสงัคมนัน้จดัไดว้่าเป็นสิง่เรา้ร่วมทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิการปรบัตวั
ขึน้ได ้จากการวเิคราะหผ์ลวจิยัในครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 66.0 มรีะดบัของแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยู่ใน
ระดบัมาก และแรงสนบัสนุนทางสงัคมยงัสามารถท านายการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูได ้รอ้ยละ 9.3 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาเรื่องปจัจยัที่สมัพนัธก์บัการปรบัตวัของผูป้่วยโรคซมึเศร้าวยัสูงอายุ ของอรพนิ ค าโต 
(2557) [8] พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เมื่อพจิารณารายด้านผลการศกึษาครัง้นี้พบว่า ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร และสิง่ของ 

สามารถท านายการปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงได้ (β= 0.289, p < 0.000 ;β= 0.232, p < 0.001 ;  

β= 0.232, p < 0.001 ) ตามล าดบั และยงัสอดคล้องกบัการศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสงัคมและพฤติกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีทีไ่ด้รบัการขยายหลอดเลอืดหวัใจ ในผู้ป่วยทีไ่ดร้บัการขยาย
หลอดเลอืดหวัใจ ของ จงกณ พงศพ์ฒันจติ (2554) [12] ผลการวจิยัพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวมและราย
ดา้น มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 2. การปรบัตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง มนุษย์มีระบบของการปรบัตัวอยู่ตลอดเวลา โดยการ
ปรบัตวันัน้สามารถเกดิไดท้ัง้จากสิง่แวดลอ้มภายนอกหรอืสิง่แวดลอ้มภายในตวับุคคล ทีเ่รยีกว่าเป็นสิง่เรา้ โดยมี
ทัง้สิง่เร้าตรง สิง่เร้าร่วม และสิ่งเร้าแฝง ซึ่งในผลการศกึษาครัง้นี้ มแีรงสนับสนุนทางสงัคมเป็นสิง่เร้าร่วม ตาม
ทฤษฎีการปรับตัวของรอย [5] เมื่อบุคคลเผชิญหน้ากับสิ่งเร้าแล้วนัน้ (แรงสนับสนุนทางสังคม) จะเข้าสู่
กระบวนการเผชญิปญัหา ไดแ้ก่ กลไกการคดิรูซ้ึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมสัง่การของสมอง จนสง่ผลใหผู้ป้ว่ยเกดิการ
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ปรบัตวัที่แสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม จากกลไกดงักล่าวนี้ แรงสนับสนุนทางสงัคมที่ถือว่าเป็นสิ่งเรา้ร่วมนัน้ จะ
สง่ผลต่อการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู เน่ืองจากสิง่เรา้ร่วมสามารถเสรมิสรา้งใหบุ้คคลตอบสนองต่อ
สิง่เร้าตรงและเกิดการปรบัตวัได้ดยีิ่งขึน้ จากการวเิคราะห์ผลวจิยัในครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.5 มี
พฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสงัคม การปรบัตวั และคุณภาพชวีติของ จงัหวดัขอนแก่น ของเสารว์ลกัษณ์ โคตรมติร (2559) [13] 
ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการปรบัตัวของผู้สูงอายุอยู่ในระดบัปานกลาง จากผลการวจิยัในครัง้น้ี ผู้ป่วยมกีาร
ปรบัตวัอยู่ในระดบัด ีอาจเป็นผลมาจากการทีผู่ป้่วยไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคม ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก รอ้ย
ละ 66 ท าใหผู้ป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูเกดิการปรบัตวัต่อโรคความดนัโลหติสงูไดด้ยีิง่ขึน้ แสดงว่าผูป้ว่ยโรคความ
ดนัโลหิตสูงมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อสิง่เร้า ทัง้สิง่เร้าตรงและสิ่งเร้าร่วม ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ด้านร่างกาย จติใจ และสงัคม เพื่อให้เกดิการมสีุขภาพที่ดทีัง้กายและใจ โดยประกอบไปด้วยการ
ปรบัตวัดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหน้าที ่และดา้นการพึง่พาอาศยักนั  ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
เรื่องการปรบัตวัของผูสู้งอายุทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเหน็  ของณัฐสุดา แสงบุญ (2561) [14] ผลการศกึษา
พบว่า ผูป้ว่ยสามารถปรบัตวัไดท้ัง้ 4 ดา้น และจากผลการศกึษาในครัง้น้ีทัง้พบว่า มกีารตดิต่อใหค้ าแนะน าซึง่กนั
และกนัจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขหรอื อสม. ในชุมชน จงึท าใหผู้้ป่วยโรคความดนัโลหติสงูมคีวามรูค้วามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการรกัษาสุขภาพใหด้ยีิง่ขึน้ โดยเป็นผลจากการไดร้บัแรงสนับสนุนทางสงัคมทีด่ ีจงึท าใหเ้กดิการ
ปรบัตวัทีด่ขี ึน้ตามมา 

 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาพบว่า ผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู ในพืน้ทีห่มู่ 1 ในไร่ ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
สว่นมากไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 66  เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้น
แรงสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 99.5 แรงสนบัสนุนด้านขอ้มลูขา่วสาร อยู่ในระดบัมาก รอ้ย
ละ 75.5 และแรงสนบัสนุนดา้นสิง่ของ อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 54.5  
 การปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูง ในหมู่ 1 ในไร่ ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง พบว่า 
สว่นมากผูป้่วยมกีารปรบัตวัทีด่ ีรอ้ยละ 68.5 เมื่อพจิารณรายดา้น พบว่า ดา้นร่างกายส่วนมากอยู่ในระดบัด ีรอ้ย
ละ 84 การปรบัตวัดา้นอตัมโนทศัน์ สว่นมากอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 60.5 การปรบัตวัดา้นบทบาทหน้าที ่สว่นมากอยู่
ในระดบัด ีรอ้ยละ 70.5 และการปรบัตวัดา้นการพึง่พาอาศยักนั สว่นมากอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 77.5 
  ตัวแปรที่สามารถร่วมท านายการปรบัตัวของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง ได้แก่ ด้านอาชีพ ผู้ป่วยที่
ประกอบอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั สามารถท านายการปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูได ้รอ้ยละ 2.5  

(β= 0.157, p = 0.026) ดา้นโรคประจ าตวั ผู้ป่วยทีม่โีรคประจ าตวัเป็นโรคเบาหวานและโรคไต สามารถท านาย

การปรบัตวัของผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูได ้รอ้ยละ 3.2 (β= -0.179, p = 0.011) แรงสนบัสนุนทางสงัคม 

สามารถร่วมท านายได้ ร้อยละ 9.3  (β= 0.305, p = 0.000) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ สามารถท านายพฤตกิรรมการปรบัตวัของผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงูได้ดทีีสุ่ด โดยสามารถท านายการ

ปรบัตวัได ้รอ้ยละ 7.9 (β= 0.289, p = 0.000) 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี้ ควรจดัใหม้โีปรแกรมสง่เสรมิการปรบัตวัใหก้บัผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู
ในทุกๆ ด้าน และประชาสมัพนัธ์ให้กบัญาตผิู้ป่วยทราบถึงผลของแรงสนับสนุนทางสงัคมทีม่ต่ีอการปรบัตวัของ
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ผูป้ว่ย เพื่อใหผู้ป้ว่ยหนัมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิม่ขึน้ และควรจดัใหโ้ปรแกรมส่งเสรมิการปรบัตวักบัผูป้ว่ยโรค
ความดนัโลหติสูงทุกอาชพี และควรเน้นในกลุ่มอาชพีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั เพื่อให้
ผูป้่วยเกดิการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ และควรใหก้ารดูแลหรอืค าแนะน ากบักลุ่มผูป้่วยโรคความดนัโลหติสงูทีม่โีรคร่วมทุก
โรค แต่ควรเน้นกลุ่มผูป้ว่ยทีม่โีรคร่วมเป็นโรคเบาหวานและโรคไต เพื่อใหผู้ป้่วยเกดิการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ โดยผูป้่วย
สามารถอยู่ร่วมกบัโรคความดนัโลหติสงูและมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีเ่หมาะสม 
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บทคดัย่อ 
 ปจัจุบนัประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ว ัยสูงอายุเป็นสิ่งส าคัญ  
และคุณภาพชวีติทีด่ีจะส่งผลต่อการเป็นผูส้งูอายุทีม่คีุณภาพ และ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ควรเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน การศกึษานี้เป็นการวิจยัเชงิส ารวจ มวีตัถุประสงค์เพื่ออธิบายและเปรียบเทยีบ
ลกัษณะทางประชากรกบัการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสูงอายุและคุณภาพชวีติ  กลุ่มตวัอย่างเป็น อสม. ทีอ่ายุ 
ต ่ากว่า 60 ปี จ านวน 107 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูล 
ดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและสถติอิา้งองิโดยใช ้t-test และ One-way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า อสม. มกีารเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 59.8) โดยด้านร่างกายและสงัคม อยู่ในระดบัมาก  
(รอ้ยละ 78.5, 61.7) ดา้นจติใจและเศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 55.1, 57.9) ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า 
หนี้สนิ เพศ และการรบัรูภ้าวะสขุภาพต่างกนัมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสงูอายุทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 คุณภาพชวีติภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(รอ้ยละ 59.8) โดยดา้นร่างกายและจติใจอยู่ในระดบัด ี(รอ้ยละ 
60.7, 65.4) ด้านสัมพันธภาพทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.6, 54.2) ผลการ
เปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติจ าแนกตามลกัษณะประชากรพบว่า ความเพยีงพอของรายได ้ หนี้สิน จ านวนสมาชกิ 
ในครวัเรอืน อาชพีและการรบัรูภ้าวะสุขภาพทีแ่ตกต่างกนัจะมคีุณภาพชวีติต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทัง้นี้
ผลการศกึษายงัพบว่ากลุ่ม อสม. ที่ไม่มหีนี้สนิมคีะแนนเฉลี่ยการเตรยีมความพร้อมเขา้สู่วยัสูงอายุและคะแนน
เฉลีย่คุณภาพชวีติสงูกว่ากลุ่มทีม่หีนี้สนิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิช่นกนั ขอ้เสนอแนะจากการวจิยันี้คอืควรมกีาร
ใหข้อ้มลูและสนบัสนุนการวางแผนการเงนิหรอืจดัตัง้กองทุนสะสมเงนิออมเพื่อการเขา้สูว่ยัสงูอายุในชุมชน พฒันา
เพิม่ศกัยภาพอาชพี เพื่อลดหนี้สนิเพิม่รายไดส้ าหรบัการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสงูอายุและมคีุณภาพชวีติที่ดี
ต่อไป 
 
ค าส าคญั: การเตรยีมความพรอ้ม  คุณภาพชวีติ  วยัสงูอายุ  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น 
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Abstract  
Nowadays, Thailand has an increase in the elderly population. Preparing for aging is therefore an 

important issue and good quality of life will be conducive to being a quality elderly person.  And village 
health volunteers are important to be a good health model for people in the community. The objectives of 
this study were to explain and to compare demographic characteristics with preparation for aging and 
quality of life. The study was surveyed. The samples were 107 volunteers who were under 60 years old. 
The qualities tested questionnaire was used.  Data were analyzed using descriptive statistics, t- test and 
one-way ANOVA.  The results showed that the health volunteers had the preparation to the elderly in a 
moderate level (59.8%). In terms of physical and social were in the high level (78.5%, 61.7%), psychological 
and economic were at a medium level (55.1%, 57.9%). The comparison results showed that the debt, sex, 
and health perception were different, the preparation for entering the elderly scores were significantly 
different. The overall quality of life was at a good level (59.8%). The physical and mental aspects were at 
a good level (60.7%, 65.4%). The social relations and environment were moderate (62.6%, 54.2%). The 
comparison of quality of life classified by population characteristics showed that adequacy of income, debt, 
number of household members, different occupations and perceptions of health status had different quality 
of life scores with statistical significance.The results also found that the volunteer groups those without 
dept had average scores of the preparation for entering the elderly and the quality of life were statistical 
significantly higher than those with debts. Suggestions, from the study, should provide information and 
support for financial planning or establish the community savings fund for entering the elderly, develop 
career potential to reduce debt and increase income for good preparing to enter the elderly and have a 
good quality of life. 
 
Keywords: Preparation, Quality of life, Elderly, Village health volunteers 
 

บทน า 
สถานการณ์ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารเพิม่ขึน้ของประชากรวยัสงูอายุจ านวนมาก การทีบุ่คคลเขา้สู่วยั

สงูอายุนัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายตามธรรมชาติของมนุษย ์ซึง่จากสถานการณ์ผูส้งูอายุในปี พ.ศ. 
2560 [1] ระบุว่า ประชากรสงูอายุสว่นใหญ่นัน้จะมปีญัหาเรื่องสขุภาพ โดยมผีูส้งูอายุทีอ่ยู่ในภาวะช่วยเหลอืตวัเอง
ไม่ไดม้ากถงึรอ้ยละ 5 ของประชากรวยัสงูอายุ และมปีญัหาเกีย่วกบัโรคไม่ตดิต่อ ซึง่ปญัหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้เป็นผล
มาจากพฤติกรรมตัง้แต่ก่อนวยัเขา้สูงอายุ ซึ่งจะท าให้บุคคลมคีุณภาพชวีติที่ไม่ดเีมื่อเขา้สู่วยัสูงอายุ  โดยการที่
บุคคลจะเขา้สู่วยัสงูอายุอย่างมคีุณภาพไดน้ัน้จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนทีจ่ะเขา้สูว่ยัสงูอายุเสยีก่อน โดย
ความหมายของการเตรยีมความพรอ้ม คอื การทีบุ่คคลมกีารเตรยีมตวัต่อสิง่ทีต่้องท าเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ 4 
ดา้นคอื ด้านร่างกาย จติใจ สงัคม และเศรษฐกจิ ซึ่งการเตรยีมความพรอ้มที่ดนีัน้จะน าไปสู่การมคีวามสุข และ
คุณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป 
 ซึง่มงีานทีศ่กึษาเกีย่วกบัคุณภาพชวีติและการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสงูอายุอยู่หลายงาน การศกึษา
คุณภาพชวีติและการเตรยีมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของขา้ราชการครู จงัหวดัชลบุร ีพบว่า การเตรยีม
ความพรอ้มก่อนการเกษียณอายุราชการมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัคุณภาพชวีติ และยงัพบว่าระดบัการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนการเกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดบัดี [2] การศกึษาการเตรยีมความพรอ้มของประชากรก่อนวยั
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สงูอายุ ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า ประชาชนในพืน้ทีม่กีารเตรยีมความ
พรอ้มอยู่ในระดบัต ่า รอ้ยละ 43.6 [3] จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหเ้หน็ว่า การเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูว่ยัสงูอายุ
ของแต่ละบุคคลมีความพร้อมที่แตกต่างกนัทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัแวดล้อมต่างๆ เช่น ความเพยีงพอของรายได้ 
สวสัดิการในการท างาน หรืออื่นๆ นอกจากน้ีอกีหน่ึงปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการเตรยีมความพร้อมนัน่กค็ือ
คุณภาพชวีติ  

 คุณภาพชวีติ หมายถึง การรบัรูแ้ละความพงึพอใจในการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข ตามสภาพความ
เป็นอยู่ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และเศรษฐกจิ [4] คุณภาพชวีตินัน้เป็นปจัจยักบัการ
ด ารงชีวิต จึงท าให้มนุษย์เกิดความต้องการด้านต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมุ่ง
ความส าเรจ็ให้แก่ตนเอง การศกึษาเรื่องของคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่
สว่นใหญ่แลว้อยู่ในระดบัปานกลาง [5] ขอ้มลูนี้ท าใหเ้หน็ว่า การทีผู่ส้งูอายุมคีุณภาพชวีติอยู่ในระดบัปานกลางนัน้
อาจเป็นผลจากการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุทีย่งัไม่เพยีงพอ 
 ในบรบิทของเมอืงในภาคตะวนัออกนัน้เป็นพืน้ที่ที่มคีวามส าคญัในด้านเศรษฐกจิโดยเป็นแหล่งของ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งสิง่เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบกบัคนในพื้นที่ในแง่ของคุณภาพชวีติด้วยเช่นกนั 
โดยตวัอย่างการศกึษาคุณภาพชวีติในภาคตะวนัออก เช่นการศกึษาคุณภาพชวีติของประชาชนเขตพืน้ทีอ่งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทราพบว่าคุณภาพชวีติภาพรวมอยู่ในระดบัด[ี6]  และ
การศกึษาคุณภาพชวีติประชาชนในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบงัพบว่ามคีุณภาพชวีติระดบัปานกลาง[7] 

 การศกึษาการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุและคุณภาพชวีติของ อสม. ซึง่มบีทบาทส าคญัในการ
เป็นตวัอย่างทีด่ใีหก้บัชุมชน มสี่วนในการผลกัดนัพฒันาสุขภาพของคนชุมชน การส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน
และต้องท าหน้าทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ีปจัจุบนัยงัไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาคุณภาพชวีติและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
วยัสูงอายุในกลุ่มประชากรนี้ ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวติและการเตรียมความพร้อมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่และ
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดนโยบายในการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสงูอายุ
ของอาสาสมคัรสาธารสุขฯ รวมถงึใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเตรยีมความพร้อมเขา้สู่วยัสงูอายุ ในกลุ่มประชากร 
อื่นๆ เพื่อการเป็นผูส้งูอายุทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป 
 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาระดบัการเตรยีมความพร้อมเขา้สู่วยัสูงอายุ และคุณภาพชวีติ และเปรยีบเทยีบลกัษณะทาง
ประชากรกบัการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุและคุณภาพชวีติ จ าแนกตามลกัษณะประชากรของอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 เป็นการศกึษาเชงิส ารวจแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional survey research) ด าเนินการตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม ถงึ พฤศจกิายน 2562 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื อสม. อายุต ่ากว่า 60 ปี ในพืน้ทีต่ าบลเพ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัระยอง จ านวน 126 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื อสม. อายุต ่ากว่า 60 ปี ค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ 
Taro Yamane อา้งโดย สรสทิธิ ์กจิรงัสรรค ์[8] ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 107 คน และไดท้ าการเลอืกตวัอย่างแบบ
ตามสะดวก ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป พฤตกิรรมการ
เตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุ และคุณภาพชวีติ ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน 
และทดลองใชแ้บบสอบถามกบั อสม. อายุต ่ากว่า 60 ปี ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรจี านวน  30 คน 
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วเิคราะห์ความเชื่อมัน่ด้วย สมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุ 0.76 และแบบสอบถามคุณภาพชวีติ 0.87 วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 
ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุดและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบการเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่ว ัยสูงอายุ และคุณภาพชีวิต จ าแนกตามลักษณะทางประชากร โดยใช้สถิติ t-test และOne-way 
ANOVA  
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 ผลการศกึษาพบว่า อสม. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 86 มอีายุระหว่าง 49 – 59 ปี รอ้ย
ละ 90.7 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 58.9 เกนิกว่าครึง่มสีถานภาพสมรสแลว้ (รอ้ยละ 61.7) สว่นมาก
ประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป รอ้ยละ 42.1 ความเพยีงพอของรายไดส้ว่นใหญ่มคีวามเพยีงพอ รอ้ยละ 51.4 เกนิกว่า
ครึง่มหีนี้สนิ (รอ้ยละ 64.5) ส่วนใหญ่มสีมาชกิในครอบครวั 4 – 5 คน รอ้ยละ 42.10 และมสีมาชกิในครอบครวัที่
ต้องดูแลน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 คน (รอ้ยละ 55.1) อาสาสมคัรสาธารณสุขส่วนใหญ่ปฏบิตังิานมา 10 ปีหรอืน้อย
กว่า ร้อยละ 61.7 ส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพแข็งแรงปานกลาง (ร้อยละ 72) และอาสาสมัครไม่มีโรค
ประจ าตวั คดิเป็นรอ้ยละ 51.4 

2. การเตรียมความพรอ้มเขา้สูวยัสูงอายุ 
 จากตารางที ่1 ระดบัการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุของ อสม. ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
พบว่า มกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุภาพรวมสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 59.8 เมื่อจ าแนกราย
ดา้น พบว่า ดา้นร่างกาย เกนิกว่าครึง่ของ อสม. มพีฤตกิรรมการเตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกาย อยู่ในระดบั มาก 
รอ้ยละ 78.5 ดา้นจติใจอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 55.1 ดา้นสงัคมอยู่ในระดบัมากคดิเป็นรอ้ยละ 61.7 และดา้น
เศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 57.9  
 
ตารางท่ี 1 ระดบัพฤตกิรรมการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุของ อสม. ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

พฤติกรรมการเตรียมความ
พรอ้มเขา้สู่วยัสูงอาย ุ

ระดบัน้อย ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ดา้นร่างกาย - - 23 21.5 84 78.5 
2. ดา้นจติใจ 4 3.7 59 55.1 44 41.10 
3. ดา้นสงัคม - - 41 38.3 66 61.7 
4. ดา้นเศรษฐกจิ 8 7.5 62 57.9 37 34.6 
5. ภาพรวม 3 2.8 64 59.8 40 37.4 

 
3. ระดบัคณุภาพชีวิต 

 อสม. มคีุณภาพชวีติภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 59.8 ด้านร่างกาย พบว่า มรีะดบัคุณภาพ
ชีวิตระดับ ดี ร้อยละ 60.7 โดยเกินกว่าครึ่งระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับ ดี (ร้อยละ 65.4) ด้าน
สมัพนัธภาพทางสงัคม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 62.6 และดา้นสิง่แวดลอ้ม เกนิกว่าครึง่อยู่ในระดบั
ปานกลาง (รอ้ยละ 54.2) ขอ้มลูปรากฏดงัตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 ระดบัคุณภาพชวีติของ อสม. ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
คณุภาพชีวิต ระดบัไม่ดี ระดบัปานกลาง ระดบัดี 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ดา้นร่างกาย - - 42 39.3 65 60.7 
2. ดา้นจติใจ - - 37 34.6 70 65.4 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 2 1.90 67 62.6 38 35.5 
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 2.80 58 54.2 46 43.0 
5. ภาพรวม - - 43 40.2 64 59.8 

 
4. การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่วยัสูงอายจุ าแนกตามลกัษณะประชากร 
ผลการเปรยีบเทยีบการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสงูอายุภาพรวมพบว่า อสม. ทีม่หีนี้สนิทีแ่ตกต่างกนั 

จะมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 ซึง่
กลุ่มทีม่หีนี้สนิจะมคีะแนนเฉลีย่การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุภาพรวมน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ม่มหีนี้สนิ และการม ี
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ โรคประจ าตวั และการรบัรู้ภาวะสุขภาพ ที่แตกต่างกนั จะมกีารเตรยีมความ
พรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุไม่แตกต่างกนั ดงัขอ้มลูในตารางที ่3 
 ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า อาสาสมคัรทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 โดยเพศหญงิมคีะแนนเฉลี่ยการเตรยีมความพร้อมด้านจติใจ
มากกว่าเพศชาย หนี้สนิแตกต่างกนั จะมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุในดา้นร่างกาย จติใจ และเศรษฐกจิ 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 โดยพบว่า กลุ่มทีม่หีนี้สนิจะมคีะแนนเฉลีย่การเตรยีม
ความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุดา้นร่างกาย จติใจ และเศรษฐกจิ น้อยกว่า กลุ่มไม่มหีนี้สนิ และการรบัรูภ้าวะสขุภาพที่
แตกต่างกนั จะมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัสงูอายุดา้นร่างกายทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั
น้อยกว่า 0.05 โดยกลุ่มทีม่กีารรบัรูภ้าวะสขุภาพว่ามสีขุภาพแขง็แรงจะมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุด้าน
ร่างกาย มากกว่ากลุ่มทีม่กีารรบัรูภ้าวะสขุภาพแขง็แรงปานกลางและไม่แขง็แรง ดงัขอ้มลูทีป่รากฏในตารางที ่4  
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุภาพรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ตามการมหีนี้สนิ 

การเตรียมความพรอ้ม 
ก่อนเข้าสู่วยัสูงอาย ุ

ลกัษณะทางประชากร จ านวน X̅ t p-value 

 หน้ีสิน     
ภาพรวม    ม ี 69 93.96 -3.067 0.003* 

    ไมม่ ี 38 103.18   

หมายเหตุ: * p≤0.05      
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ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ว ัยสูงอายุรายด้านกับลักษณะทางประชากร ของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ตามลกัษณะทางประชากร  
การเตรียมความพรอ้มฯ ลกัษณะทางประชากร จ านวน X̅ t p-value 
 เพศ     
ด้านรา่งกาย    ชาย 15 23.93 -1.814 0.072 
    หญงิ 92 26.83   
ด้านจิตใจ    ชาย 15 25.93 -2.158 0.033* 
    หญงิ 92 28.97   
ด้านสงัคม    ชาย 15 23.13 0.283 0.778 
    หญงิ 92 22.86   
ด้านเศรษฐกิจ    ชาย 15 18.67 -0.634 0.527 

    หญงิ 92 19.49   
 หน้ีสิน     
ด้านรา่งกาย     ม ี 69 25.45 -2.391 0.019* 
     ไมม่ ี 38 28.18   
ด้านจิตใจ     ม ี 69 27.68 -2.387 0.019* 
     ไมม่ ี 38 30.11   
ด้านสงัคม     ม ี 69 22.49 -1.772 0.08 
     ไมม่ ี 38 23.63   
ด้านเศรษฐกิจ     ม ี 69 18.33 -3.263 0.001* 
     ไมม่ ี 38 21.26   
 การรบัรูภ้าวะสขุภาพ     
ด้านรา่งกาย     แขง็แรงมาก 27 28.52 2.218 0.029* 
     แขง็แรงปานกลางและไมแ่ขง็แรง 80 25.71   
ด้านจิตใจ     แขง็แรงมาก 27 29.41 1.013 0.314 
     แขง็แรงปานกลางและไมแ่ขง็แรง 80 28.25   
ด้านสงัคม     แขง็แรงมาก 27 23.37 0.818 0.415 
     แขง็แรงปานกลางและไมแ่ขง็แรง 80 22.74   
ด้านเศรษฐกิจ     แขง็แรงมาก 27 20.04 0.857 0.393 
     แขง็แรงปานกลางและไมแ่ขง็แรง 80 19.15   

 
 5. การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตจ าแนกตามลกัษณะประชากร 

จากตารางที ่5 พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสขุฯ ทีม่คีวามเพยีงพอของรายไดแ้ตกต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติ
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 ซึง่พบว่ากลุ่มอาสาสมคัรฯ ทีม่รีายไดเ้พยีงพอ
จะมคีะแนนเฉลีย่คุณภาพชวีติภาพรวมสงูกว่ากลุ่มทีร่ายไดไ้ม่เพยีงพอ และการรบัรูภ้าวะสุขภาพทีแ่ตกต่างกนั จะ
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มคีุณภาพชวีติภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 โดยกลุ่มทีม่กีารรบัรูว้่าสุขภาพ
แขง็แรงจะมคีุณภาพชวีติภาพรวมสงูกว่ากลุ่มทีส่ขุภาพแขง็แรงปานกลาง และไม่เขง็แรง 

ในส่วนของคุณภาพชวีติแยกรายด้านพบว่า เมื่อความเพยีงพอของรายไดแ้ตกต่างกนั คะแนนคุณภาพ
ชวีติรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ และดา้นสิง่แวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดับน้อย
กว่า 0.05 โดยพบว่ากลุ่มมรีายได้เพยีงพอ จะมีคะแนนคุณภาพชวีติทัง้ 3 ด้านนี้สูงกว่ากลุ่มทีร่ายไดไ้ม่เพยีงพอ 
หนี้สนิทีแ่ตกต่างกนัของอาสาสมคัร จะมคีะแนนเฉลีย่คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย และสิง่แวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 โดยพบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขที่มหีนี้สนิจะมคีะแนนเฉลีย่คุณภาพ
ชวีติดา้นร่างกาย และสิง่แวดลอ้ม น้อยกว่ากลุ่มทีไ่ม่มหีนี้สนิ และการรบัรูภ้าวะสุขภาพทีแ่ตกต่างกนั จะมคีะแนน
เฉลีย่คุณภาพชวีติรายดา้นคอื ดา้นจติใจและสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 
พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุข ที่มกีารรบัรูภ้าวะสุขภาพว่าแขง็แรง จะมคีะแนนเฉลีย่คุณภาพชวีติดา้นจติใจ และ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า และพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ที่อาชีพต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
สิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 โดยอาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย มคีุณภาพ
ชวีติดา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่าอาสาสมคัรทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมและอื่น ๆ และจ านวนสมาชกิในครวัเรอืนที่
แตกต่างกนัจะมีคุณภาพชีวิตด้านสมัพนัธภาพทางสงัคมแตกต่างกนั  โดยที่อาสาสมคัรสาธารณสุขที่มจี านวน
สมาชกิในครวัเรอืน 1-3 คน มคีะแนนคุณภาพชวีติดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคมมากกว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีม่ี
จ านวนสมาชกิ 4-5 คน และ 5 คนขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบัน้อยกว่า 0.05 ดงัข้อมูลที่ปรากฏดงั
ตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติภาพรวมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง ตามลกัษณะทางประชากร 

การเตรียมความพรอ้ม 
ก่อนเข้าสู่วยัสูงอาย ุ

ลกัษณะทางประชากร จ านวน X̅ t p-value 

 ความเพียงพอของรายได ้     
ภาพรวม         เพยีงพอ 55 100.09 2.768 0.007* 

         ไม่เพยีงพอ 52 94.06   
 การรบัรูภ้าวะสขุภาพ     

ภาพรวม     แขง็แรงมาก 27 102.04 2.617 0.010* 
     แขง็แรงปานกลางและไมแ่ขง็แรง 80 95.51   

หมายเหตุ: * p≤0.05      
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ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติรายดา้นของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง ตามลกัษณะประชากร 

คณุภาพชีวิต ลกัษณะทางประชากร จ านวน X̅ t p-value 
 ความเพียงพอของรายได ้     
ด้านรา่งกาย     เพยีงพอ 55 27.62 2.36 0.02* 
     ไม่เพยีงพอ 52 26.02   
ด้านจิตใจ     เพยีงพอ 55 24.33 2.018 0.046* 
     ไม่เพยีงพอ 52 23.19   
ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม     เพยีงพอ 55 10.84 0.601 0.549 
     ไม่เพยีงพอ 52 10.62   
ด้านส่ิงแวดล้อม     เพยีงพอ 55 29.96 2.572 0.012* 
     ไม่เพยีงพอ 52 27.63   
 หน้ีสิน     
ด้านรา่งกาย     ม ี 69 26.22 -2.489 0.014* 
     ไมม่ ี 38 27.97   
ด้านจิตใจ     ม ี 69 23.46 -1.495 0.138 
     ไมม่ ี 38 24.34   
ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม     ม ี 69 10.55 -1.315 0.191 
     ไมม่ ี  38 11.05  
ด้านส่ิงแวดล้อม     ม ี 69 27.97 -2.59 0.011* 
     ไมม่ ี 38 30.39   
 การรบัรูภ้าวะสขุภาพ     
ด้านรา่งกาย     แขง็แรงมาก 27 27.63 1.619 0.110 
     แขง็แรงปานกลางและไม่

แขง็แรง 
80 26.58   

ด้านจิตใจ     แขง็แรงมาก 27 25.04 2.665 0.009* 
     แขง็แรงปานกลางและไม่

แขง็แรง 
80 23.35   

ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม     แขง็แรงมาก 27 10.96 0.740 0.461 
     แขง็แรงปานกลางและไม่

แขง็แรง 
80 10.65   

ด้านส่ิงแวดล้อม     แขง็แรงมาก 27 30.70 2.419 0.017* 
     แขง็แรงปานกลางและไม่

แขง็แรง 
80 28.20   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) การเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติรายดา้นของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น ต าบลเพ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัระยอง ตามลกัษณะประชากร  

คณุภาพชีวิต ลกัษณะทางประชากร จ านวน X̅ F p-value 
 อาชีพ     
ด้านรา่งกาย     รบัจา้งทัว่ไป 45 26.91 0.288 0.750 

     เกษตรกรรม และอื่น ๆ 20 26.30   
     ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 42 27.02   

ด้านจิตใจ     รบัจา้งทัว่ไป 45 23.51 0.691 0.503 
     เกษตรกรรม และอื่น ๆ 20 23.50   
     ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 42 24.19   

ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม     รบัจา้งทัว่ไป 45 10.82 0.967 0.384 
     เกษตรกรรม และอื่น ๆ 20 10.20   
     ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 42 10.88   

ด้านส่ิงแวดล้อม     รบัจา้งทัว่ไป 45 28.64 3.261 0.042* 
     เกษตรกรรม และอื่น ๆ 20 26.80   
     ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 42 30.00   
 จ านวนสมาชิกในครวัเรอืน     

ด้านรา่งกาย     1 – 3 คน 37 26.84 0.156 0.856 
     4 – 5 คน 45 27.02   
     5 ขึน้ไป 25 26.52   
ด้านจิตใจ     1 – 3 คน 37 24.05 1.692 0.189 
     4 – 5 คน 45 24.07   
     5 ขึน้ไป 25 22.84   
ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม     1 – 3 คน 37 11.16 3.447 0.036* 
     4 – 5 คน 45 10.82   
     5 ขึน้ไป 25 9.92   
ด้านส่ิงแวดล้อม     1 – 3 คน 37 29.32 0.353 0.703 
     4 – 5 คน 45 28.71   
     5 ขึน้ไป 25 28.32   

หมายเหตุ: * p≤0.05      

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วยัสงูอายุของ อสม. ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง พบว่า สว่น
ใหญ่มกีารเตรยีมความพรอ้มภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของภาณุวฒัน์ มชีะนะ [3] 
พบว่าประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ว ัยสูงอายุอยู่ในระดับต ่ า  อาจเป็นเพราะความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมของชุมชนในเมอืงกับชุมชนชนบท วิถีชีวิต ที่แตกต่างกนั ทัง้นี้ยงัขึ้นอยู่กบัความสมบูรณ์ของ
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ร่างกาย จติใจ อารมณ์ ความคดิของบุคคล เพื่อเตรยีมรบัมอืหรอืตอบสนองกจิกรรมใดๆ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตาม
ความมุ่งหวงั [9] จงึสง่ผลต่อต่อความพรอ้มในการเตรยีมเขา้สูว่ยัสงูอายุทีแ่ตกต่างกนั 

2. ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า หนี้สนิ เพศ และการรบัรูภ้าวะสุขภาพต่างกนัมกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
วยัสงูอายุทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ ทัง้นี้เนื่องจากหน้ีสนิแสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาความยากจนในสงัคม
[10] การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุจงึเป็นไปไดย้าก เพราะไม่สามารถทีจ่ะจดัการงบประมาณได้ การมเีงนิ
เพยีงพอต่อการออม จะเป็นหลกัประกนัใหม้คีุณภาพชวีติทีด่เีมื่อเขา้สู่วยัสงูอายุ [11] ลกัษณะของเพศท าใหม้กีาร
เตรยีมความพรอ้มฯ ต่างกนั เน่ืองจากเพศหญงิ จะมคีวามเอือ้อาทร การดูแล สนับสนุนประคบัประคองจติใจ การ
ใหค้วามส าคญัต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ซึง่เพศชาย จะมคีวามกลา้แสดงออก พึง่ตนเอง ทะเยอทะยาน ชอบ
แข่งขนั มัน่ใจในตนเอง แสดงอารมณ์โกรธและรุนแรง [12] ดว้ยลกัษณะของเพศภาวะที่แตกต่างกนัจงึท าใหก้าร
รบัมอืส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจแตกต่างกนั และการรบัรูว้่ามสีุขภาพแขง็แรง ยงัท าใหบุ้คคลสามารถ
ทีจ่ะปฏบิตังิาน หน้าที ่และด าเนินชวีติไดอ้ย่างปกติสุข เพื่อให้ตนบรรลุเป้าหมายที่ตนวางไวเ้พื่อเขา้สู่วยัสงูอายุ
อย่างมคีุณภาพ 

3. คุณภาพชวีติของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง พบว่า 
ส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติอยู่ในระดบัด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของอุทุมพร ศรเีขื่อนแก้ว และคณะ [5] พบว่า
คุณภาพชวีติของผูสู้งอายุอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่อาจมาจากความแตกต่างของช่วงวยั โดยทีผู่ท้ ีม่อีายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไปก็จะมีการเสื่อมถอยของร่างกาย และจิตใจซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต รวมทั ้งความแตกต่างของ
สภาพแวดลอ้มและบรบิทอื่นๆ ของพืน้ที ่ 

4. ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติ พบว่า ความเพยีงพอของรายได ้ หนี้สนิ จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน 
อาชพี และการรบัรู้ภาวะสุขภาพที่แตกต่างกนัจะมีคะแนนคุณภาพชวีิตต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทัง้นี้
เนื่องจากการที่มรีายได้น้อยท าให้เกดิความไม่เพียงพอของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัตัวบุคคล และการรบัรู้ภาวะ
สุขภาพนัน้ หากบุคคลมสีุขภาพแขง็แรง จะเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อชวีติความเป็นอยู่ หากมกีารเจบ็ป่วย สุขภาพไม่
แขง็แรงย่อมส่งผลต่อชวีติของบุคคล การมหีนีสิน้เป็นภาระหรอือุปสรรคทีม่ผีลต่อความเป็นอยู่ทีด่ ีการมหีนี้สนิใน
กรณีหากบุคคลมกีารเจบ็ปว่ย ย่อมยากต่อการเขา้รบับรกิารดา้นสขุภาพทีด่ไีด ้และยงัเป็นอุปสรรคต่อการปรบัปรุง
หรอืพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการใชช้วีติ ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็นเรื่องทีส่ าคญัต่อการมคีวามเป็นอยู่ที่
ด ีโดยโครงสรา้งขนาดของครอบครวัเป็นตวัก าหนดระดบัความเป็นอยู่ของสมาชกิแต่ละคน [10] ซึง่ท าใหม้คีุณภาพ
ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งงานวจิยัของณฐัวฒัน์ ขนัโท [13] พบว่า จ านวนสมาชกิในครวัเรอืนแตกต่างกนัจะมี
คุณภาพชวีติต่างกนั ในการท างานนัน้ผู้ท างานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกาย และสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่
เหมาะสม เพราะก่อใหเ้กดิสขุภาพไม่ด ีจงึส่งผลต่อคุณภาพชวีติของตวับุคคล [14] ดงันัน้จงึท าใหม้คีุณภาพชวีติที่
แตกต่างกนั และการรบัรู้ภาวะสุขภาพนัน้ หากบุคคลมสีุขภาพแขง็แรง จะเป็นปจัจยัที่มผีลต่อชวีติความเป็นอยู่ 
หากมกีารเจบ็ปว่ย สขุภาพไม่แขง็แรงย่อมสง่ผลต่อคุณภาพชวีติของบุคคล  
  
สรปุผลการวิจยั 

ผลการศกึษาพบว่า อสม. ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง มกีารเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุอยู่
ในระดบัปานกลาง  โดยดา้นร่างกายและสงัคม อยู่ในระดับมาก ดา้นจติใจและเศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง ผล
การเปรยีบเทยีบพบว่า หนี้สนิ เพศ และการรบัรู้ภาวะสุขภาพต่างกนัมกีารเตรยีมความพร้อมเขา้สู่วยัสูงอายุที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 คุณภาพชวีติภาพรวมอยู่ในระดบัด ีโดยดา้นร่างกาย
และจิตใจอยู่ในระดบัดี ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางผลการเปรียบเทียบ
คุณภาพชวีติจ าแนกตามลกัษณะประชากรพบว่า ความเพยีงพอของรายได้  หนี้สนิ จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน 
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อาชพี และการรบัรูภ้าวะสุขภาพทีแ่ตกต่างกนัจะมคีุณภาพชวีติต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 
0.05 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในครัง้นี้ควรสง่เสรมิและสนับสนุนให ้อสม. ใหม้คีวามพรอ้มในการรบัมอืเมื่อเขา้
สู่วยัสูงอายุ โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายสนับสนุนการช่วยเหลอืผู้สงูอายุเพื่อลด
ความวติกกงัวลเมื่อ อสม. เขา้สู่วยัสงูอายุ ควรมกีารใหข้อ้มูลและสนับสนุนการวางแผนการเงนิเพื่อใชจ้่ายในยาม
สูงอายุ โดยการให้ความรู้ด้านการเงนิกบัการเข้าสู่วยัสูงอายุ หรือจดัตัง้กองทุนสะสมเงินออมเพื่อการเข้าสู่วยั
สงูอายุในชุมชน นอกจากนี้อาจมกีารพฒันาและเพิม่ศกัยภาพอาชพีต่างๆ เพื่อช่วยลดหนี้สนิและท าใหม้รีายได้ที่
เพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสงูอายุ และมคีุณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป 
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บทคดัย่อ 
 ปจัจุบนัในประเทศไทยประชาชนมกีารบรโิภคเกลอืโซเดยีมสูงเกนิค่ามาตรฐานที่องค์การอนามยัโลก
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย ซึ่งสะท้อนถงึปญัหาด้านพฤติกรรมการบรโิภค เน่ืองจากเป็นปจัจยั
ส าคญัของการเกดิโรคความดนัโลหติสงูทีเ่พิม่มากขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษามโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิ  
ทีเ่ฉพาะกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมการบรโิภคเกลือโซเดยีมของนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและหาความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรม
และพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมในนิสติมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นวิจยัเชิงส ารวจ
ภาคตดัขวางในนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรเดเนียลไดจ้ านวน 
347 คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิแยกคณะจากนัน้เลอืกตัวอย่างแบบบงัเอิญให้ได้จ านวนตวัอย่าง 
ตามสดัส่วนของนิสติทัง้หมดของแต่ละคณะ เครื่องมอืทีใ่ช้คอืแบบสอบถามออนไลน์ม ี7 ส่วน โดยมกีารทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ สถิติที่ใช้คือสถิติ  
เชงิพรรณนาและสถติอิา้งองิสมัประสทิธสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.6 มีอายุ 19 - 21 ปี ร้อยละ 70  
เป็นนิสติชัน้ปีที ่1 รอ้ยละ 48.4 ศกึษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 53.1 ในการศกึษาดา้นมโน
ทศัน์ด้านอารมณ์และความคิดที่เฉพาะกบัพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเกลือโซเดียม พบว่า การรบัรู้
อุปสรรค การรบัรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนระหว่างบุคคล และพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม 
อยู่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.9 , 52.4 , 68.9 และ59.9 ตามล าดับ การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพล 
ด้านสถานการณ์อยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 60.2 และ 53.6 ตามล าดบั จากการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ พบว่า  
การรบัรู้อุปสรรคในการหลกีเลี่ยงการบรโิภคเกลอืโซเดยีมและอทิธพิลดา้นสถานการณ์ เช่น การเขา้ถงึและราคา
สนิค้า มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
(r = .573 และ .555) ตามล าดบั  
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ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี้ ควรมกีารจดัโปรแกรมหรอืกจิกรรมเพื่อลดการรบัรู้อุปสรรค โดยเน้น
ไม่ให้เกดิการรบัรู้ถึงความยากในการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง และควรมีมาตรการในการควบคุม  
การสง่เสรมิการจ าหน่ายอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงูซึง่เป็นสว่นหนึ่งของอทิธพิลดา้นสถานการณ์ 
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม  มโนทัศน์ด้านอารมณ์และความคิดที่เฉพาะกับพฤติกรรม 
แบบจ าลองการสง่เสรมิสขุภาพของเพนเดอร ์ การรบัรูอุ้ปสรรค อทิธพิลดา้นสถานการณ์ นิสติมหาวทิยาลยั 
 

Abstract 
 Currently, Thaipeople are consuming sodium salt higher than the standards based on the World 
Health Organization recommendation.  Especially in the late teens aged, the problems on consumption 
behavior are important risk factors on being hypertension. The researchers were interested in studying a 
behavior-specific cognitions and affect on sodium consumption behaviors among students at University in 
the eastern region. The objective is to study and find the relationship between behavior-specific cognitions 
and affect on sodium consumption behaviors among students at University in the eastern region.  The 
cross- sectional survey was performed in this study including 347 students in University in the eastern 
region by using stratified random sampling method and random sampling method and an online 
questionnaire with 7 parts. Quality testing, content validity, discrimination power and reliability were analyze. 
Pearson 's correlation coefficient was used to analyze the relationship between parameters. 
 The results showed that 57.6% were females, 70% were 19 - 21 year old, 48.4% were first year 
students and 56.5% studied at the Faculty of Humanities and Social Sciences.  The results of behavior-
specific cognitions and affect among students were found perceived barriers to action, perceived self-
efficacy, interpersonal influences and sodium consumption behaviors at the moderate level at 59. 9% , 
52.4% , 68.9% and 60.0 % respectively.  The results also showed that perceived benefits of action and 
situational influences at the high level of 60.2% and 53.6% respectively. The perceived barriers to avoiding 
sodium salt consumption and the influence of situations such as access and product prices had a significant 
positive correlation with sodium salt consumption behavior at the level of . 01 ( r =  . 573 and.  555) 
respectively. 
 Our Suggestions from this study was to create programs or activities to reduce perceived barriers 
emphasize not being aware of the difficulty in avoiding foods that are high in sodium salt and have to 
control on the seller on promoting foods with high sodium salt as part of the situational influences. 
 
Keywords:  sodium consumption behaviors, behavior- specific cognitions and affect, Pender’s Health 
Promoting Model, perceived barriers to action, situational influences, university students 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารไปจากวฒันาธรรมแบบดัง้เดมิ  
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและค่านิยมการรบัประทานอาหาร เช่น การรบัประทานอาหารจานด่วน การ
รบัประทานขนมกรุบกรอบ เป็นต้น ซึ่งอาหารจานด่วนและขนมกรุบกรอบนัน้มกีารปรุงรสให้ผู้บรโิภคติดใจใน
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รสชาต ิโดยการใสผ่งชรูสซึง่มปีรมิาณโซเดยีมสงู [1] ในขณะเดยีวกนัไดม้กีระแสการนิยมรบัประทานอาหารรสชาติ
จดัเช่นกนัซึ่งอาหารรสจดันัน้มรีสเค็ม โดยมีเกลอืแกงหรอืโซเดยีมคลอไรด์ (NaCl) เป็นส่วนประกอบหลกัของ
เครื่องปรุงทีใ่หร้สเคม็ เช่น น ้าปลา ซอีิ้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยงัพบโซเดยีม (Na+) ทีอ่ยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆ ที่
อาจไม่มีรสชาติเค็มได้อีกด้วย ได้แก่ โซเดียมตามธรรมชาติของอาหาร โซเดียมจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารและโซเดยีมที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ผงชูรส (โมโนโซเดยีมกลูตาเมท) ผงฟู (โซเดียมไบ
คาร์บอเนต) และสารกันบูด (โซเดยีมเบนโซเอต) [2] โดยประชาชนไทยมกีารบรโิภคเกลอืโซเดยีมสูงประมาณ 
4,200-4,400 มลิลกิรมัต่อวนั ซึ่งเป็นสองเท่าของปรมิาณโซเดยีมที่ก าหนดไว้โดยองคก์ารอนามยัโลกคอืไม่เกนิ 
2,000 มลิลกิรมัต่อวนั [3] โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายอายุ 16-18 ปี มคี่ามธัยฐานของการบริโภคโซเดยีม 
3,386.9 มลิลกิรมัต่อวนั ซึง่สูงทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบักลุ่มประชากรวยัอื่น สะท้อนใหเ้หน็ถงึปญัหาดา้นพฤตกิรรมการ
บรโิภค ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัของการเกดิโรคไม่ตดิต่อในประชากรกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายถงึผูใ้หญ่ตอนต้น [4] และ
จากการส ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ที ่4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า กลุ่มอายุ 19-59 ปี มี
ค่ามัธยฐานของการบริโภคโซเดียมอยู่ระหว่าง 2,961.9 - 3,633.8 มิลลิกรัมต่อวัน [5] และจากการศึกษา 
INTERSALT Study ซึง่เป็นการศกึษาเพื่อประเมนิปรมิาณการไดร้บัโซเดยีมในประชากรดว้ยวธิกีารเกบ็ปสัสาวะ 
24 ชัว่โมงจากลุ่มประชากร 32 ประเทศทัว่โลกในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ผูช้ายได้รบัโซเดยีมมากกว่าผูห้ญิง โดย
ผูช้ายอยู่ในช่วง 2,400-6,000 มลิลกิรมัต่อวนั ในขณะทีผู่ห้ญงิอยู่ในช่วง 2,400-4,800 มลิลกิรมัต่อวนั [6] 

ปญัหาพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมสูง ส่งผลต่อสุขภาพทัง้ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน 
รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย และยงัเป็นสาเหตุส าคญัในการ
เสยีชวีติก่อนวยัอนัควรดว้ยโรคความดนัโลหติสงูทีเ่พิม่มากขึน้จากรอ้ยละ 21.4 เป็นรอ้ยละ 24.7 [5],[7] การศกึษา
ของส านกัโรคไม่ตดิต่อกรมควบคุมโรค ในปี 2559 พบว่า ประชาชน อายุ 15 ปีขึน้ไปเป็นโรคความดนัโลหติสงูรอ้ย
ละ 25 หรือกล่าวได้ว่าคนไทย 1 ใน 4 เป็นโรคความดนัโลหิตสูง [8] และการบริโภคอาหารที่มีเกลือมากเกิน 
นอกจากจะท าใหเ้สีย่งต่อการโรคความดนัโลหติแล้วนัน้ยงัส่งผลท าใหเ้กดิภาวะไตเสื่อม เนื่องจากต้องกรองสาร
เพิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิโรคหวัใจ และท าใหโ้รคกระดกูพรุน เน่ืองจากการสญูเสยีแคลเซยีม [9] 
 จากแนวคิดแบบจ าลองส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2006) [10] ในด้านมโนทัศน์ด้านอารมณ์และ
ความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรมเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัในการสรา้งเสรมิแรงจงูใจใหเ้กดิความมุ่งมัน่ในการกระท า
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและเป็นแก่นส าคญัของการท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ให้บุคคลเกิดการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม เพื่อเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการสง่เสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมทีไ่ม่เหมาะสม โดยน าแบบจ าลองการสง่เสรมิสขุภาพของ 
Pender มาประยุกต์ใชค้อืในดา้นมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรม ประกอบดว้ย การรบัรู้
ประโยชน์ของการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรูอุ้ปสรรคของการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ความรูส้กึนึกคดิทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรม การสนบัสนุนระหว่างบุคคล และอทิธพิลดา้นสถานการณ์ แต่การวจิยัครัง้
นี้จงึไม่ไดท้ าการศกึษาตวัแปรความรูส้กึนึกคดิทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมเน่ืองจากเป็นตวัแปรทีว่ดัไดย้าก [11]  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรมของนิสติมหาวทิยาลยัแหง่
หนึ่งในภาคตะวนัออก 
 2. เพื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมของนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก
 3. เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรมกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคเกลอืโซเดยีมของนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey Research) 
ประชากรที่ศกึษา คือ นิสติมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกในปีการศกึษา 2562  จ านวน 26,176 คน 
ขนาดตวัอย่างจ านวน 347 คน ได้จากสูตรของเดเนียล [12] สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมแิยกคณะและการเลอืก
ตวัอย่างแบบบงัเอญิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 7 สว่น ไดแ้ก่ สว่น
ที ่1 ลกัษณะสว่นบุคคล สว่นที ่2 การรบัรูอุ้ปสรรค สว่นที ่3 การรบัรูป้ระโยชน์ สว่นที ่4 การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง สว่นที ่5 การสนบัสนุนระหว่างบุคคล สว่นที ่6 อทิธพิลดา้นสถานการณ์ และสว่นที ่7 พฤตกิรรมการบรโิภค
เกลอืโซเดยีม  
 ทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิขีองครอนบาค โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ไดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.75 - 0.90 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.85 
 วเิคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสดุ และค่าสงูสดุ และหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติอิา้งองิสหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 57.6 สว่นใหญ่มอีายุ 19 – 21 ปี รอ้ยละ 70 
ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีที ่1 รอ้ยละ 48.4 ศกึษากลุ่มคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 56.5 และสว่นใหญ่
มรีายได ้5,001 – 10,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 47.8 ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ชัน้ปี คณะ และรายได ้

ลกัษณะทางประชากร  n % 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญงิ 

 
147 
200 

 
42.4 
57.6 

2. อายุ (ปี) 
  ≥ 18 ปี 
   19 - 21 ปี 
   22 - 24 ปี 
  ≤ 25 ปี 

 
71 
243 
32 
1 

 
20.5 
70.0 
9.2 
0.3 
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ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ชัน้ปี คณะ และรายได ้(ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากร  n % 
3. ชัน้ปี 
    ปี 1 
    ปี 2 
    ปี 3 
    ปี 4 

 
168 
85 
46 
48 

 
48.4 
24.5 
13.3 
13.8 

4. คณะ 
   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
   มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
82 
196 
69 

 
23.7 
56.5 
19.8 

5. รายได ้
   น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดอืน 
   5,001 – 10,000 บาทต่อเดอืน 
   10,001 - 15,000 บาทต่อเดอืน  
   มากกว่า 15,000 บาทต่อเดอืน 

 
114 
166 
49 
18 

 
32.9 
47.8 
14.1 
5.2 

 
ส่วนท่ี 2 มโนทศัน์ด้านอารมณ์และความคิดท่ีเฉพาะกบัพฤติกรรม 

 2.1 การรบัรูอุ้ปสรรค พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูอุ้ปสรรคโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 59.9 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 56.8 เหน็ดว้ยอย่างยิง่หรอืเหน็ดว้ยในเรื่องของ การหลกีเลีย่งการ
รบัประทานขนมขบเคีย้ว เช่น มนัฝรัง่ทอดกรอบ ท าไดย้าก (ดงัตารางที ่2) 
 2.2 การรบัรูป้ระโยชน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูป้ระโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัสงู รอ้ยละ 60.2 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 74.9 เหน็ดว้ยอย่างยิง่หรอืเหน็ดว้ยในเรื่องของ การลดปญัหาตดิรส
เคม็จะช่วยใหล้ดความเสีย่งในการเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ในช่วงอายุ 45 ปีขึน้ไป และกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 33.5ไม่
แน่ใจหรอืไม่เหน็ดว้ยในเรื่องของ การหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารประเภทเบเกอรี ่เช่น ขนมปงั คุกกี ้จะช่วย
ลดอาการบวมน ้าทีร่่างกายดบูวมขึน้กว่าเคยในระยะเวลาอนัสัน้ (ดงัตารางที ่2) 
 2.3 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 52.5 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 56.5 มกีารรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองมากทีสุ่ดหรอืมากในเรื่องของ มัน่ใจว่าสามารถหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารหมกัดอง เช่น ผกักาดดอง 
ปลารา้ได ้และกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 53.0 มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองปานกลางหรอืน้อยในเรื่องของ มัน่ใจว่า
สามารถหลกีเลีย่งการรบัประทานเบเกอรี ่เช่น ขนมปงั คุกกีไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
 2.4 การสนับสนุนระหว่างบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารสนับสนุนระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 68.9 และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 58.8 ได้รบัการสนับสนุนระหว่าง
บุคคลบางครัง้หรอืมบีา้งเลก็น้อยในเรื่องของ พ่อ แม่ ญาตพิีน้่อง เพื่อน มกัชวนรบัประทานอาหารรสจดั เช่น สม้ต า 
ย า และกลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 57.9 ไดร้บัการสนับสนุนระหว่างบุคคลบางครัง้หรอืมบี้างเลก็น้อยในเรื่องของ มพี่อ 
แม่ ญาตพิีน้่อง เพื่อน ทีพ่รอ้มจะพาไปรบัประทานอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมต ่า เช่น อาหารคลนี (ดงัตารางที ่2) 
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 2.5 อทิธพิลดา้นสถานการณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมอีทิธพิลดา้นสถานการณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสงู รอ้ยละ 
53.6 และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 43.8  ไดร้บัอทิธพิลดา้นสถานการณ์ปานกลางหรอืน้อย
ในเรื่องของ โฆษณาอาหารกึง่ส าเรจ็รูป เช่น บะหมี ่โจ๊ก มคีวามน่าดงึดูดใหร้บัประทาน และกลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 
73.5 ไดร้บัอทิธพิลดา้นสถานการณ์มากทีสุ่ดหรอืมากในเรื่องของ อาหารประเภทขนมขบเคีย้ว เช่น มนัฝรัง่ทอด
กรอบ มกัมโีปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1 หรอืลดราคา (ดงัตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 2 จ านวน และรอ้ยละของระดบัมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่าง 

มโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิที่
เฉพาะกบัพฤตกิรรม 

ระดบัคะแนน 
  สงู 
(7 – 16 คะแนน) 

ปานกลาง 
(17 – 26 คะแนน) 

ต ่า 
(27 – 35 คะแนน) 

n % n % n % 
การรบัรูอุ้ปสรรค 69 19.9 208 59.9 70 20.2 
การรบัรูป้ระโยชน์ 209 60.2 123 35.5 15 4.3 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 132 38.0 182 52.5 33 9.5 
การสนบัสนุนระหว่างบุคคล 64 18.4 239 68.9 44 12.7 
อทิธพิลดา้นสถานการณ์ 186 53.6 153 44.1 8 2.3 

  
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม 

 3.1 พฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 54.5  มีการ
รบัประทานอาหารรสจดั เช่น สม้ต า ย า เป็นประจ าหรอืบ่อยครัง้ และไม่มกีลุ่มตวัอย่างรบัประทานอาหารประเภท
อาหารหมกัดอง เช่น ผกักาดดอง ปลารา้ หอยดอง และเตา้เจีย้ว  เป็นประจ าหรอืบ่อยครัง้ ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน และรอ้ยละของระดบัพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมของกลุ่มตวัอย่าง 

ระดบัพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม  n % 
ต ่า (7 – 16 คะแนน) 24 6.9 
ปานกลาง (17 – 26 คะแนน)  208 60.0 
สงู (27 – 35 คะแนน) 115 33.1 

 
 ส่วนท่ี 4 หาความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ด้านอารมณ์และความคิดท่ีเฉพาะกบัพฤติกรรม  
 การรบัรู้อุปสรรคและอิทธิพลด้านสถานการณ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
โซเดยีมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 แต่การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และการ
สนบัสนุนระหว่างบุคคลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม ดงัแสดงในตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรมและพฤตกิรรมการ
บรโิภคเกลอืโซเดยีมของกลุ่มตวัอย่าง 

** p – value <.001 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

มโนทศัน์ด้านอารมณ์และความคิดท่ีเฉพาะกบัพฤติกรรม ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 
59.9 มกีารรบัรูอุ้ปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการหลกีเลีย่งอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมนัน้ท าให้กลุ่มตวัอย่างรูส้กึ
ล าบาก ท าได้ยาก ไม่สะดวก และร้อยละ 53.6 มอีทิธพิลดา้นสถานการณ์อยู่ในระดบัสูงหรอือาจกล่าวได้ว่าโดย
ปกตินิสติกลุ่มนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มกัมอีทิธพิลสูงที่เอื้อต่อการบรโิภคอาหารที่มเีกลอืโซเดยีม โดยที่กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนิสติซึง่ด าเนินชวีติอยู่ภายใต้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัซึง่มรีา้นคา้สะดวกซื้อ
จ านวนมาก มอีาหารรสจดัหลากหลายชนิด เช่น สม้ต า และย าต่างๆ จ าหน่ายในราคาไม่สงูมากนักเกอืบตลอด 24 
ชัว่โมง จงึสามารถเขา้ถึงสนิค้าอาหารที่มเีกลอืโซเดยีมสงูได้ง่าย อกีทัง้มกัมโีปรโมชัน่อยู่บ่อยๆ  สภาพแวดลอ้ม
เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มกีารบรโิภคอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมทัง้ในรูปแบบของเกลอืแกงและโซเดยีม
รปูแบบอื่นๆ ในปรมิาณสงูไดง้่าย 

พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม แม้พบว่ากลุ่มตวัอย่างเกอืบร้อยละ 60 มพีฤติกรรมการบรโิภค
เกลอืโซเดียมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่ายงัมกีลุ่มตวัอย่างอกีมากถึงเกอืบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 
33.1) ทีม่พีฤตกิรรมการบรโิภคเกลือโซเดยีมอยู่ในระดบัสงู อาหารโซเดยีมสงูที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บรโิภคเป็น
ประจ าหรอืบ่อยครัง้ ไดแ้ก่ อาหารรสจดัซึง่มสี่วนประกอบของเกลอืแกงและผงชูรส (โมโนโซเดยีมกลูตาเมท) สูง 
เช่น สม้ต า และย า และอาหารโซเดยีมสูงอกีประเภทหนึ่งที่กลุ่มตวัอย่างกว่าครึ่งบรโิภคเป็นประจ าหรอืบ่อยครัง้ 
ไดแ้ก่ อาหารประเภทเบเกอรี ่เช่น เคก้ ขนมปงั คุกกี ้พาย และแพนเคก้ ซึง่อาหารประเภทเบเกอรีเ่กอืบทัง้หมดมี
สว่นประกอบของผงฟู (โซเดยีมไบคารบ์อเนต) และเน่ืองจากอาหารประเภทนี้มกัอยู่ไดห้ลายวนัโดยไม่เสยีจงึอาจมี
โซเดยีมในรูปของสารกนับูด (โซเดยีมเบนโซเอต) ผลการศกึษานี้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชลธชิา บุญศริ ิและ
คณะ (2560) [3] พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคที่มีโซเดียมอยู่ในระดบัปาน และผล
การศกึษาของปราโมทย ์ถ่างกระโทก, สรินิาถ ชาวแขก,  พนิดา มงคลด,ี พชัรธดิา พณิรตัน์ และเปรมฤทยั พวง
เพชร (2559) [13] ทีพ่บว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเคม็ของผูส้งูอายุในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดว้ยเช่นกนั การศกึษาของชลธชิา บุญศริ ิและคณะ (2560) [3] ยงัพบว่านักศกึษาพยาบาลซึง่มี
พฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมในระดบัปานกลางดงักล่าวไดร้บัโซเดยีมเฉลีย่วนัละ 3,497.4 + 720.24 มก./วนั 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อแนะน าขององค์การอนามยัโลกคือ 2 ,000 มก./วนั ดงันัน้อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้อาจไดร้บัโซเดยีมในปรมิาณทีส่งูเกนิค่ามาตรฐานดว้ยเช่นกนั 

มโนทศัน์ดา้นอารมณ์และความคดิทีเ่ฉพาะกบัพฤตกิรรม ค่า  r p – value  
การรบัรูอุ้ปสรรค .573** .000 

การรบัรูป้ระโยชน์ -.054 .319 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง -.071 .186 

การสนบัสนุนระหว่างบุคคล .025 .649 

อทิธพิลดา้นสถานการณ์ .555** .000 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ด้านอารมณ์และความคิดท่ีเฉพาะกบัพฤติกรรมกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเกลือโซเดียม พบว่า การรบัรู้อุปสรรคมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคเกลอืโซเดยีม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (r=.573, P<0.01) กล่าวคอื ในกลุ่มตัวอย่างที่มกีารรบัรู้อุปสรรคสูง เช่น รบัรู้ว่าการ
หลกีเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มเีกลือโซเดยีม เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เสยีเวลา ล าบาก และท าได้อยาก รวมถึงการ
หลกีเลีย่งการปรุงรสเคม็เพิม่ ท าใหอ้าหารไม่อร่อยและไรร้สชาต ิเป็นกลุ่มทีม่กีารบรโิภคอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Pender (2006) [10] ทีก่ล่าวว่า การทีบุ่คคลคาดการณ์ถงึอุปสรรคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
ซึง่อุปสรรคนี้อาจเป็นเพยีงสิง่ที่บุคคลคาดคดิหรอืมอียู่จรงิกไ็ด้ ซึ่งไดแ้ก่ ความไม่สะดวก ความยากล าบาก หรอื
ระยะเวลา โดยการรบัรูอุ้ปสรรคเป็นแรงผลกัดนัท าใหบุ้คคลหลกีหนีทีจ่ะปฏบิตัิพฤติกรรมสุขภาพที่ด ีดงันั ้นเมื่อ
บุคคลขาดความพร้อมและรบัรู้อุปสรรคมากก็ยากที่จะปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้ๆ  ผลการศึกษานี้ยงัสอดคล้องกบั
การศกึษาของจรูญรตัน์ รอดเนียม สกุนตลา แซ่เตียว และวรวรรณ จนัทวเีมอืง (2556)  [14] ซึง่ท าการศกึษาใน
นักศกึษาพยาบาล พบว่า การรบัรูอุ้ปสรรคมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p  <.05)  

อทิธพิลดา้นสถานการณ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ(r=.555, P<0.01) กล่าวคอื ในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัอทิธพิลดา้นสถานการณ์สูง เช่น การเขา้ถงึสนิคา้ที่
ง่าย ราคาสนิคา้ทีม่รีาคาถูก และมผีลติภณัฑท์ีน่่ารบัประทาน ซึง่เป็นสถานการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มทีข่ดัขวางต่อการ
หลกีเลี่ยงการบรโิภคอาหารที่มเีกลอืโซเดยีม เป็นกลุ่มที่มกีารบรโิภคอาหารที่มเีกลอืโซเดยีมสูง สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Pender (2006) [10] ทีก่ล่าวว่า การรบัรูแ้ละความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่อือ้หรอืขดัขวางใน
การปฏบิตัพิฤตกิรรมโดยบุคคลมกัจะเลอืกท ากจิกรรมทีท่ าใหเ้ขารูส้กึว่าเขา้กบัวถิชีวีติจงึเป็นแรงจงูใจในการปฏบิตัิ
พฤตกิรรม ผลการศกึษานี้ยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสภุาภรณ์ นนัตา พรรณพไิล ศรอีาภรณ์ และบงัอร  
ศุภวิทติพฒันา (2561) [15] พบว่า อทิธิพลของสถานการณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
มารดาวยัรุ่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .466, p < .01)  
 
สรปุผลการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการบรโิภคเกลอืโซเดยีมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยอาหารโซเดยีมสงูที่
นิยมรบัประทาน ไดแ้ก่ อาหารรสจดั เช่น สม้ต า ย า และอาหารประเภทเบเกอรี ่

การรบัรู้อุปสรรคและอิทธิพลด้านสถานการณ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
โซเดียม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r=.573, .555) โดยอธิบายได้ว่าถ้าหากบุคคลมีการรับรู้อุปสรรคในการ
หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู เช่น การหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู
เป็นเรื่องทียุ่่งยาก เสยีเวลา และล าบาก อาจจะท าใหม้พีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู และถา้หาก
บุคคลไดร้บัอทิธพิลดา้นสถานการณ์ทีเ่อือ้ต่อการรบัประทานอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู เช่น การเขา้ถงึสนิคา้ที่มี
เกลอืโซเดยีมสงูไดง้่าย สนิคา้ที่มเีกลอืโซเดยีมสูงมรีาคาถูก อาจจะท าใหม้พีฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่มเีกลอื
โซเดยีมสูง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Pender [10] ที่กล่าวว่า การที่บุคคลมีการรบัรู้อุปสรรคมากจะท าให้มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดลง และการที่บุคคลมีอิทธิพลทางด้านสถานการณ์ทางบวกมากจะท าให้มี
พฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพมากขึน้ 
 ดงันัน้ควรมกีารจดัโปรแกรมหรอืกจิกรรมเพื่อลดการรบัรูอุ้ปสรรค โดยเน้นไม่ใหเ้กดิการรบัรูถ้งึความยาก
ในการหลกีเลีย่งอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีม เช่น การจดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารอ่านฉลากทีเ่ขา้ใจง่ายยิง่ขึน้
และกจิกรรมเสรมิสร้างความมัน่ใจในการหลกีเลี่ยงอาหารที่มเีกลอืโซเดยีมสูงว่าเป็น เรื่องที่ง่าย สะดวก และไม่
ยุ่งยาก และควรมีมาตรการในการควบคุมช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการจ าหน่ายอาหารที่มีเกลือ
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โซเดยีมสงูซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอทิธพิลดา้นสถานการณ์ รวมทัง้อาจสง่เสรมิการจ าหน่ายอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู
ไม่สงูควบคู่กนัไป 
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บทคดัย่อ  
 การศึกษานี้ เพื่อการประเมินมาตรฐานและแบคทีเรียในอากาศของห้องเรียนของมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ แต่ละฤดูช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2561 ถงึเดอืนเมษายน 2562 โดยใชห้ลกัการ Open 
Plate ในการเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศ 9 อาคาร จ านวน 537 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบปรมิาณเฉลี่ยของ
แบคทีเรียในช่วงระหว่าง 24.84-109.17 CFU/m3/plate  เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ 
ในอากาศ (IMA) พบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารทัง้ 9 นัน้อยู่ในระดบัดีมากถึงแย่ โดยจะพบแบคทีเรีย 
มากทีส่ดุในฤดฝูนโดยเฉพาะในช่วงเชา้ (9.00-10.00 น.) ผลการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ถงึการปนเป้ือนของจุลนิทรยี์
ในอากาศภายในหอ้งเรยีนทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ ดงันัน้ควรมมีาตรการการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ใหเ้หมาะสม เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิโรคจากการตดิเชือ้จุลนิทรยีท์ีก่่อโรคทีอ่ยู่ในอากาศ 
 
ค าส าคญั: จุลนิทรยีใ์นอากาศ  คุณภาพอากาศภายในอาคาร  หอ้งเรยีน 
 

Abstract  
 The purposes of this study were to quantity of bacteria in the classroom, and comparison in the 
air in each season in the classroom at Srinakharinwirot University Ongkharak Campus was conducted from 
November 2018 to April 2019. An open plate method was used to collect airborne microbes. A total of one 
hundred and 537 samples of the classroom were collected from 9 building in Srinakharinwirot University 
Ongkharak campus. The results showed that the average amount of bacteria in a range between 24.84-
109.17 CFU/m3/plate. Comparison with The Index of microbial air contamination (IMA) found average levels 
in the 9 building were very good to poor. The most prevalent bacteria in a rainy season and in the morning 
(9.00 a.m. -10.00 a.m.), So that, the level of indoor air quality control measures should be improved. In 
order to reduce the risk of disease from microbial infections that cause disease in the airborne. 
Keywords: Microorganism in the air, Indoor air quality, Classroom 
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บทน า  
คุณภาพทางอากาศภายในอาคารเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อสุขภาพของมนุษย ์อากาศโดยทัว่ไป

มกัมกีารปนเป้ือนทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละเกดิจากทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เช่น อุณหภูม ิฝุน่ ควนั ไอ หรอืก๊าซ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เชือ้ก่อโรคทีป่ะปนอยู่ในอากาศ เช่น แบคทเีรยี ไวรสั และรา ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัต่อการก่อใหเ้กดิโรคชนิด
ต่างๆ ดงันัน้การควบคุมคุณภาพทางอากาศภายในอาคารเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของจุลชวีวทิยา [1] 

จากการรายงานขององคก์ารอนามยัโลกพบว่า รอ้ยละ 30 ของคุณภาพทางอากาศภายในอาคารไม่ถูก
สขุลกัษณะ ซึง่นบัว่ามคีวามส าคญัมากต่อความเป็นอยู่ของสิง่มชีวีติ เน่ืองจากมลพษิทีก่่อตวัในอาคารนัน้หลกีเลีย่ง
ไดย้าก จงึอาจสง่ผลต่อสขุภาพ ความเจบ็ปว่ยทางกายภาพและการบัน่ทอนจติใจทัง้ทางตรงและทางออ้ม จุลนิทรยี์
ในอากาศนัน้สามารถก่อใหเ้กดิการตดิเชือ้ทีส่ามารถตดิต่อจากคนสู่คนทางระบบทางเดนิหายใจ (communicable 
respiratory pathogens) โดยมปีรมิาณผูเ้สยีชวีติจากมลพษิทางอากาศในแต่ละปีมากขึน้ อย่างไรกต็ามอาการปว่ย
ดงักล่าวอาจแสดงอาการไม่เด่นชดั อาการดงักล่าวมผีูไ้ดร้ะบุว่าเป็นอาการป่วยจากอาคาร ปญัหาเหล่าน้ีมกัพบใน
ทีม่มีลพษิทางอากาศ สาเหตุประการหนึ่งเกดิจากอนุภาคทางชวีภาพ [2] 

การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจเป็นปญัหาสาธารณสขุส าคญัปญัหาหน่ึง และพบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
เชื้อราบางชนิดเมื่อเข้าสู่ปอดแล้วยงัไม่ท าให้เกิดอนัตรายแก่เนื้อปอดทนัที เพียงแต่แฝงตัวหลบรอจนกระทัง่
ร่างกายของผูน้ัน้อ่อนแอลงและจงึแสดงอาการ การตดิต่อของโรคสว่นมากเกดิจากการหายใจเอาฝอยละอองไอจาม
หรอืที่มเีชือ้โรคปะปนอยู่ บางครัง้อาจพบเชื้ออยู่ในล าคอได้นานถึง 4 เดอืนหรอืมากกว่า และนอกจากนี้เชื้อโรค
เหล่าน้ียงัฟุ้งกระจายไปกบัระบบหมุนเวยีนอากาศภายในอาคารและมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิโรคแก่บุคคล
ทีอ่ยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบรรยากาศนัน้ๆ [3]   

จากการศึกษาคุณภาพอากาศในสถานศึกษาปฐมวัย จังหวัดชลบุรี จ านวน 10 แห่ง โดยใช้เครื่อง 
Microbio sampler พบว่า ในภาพรวมปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 574±1.8 CFU/m3 และ 
49.0±1.8 CFU/m3 ตามล าดบั โดยปรมิาณแบคทเีรยีและเชือ้ราภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มคี่าเฉลีย่สงูกว่าโรงเรยีน
อนุบาล อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) เมื่อเปรยีบเทยีบตามขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) พบว่า 
ปรมิาณแบคทเีรยีภายในศูนย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนอนุบาล (853 ± 1.9 CFU/m3 และ 421 ± 2.1 CFU/m3 
ตามล าดบั) มคี่าเกนิขอ้แนะน าของ WHO (<100 CFU/m3) และปรมิาณเชือ้ราเฉพาะทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (77.0 ± 
2.1 CFU/m3) เท่านัน้ มคี่าเกนิขอ้แนะน าของ WHO (<50 CFU/m3) นอกจากนี้ยงัพบแบคทเีรยีและเชือ้รามากทีส่ดุ 
เป็นแบคทเีรยีแกรมบวกและเชือ้ราชนิด Aspergillus spp. มปีระมาณรอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 50 ตามล าดบั [4] 

ในสว่นของการศกึษาปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศภายในอาคารคณะเกษตรศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม โดยเกบ็ตวัอย่างอากาศจากหอ้งต่างๆ จ านวน 9 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร และหอ้งท างาน 
ด้วยวิธ ีSettle plate method ผลการศึกษาพบปรมิาณแบคทีเรยีในอากาศเฉลี่ยของทัง้ 9 ห้อง มีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 62.50 – 770.83 CFU/m3 ส่วนปรมิาณเชือ้รามคี่าเฉลีย่อยู่ในช่วงระหว่าง 10.42 – 833.33 CFU/m3 เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ที่ได้กบัเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรบัได้ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ปรมิาณแบคทเีรยีและเชือ้ราของหอ้งภายในอาคารคณะเกษตรศาสตรฯ์ ทัง้ 9 หอ้งมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัย
สาคญัทางสถิติ (p>0.05) ส าหรบัปรมิาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารทัง้หมดเมื่อเปรยีบเทียบกบัปริมาณ
จุลนิทรยี์ในอากาศภายนอกอาคาร พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ทัง้ปรมิาณ
แบคทเีรยีและเชือ้ราเช่นกนั [5] 

 นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาคุณภาพอากาศทางจุลชวีวทิยาภายในหอ้งต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัในประเทศ
โปรแลนด์ ผลจากการศึกษาพบว่าค่ามีการปนเป้ือนของแบคทีเรียในอาคารสูงกว่าอากาศกลางแจ้งถึง 27% 
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เช่นเดยีวกบักลุ่มตวัอย่างของเชือ้ราจะพบว่าค่าการปนเป้ือนในอาคารสงูกว่าอากาศกลางแจง้ถงึ 23% และปรมิาณ
ค่าจุลนิทรยีใ์นอากาศในช่วงเวลาบ่ายจะมปีรมิาณสงูกว่าช่วงเชา้ [6] 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ เป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดใหน้ิสติไดเ้ขา้มาศกึษาหาความรู ้ซึง่
อาคารเรยีนเป็นสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบตวัผูเ้รยีนเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ซึง่มอีทิธพิล
ต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนเป็นอย่างมาก มีอาคารต่างๆ มากมายซึ่งล้วนแต่เป็นอาคารที่มีนิสติ เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรต่างๆ ใชบ้รกิารในการท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเรยีนการสอน การท าวจิยั ส านักงานและการ
ใช้ในกจิกรรมอื่นๆ ภายในอาคาร ท าให้บุคลากรเหล่าน้ีมคีวามเสีย่งต่อปญัหาสุขภาพที่อาจเกดิจากจุลนิทรยี์ใน
อากาศภายในอาคาร โดยการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพจุลนิทรยีท์ัง้หมดในอากาศภายใน
หอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน ใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจของผู้เรียนให้เกิดการเรีย นรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณแบคทเีรยีทัง้หมดในอากาศภายในหอ้งเรยีนมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
องครกัษ์ช่วงฤดหูนาว ฤดรูอ้นและฤดฝูน 

 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ก าหนดสถานที่เกบ็ตวัอย่างแบคทเีรยีในอากาศ ใช้วิธกีารคดัเลอืกตัวอย่างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 
สถานทีส่ าหรบัเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศของหอ้งเรยีนมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จากทัง้หมด 
9 อาคาร ได้แก่คอื คณะกายภาพบ าบดั คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพละศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชั
ศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์อาคารปฏบิตักิารพืน้ฐาน อาคารเรยีนรวม และอาคารอ านวยการหอ้งเรยีน จ านวน 
38 หอ้ง 
 เครือ่งมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล การศกึษาครัง้ไดด้ดัแปลงวธิกีารเกบ็ตวัอย่างจาก ศริพิร และกาญจนา 
โดยมวีธิกีารดงันี้ [7] 

 1. การเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศดว้ยวธิกีารวางจานเพาะเชือ้ (Open Plate) ผูท้ าการเกบ็ตวัอย่างใส่
อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายไดแ้ก่ เสือ้คลุม หน้ากากอนามยั และถุงมอื น าจานเพาะเชือ้ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 9 
เซนตเิมตรทีม่อีาหารเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี คอื Nutrient Agar (NA) วางหอ้งละ 2 จุด ทิง้ไว ้ณ จดุทีก่ าหนดของแต่ละ
หอ้งทีท่ าการสุม่เกบ็ตวัอย่าง โดยวางใหส้งูจากพืน้ประมาณ 1 เมตร ห่างจากผนงัหรอืสิง่กดีขวาง 1 เมตร ทิง้ไว ้1 
ชัว่โมงและตอ้งไม่ถูกรบกวนโดยเครื่องปรบัอากาศหรอืพดัลม ตลอดจนไมม่กีารฟุ้งกระจายของฝุน่ ในขณะทีท่ าการ
เกบ็ตวัอย่างตอ้งท าการวดัอุณหภูมแิละความชืน้ภายในหอ้ง เปิดฝาจานเพาะเชือ้ ณ จุดทีก่ าหนดของแต่ละหอ้ง 
เป็นเวลา 60 นาท ี แลว้ปิดฝา ทัง้นี้ จะเกบ็ตวัอย่างทุกวนัจนัทรถ์งึศุกร ์ ช่วงเวลา 9.00-10.00 น. และช่วงเวลา 
16.30–17.30 น. เกบ็ตวัอย่างในวนัจนัทร ์ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2561 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2562 น ามาบ่มเพาะ
เชือ้ที ่36±1 องศาเซยีลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง เป็นเวลา 4-5 วนั จากนัน้จงึท าการตรวจนบัจ านวนโคโลนี 
 2. ท าการเปรยีบเทยีบจ านวนโคโลนีที่นับได้กบัค่ามาตรฐาน โดยทีด่ชันีการปนเป้ือนของเชื้อจุลชพีใน
อากาศ (The Index of Microbial Air Contamination, IMA) สามารถแบ่งคุณภาพอากาศออกเป็น 5 ระดบัและมี
การปรบัค่าดชันีนี้เป็นหน่วยของโคโลนีของเชื้อต่อพืน้ทีต่ารางเดซเิมตรต่อจานอาหารเลีย้งเชื้อ (CFU/m3/plate) 
แสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงดชันีการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศ [8] 

IMA value CFU/m3/plate Class 

0-5 0-9 ดมีาก 

26-50 40-84 ปานกลาง 

51-75 85-124 แย ่

≥76 ≥125 แย่มาก 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ส าเรจ็รูป (SPSS) โดยใช้สถิติ
ต่างๆดงันี้ 
 1.สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิโดยแสดงผลการจดักลุ่ม ค่าเฉลี่ย
และรอ้ยละ เพื่ออธบิายปรมิาณจุลนิทรยีท์ีพ่บภายในหอ้งเรยีนในฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น 

2.สถิติเชงิอนุมาน (Inferential statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
วเิคราะห์ด้วยค่าสถิต ิANOVA เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณของจุลนิทรยี์ในอากาศระหว่างฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดู
รอ้นทีพ่บภายในหอ้งเรยีน 

 
ผลการวิจยั 
 การตรวจหาแบคทีเรียในอากาศท่ีได้จากการเกบ็ตวัอย่างในอากาศภายในห้องเรียนจ าแนกตาม
อาคาร 
 จากการตรวจหาแบคทเีรยีในอากาศ ดว้ยวธิ ีOpen Plate พบแบคทเีรยีในอากาศจ านวน 537 ไอโซเลท 
คดิเป็นรอ้ยละ 62.15 โดยอาคารทีพ่บแบคทเีรยีในอากาศมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อาคารคณะแพทยศาสตร ์จ านวน 64 ไอ
โซเลท คดิเป็นรอ้ยละ 7.41 เน่ืองจากแสดงในตารางที ่2 เน่ืองจากลกัษณะของหอ้งเรยีนคณะแพทยศาสตรถ์ูกสรา้ง
ใหเ้ป็นเหมอืนหอ้งประชุมขนาดใหญ่ ค่อนขา้งอบัชืน้ เพราะไม่ไดเ้ปิดใชง้านหรอืท าความสะอาดทุกวนั การระบาย
อากาศจงึน้อย ประกอบกบัพื้นของห้องเป็นผ้าพรหมซึง่เหมาะแก่การเกาะตวัและเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์เป็น
อย่างด ี
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนไอโซเลททีพ่บจุลนิทรยีใ์นอากาศจ าแนกตามอาคาร 

อาคาร 
จ านวนไอโซเลทท่ีพบแบคทีเรียในอากาศ 

จ านวน รอ้ยละ 

อาคารคณะกายภาพบ าบดั 55 6.37 

อาคารคณะพยาบาลศาสตร ์ 60 6.94 

อาคารคณะพลศกึษา 57 6.6 

อาคารคณะแพทยศาสตร ์ 64 7.41 

อาคารคณะเภสชัศาสตร ์ 59 6.83 

อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 59 6.83 

อาคารปฏบิตักิารพืน้ฐาน 60 6.94 

อาคารเรยีนรวม 63 7.29 

อาคารอ านวยการ 60 6.94 

รวม (N=537) 537 62.15 
 

 ปริมาณเฉล่ียของแบคทีเรียในอากาศทุกฤดกูาลจ าแนกตามอาคาร 

 จากการศกึษาปริมาณแบคทเีรียในอากาศภายในห้องเรียนมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 

ทัง้หมด 9 อาคาร ดว้ยวธิ ีOpen Plate เป็นเวลา 60 นาท ีพบว่าปรมิาณเฉลีย่แบคทเีรยีในอากาศของอาคารคณะ

กายภาพบ าบดั อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารคณะพลศกึษา อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารคณะเภสชั

ศาสตร ์อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร ์อาคารปฏบิตักิารพืน้ฐาน อาคารเรยีนรวม และอาคารอ านวยการ มคี่า 24.84, 

29.89, 109.17, 27.49, 26.50, 87.09, 63.01, 96.73, 38.98 CFU/m3/plate ตามล าดบั  

 เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณเฉลี่ยของแบคทเีรยีกบัดชันีการปนเป้ือนเชื้อจุลนิทรยี์ในอากาศ ( IMA) พบว่า

คุณภาพอากาศภายในอาคารทัง้ 9 อยู่ในระดบัด ี(Good) ถงึระดบัแย่ (Poor) แสดงในตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงปรมิาณเฉลีย่ของแบคทเีรยีในอากาศทุกฤดกูาลจ าแนกตามอาคาร 

อาคาร อณุหภมิู (°C) ความช้ืน (%) แบคทีเรีย (CFU/m3/plate) IMA Class 

คณะกายภาพบ าบดั 34 56 24.84 ด ี
คณะพยาบาลศาสตร ์ 33 53 29.89 ด ี

คณะพลศกึษา  36 56 109.17 แย ่

คณะแพทยศาสตร ์ 34 54 27.49 ด ี

คณะเภสชัศาสตร ์ 34 55 26.5 ด ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 35 57 87.09 แย ่
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ตารางท่ี 3 แสดงปรมิาณเฉลีย่ของแบคทเีรยีในอากาศทุกฤดกูาลจ าแนกตามอาคาร (ต่อ) 

อาคาร อณุหภมิู (°C) ความช้ืน (%) 
แบคทีเรีย 
(CFU/m3/plate) 

IMA Class 

ปฏบิตักิารพืน้ฐาน 34 56 63.01 ปานกลาง 
อาคารเรยีนรวม  34 54 96.73 แย ่
อาคารอ านวยการ 35 57 38.98 ด ี

เฉล่ีย 34.33 55.33 55.96  

 
 เปรียบเทียบปริมาณเฉล่ียของแบคทีเรียในอากาศระหว่างฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น 
 จากการศกึษาปรมิาณเฉลีย่ของแบคทเีรยีทัง้ 9 อาคาร ในช่วงฤดฝูน ฤดหูนาวและฤดรูอ้น พบว่า ปรมิาณ
เฉลี่ยของแบคทีเรียในฤดูฝนมีค่า 37.79 CFU/m3/plate ปริมาณเฉลี่ยของแบคทีเรียในฤดูหนาวมีค่า 11.19 
CFU/m3/plate และปรมิาณเฉลี่ยของแบคทีเรยีในฤดูร้อนมีค่า 6.98 CFU/m3/plate ซึ่งพบว่าปริมาณเฉลี่ยของ
แบคทีเรียทัง้ 9 อาคาร ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value = 
0.003) แสดงในตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบปรมิาณเฉลีย่ของแบคทเีรยีในอากาศระหว่างฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น 

อาคาร 
แบคทีเรีย (CFU/m3/plate) 

ฤดฝูน ฤดหูนาว ฤดรูอ้น 

คณะกายภาพบ าบดั 4 11.56 9.28 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 17.3 9.35 3.24 
คณะพลศกึษา  97.1 6.92 5.15 
คณะแพทยศาสตร ์ 18.85 6.58 2.06 
คณะเภสชัศาสตร ์ 16.71 6.18 3.61 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 66.62 15.83 4.64 
ปฏบิตักิารพืน้ฐาน 46.6 9.68 6.73 
อาคารเรยีนรวม  38.65 30.99 27.09 
อาคารอ านวยการ 34.31 3.61 1.06 
ค่าเฉลีย่รวม 37.79 11.19 6.98 

Sig.* 0.003 
หมายเหตุ : * Significant 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
  การประเมินมาตรฐานและคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องเรียน จากตัวอย่าง 9 อาคาร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ โดยวธิกีาร Open Plate ไดท้ าการเกบ็ในช่วง 3 ฤดู คอื ฤดฝูน ฤดหูนาว 
ฤดูรอ้น ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2562 อุณหภูมภิายในอาคารทีท่ าการศกึษาอยู่ระหว่าง 
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30-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 36-73 % ตรวจพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียอยู่ที่ 66.62 
CFU/m3/plate โดยเชือ้แบคทเีรยีเฉลีย่สงูสดุพบในฤดฝูน เน่ืองจากอุณหภูมใินช่วงฤดฝูนเหมาะต่อการเจรญิเตบิโต
ของแบคทเีรยี [9] 

  จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยปรมิาณจุลนิทรยี์พบว่า ช่วงเช้าจะมปีรมิาณเชื้อสูงกว่าช่วงบ่าย ซึ่งอาจเป็น
เพราะปจัจยัในหลายๆ ด้าน เช่น อุณหภูมเิฉลี่ยในช่วงเช้าและบ่ายมคีวามแตกต่างกนั ไม่มีการถ่ายเทอากาศ
ภายในหอ้งเรยีน อกีทัง้ในช่วงบ่ายไดม้กีารท าความสะอาดหอ้งเรยีนก่อนจะเขา้เกบ็ตวัอย่างอากาศ เป็นตน้ 
  ทัง้นี้จากการศกึษาตวัอย่างจุลนิทรยี์ในอากาศ 9 อาคาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ เมื่อ
เทยีบกบัค่า IMA พบว่าอาคารส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑด์ ีถงึดมีาก มเีพยีงบางอาคารเท่านัน้ทีม่เีกณฑแ์ย่ ดงันัน้ ถ้า
หากมกีารเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมต่างๆ ในหอ้งเป็นเวลานาน กม็คีวามเสีย่งสงูในการสมัผสักบัเชือ้จุลนิทรยีใ์น
อากาศที่อาจก่อโรคได ้ทางดา้นมหาวทิยาลยัจงึควรให้ความส าคญัในการลดปรมิาณเชื้อจุลนิทรยีใ์นอากาศเพื่อ
คุณภาพชวีติทีด่ขีองนิสติ 
 ผลการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถึงการปนเป้ือนของแบคทเีรยีในอากาศภายในอาคารที่มผีลกระทบต่อ
สขุภาพ ดงันัน้ควรมมีาตรการการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารใหเ้หมาะสม เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิ
โรคจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีก่่อโรคทีอ่ยู่ในอากาศ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารหาปจัจยัอื่นทีอ่าจมผีลต่อปรมิาณจุลนิทรยี ์โดยตรวจวดัในช่วงเวลาทีห่อ้งเรยีน (หยุดใชบ้รกิาร) 
ซึง่ไม่มนีิสติใชบ้รกิาร เพื่อดูว่าจ านวนนิสติมผีลต่อปรมิาณจุลนิทรยีห์รอืไม่และควรเพิม่จ านวนวนัในการตรวจวดั
ปริมาณเชื้อแต่ละฤดูกาลเพื่อให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นย าและเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของฤดูกาลนัน้ๆ 
นอกจากนัน้ควรมกีารแยกเชือ้แต่ละชนิดว่าสว่นใหญ่เป็นสายพนัธุใ์ด เพื่อศกึษาหาแหล่งทีม่าของเชือ้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
กระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิ เป็นการรกัษาการแเชือ้รา โดยการสรา้งอนุมลูอสิระ โดยใชส้ารประกอบ

ผสมของอรีโีทรซนิและอนุพนัธ์ของเคอรค์ูมนิเป็นสารไวแสงเพื่อใหเ้กดิปฏกิริยิาการสรา้งอนุมูลอสิระสองประเภท 
คอื อนุมูลอสิระของไฮดรอกซลิ และซงิเกลท็ออกซเิจน ทดสอบสารไวแสงยี่สบิสองกลุ่มจากอรีโิทรซนิ 110 และ 
220 µM และดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิหรอืบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 และ 20 µM ร่วมกบัการมหีรอืไม่ม ีนาโนไททาเนียม
ไดออกไซดร์อ้ยละ 10 โดยมวล โดยมสีารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอรแ์ละยาน ้าแขวนตะกอนนิสแตตนิถูกใชเ้ป็นกลุ่ม
ควบคุมบวกและลบ เชือ้ราแคนดดิา อลับแิคนสถ์ูกเพาะเลีย้งบนกระจกปิดสไลดท์ีอ่ยู่ภายในถาดเลีย้งเชือ้ 6 หลุม 
จากนัน้ท าการเตมิสารไวแสงผสม 2 มลิลลิติร ฉายแสงสฟ้ีา (VALO® Ortho Cordless, USA), ความยาวคลื่น 395 
– 480 นาโนเมตร, ก าลงั 3,200 mW/cm2 , จะให้พลงัแสง 72 จูลต่อตารางเซนติเมตร จากนัน้น ากลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดมาเลี้ยงในซาเบาโรดเด็กซ์โตรสอาก้า (Sabouraud dextrose agar) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1274 
 

เป็นเวลา 48 ชัว่โมง วดัผลโดยการนับจ านวนโคโลนีของเชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์โดยใชห้น่วยโคโลนีต่อมลิลลิติร 
(CFU/ml) โดยวธิวีธิดีรอบเพลต (drop plate technique) ทีค่วามเขม้ขน้ 1 ต่อ 1,000 และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิ
Kruskal-Wallis test with post-hoc test ที่ p < 0.05 พบว่ากลุ่มทีส่รา้งอนุมูลอสิระของไฮดรอกซลิจะเป็นผลหลกั
ในการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะบิสดีเมท็อกซีเคอร์คูมินที่สามารถฆ่าเชื้อราได้ดโีดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งสารอื่น ส่วนใน 
ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิการเตมิอริโิทรซนิและนาโนไททาเนียมไดออกไซดร์อ้ยละ 10 โดยมวลจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพ
การฆา่เชือ้ดขีึน้โดยเด่นชดั 

 
ค าส าคญั: แผ่นฟิลม์ชวีภาพ  อนุพนัธเ์คอรค์มูนิ  แคนดดิาอลับแิคนส ์ กระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิ 

 

Abstract 
Photodynamic is a novel therapy that used for fungicidal purposes by creating free radicals. The 

mixed compounds of erythrosine and curcumin derivatives were used as photosensitizer for formation both 
two types of free radical reaction; hydroxyl radical and singlet oxygen.  Twenty- two groups of mixed 
photosensitizers of 1 1 0 / 2 2 0  µM erythrosine and/ or 1 0 / 2 0  µM demethoxy/ bisdemethoxy curcumin 
with/without 10% (w/w) nano- titanium dioxide was prepared, nystatin and phosphate buffer saline were 
served as the positive and negative control, respectively. Candida albicans (ATCC 10231) was cultured in 
biofilm formation on a glass coverslip in 6 well plate. Two ml of each of the above substances was plated 
for 15 minutes, then irradiated with a dental light optic (VALO® Ortho Cordless, USA), wavelength 395 - 
480 nm, power 3,200 mW/cm2, to yield 72 J/cm2. Subsequently, all samples were cultured in Sabouraud 
dextrose agar at 3 7  ° C for 4 8  hours, finally the colonies of Candida albicans in colony forming unit 
(CFU/ml) by drop plate technique at 1:1,000 dilutions. Kruskal-Wallis test with post-hoc test was used to 
analyze and p < 0.05  was set as a statistically significant difference.  It was found that the hydroxyl free 
radical production group was the main result of fungicidal, especially bisdemethoxy curcumin which can 
kill candida well without having to rely on other substances.  In demethoxy curcumin the addition of 
erythrosine and 10% (w/w) nano-titanium dioxide will significantly improve the fungicidal effect. 
 

Keywords: Biofilm, Curcumin derivatives, Candida albicans, Photodynamic therapy 

 

บทน า 
เชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) เป็นเชื้อที่พบได้บ่อยในมนุษย์ มักอาศยัอยู่บริเวณ

ผวิหนัง เยื่อเมอืก และร่องปรทินัต์ของคนสุขภาพด ีเชือ้ราแคนดดิา อลับแิคนสส์ามารถก่อใหเ้กดิโรคทีรุ่นแรงได้ 
ตัง้แต่ตดิเชือ้บรเิวณเยื่อเมอืกสว่นลกึไปจนถงึการตดิเชือ้ทางระบบ [1] เชือ้ราแคนดดิา อลับแิคนสส์ามารถเป็นได้
ทัง้เชือ้ประจ าถิน่ (normal flora) และเชือ้ก่อโรค (pathogen) โดยเชือ้ราแคนดดิา อลับแิคนสจ์ะก่อโรคกต่็อเมื่อใน
ภาวะที่มีปจัจัยก่อโรคเพิ่มมากกว่าเชื้อประจ าถิ่นอื่นๆ เช่น ภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่อง จดัเป็นเชื้อฉวยโอกาส 
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(opportunistic pathogens) ชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยงัพบว่าเชือ้ราแคนดดิา อลับิแคนสเ์ป็นตวัหลกัที่ท าใหเ้กดิการ
อกัเสบของเยื่อเมอืก (mucositis) และอาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคปรทินัตอ์กัเสบ [2] 

ในปจัจุบันการรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์จะใช้ยาน ้าแขวนตะกอนนิสแตติน 
(nystatin oral suspension) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิร์ะงบัการงอกของเชื้อรา เป็นยาที่ใช้เฉพาะที่ แต่มี
ขอ้จ ากดัคอื  ตอ้งใชย้าเป็นเวลานานและใชห้ลายครัง้ต่อวนั อาจท าใหเ้กดิภาวะเชือ้ดือ้ยา และมผีลขา้งเคยีงทีไ่ม่พงึ
ประสงค ์เช่น อาจรูส้กึไม่สบายในช่องทอ้ง ทอ้งเสยี การรบัรสชาตเิปลีย่นไป ระคายเคอืงในปาก เป็นตน้ 

กระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิ (photodynamic therapy) คอืกระบวนการทีใ่ชส้ารทีไ่ม่เป็นพษิเรยีกว่า
สารไวแสง (photosensitizer) ร่วมกบัแสงทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตาหรอืแสงในย่านอนิฟาเรดในความเขม้ต ่า กระตุ้นให้
เกดิอนุมลูอสิระทีม่คีวามเป็นพษิไปท าลายเซลลห์รอืเน้ือเยื่อเป้าหมาย นอกจากนี้การฉายแสงยงัสามารถจ ากดัให้
อยู่บริเวณพื้นที่รอยโรคที่ต้องการได้ ท าให้การบ าบดัโฟโตไดนามิกมีข้อดีในการเลือกพื้นที่ที่จ าเพาะได้ การ
บ าบดัโฟโตไดนามกิสามารถใช้กบัรอยโรคได้หลายประเภท เช่น สามารถน าไปใช้รกัษาเนื้องอกต่างๆ รวมถึง
มะเรง็ [3] และโรคผวิหนังบางชนิดได้ [4] สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อจุลนิทรยีแ์ละการรกัษาโรคตดิเชื้อ [5] 
โดยไม่พบการดือ้ของเชือ้ต่อการบ าบดัโฟโตไดนามกิ นอกจากนี้ยงัสามารถฆ่าเชือ้ทีด่ือ้ต่อยาฆ่าเชือ้หลายชนิดได ้
การบ าบดัโฟโตไดนามกิ มอีงคป์ระกอบ 3 อย่าง คอื แหล่งก าเนิดแสง สารไวแสง (photosensitizer) และออกซเิจน 

สารไวแสงทีใ่ชใ้นการศกึษานี้คอื อรีโีทรซนิ (erythrosine) และอนุพนัธเ์คอรค์มูนิ (curcumin  derivatives) 
ซึ่งอีริโทรซินมีความสามารถในการดูดกลืนแสงได้ในช่วงที่ความยาวคลื่นกว้าง ท าให้สามารถน ามาใช้เป็น
สารไวแสงในกระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามิก ร่วมกบัแสงได้หลายส ีเช่น แสงสฟ้ีา และแสงสเีขยีว ในปี ค.ศ. 
2012 Costa และคณะท าการศึกษาการฆ่าเชื้อแคนดิดา อลับิแคนส์และเชื้อแคนดิดา  ดูบลิแนนซิส (Candida 
dubliniensis) โดยใช้ร่วมกบัแสงสเีขยีว ที่ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร ความเข้มแสง 42.63 จูลต่อตาราง
เซนตเิมตร พบว่าอรีโิทรซนิทีค่วามเขม้ขน้ 3.12 µM ขึน้ไปสามารถฆ่าเชือ้ในสภาวะแขวนลอยได ้สว่นการฆา่เชือ้
ในสภาวะแผ่นฟิล์มชีวภาพจะต้องใช้ความเขม้ข้นสูงถึง 400 µM ขึ้นไป [6] และในปีเดียวกนั Costa และคณะ  
ได้ศกึษาการใชส้ารไวแสง คอื กุหลาบเบงกอล (Rose Bengal) และอรีโิทรซนิมาใชใ้นการฆ่าเชือ้แคนดดิา อลับิ
แคนสด์ว้ย ที่ความเขม้ขน้ 10 µg/mL ส าหรบัเชื้อสภาวะแขวนลอย และ 40 µg/mL ส าหรบัเชือ้สภาวะแผ่นฟิล์ม
ชวีภาพ ร่วมกบัแสงสฟ้ีาที่ความยาวคลื่น 455±20 นาโนเมตรความเขม้แสง 95 จูลต่อตารางเซนติเมตร พบว่า
สามารถลดเชือ้ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติเิมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม [7] 

อนุพนัธ์เคอร์คูมนิหลกัๆที่พบในธรรมชาติ ประกอบด้วย ดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิ (demethoxycurcumin) 
และบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ (bisdemethoxycurcumin) ซึง่ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิจะมโีครงสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัเคอรค์ู
มนิ (curcumin) แต่จะมกีลุ่มเมทอ็กซ ี(methoxy) น้อยกว่าหนึ่งกลุ่ม สว่นบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิจะไม่มกีลุ่มเมทอ็ก
ซเีลย ซึง่ในปจัจุบนั การศกึษาดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิและบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิยงัมไีม่มาก เน่ืองจากสกดัไดย้าก
กว่าเคอรค์มูนิ ซึง่จากการศกึษาของ Tønnesen และคณะในปี ค.ศ. 1995 [8] เมื่อจ านวนหมู่เมทอ็กซลีดลง จะท า
ใหอ้นุพนัธข์องเคอรค์มูนิมคีุณสมบตัเิป็นตวัใหอ้เิลก็ตรอนมากขึน้ ท าใหส้ามารถยดึตดิกบัผนังเซลลข์องเชือ้ราไดด้ี
ยิง่ขึน้ นอกจากนี้จากการศกึษาของ Jayaprakashaa และคณะ พบว่าเคอรค์มูนิมคีุณสมบตักิารเป็นสารต้านอนุมูล
อสิระสงูทีส่ดุตามดว้ยดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ และบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิตามล าดบั [9] ท าใหเ้คอรค์มูนิจะมกีารยบัยัง้
สารอนุมลูอสิระดว้ยตวัของสารเอง ท าใหค้วามสามารถใหก้ารฆา่เซือ้ลดลง 

การบ าบดัโฟโตไดนามกิ จะใหผ้ลผลติเป็นอนุมูลอสิระ (free radical) ซึง่จะได้มาจากปฏกิริยิา 2 ชนิด 
แบ่งตามชนิดของสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา คือชนิดที่ 1 เกิดจากการส่งผ่านอิเล็กตรอนระหว่าง
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สารไวแสงในสถานะกระตุ้นแบบทริเพล็ตกับโมเลกุลรอบข้างหลายรูปแบบ เช่น อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล 
(hydroxyl radical) ซูเปอรอ์อกไซด ์(superoxide) เปอรอ์อกไซด ์(peroxide) สว่นปฏกิริยิาชนิดที ่2 จะมกีารปล่อย
สารอนุมูลอสิระ คอื ซงิเกลต็ออกซเิจน (singlet oxygen) [10, 11] ซึง่สยีอ้มกลุ่มแซนทนี (Xanthene) เช่น อรีโิทร
ซิน กุหลาบเบงกอล อีโอซิน จะท าให้เกิดปฏิกิริยาชนิดที่ 2 คือการเปลี่ยนรูปของออกซิเจนผ่านไอออนของ
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์/ ซเูปอรอ์อกไซด ์และซงิเกลต็ออกซเิจน [10] และสารกลุ่มเคอรค์มูนิจะท าใหเ้กดิปฏกิริยิา
ชนิดที ่1 คอืมกีารปลดปล่อยอนุมลูอสิระของไฮดรอกซลิ [11] 
 ไทเทเนียมไดออกไซด ์(titanium dioxide) เป็นสารทีม่กัถูกใชเ้ป็นเมด็สใีนการกระจายแสง เพราะสามารถ
ดดูซบัแสงในช่วงสเปกตรมัทีต่ามองไม่เหน็ไดเ้กอืบทัง้หมด ไทเทเนียมไดออกไซดจ์ะกระจายแสงดว้ยคุณสมบตั ิ3 
ประการคอื การสะทอ้นแสงจากพืน้ผวิของผลกึครสิตลั การหกัเหของแสงภายในผลกึครสิตลั และการเลีย้วเบนของ
แสงโดยทีแ่สงจะมกีารหกังอเมื่อผ่านไปใกลค้รสิตลั นิยมน ามาใชเ้พื่อเร่งปฏกิริยิาแสง ซึง่ขนาดทีน่ิยมใชค้อืขนาด
นาโน ซึง่มคีวามสามารถในการเร่งปฏกิริยิาทีด่กีว่าเมื่อเทยีบกบัไทเทเนียมไดออกไซดข์นาดทัว่ไป [12] 
 ซึ่งในปจัจุบนั ยงัไม่มสีารไวแสงที่สามารถกระตุ้นให้เกดิจากปฏกิิรยิาการสร้างอนุมูลอสิระทัง้ 2 ชนิด
พรอ้มกนั ทางผูท้ าการวจิยัจงึความสนใจทีจ่ะน าสารในกลุ่มสยีอ้มแซนทนี คอื อรีโิทรซนิ และกลุ่มอนุพนัธข์องเคอร์
คูมนิมาผสมกนั เพื่อให้เกดิสารใหม่ที่สามารถสรา้งอนุมูลอสิระได ้2 ชนิดพรอ้มกนั ซึง่เชื่อว่าจะท าใหส้ามารถฆ่า
เชือ้จุลนิทรยีต่์างๆ ไดด้ขีึน้ โดยเฉพาะในเชือ้รา ทีม่คีวามทนทาน และฆา่ไดย้ากกว่าเชือ้ชนิดอื่นๆ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อทดสอบผลของสารผสมระหว่าง อรีโิทรซนิ อนุพันธข์องเคอรค์ูมนิ และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 

ต่อการฆา่เชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์เมื่อถูกกระตุน้ดว้ยแสงสฟ้ีา ในกระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การเตรียมเช้ือแคนดิดา อลับิแคนสแ์บบสารแขวนลอย 
น ายสีต์ของเชือ้แคนดดิา อลับแิคนสส์ายพนัธ ์ATCC 10231 ไปเพาะในภาวะทีม่อีอกซเิจนในอาหารเลีย้งเชือ้ 

Sabouraud dextrose agar และน าไปบ่มในตู้อบเชื้อที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้
แยกโคโลนีของเชือ้มาเลีย้งต่อในอาหารเลี้ยงเชือ้ Sabouraud dextrose broth บ่มในตู้อบเชื้ออุณหภูม ิ37 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 18 ชัว่โมง และน าไปป ัน่ในเครื่องป ัน่ความเร็วสูง 350 x g เป็นเวลา 10 นาที ล้างด้วย 
สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร ์2 ครัง้ น าไปปรบัความหนาแน่นดว้ยเครื่องวดัการดดูกลนืแสง (Spectrophotometer) 
ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร ที ่0.381 จะไดส้ารละลายทีม่เีชื้อแคนดดิา อลับแิคนสใ์นรูปแบบยสีต์ 107 เซลล์/
มลิลลิติร 

การสรา้งแผน่ฟิลม์ชีวภาพของเช้ือแคนดิดาอลับิแคนส ์
การเพาะแผ่นฟิลม์ชวีภาพของเชือ้แคนดดิาอลับแิคนจะท าการเพาะในถาดเลีย้งเชือ้ชนิด 6 หลุมกน้แบน 

ตามวธิกีารของ Y. Jin และคณะ [13] และ Thein และคณะ [14] โดยแต่ละหลุมวางกระจกปิดสไลดท์ี่ผ่านการชัง่
น ้าหนกั  โดยใสส่ารแขวนลอยของเชือ้แคนดดิา อลับแิคนสป์รมิาณ 1 มลิลลิติรของเซลลแ์ขวนลอยทีไ่ดจ้ากขัน้ตอน
ก่อนหน้า (107 เซลล ์/ มลิลลิติร) ลงในแต่ละหลุมของถาดเลีย้งเชือ้โดยใชปิ้เปตตแ์ละปิดฝา น าไปบ่มในเครื่องเขย่า
สาร หมุนดว้ยความเรว็ที ่75 รอบ/นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1.5 ชัว่โมง เพื่อใหย้สีตเ์กดิการยดึ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thein%20ZM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17321487
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ตดิกบัพืน้ผวิและผนังของถาดเลีย้งเชือ้ ลา้งถาดเลีย้งเชือ้ดว้ยสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร ์2 ครัง้ เพื่อลา้งเชือ้ทีไ่ม่
ยดึเกาะกบัผวิถาดเลีย้งเชือ้ออกไป เตมิอาหารเลีย้งยสีไนโตรเจนเบส 67.5 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ทีผ่่านการผสม
กลูโคสความเขม้ขน้ 50 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร จ านวน 2.5 ไมโครลติร ลงในถาดเลี้ยงเชือ้แต่ละหลุมด้วยปิเปตต์ 
เพื่อเพิม่การสร้างแผ่นฟิล์มชวีภาพ จากนัน้น าไปบ่มในเครื่องเขย่าสาร หมุนด้วยความเรว็ที่ 75 รอบ / นาท ีที่
อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง น าถาดเลี้ยงเชื้อออกจากเครื่องบ่ม และล้างด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบฟัเฟอร ์3 ครัง้ จะแผ่นฟิลม์ชวีภาพทีย่ดึตดิกบักระจกปิดสไลดโ์ดยสมบรูณ์ 

การเตรียมสารอนุพนัธเ์คอรค์มิูนในรปูละลายน ้า 
น าผงดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 5 มลิลกิรมั ละลายดว้ยเมทานอล 74 มลิลลิติรและผงบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 5 

มลิลกิรมั ละลายดว้ยเมทานอล 81 มลิลลิติร ใหเ้กดิการการละลายโดยสมบูรณ์ จะไดส้ารอนุพนัธเ์คอรค์ูมนิในรูป
ละลายน ้า 200 µM จากนัน่ผสมดว้ยน ้ากลัน่จนไดค้วามเขม้ขน้ 10 และ 20 µM 

การเตรียมสารอีริโทรซิน 
น าอรีโิทรซนิรูปแบบผง 19.3 มลิลกิรมั ละลายในน ้ากลัน่ 10 มลิลลิติร จะได้สารละลายอรีโิทรซนิความ

เขม้ขน้ 2200 µM จากนัน่ผสมดว้ยน ้ากลัน่จนไดค้วามเขม้ขน้ 110 และ 220 µM 
การเตรียมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด ์

 ชัง่น ้าหนกันาโนไทเทเนียมไดออกไซดเ์ท่ากบัสารอนุพนัธเ์คอรค์มูนิและอรีโิทรซนิรอ้ยละ 10 และน าไปใส่
ในน ้ากลัน่ทีใ่ชป้รบัความเขม้ขน้สารละลาย 

การเตรียมเครือ่งก าเนิดแสง 
เตรยีมเครื่องฉายแสงทางทนัตกรรมชนิดไดโอดเปล่งแสงความยาวคลื่น 395 – 480 นาโนเมตร ก าลงัแสง 

3,200 mW/cm2 ตัง้รปูแบบการฉายเป็นจงัหวะ (pulse)  ฉาย 3 วนิาทแีละเวน้ 1 วนิาท ียดึเครื่องฉายแสงดว้ยขา
ตัง้ โดยวางใหห้่างจากกระจกปิดสไลดเ์ป็นระยะทาง 2.4 เซนตเิมตร 

การผสมสารท่ีใช้ในกลุ่มทดลอง 
ตารางท่ี 1 แสดงสว่นผสมของสารแต่ละชนิดในกลุ่มทดลอง 22 กลุ่ม 

 ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ อรีโิทรซนิ นาโนไทเทเนียมได

ออกไซด ์

1.  10 µM - 110 µM - 
2.  10 µM - 220 µM - 
3.  10 µM - - 10 % โดยมวล 
4.  20 µM - 110 µM - 
5.  20 µM - 220 µM - 
6.  20 µM - - 10 % โดยมวล 
7.  - 10 µM 110 µM - 
8.  - 10 µM 220 µM - 
9.  - 10 µM - 10 % โดยมวล 

10.  - 20 µM 110 µM - 
11.  - 20 µM 220 µM - 
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12.  - 20 µM - 10 % โดยมวล 
13.  - - 110 µM 10 % โดยมวล 
14.  - - 220 µM 10 % โดยมวล 
15.  10 µM - 110 µM 10 % โดยมวล 
16.  10 µM - 220 µM 10 % โดยมวล 
17.  20 µM - 110 µM 10 % โดยมวล 
18.  20 µM - 220 µM 10 % โดยมวล 
19.  - 10 µM 110 µM 10 % โดยมวล 
20.  - 10 µM 220 µM 10 % โดยมวล 
21.  - 20 µM 110 µM 10 % โดยมวล 
22.  - 20 µM 220 µM 10 % โดยมวล 

 
กลุ่มควบคมุ 
Negative control – สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร ์2 ml  
Positive control - Nystatin oral suspension 100,000 U/ml. (20.59732 mg/ml.) 2 ml  
ขัน้ตอนการศึกษา 
น าสารไวแสงผสม 2 มลิลลิติร มาเตมิลงในถาดเลีย้งเซลลท์ีม่กีระจกปิดสไลดท์ีม่ไีบโอฟิลม์ของแคนดดิา 

อลับแิคนส ์ทิ้งไว ้15 นาท ีพรอ้มใชเ้ทอรโ์มมเิตอร์วดัอุณหภูมทิีก่้นหลุม กระตุ้นด้วยแสงจากเครื่องฉายแสงทาง         

ทนัตกรรมเป็นเวลา 27 วนิาท ีเทสารไวแสงออกจากถาดเลี้ยงเซลล์  และล้างด้วยสารละลายฟอสเฟสบฟัเฟอร์

ปรมิาณ 1,000 ไมโครลติรสามครัง้ ท าใหแ้ขวนลอยด้วยเครื่องอลัตราโซนิก 15 นาท ีและน าเชื้อแคนดดิา อลับิ

แคนส์ที่แขวนลอยมาเพาะใน Sabouraud dextrose agar ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

วดัผลโดยการนบัจ านวนโคโลนีของเชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์โดยใชห้น่วยโคโลนีต่อมลิลลิติร (CFU/ml) 

การวิเคราะหท์างสถิติ 
วเิคราะหค์วามแตกต่างของจ านวนเชื้อแคนดดิา อลับแิคนสใ์นหน่วย CFU ระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้

สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วดัการแจกแจงดว้ยดว้ย Shapiro-wilk test และใช้
สถติเิชงิอนุมานวเิคราะหค์วามแตกต่างของจ านวนเชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์ระหว่างกลุ่มทดลองโดยใชส้ถติ ิOne-
way ANOVA with post hoc test หากข้อมูลมีการแจกแจงปกติ หรือใช้ Kruskal-Wallis และ Mann-Whitney u 
test หากขอ้มลูมกีารแจกแจงไม่ปกต ิ

 

ผลการวิจยั 
การทดสอบการฆา่เชือ้แคนดดิา อลับแิคนสด์ว้ยกระบวนการโฟโตไดนามกิจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 24 

กลุ่มสามารถวดัจ านวนโคโลนีของเชือ้แคนดดิา แอลบแิคนสภ์ายหลงัการทดลองไดต้ารางต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 ปรมิาณเชือ้แคนดดิา อลับแิคนสใ์นรปูแบบแผ่นฟิลม์ชวีภาพ (Log CFU/ml) ดว้ยกระบวนการโฟโตไดนา

มกิ ณ เวลา 1 ชัว่โมง ของสารตวัอย่างต่าง ๆ  โดยใสส่ารตวัอยา่ง 15 นาท ีและใชแ้สงสฟ้ีาพลงังาน 3200 
mw/cm2  ฉายแสง 3 วนิาท ี(* แสดงความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมลบ ที ่ p < 0.05 ดว้ยสถติ ิKruskal Wallis test 

และ post hoc Dunn test 
1. สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร ์(กลุ่มควบคมุลบ) 

2. ยาน ้าแขวนตะกอนนิสแตตนิ (กลุ่มควบคมุบวก) 

3. อรีโิทรซนิ 110 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

4. อรีโิทรซนิ 220 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

5. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

6. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

7. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM+ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

8. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM+ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

9. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM 

10. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM 

11. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM 

12. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM 

13. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM 

14. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM 

15. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM 

16. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM 

17. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

18. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

19. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

20. ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

21. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 
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22. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM+ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

23. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

24. บสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 220 µM + นาโนไทเทเนียมไดออกไซด1์0 % โดยมวล 

จากการทดสอบผลการกระจายตวัของขอ้มลูดว้ยสถติ ิ Shapiro-Wilk พบว่าขอ้มลูมารกระจายไม่ตวัปกต ิ
เมื่อทดสอบดว้ยสถติ ิKruskal-Wallis พบว่าทุกกลุ่มตวัอย่างสามารถฆา่เชือ้ราไดแ้ตกต่างกบักลุ่มควบคมุลบอย่างมี
นยัส าคญั (p-value = 0.05) สามารถลดจ านวนเชือ้ได ้1.1log10 – 0.7log10 และ ม ี15 กลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถฆา่เชือ้
ไดใ้กลเ้คยีงกบักลุ่มควบคมุบวก (4.77 x 105 CFU/mL) อย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.05) ดงัแสดงใน
ภาพที ่1 ซึง่สามารถลดเชือ้ไดร้อ้ยละ 92.54-79.55 จากกลุ่มควบคุมลบ (3422 x 105 CFU/mL) ไดแ้ก่กลุ่มทดลองทุก
ลุ่มทีม่บีสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิเป็นสว่นประกอบคอื กลุ่ม 8 (4.88 x 105 CFU/mL), 13 (4.55 x 10 5 CFU/mL), 14 (3 

x 105 CFU/mL), 15 (2.55 x 105 CFU/mL), 16 (3.55 x 105 CFU/mL) ยกเวน้กลุ่ม 7 (7 x 105 CFU/mL) ทุกกลุ่มทดลอง
ทีม่ดีเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM เป็นสว่นประกอบทัง้หมดคอืกลุ่ม 6 (6.44 x 105 CFU/mL), 12 (6 x 105 CFU/mL), 
19 (4 x 105 CFU/mL), 20 (4.44 x 105 CFU/mL) ยกเวน้กลุ่ม 11 (8.33 x 105 CFU/mL) สว่นในกลุ่มทีม่ดีเีมทอ็กซี
เคอรค์มูนิ 10 µM ม ี2 กลุ่มทดลองคอื กลุ่ม 5 (9.44 x 105 CFU/mL) และ 10 (6.55 x 105 CFU/mL) 
 เมื่อเปรียบเทยีบดเีมท็อกซเีคอร์คูมนิและบสิดีเมทอ็กซเีคอร์คูมนิที่มคีวามเข้มขน้และส่วนผสมอื่นๆที่
เหมอืนกนั พบว่าบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิมคีวามสามารถในการฆา่เชือ้แคนดิดา อลับแิคนสม์ากว่าอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ(p-value = 0.05)  ยกเวน้ในคู่กลุ่ม 6 (6.44 x 105 CFU/mL) และ 8 (4.88 x 105 CFU/mL), 18 (8.11 x 105 
CFU/mL)  และ 23 (3.88 x 105 CFU/mL), 20 (4.44 x 105 CFU/mL)  และ 24 (4.77 x 105 CFU/mL) ที่ฆ่า เชื้อได้
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ภาพท่ี 2 ปรมิาณเชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์ในรปูแบบแผ่นฟิลม์ชวีภาพ (log CFU/ml) ทีผ่่านกระบวนการโฟโตได
นามกิ ณ เวลา 1 ชัว่โมง ของดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM เป็นสว่นประกอบ โดยใสส่ารตวัอย่าง 15 นาท ีและใช้
แสงสฟ้ีาพลงังาน 3200 mw/cm2  ฉายแสง 3 วนิาท ีระหว่างกลุ่มทีไ่ม่ไดเ้ตมินาโนไทเทเนียมไดออกไซดร์อ้ยละ 

10 % โดยมวล (กลุ่ม 11, 12 ทีม่อีรีโิทรซนิ 110 และ 220 µM ตามล าดบั) กบักลุ่มทีเ่ตมินาโนไทเทเนียมได
ออกไซด ์10 % โดยมวล (กลุ่ม 19, 20 ทีม่อีรีโิทรซนิ 110 และ 220 µM ตามล าดบั) 

การเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ไม่ช่วยให้การฆ่าเชื้อแคนดดิา อลับแิคนส์มปีระสทิธิภาพมากขึ้น
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิเมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอย่างที่เติมและไม่เติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์  10 % โดย
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มวล ยกเวน้กลุ่มทีม่ ีดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิ 20 µM เป็นส่วนประกอบ คอืคู่กลุ่มที ่11 (8.33 x 105 CFU/mL) และ 19 
(4 x 105 CFU/mL), 12 (6 x 105 CFU/mL) และ 20 (4.44 x 105 CFU/mL) ดงัภาพที ่2  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
การทดสอบประสทิธภิาพในการฆ่าเชือ้ของสารหรอืวธิกีารต่างๆ จะใชห้ลกัลอกรดีกัชนั ( log reduction) 

ซึง่ประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุคอื 6 log reduction หรอืสามารถฆา่เชือ้ได ้99.9999%   ซึง่ในการทดลองนี้ กลุ่มทดลองที่
15 ซึง่สามารถลดเชือ้แคนดดิา อลับแิคนไดด้ทีีส่ดุคอื 1.1log10 หรอืลดลงประมาณ 90% หรอื 10 เท่า แต่อย่างไรก็
ตามจากการศกึษาของจากการทดลองของ  de OLIVEIRA และคณะในปี 2013 [15] ท าการศกึษาความสามารถใน
การท าลายไบโอฟิล์มเชื้อแคนดดิา อลับแิคนสบ์นแผ่นอะครลิกิของการสกดัจากพืช โดยใช้ยาน ้าแขวนตะกอน
นิสแตติน 48 ยูนิตต่อมิลลิลิตรหรือ 9.88 µg/mL 5 นาที เป็นกลุ่มควบคุม พบว่ายาน ้าแขวนตะกอนนิสแตติน 
สามารถลดเชือ้แคนดดิา อลับแิคนส ์ได้ 1log10 จากกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ Shana และคณะ ในปี 2000 [16] ได้
ท าการศกึษาคุณสมบตัแิละความสามารถในการฆา่เชือ้ของแคนดดิาชนิดต่างๆ ในช่วงเวลา 1-24 ชัว่โมง พบว่า ยา
นิสแตตนิทีค่วามเขม้ขน้ 128 µg/mL จะสามารถฆา่เชือ้แคนดดิา อลับแิคนสไ์ดม้ากกว่า 4log10 นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ทีค่วามเขม้ขน้ 4 µg/mL ขึน้ไปยาสมัผสักบัเชือ้นานขึน้ ประสทิธภิาพในการก าจดัเชือ้กม็ากขึน้ตามไปดว้ย    ซึง่ใน
การทดลองของผูว้จิยัไดใ้ชย้าน ้าแขวนตะกอนนิสแตตนิ 100,000 ยนูิตต่อมลิลลิติรหรอื 20,597 µg/mL เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง ซึง่มคีวามเขม้ขน้ทีม่ากกว่าการทดลองของ Shana มาก จงึสนันิษฐานว่า กลุ่มตวัอย่างในการทดลองนี้ที่
สามารถฆา่เชือ้ไดใ้กลเ้คยีงการศกึษาของ Shana เช่นกนั เชือ้แคนดดิา อลับแิคนสไ์ดม้ากเช่นกนั เช่นเดยีวกบัการ
บ าบดัโฟโตไดนามกิ Teerakapong และคณะได้ท าการทดสอบการฆ่าเชือ้แคนดดิา อลับแิคนสด์้วยกระบวนการ
บ าบดัโฟโตไดนามกิร่วมกบัแสงสฟ้ีา โดยใชอ้รีโิทรซนิ และนาโนไทเทเนียมไดออกไซดใ์นความเขม้ขน้ต่างๆเป็น
สารไวแสง ในช่วงเวลา 1, 3 และ 6 ชัว่โมง และวดัค่าอนุมูลอิสระโดยใช้เครื่องอิเล็กตรอนพาราแมกเนทิกเร
โซแนนซส์เปกโตรมเิตอร ์(Electron paramagnetic resonance spectrometer) พบว่าจ านวนการสรา้งสารอนุมูล
อสิระทีส่รา้งขึน้ มากทีสุ่ดคอื 6, 3 และ 1 ชัว่โมงตามล าดบั และจ านวนอนุมูลอสิระกส็่งผลต่อประสทิธภิาพการฆ่า
เชือ้ดว้ย ในการต่อยอดการทดลอง จงึควรมกีารท าการวดัค่าในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการวดัจ านวนสาร
อนุมลูอสิระดว้ย 

ในการศกึษานี้พบว่า กลุ่มอนุพนัธข์องเคอรค์มูนิเป็นกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพในการตา้นเชือ้ราเชือ้แคนดดิา 
อลับแิคนสส์งู เป็นผลหลกัในการฆา่เชือ้ ในหลายกลุ่มตวัอย่างมกีารกลบผลของอรีโิทรซนิ ซึง่คาดว่าสาเหตุมาจาก 
กลุ่มอนุพนัธข์องเคอรค์ูมนิใหป้ฏกิริยิาการสรา้งอนุมลูอสิระแบบที ่1 ซึง่ใหผ้ลผลติเป็นอนุมูลอสิระของไฮดรอกซลิ 
สว่นอรีโิทรซนิใหป้ฏกิริยิาการสรา้งอนุมลูอสิระแบบที ่2 ซึง่ใหผ้ลผลติเป็นซงิเกลต็ออกซเิจน ซึง่ปฏกิริยิาการสรา้ง
อนุมูลอสิระแบบที ่1 นัน้มปีระสทิธภิาพมากกว่าแบบที ่2 เนื่องจากอนุมลูอสิระของไฮดรอกซลิเป็นสารอนุมลูอสิระ
ทีม่คีวามไวสงูทีส่ดุ สามารถเขา้ท าปฏกิริยิากบัสารอื่นทีอ่ยู่รอบๆ ไดท้นัททีีถู่กสรา้งขึน้ [17] และถูกก าจดัดว้ยสาร
ตา้นอนุมูลอสิระไดย้ากกว่าซงิเกลต็ออกซเิจน [18] จงึเป็นสาเหตุใหผ้ลของปฏกิริยิาการสรา้งอนุมลูอสิระแบบที ่1 
เป็นผลหลกัในการฆ่าเชื้อ จากการศกึษาของ Tan และคณะในปี 2002 ได้ท าการศกึษาการฆ่าเชลล์มะเรง็ด้วย
กระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิโดยใชส้ารสกดัจากแบคเทอรโิอคลอรนี (bacteriochlorins) เป็นสารไวแสง ซึง่เป็น
สารในกลุ่มพอรไ์ฟรนิ (porphyrin) ทีจ่ะใหป้ฏกิริยิาการสรา้งอนุมลูอสิระแบบที ่2 พบว่าสารซลัโฟนาไมดร์ะเหยของ  
แบคเทอริโอคลอรนี (sulfonamides of halogenated bacteriochlorins) ซึ่งเป็นสารกลุ่มพอร์ไฟรนิที่สามารถให้
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ปฏกิริยิาการสรา้งอนุมูลอสิระไดท้ัง้สองแบบในตวัเองจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการฆ่าเซลลม์ะเรง็มากกว่าสาร
อื่นทีม่เีฉพาะปฏกิริยิาการสรา้งอนุมลูอสิระแบบที ่2 ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ในทุกกลุ่มตวัอย่างทีม่บีสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิเป็นสว่นประกอบ จะสามารถฆา่เชือ้แคนดดิา อลับแิคนสไ์ด้
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมบวก ในทุกส่วนผสมและความเขม้ขน้ของสาร พบว่าบสิดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิความ
สามารถในการบ าบดัโฟโตไดนามิกที่สูงมาก สามารถฆ่าเชื้อแคนดิดา อลับิแคนส์ได้ใกล้เคียงกบัยาน ้าแขวน
ตะกอนนิสแตตนิ เป็นผลหลกัในการเกดิปฏกิริยิาในทุกกลุ่มทดลองที่เป็นส่วนผสม และมปีระสทิธภิาพมากกว่าดี
เมทอ็กซเีคอรค์มูนิ คาดว่ามสีาเหตุมาจากการทีบ่สิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิไม่มกีลุ่มเมทอ็กซ ีซึง่การมอียู่ของกลุ่มเมท็
อกซใีนโครงสรา้ง จะท าใหค้วามสามารถในการฆ่าเชือ้ในกระบวนการบ าบดัโฟโตไดนามกิลดลง ผูว้จิยัพบว่า กลุ่ม
ดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิผสมกบัอรีโิทรซนิเมื่อความเขม้ขน้เพิม่ขึน้ จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการฆ่าเชือ้แคนดดิา อลับิ
แคนสม์ากขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ แต่ประสทิธภิาพนี้ไม่ดเีท่ากลุ่มที่มบีสิดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิ นอกจากนัน้
กลุ่มดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM, ดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ 10 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM ทีด่อ้ย
กว่านิสแตตนิ 

 จากการศกึษาของ Tønnesen และคณะในปี ค.ศ. 1995 ไดศ้กึษาคุณสมบตัิต่าง ๆ ของเคอร์คูมนิและ
อนุพนัธช์นิดต่างๆ ของเคอรค์ูมนิ [8] เมื่อจ านวนหมู่เมทอ็กซลีดลง จะท าใหอ้นุพนัธข์องเคอรค์ูมนิมคีุณสมบตัเิป็น
ตวัใหอ้เิลก็ตรอนมากขึน้ ในปี 2010 Tønnesen และคณะไดท้ าการศกึษาอนุพนัธเ์คอรค์มูนิร่วมกบัแสงสฟ้ีาต่อการ
ตา้นแบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบ [19] พบว่าบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิสามารถฆา่เชือ้ไดท้ัง้หมด เป็นผลมาจาก
ในผนงัเซลลข์องแบคทเีรยีเป็นสารเปบทโิดไกลแคน (peptidoglycan) ซึง่เป็นสารกลุ่มคารโ์บไฮเดรต ท าปฏกิริยิา
กบัผนงัแบคทเีรยีทีด่กีว่าเคอรค์ูมนิผ่านพนัธะไฮโดรเจน ท าใหบ้สิดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิเกดิการยดึเกาะกบัผนงัของ
แบคทเีรยี และเกดิพษิเมื่อมแีสงไดด้กีว่าอนุพนัธเ์คอรค์ูมนิชนิดอื่นๆ ซึง่ผนังเซลลข์องเชือ้ราเป็นสารไคตนิ (chitin) 
เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง และมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเปบทิโดไกลแคนในผนังเซลล์ของ
แบคทเีรยี ท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีค่ลา้ยกนัเมื่อท าการทดลองในเชือ้รา นอกจากนี้ใน ค.ศ. 2006 Jayaprakashaa และ
คณะ ไดท้ าการศกึษา ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลูอสิระของอนุพนัธเ์คอรค์ูมนิทัง้ 3 ชนิด โดยใชว้ธิ ีไล
โนเลอกิ เพอรอ์อคซเิดชัน (linoleic acid peroxidation method) พบว่าเคอรค์ูมนิมคีุณสมบตักิารเป็นสารต้านอนุ
มลูอสิระสงูทีสุ่ดตามดว้ยดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิ และบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิตามล าดบั [9] ซึง่อาจเป็นไปไดว้่า เมื่อมี
การสารอนุมูลอสิระขึน้มา เคอรค์ูมนิจะมกีารยบัยัง้สารอนุมูลอสิระดว้ยตวัของสารเอง จากคุณสมบตัิการเป็นสาร
ตา้นอนุมลูอสิระ ท าใหก้ารฆา่เชือ้มปีระสทิธภิาพลดลง 
 ในกลุ่มบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิ การเตมินาโนไทเทเนียมไดออกไซดไ์ม่ช่วยใหก้ารฆ่าเชือ้แคนดดิา อลับิ
แคนสม์ปีระสทิธภิาพมากขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิเมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เตมิ ส่วนในดเีมทอ็กซี
เคอร์คูมนิกลุ่ม ดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 110 µM และดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิ 20 µM + อรีโิทรซนิ 
220 µM มกีารฆ่าเชือ้ทีด่ขี ึน้อย่างมนีัยส าคญั สนันิฐานว่าบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิมสีามารถในการสรา้งสารอนุมูล
อสิระทีสู่งในตวัเอง ท าให้ไม่จ าเป็นต้องพึง่พาสารอื่น ส่วนในดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิการมปีฏกิริยิาการสร้างอนุมูล
อสิระและการเร่งปฏกิิรยิาแสงมาช่วย จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการฆ่าเชื้อให้มากขึ้น แต่ในระดบัค วาม
เขม้ขน้ 10 ไมโครลติร อาจน้อยเกนิกว่าทีจ่ะเหน็ผลโดยเด่นชดั 
 ในปจัจุบนับสิดเีมทอ็กซเีคอรค์ูมนิเป็นสารที่มขีอ้มูลและการศกึษาน้อยมาก เน่ืองจากความยากในการ
สกดั แต่จากการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าบสิดเีมทอ็กซเีคอรค์มูนิเป็นสารทีม่คีวามน่าสนใจ และมคีวามสามารถ
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ในการฆ่าเชือ้ที่สงู จงึควรมกีารน ามาศกึษาต่อยอดในอนาคต ทัง้ในด้านคุณสมบตัแิละการน ามาใชป้ระโยชน์ใน
หลายๆ ดา้น 
 

สรปุผลการทดลอง 
บิสดีเมท็อกซีเคอร์คูมินเป็นสารไวแสงที่สามารถฆ่าเชื้อได้ดีโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาสารอื่น และมี

แนวโน้มที่จะให้อนุมูลอสิระไฮดรอกซลิปรมิาณสูง ส่วนในดเีมทอ็กซเีคอร์คูมนิการเตมิอริโิทรซนิและนาโนไททา
เนียมไดออกไซดร์อ้ยละ 10 โดยมวลจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพการฆา่เชือ้ดขีึน้ แต่ต้องใชค้วามเขม้ขน้ 20 µM ขึน้ไป
จงึจะแสดงผลอย่างเด่นชดั 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาและประเมินคุณภาพของสื่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม  

6 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD  
ในการจดัการเรยีนรู ้กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตนัติวทิยาภูม”ิ จ านวน 172 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน ได้มาดว้ย
การเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการ
เรยีนรูป้ระกอบการใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบั
เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู ้ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบประเมนิคุณภาพของสือ่ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบ
ค้นพบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD ส าหรบันักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ และแบบ
ประเมนิคุณภาพของสื่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์เสรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรยีนรู้แบบค้นพบ
ร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDDส าหรบัครูที่ได้รบัการเผยแพร่สื่อชุดการสอน ผลการวจิยั
พบว่า ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เรื่องการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ทีใ่ชก้ารเรยีนรู้
แบบค้นพบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึ้น มีค่าเฉลี่ย
ประสทิธภิาพของชุดการสอนจากการทดลองภาคสนาม เท่ากบั 78.65/75.95 ผลการประเมนิคุณภาพของสื่อชุดการ
สอนจากการประเมนิของนักเรยีน มคี่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพร้อยละ 84.45 และผลการประเมนิคุณภาพของสื่อชุดการ
สอนจากการประเมนิของครหูลงัไดร้บัการเผยแพร่สือ่ชุดการสอน มคี่าเฉลีย่ระดบัคุณภาพรอ้ยละ 89.13 

 
ค าส าคญั: ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร ์ การเรยีนรูแ้บบคน้พบ  เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop and evaluate the quality of mathematics instruction 

packageswhich were used to teach in supplementary mathematics 6 by discovery learning and RIDD problem 
solving technique.  The populations were 172 MathayomSuksa VI students in the second semester of 2018 
academic year at Wisedchaichan “Tantiwittayapoom” school. The 40 experimented students were selected by 
purposive sampling.  The research instruments consisted of the learning management plans and the 
mathematics instruction packages which were constructed to use discovery learning together with the RIDD 
problem solving technique in learning process.After the field experiment, the quality assessment forms were 
used to assess the quality of mathematics instruction packages with experimented students and teachers who 
were distributedthe learning management plans and the mathematics instruction packages.The results of the 
study revealed that the average efficiency of mathematics instruction packages was 78.65/75.95.The average 
quality of mathematics instruction packages from students was 84. 45 percent andthe average quality of 
mathematics instruction packages from teachers was 89.13 percent. 

 
Keywords: Mathematics Instruction Package, Discovery Learning, RIDD Problem Solving Technique 
 
บทน า 

จากสถติขิอ้มูลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 ถึงปีการศกึษา 2560 ของนักเรียนโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตนัติวทิยาภูมิ” พบว่า
ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ลดต ่ าลงจากเดิมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ  
2 ปีการศกึษาทีผ่่านมา กล่าวคอืในปีการศกึษา 2558 และ 2559 นัน้ นกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบั 
1.87 และ 1.89 ตามล าดับ แต่ในปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลับลดเหลือเพียง 1.37  
(จากคะแนนเต็ม 4.00) ข้อมูลดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสทิธิผลของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชัน้เรียน  
ที่ลดต ่าลง ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปจัจยั จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งสามารถสรุปปจัจยัที่ส่งผลท าให ้
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต ่ าออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ลักษณะของเนื้อหาวิชาที่เป็นนามธรรม  
2) ลกัษณะของผูเ้รยีน และ 3) วธิกีารสอนของผู้สอน การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ให้ได้ผล 
ผู้สอนควรลดความเป็นนามธรรมของเนื้อหาที่เรยีน การจดัท าสื่อการสอนเป็นวธิกีารหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีน
เขา้ใจเนื้อหาทีม่คีวามเป็นนามธรรมมากขึน้ [1] สื่อการสอนทีใ่ชใ้นปจัจุบนัมอียู่ดว้ยกนัหลายรูปแบบ ชุดการสอนเป็น
สือ่การสอนประเภทวสัดุในรูปแบบหนึ่งทีม่ผีูน้ิยมน ามาใชใ้นการสอนวชิาคณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นสื่อทีล่ดความเป็น
นามธรรมของเน้ือหาทีต่อ้งศกึษา ช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง ทศินา แขมมณี [2] กล่าวถงึแบบ
แผนของการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งครูใช้สอนในชัน้เรียนโดยทัว่ไปที่เรียกว่า “กระบวนการคณิตศาสตร์” ว่า
ประกอบดว้ยการสอน 2 แบบ คอื (1) การสอนทกัษะการคดิค านวณ และ (2) การสอนทกัษะแกโ้จทยป์ญัหา ซึง่รปูแบบ
และกระบวนการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน เนื่องจากช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนอยากเรยีนรู ้มคีวามสุข สนุกใน
การเรยีนรู ้และเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้ การสอนคณิตศาสตรข์องครใูนเรื่องหนึ่งๆ นอกจากสอนให้
นักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิค านวณแลว้ ยงัต้องสอนใหน้ักเรยีนน าความสามารถในการคดิค านวณที่มไีปใชใ้น
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การแกโ้จทยป์ญัหาได ้จากการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนในวชิาคณิตศาสตร ์พบว่ามวีธิกีารสอน
ทีน่ ามาใชห้ลายวธิดีว้ยกนั การจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบ (Discovery Method) เป็นกระบวนการสอนวธิหีนึ่งทีน่่าสนใจ
น ามาใช้ในการสอนทักษะการคิดค านวณในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้สูงขึ้น 
เน่ืองจากเป็นวธิทีีช่่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห ์และการแกป้ญัหา เพื่อคน้พบความรูใ้น
เรื่องทีศ่กึษา ซึง่จะน าไปสู่ความรูค้วามเขา้ใจทีค่งทนในเนื้อหาทีท่ าการศกึษา [3] และเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร์แบบ RIDD เป็นเทคนิคการสอนหนึ่งที่น่าสนใจน ามาใชใ้นการสอนกระบวนการแก้ปญัหาในวชิา
คณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นวธิทีีส่ามารถน าไปใชไ้ดง้่ายซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาในวชิา
คณิตศาสตร์ 4 ขัน้ตอน คอื 1) R (Read the Problem) อ่านโจทยป์ญัหา 2) I (Imagine the Problem) นึกภาพโจทย์
ปญัหาโดยหาว่าสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบคอือะไร และสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดซึง่สามารถน าไปใชใ้นการหาสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ
ทราบมอีะไรบา้ง 3) D (Decide What to Do) ตดัสนิใจว่าจะวางแผนว่าจะหาค าตอบของปญัหาทีโ่จทยต์อ้งการทราบได้
อย่างไร และ 4) D (Do the Work) ลงมอืปฏบิตัิหาค าตอบของปญัหาตามวธิกีารและขัน้ตอนที่วางแผนไว้ในขัน้ก่อน
หน้าเทคนิคนี้นิยมน ามาใชก้บันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6 ที่เรยีนรู้ชา้ และเมื่อน ามาใชเ้ป็นประจ าจะเพิม่
ประสทิธภิาพและโอกาสทีน่ักเรยีนจะมคีวามสามารถในการหาค าตอบของโจทยป์ญัหามากขึน้ [4] ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจที่จะพฒันาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบค้นพบ
ร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรูข้ ึน้ เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการ
สอน ซึ่งจะช่วยให้การเรยีนรูข้องนักเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและส่งผลท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา
คณิตศาสตรส์งูขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อพฒันาและประเมนิคุณภาพของสือ่ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ช้
การเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู ้

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ระยะที ่1 พฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในเชงิคุณภาพกอ่นการน าไปใช้ 
1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดับชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการ
เรยีนรู ้โดย 

1) ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา รายละเอยีดของเนื้อหา เรื่องการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น ทีก่ าหนด
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและคู่มือครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

2) ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการสอนแบบค้นพบ  
และเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD 

3) วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้ว ัดที่ก าหนดในหลักสูตร เพื่ อก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่สอน 
รายละเอยีดของเน้ือหา เวลาเรยีน และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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4) สร้างแผนการจดัการเรยีนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ทัง้หมด 16 
แผนการจดัการเรยีนรู ้และน าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนวชิาคณิตศาสตร ์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

2. พฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์เสรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ใชก้ารเรยีนรู้แบบคน้พบ
ร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู ้ทัง้หมด 16 ชุด ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้แนวการคิดการสร้างชุดการสอนของชยัยงค์ พรหมวงศ์ [5] และบุญเกื้อ ควรหาเวช [6] 
จดัแบ่งเนื้อหาและท าชุดการสอนในหน่วยการเรยีนรู้เรื่องการวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น จ านวน 7 ชุดหน่วยการเรยีนรู้
เรื่องการแจกแจงปกต ิจ านวน 5 ชุด และหน่วยการเรยีนรูเ้รื่องความสมัพนัธเ์ชงิฟงักช์นั จ านวน 4 ชุด ในแต่ละชุดการ
สอนประกอบดว้ย ใบงาน เอกสารแนะแนวทาง ใบความรู ้แบบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบ โดยชุดการสอนทีพ่ฒันาขึน้
แบ่งออกเป็นชุดการสอนส าหรบันักเรยีน และชุดการสอนส าหรับครู ซึง่จะมเีฉลยใบงาน เอกสารแนะแนวทาง แบบฝึก
ทกัษะ แบบทดสอบ เมื่อพฒันาชุดการสอนเสร็จแล้วน าชุดการสอนที่พฒันาขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

3. พฒันาแบบประเมนิคุณภาพของสื่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ทีใ่ชก้ารเรยีนรู้แบบค้นพบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ส าหรบันักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรูแ้ละส าหรบัครทูีไ่ดร้บัการเผยแพร่สือ่ชุดการสอน โดย 

1) ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคุณภาพสือ่การสอน และก าหนดประเดน็ในการประเมนิ
สื่อชุดการสอน ซึ่งเป็นแบบวดัประเมนิค่า 5 ระดบั ของลเิคริ์ท โดยแบ่งการประเมนิส าหรบันักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คอื ด้านเนื้อหา ด้านการจดัพมิพ์รูปเล่ม และดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้และการประเมนิ
ส าหรบัครูทีไ่ดร้บัการเผยแพร่สื่อชุดการสอนออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นเนื้อหา ด้านการจดัพมิพร์ูปเล่ม และดา้นความ
เหมาะสมส าหรบัน าไปใชป้ระกอบการสอน 

2) ใหผู้เ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
3) จดัท าแบบประเมนิสื่อชุดการสอนฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการประเมนิคุณภาพสื่อชุดการ

สอนทีพ่ฒันาขึน้   
ระยะที ่2 น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชุดการสอนทีผ่่านการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพในเชงิคุณภาพไป

ทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคุณภาพในเชงิปรมิาณ 
น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชุดการสอนทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปด าเนินการ

หาประสทิธภิาพตามขัน้ตอน ทดลองเป็นรายบุคคล ทดลองเป็นรายกลุ่ม และด าเนินการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพ  
ในภาคสนาม กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างที่ไดจ้ากเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสอน
ด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมกบับันทึกคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้จากการท า
แบบฝึกหดัในชุดการสอนแต่ละชุด เมื่อเสรจ็สิน้การสอนในชุดการสอนแต่ละชุด ใหน้ักเรยีนท าแบบทดสอบทา้ยชุดการ
สอน และวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดการสอน E1/E2 ตามเกณฑ ์75/75 [7] 

ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนจากการน าไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสทิธภิาพในภาคสนาม 

ประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรู้และชุดการสอนจากการน าไปทดลองใชเ้พื่อหาประสทิธภิาพใน
ภาคสนามโดย 

1) ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในภาคสนามท าแบบประเมินหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และชุดการสอน 
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2) ให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการเผยแพร่แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการ
หาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู้ ซึง่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประสทิธภิาพของชุดการสอน 
ในภาคสนามแลว้ท าแบบประเมนิ 
 

ผลการวิจยั 
1. ผลการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์เสรมิ  6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  

ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู ้ในเชงิปรมิาณ 
จากการทดสอบประสทิธภิาพภาคสนาม ไดผ้ลการทดลอง ดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบ 
คน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการทดสอบประสทิธภิาพภาคสนาม 

ชุดการ
สอนที ่

เรือ่ง 
คะแนนแบบฝึกระหว่างเรยีน คะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีน ประสทิธภิาพ 

E1 / E2 เตม็ เฉลีย่ รอ้ยละ เตม็ เฉลีย่ รอ้ยละ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้       

1.1 การวดัค่ากลางของขอ้มลูดว้ย
ค่าเฉลีย่เลขคณติ 

12 9.58 79.79 10 7.88 78.75 79.79/78.75 

1.2 การวดัค่ากลางของขอ้มลูดว้ยมธัย
ฐาน 

5 3.90 78.00 5 3.80 76.00 78.00/76.00 

1.3 การวดัค่ากลางของขอ้มลูดว้ยฐาน
นิยม 

8 6.33 79.06 5 3.75 75.00 79.06/75.00 

1.4 การวดัค่ากลางของขอ้มลูดว้ย
ค่าเฉลีย่เรขาคณติ, ค่าเฉลีย่ 
ฮารม์อนิก, ค่ากึง่กลางพสิยั 

8 6.35 79.38 10 3.78 75.50 79.38/75.50 

1.5 การวดัต าแหน่งทีห่รอืต าแหน่ง
สมัพทัธข์องขอ้มลู 

12 9.38 78.13 10 7.55 75.50 78.13/75.50 

1.6 การวดัการกระจายของขอ้มลูดว้ยการ
วดัการกระจายสมับรูณ์ 

10 7.85 78.50 10 7.75 77.50 78.50/77.50 

1.7 การวดัการกระจายของขอ้มลูดว้ยการ
วดัการกระจายสมัพทัธ ์

4 3.08 76.88 5 3.78 75.50 76.88/75.50 

เฉลีย่รวมหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 – – 78.53 – – 76.25 78.53/76.25 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การแจกแจงปกต ิ        

2.1 ค่ามาตรฐาน 5 3.95 79.00 5 3.85 77.00 79.00/77.00 
2.2 การน าความรูเ้รือ่งค่ามาตรฐานไปใช ้ 4 3.05 76.25 5 3.75 75.00 76.25/75.00 
2.3 การแจกแจงปกตแิละเสน้โคง้ปกต ิ 13 9.88 75.96 5 3.75 75.00 75.96/75.00 
2.4 พืน้ทีเ่สน้โคง้ปกต ิ 11 8.68 78.86 5 3.78 75.50 78.86/75.50 
2.5 การน าความรูเ้รือ่งพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้

ปกตไิปใช ้
15 11.50 76.67 10 7.53 75.25 76.67/75.25 

เฉลีย่รวมหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 – – 77.35 – – 75.55 77.35/75.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชุดการ
สอนที ่ เรือ่ง 

คะแนนแบบฝึกระหว่างเรยีน คะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีน ประสทิธภิาพ 
E1 / E2 เตม็ เฉลีย่ รอ้ยละ เตม็ เฉลีย่ รอ้ยละ 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ความสมัพนัธเ์ชงิฟงักช์นั       
3.1 ความสมัพนัธเ์ชงิฟงักช์นัระหว่าง

ขอ้มลู 
3 2.60 86.67 8 6.18 77.19 86.67/77.19 

3.2 การสรา้งฟงักช์นัแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูทีม่แีนวโน้มเป็นเสน้ตรง 

4 3.08 76.88 5 3.78 75.50 76.88/75.50 

3.3 การสรา้งฟงักช์นัแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูทีม่แีนวโน้มเป็นเสน้โคง้ 

4 3.10 77.50 5 3.80 76.00 77.50/76.00 

3.4 ความสมัพนัธเ์ชงิฟงักช์นัของขอ้มลูใน
รปูอนุกรมเวลา 

3 2.38 79.17 5 3.78 75.50 79.17/75.50 

 
2. ผลการวเิคราะห์การประเมินคุณภาพของสื่อชุดการสอน โดยนักเรยีนเป็นผู้ประเมนิหลงัการจดัการ

เรยีนรู ้แสดงไดด้งัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพสือ่ชุดการสอน วชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรู ้
แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD โดยนกัเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรู ้

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัคุณภาพ 

X  S.D. รอ้ยละ 
ดา้นเนื้อหา 
1 ใบงานมกีจิกรรมทีท่ าใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรู ้หรอืให้

สาระทีเ่ป็นการทบทวนความรูเ้ดมิของนกัเรยีน เพื่อเป็นพืน้ฐานใน
เรื่องทีเ่รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี

4.18 0.52 83.52 

2 เอกสารแนะแนวทางมกีจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิเพื่อน าไปสูก่าร
คน้พบและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองไดด้ว้ยความเขา้ใจ    

4.22 0.60 84.32 

3 ใบความรูม้เีน้ือหาทีน่กัเรยีนสามารถอ่านและท าความเขา้ใจดว้ย
ตนเองไดง้่าย 

4.26 0.64 85.24 

4 ตวัอย่างและวธิที าทีแ่สดงในใบความรูม้คีวามหลากหลาย เรยีงล าดบั
จากง่ายไปยาก สอดคลอ้งกบัเนื้อหาการเรยีน และสามารถอ่าน
เขา้ใจไดง้่าย 

4.19 0.48 83.75 

5 แบบฝึกทกัษะมจี านวนขอ้เหมาะสมต่อการฝึกหดัท าเพื่อใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีเ่รยีน  

4.17 0.56 83.36 

6 ชุดการสอนช่วยท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนเขา้ใจไดม้ากขึน้กว่าการ
ใชห้นงัสอืเรยีนตามปกต ิ

4.23 0.60 84.56 

ค่าเฉลีย่ 4.21 0.57 84.13 
 
 

เฉลีย่รวมหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 – – 80.06 – – 76.05 80.06/76.05 
เฉลีย่รวม 3 หน่วยการเรยีนรู ้ – – 78.65 – – 75.95 78.65/75.95 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัคุณภาพ 

X  S.D. รอ้ยละ 
ดา้นการจดัพมิพร์ปูเล่ม    

7 มคี าชีแ้จงการใชชุ้ดการสอนประกอบดา้นหน้า ซึง่มคี าอธบิายทีท่ าใหส้ามารถใช้
ชุดการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4.12 0.64 82.44 

8 การจดัท ารปูเล่มมกีารตกแต่งเหมาะสมสวยงาม น่าสนใจศกึษาคน้ควา้ 4.25 0.72 85.00 
ค่าเฉลีย่ 4.19 0.68 83.72 

ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้    
9 การด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละคาบเรยีนมคีวามน่าสนใจ  4.17 0.72 83.45 
10 การไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่นในขณะเรยีน 

ท าใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนมากขึน้ 
4.33 0.78 86.56 

11 การทีน่กัเรยีนไดเ้ป็นผูค้น้พบความรูด้ว้ยตนเองท าใหเ้กดิความ 
ทา้ทาย และรูส้กึสนุกกบัการเรยีน 

4.23 0.64 84.64 

12 การไดอ้อกมาน าเสนอผลการคน้พบความรูห้น้าชัน้เรยีนท าใหน้กัเรยีนเกดิความ
มัน่ใจ และท าใหน้กัเรยีนไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหาและความเขา้ใจใน
เรือ่งทีต่นเองเรยีน 

4.27 0.42 85.48 

13 เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ช่วยท าใหก้ารหาค าตอบของ
โจทยป์ญัหาทีเ่ป็นการน าความรูไ้ปประยุกต์ใชง้า่ยขึน้ 

4.37 0.63 87.36 

ค่าเฉลีย่ 4.27 0.64 85.50 
เฉลีย่รวมผลการประเมนิทัง้ 3 ดา้น 4.22 0.63 84.45 

 
3. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของสื่อชุดการสอน โดยครูเป็นผู้ประเมินหลังได้รับการ

เผยแพร่สือ่ชุดการสอน แสดงไดด้งัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิคุณภาพสือ่ชุดการสอน โดยครหูลงัไดร้บัการเผยแพร่สือ่ชุดการสอน วชิาคณิตศาสตรเ์สรมิ  
6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีใ่ชก้ารเรยีนรูแ้บบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัคุณภาพ 

X  S.D. รอ้ยละ 
ดา้นเนื้อหา 
1 ใบกจิกรรมมกีจิกรรมทีส่ามารถดงึความสนใจใหผู้เ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 

หรอืสามารถทบทวนความรูเ้ดมิ เพื่อเป็นพืน้ฐานต่อเรื่องทีท่ าการศกึษาได้
เป็นอย่างด ี

4.40 0.50 88.00 

2 เอกสารแนะแนวทางมกีจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิเพื่อน าไปสูก่ารคน้พบและ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองได ้ 

4.50 0.51 90.00 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัคุณภาพ 

X  S.D. รอ้ยละ 
3 ใบความรูม้กีารใหค้วามหมาย กฎ นิยาม และสมบตัขิองเรื่องทีน่ ามาให้

นกัเรยีนศกึษาถูกตอ้งตามหลกัการทางคณิตศาสตร ์  
4.60 0.50 92.00 

4 เน้ือหาในใบความรูเ้หมาะสมต่อการเป็นเครื่องมอื ส าหรบัใหน้กัเรยีน
ท าการศกึษา เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีศ่กึษาดว้ยตนเอง 

4.45 0.51 89.00 

5 ตวัอย่างและวธิที าทีแ่สดงในใบความรูม้คีวามหลากหลาย เรยีงล าดบัจาก 
ง่ายไปยาก สอดคลอ้งกบัเนื้อหา สามารถอ่านเขา้ใจไดง้่าย 

4.30 0.47 86.00 

6 เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะมกีารก าหนดสถานการณ์ใหน้กัเรยีนน าความรูท้ีม่ ี
ไปประยุกตใ์ชใ้นการหาค าตอบไดอ้ย่างหลากหลาย 

4.35 0.49 87.00 

7 เฉลยใบกจิกรรม เอกสารแนะแนวทาง และแบบฝึกหดัมกีารแสดงวธิที าหรอื
การใหเ้หตุผลอย่างละเอยีดและถูกตอ้ง สามารถอ่านเขา้ใจไดง้่าย 

4.55 0.51 91.00 

8 ชุดการสอนช่วยท าใหค้รสูามารถสอนนกัเรยีนใหม้คีวามเขา้ใจในเรื่องทีเ่รยีน
ไดม้ากขึน้กวา่การใชห้นงัสอืเรยีนตามปกต ิ

4.30 0.47 86.00 

ค่าเฉลีย่ 4.43 0.50 88.63 
ดา้นการจดัพมิพร์ปูเล่ม 
9 มคี าชีแ้จงการใชชุ้ดการสอนประกอบดา้นหน้า ซึง่มคี าอธบิายทีท่ าให้

สามารถใชชุ้ดการสอนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
4.65 0.49 93.00 

10 การจดัพมิพเ์น้ือหาในชุดการสอน เรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง ตามหลกัภาษาและ
หลกัการทางคณิตศาสตร ์

4.35 0.49 87.00 

11 การจดัท ารปูเล่มมกีารตกแต่งเหมาะสมสวยงาม น่าสนใจศกึษาคน้ควา้ 4.45 0.51 89.00 
ค่าเฉลีย่ 4.48 0.50 89.67 

ดา้นความเหมาะสมส าหรบัน าไปใชป้ระกอบการสอน 
12 ใบกจิกรรม เอกสารแนะแนวทาง ใบความรู ้แบบฝึกทกัษะในชุดการสอน  

สอดคลอ้งกบัล าดบัขัน้ของรปูแบบการเรยีนแบบคน้พบและเทคนิคการหา
ค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD 

4.40 0.50 88.00 

13 เวลาทีใ่ชส้ าหรบัชุดการสอนในแต่ละชุดมคีวามเหมาะสมกบักจิกรรมที่
ก าหนดในแผนการจดัการเรยีนรู ้

4.50 0.51 90.00 

14 กจิกรรมและเน้ือหาในชุดการสอน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์

4.55 0.51 91.00 

15 กจิกรรมในชุดการสอนสามารถดงึดดูใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ 
ในการเรยีน เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและกบักลุ่มเพื่อน 

4.35 0.49 87.00 

16 เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ช่วยท าใหก้ารหาค าตอบ
ของโจทยป์ญัหาทีเ่ป็นการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชข้องนกัเรยีนงา่ยขึน้ 

4.60 0.50 92.00 

ค่าเฉลีย่ 4.48 0.50 89.60 
เฉลีย่รวมผลการประเมนิทัง้ 3 ดา้น 4.46 0.50 89.13 
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อภิปรายผลการวิจยั 
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ

เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู ้ทีพ่ฒันาขึน้ทุกชุด มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
75/75 โดยมคี่าเฉลีย่ประสทิธภิาพของชุดการสอนในหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ ทัง้ 7 ชุด เท่ากบั 
78.53/76.25 ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของชุดการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแจกแจงปกติ ทัง้ 5 ชุด เท่ากับ 
77.35/75.55 และค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพของชุดการสอนในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ความสมัพนัธ์เชิงฟงัก์ชนั ทัง้ 4 ชุด 
เท่ากบั 80.06/76.05 รวมค่าเฉลีย่ประสทิธภิาพของชุดการสอนทัง้หมดเท่ากบั 78.65/75.95 แสดงว่าชุดการสอนทีส่รา้ง
ขึน้มีมปีระสทิธภิาพและความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนได้ ทัง้นี้เนื่องมาจากชุดการสอนที่
พฒันาขึน้ไดถู้กออกแบบมาใหส้อดคล้องกบัการเรยีนการสอนแบบคน้พบและเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหา
แบบ RIDD แต่ละชุดการสอนไดแ้บ่งเน้ือหาการเรยีนในแต่ละคาบเรยีนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลาทีก่ าหนด และนกัเรยีน
เป็นผู้ท ากิจกรรมเพื่อค้นพบความรู้ในเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คดิสงัเคราะห ์และการแกป้ญัหาอยู่ตลอด ซึง่จะน าไปสู่ความรูค้วามเขา้ใจทีค่งทนในเนื้อหาทีท่ าการศกึษา นอกจากนี้
ภายในชุดการสอนจะมใีบความรูซ้ึง่มเีนื้อหาเกีย่วกับบทนิยามและตวัอย่างโจทยป์ญัหา ซึง่มเีนื้อหาของตวัอย่างโจทย์
ปญัหาแนวทางเดยีวกบักบัแบบฝึกทกัษะทีม่อบหมายใหน้ักเรยีนท า นักเรยีนจงึสามารถใชเ้อกสารในชุดการสอนเป็น
สือ่ในการศกึษาเพื่อท าแบบฝึกทกัษะไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่งผลท าใหป้ระสทิธภิาพของชุดการสอนดา้นกระบวนการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้นักเรียนจะถูกตรวจสอบผลการเรียนรู้เป็นระยะในทุกคาบเรียนจากการท างานที่
มอบหมายให ้ครูจงึสามารถแก้ไขปญัหาที่เกดิจากการเรยีนของนักเรยีนได้อย่างทนัท่วงท ีและหลงัการเรยีนด้วยชุด
การสอนจะมกีารวดัประเมนิผลดว้ยแบบทดสอบชุดการสอนเพื่อเกบ็คะแนนนักเรยีนจงึต้องทบทวนความรูข้องตนเอง
ในเรื่องทีเ่รยีนอย่างสม ่าเสมอส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของชุดการสอนเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดผลการวจิยันี้สอดคลอ้ง
กบัผลที่ได้จากงานวจิยัของวนัทนา ปาลวฒัน์ [8] ทีไ่ดพ้ฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์แบบปฏบิตัิการเรื่อง
ความคล้าย เพื่อน ามาใช้จดักจิกรรมการเรยีนรู้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ผลการวจิยัพบว่าชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่องความคล้าย ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.79/83.80 และเมื่อน าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
แบบปฏบิตัิการ เรื่อง ความคล้าย สูงกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และมค่ีาเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องความคลา้ย สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื รอ้ยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงใจ นาวาร ี[9] ทีไ่ดพ้ฒันาชุดการสอน เรื่อง สมการเชงิเสน้
ตวัแปรเดยีว ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT ผลการวจิยัพบว่า ชุดการสอน เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ทีใ่ช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.03/79.56 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่
เรยีนดว้ยชุดการสอน เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT หลงัเรยีนสงูกว่านักเรยีนที่
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 64.27 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤตยิาณี รูส้ขุ [10] ทีไ่ดท้ าการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตรแ์บบ
สบืเสาะหาความรู้ เรื่อง อตัราส่วนตรโีกณมติิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่าชุดการสอนคณิตศาสตร์แบบสบื
เสาะหาความรู ้เรื่อง อตัราส่วนตรโีกณมติ ิระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 84.30/81.50  
และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรยีนที่เรยีนโดยใช้วธิกีารสอนแบบปกต ิอย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของตุลารตัน์ จินายะ [11] ที่ท าการสร้างและหา
ประสทิธิภาพชุดการเรียนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ความคล้าย ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  
ผลการศกึษาพบว่าชุดการเรยีนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ความคลา้ย ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
มปีระสทิธภิาพ 81.14/80.33 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัเรยีนด้วยชุดการเรียน  
การสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ความคลา้ย สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้คอื รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดการเรยีนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ความ
คลา้ย สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้คอื รอ้ยละ 70 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

2. คุณภาพของสื่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบ
คน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู้ จากการประเมนิของนักเรยีน 
และการประเมินของครู มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ใช้
วธิกีารเรยีนรู้แบบค้นพบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD นัน้ ได้ให้นักเรยีนช่วยเหลอืกนั
ระหว่างการเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ โดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือและแนะน าตลอดเวลา  
ที่ท าการศึกษา นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิง่ที่กลุ่มค้นพบด้วยการผลดักนัออกมา
น าเสนอสิง่ทีต่นเองคน้พบหน้าชัน้เรยีนโดยครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ ประกอบกบัสือ่ชุดการ
สอนที่ใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ได้รับการออกแบบตกแต่งรูปเล่มให้ดูสวยงามและจดัพิมพ์ด้วยความประณีต  
รูปแบบของค าถามที่ใช้เพื่อให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองไม่ยากเกินไป โดยเริ่มต้นด้วยแนวคิดพื้นฐาน 
เพื่ออธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในการคิดค านวณ และใช้สถานการณ์ประกอบการอธิบายที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ 
ทีน่กัเรยีนพบในชวีติประจ าวนัท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจเรื่องทีเ่รยีนไดง้่าย 

 

สรปุผลการวิจยั 
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ

เทคนิคการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึ้นทุกชุด มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
75/75 โดยมคี่าเฉลีย่ประสทิธภิาพของชุดการสอนในหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ทัง้ 7 ชุด เท่ากบั 
78.53/76.25 ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของชุดการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแจกแจงปกติ ทัง้ 5 ชุด เท่ากับ 
77.35/75.55 และค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพของชุดการสอนในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ความสมัพนัธ์เชงิฟงัก์ชนั ทัง้ 4 ชุด 
เทา่กบั 80.06/76.05 รวมค่าเฉลีย่ประสทิธภิาพของชุดการสอนทัง้หมดเท่ากบั 78.65/75.95 

2. คุณภาพของสื่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบ
คน้พบร่วมกบัเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD ในการจดัการเรยีนรู้ จากการประเมนิของนักเรยีน 
ด้านเนื้อหามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 84.13 ด้านการจดัพิมพ์รูปเล่มมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 83.72  
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.50 และคุณภาพผลการประเมินรวมทัง้ 3 ด้าน  
มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 84.45 ซึง่นบัว่าอยู่ในเกณฑด์มีาก 

3. คุณภาพของสื่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ใช้การเรียนรู้แบบ
ค้นพบร่วมกับเทคนิคการหาค าตอบของโจทย์ปญัหาแบบ RIDD ในการจัดการเรียนรู้ จากการประเมินของครู  
ด้านเนื้อหามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 88.63 ด้านการจดัพิมพ์รูปเล่มมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 89.67  
ด้านความเหมาะสมส าหรบัน าไปใช้ประกอบการสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบัร้อยละ 89.60 และคุณภาพผลการ
ประเมนิรวมทัง้ 3 ดา้น มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 89.13 ซึง่นบัว่าอยู่ในเกณฑด์มีาก 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความต้องการสิง่สนับสนุนของผูดู้แลผูป้่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง ในเขตพื้นที่บรกิารของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  
โดยใช้การวจิยัเชงิคุณภาพรูปแบบกรณีศกึษา จ านวน 18 รายเกบ็ข้อมูลได้ 13 ราย วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมลีกัษณะความต้องการ 4 ด้าน คือ  
1) Emotional Support ประกอบด้วย ด้านการเยี่ยมบ้านจากทีมสุขภาพ พบว่ามีความต้องการให้บุคคลที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรฐัมาเยี่ยมบ้านและมาประเมินความถูกต้องในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมและกิจกรรม
จ าเพาะ 2) Appraisal  Support ประกอบด้วย ด้านการจดัการภายในบ้าน พบว่ามีความต้องการให้เข้ามาจัด
สภาพแวดลอ้มภายในบ้านให ้และต้องการอุปกรณ์ทีช่่วยใหผู้ป้่วยมสีุขภาพร่างกายทีด่ขี ึน้ 3) Information Support 
ประกอบดว้ย ดา้นขอ้มูลในการดูแลผู้ป่วย พบว่ามคีวามต้องการการสนับสนุนในการดูแลที่ท าใหผู้้ป่วยดขีึ้น และ
ดา้นการดแูลสุขภาพ พบว่ามคีวามต้องการการดแูลเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนเฉพาะในแต่ละอวยัวะของผู้ป่วย
และการป้องกนัการบาดเจบ็ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายของผู้ดูแล และ 4) Instrumental Support ประกอบด้วย 
ดา้นการเงนิ พบว่ามคีวามต้องการเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องต่อการดแูลผูป้่วยเป็นจ านวนเงนิ 500 – 
5,000 บาทต่อเดอืน ข้อเสนอแนะจากการศกึษาในครัง้น้ี คอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเขตพื้นทีบ่รกิารควรให้การ
สนับสนุนกบัความต้องการด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้ดูแลให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ต่อเน่ือง เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และมคุีณภาพชวีติทีด่ที ัง้ผูป้่วยและตวัของผูด้แูลเอง 
 
ค าส าคญั : ความต้องการสิง่สนบัสนุน  ผูด้แูล  ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

mailto:Sunisas@go.buu.ac.th


การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม  2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1297 
 

Abstract 
The objective of this study was to understand the needs for facilities of caring support for 

caregivers of stroke patients in the service area of the Phe Health Promoting Hospital, Muang District 
Rayong province, by using qualitative case study research design.  All caregivers were 18 cases and 
collected data 13 cases.  The data were analyzed by using content analysis.  The results of the study 
showed that caregivers of stroke patients had 4 aspects of needs:  1)  Emotional Support:  They needed 
about home visit from the health team and there was a need for government officials to visit the home and 
assessed the validity of patient care practices in general and specific activities.  2)  Appraisal Support: 
Consisting of home management.  They needed staffs to come and to arrange the home environment and 
needed equipment to help patients improve their health.  3 )  Information Support:  Consists of information 
on patient care.  There was a need for support in the care that improved patients and health care.  There 
were needs for care to prevent specific complications in each organ of the patient and injury prevention in 
different parts of caregivers of stroke patients.  4)  Instrumental Support:  It was found that financial needs 
were related to the costs of activities related to patient care in the amount of 500-5,000 baht/month.  The 
suggestion was the relevant agencies in the service area should provide support to various needs of the 
caregiver group so that caregivers can provide care continuously, appropriately and efficiently.  And they 
will have a good quality of life for both the patients and the caregivers themselves. 
 
Keywords: Needs for support, Caregiver, Stroke patients 
 

บทน า 
 ปจัจุบนัมผีูพ้กิารในประเทศเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง และประเภทความพกิารทีม่ากที่สุด คอื ทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว จ านวน 818,372 คน [1] พิการทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ที่มีการสูญเสีย
ความสามารถในระดบัรุนแรง นอนอยู่แต่บนเตียง ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่นในด้านกจิวตัร
ประจ าวนั หรอืต้องการการดูแลอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชดิ ผู้พกิารกลุ่มน้ีประกอบไปดว้ยกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด
สมอง [2] และกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผูพ้กิารทีเ่คยไดร้บัอุบตัเิหตุบรเิวณไขสนัหลงั ผูพ้กิารทางสมองแต่ก าเนิด เป็นต้น ซึง่
โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของโลก
และของประเทศไทยในแต่ละปีมคีนทัว่โลกเสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืดสมองประมาณ 6 ลา้นคน [3] และจากขอ้มูล
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเพ พบว่ามจี านวนผูป้่วยตดิเตยีงดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองจ านวน 18 คน 
 การให้บรกิารสุขภาพในปจัจุบนัผู้ป่วยจะเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเมื่อมกีารเจบ็ป่วย เมื่ออาการ
คงที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลและกลบัไปอยู่กบัครอบครวั ซึ่งจะส่งผลดต่ีอสุขภาพจติของผู้ป่วย เป็นสาเหตุให้
บุคคลในครอบครวัต้องรบับทเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีข้อจ ากดัในการดูแลตนเอง และยงัพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยได้รบั
ผลกระทบทัง้ดา้นร่างกาย จติใจและอารมณ์ สงัคมและเศรษฐกจิ ส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึทอ้แทใ้นการดแูลผูป้่วยและ
ไม่อยากอยู่ร่วมกบัผู้ป่วย ความสามารถในการเผชญิปญัหาไม่ดขีองผู้ดูแลผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รบัการดูแล 
ถ้าผู้ดแูลสามารถเผชญิปญัหาทีเ่หมาะสมในการดแูลผู้ป่วยและได้รบัการสนับสนุนทีด่ใีนการดแูลผู้ป่วย ผูดู้แลกจ็ะ
มคีวามสุขและเพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลตนเองและผูป้่วยได ้[4] 
 และเมื่อพจิารณาสถานการณ์สงัคมในเชงิพืน้ที่ พบการกระจายตวัของกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปญัหา
ทางสงัคม ในด้านต่างๆ คอื ปญัหาด้านสถานะความเป็นอยู่ และปญัหาด้านการมพีฤติกรรมไม่เหมาะสม มกีาร
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กระจายตวัอยู่ในทุกอ าเภอ และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้กว่าปีทีผ่่านมา สะทอ้นใหเ้หน็ถึงผลการพฒันาทีย่งักระจายไป
ไม่ทัว่ถึง แม้ว่าจงัหวดัระยองจะมเีศรษฐกจิเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ และมรีายได้ต่อหวัประชากรในระดบัสูง 
แต่ในขณะเดยีวกนัผลการส ารวจแสดงใหเ้หน็ว่ายงัมปีระชากรบางส่วนที่มคีวามยากจน/ ยากล าบาก ถูกทอดทิง้ ที่
อยู่อาศยัไม่มัน่คง และไม่สามารถเขา้ถงึสวสัดกิารของรฐั อกีทัง้มพีฤตกิรรมสุขภาพทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหเ้กดิปญัหา
สุขภาพ ปญัหาอาชญากรรม และปญัหาสงัคมอื่นๆ ตามมา [5] ต าบลเพ เป็นพื้นทีห่น่ึงทีม่ผีู้ป่วยทีม่ภีาวะติดเตยีง
จากโรคหลอดเลอืดสมองโดยขอ้มูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเพรายงานว่ามผีูป้่วยตดิเตียง
จากโรคหลอดเลอืดสมองซึง่จ าเป็นต้องมผีู้ดแูลจ านวน 18 รายและขอ้มูลเกี่ยวกบัความต้องการสิง่สนับสนุนของ
ผูดู้แลกลุ่มผู้ป่วยดงักล่าวยงัไม่มกีารศกึษา ผูว้จิยัจงึเหน็ถงึความส าคญัที่จะศกึษาถึงความต้องการสิง่สนับสนุนใน
กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสงัคมของ House [6] เน่ืองจากการที่ผู้ดูแล
ผู้ป่วยเมื่อได้รบัสิ่งสนับสนุนตามความต้องการก็จะท าให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถให้การดูแล ฟ้ืนฟูผู้ป่วยได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพสามารถจดัการสุขภาพของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ศกึษาความต้องการสิง่สนับสนุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ในเขตพืน้ที่โรงพยาบาลส่งเสรมิ
ต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาความต้องการสิง่สนบัสนุนในการดแูลผูป้่วยของผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืด
สมอง โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) รปูแบบการวจิยักรณีศกึษา (Case Study Research) 
โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ร่วมกบัการสงัเกต (Observation)  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มผูด้แูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ทีเ่ป็นผู้ดแูลหลกัในการดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองและเป็นผู้ที่
ใช้เวลาอยู่ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมากทีสุ่ด ในพื้นทีต่ าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง จ านวนทัง้หมด 
18 คน (จากจ านวนผูป้่วย 18 ราย) เกบ็รวบรวมขอ้มลูผูด้แูลไดท้ัง้หมด 13 คน  

เครื่องมือในการวิจยั  
เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาม ี2 แบบ ซึ่งสรา้งขึ้นจากการประยุกต์ใช้แนวคดิตามทฤษฎีแรงสนบัสนุนทาง

สงัคมของ House [6] ประกอบดว้ย 
 1. ผูว้จิยั เป็นผูด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเอง 

2. การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง เป็นลกัษณะค าถามแบบเปิดทีผู่้วจิยัต้องใช้วธิกีารสมัภาษณ์เพื่อให้ได้
ขอ้มูลระดบัลกึ การตัง้ค าถามในการสมัภาษณ์เป็นหน้าที่ของผู้วจิยัที่จะซกัถามรายละเอียดจากผู้ถูกสมัภาษณ์ มี
การก าหนดค าถาม มปีระเดน็ค าถาม ซึง่ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 แบบสมัภาษณ์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ดแูล ประกอบด้วยลกัษณะทางประชากร คอื เพศ อายุระดบั
การศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้ระยะเวลาในการดแูล และลกัษณะของการเจบ็ป่วยของผูป้่วยทีด่แูล 
 ส่วนที่ 2 แบบสมัภาษณ์ความต้องการแรงสนับสนุนทางสงัคมของผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ตาม
ทฤษฎขีอง House [6] ประกอบดว้ยความต้องการ 4 ด้าน คอื 1) Emotional Support ประกอบดว้ยดา้นการเยีย่ม
บ้านจากทีมสุขภาพ 2) Appraisal Support ประกอบด้วยด้านการจัดการภายในบ้าน 3) Information Support 
ประกอบด้วย ด้านข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย  ด้านการดูแลสุขภาพ 4) Instrumental Support ประกอบด้วย ด้าน
การเงนิ 
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3. แบบบนัทกึการสงัเกต  
เป็นการสงัเกตด้วยตัวผู้วจิยัขณะสมัภาษณ์ ซึ่งสงัเกตลกัษณะความต้องการสิง่สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง ประกอบดว้ย 1) สภาพจติใจและอารมณ์ 2) สหีน้าท่าทาง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการประสานกบัทางโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเพ ในการเขา้พืน้ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลู คอื การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ร่วมกบัการสงัเกต (Observation) 
ส าหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยใช้แนวค าถามที่สร้างขึน้เพื่อเป็นแนวทางใน

การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ในขณะสมัภาษณ์ผู้วจิยัมองเห็นและสงัเกต
กริยิา ท่าทาง น ้าเสยีง สหีน้าและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชดัตรงตามความเป็นจรงิมากที่สุด ระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมกีารตรวจสอบสามเส้าของข้อมูล โดยการตรวจสอบยนืยนัข้อมูลกบับุคคลเหล่าน้ี เช่น ผู้ป่วย อสม. และ
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีร่บัผดิชอบกบังานดงักล่าว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ทัง้หมด แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัที่วางไว้ ด้วยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) น าข้อมูลที่ได้มาอธบิายสถานการณ์ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั โดยตคีวามขอ้มลูเพื่อหาขอ้มลูสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
จากการศกึษาขอ้มูลทัว่ไปผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง สามารถจ าแนก
ลกัษณะทางประชากรได้ดงัต่อไปน้ี ผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองจ านวน 13 คน จ าแนกเป็นเพศหญงิ 10 คน 
และเพศชาย 3 คน มชี่วงอายุระหว่าง 27 – 77 ปี ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 50 – 56 ปี ระดบัการศกึษาตัง้แต่ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทัง้หมดส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส และมภีูมลิ าเนาอยู่ในต าบลเพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง การประกอบอาชพีของผูด้แูลผูป้่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง มทีัง้ไม่ไดป้ระกอบอาชพีดแูลผูป้่วยเพยีงอย่างเดยีว ธุรกจิส่วนตวั (ค้าขาย ท าสวน) รบัจา้ง และ
ท างานในโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะไม่ไดป้ระกอบอาชพีและดแูลผูป้่วยเพยีงอย่างเดยีว ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
มรีายไดจ้ากเบี้ยเลีย้งผูส้งูอายุและเบี้ยเลีย้งคนพกิาร การรบัจา้ง ธุรกจิส่วนตวั และมลีกูส่งให้ใช ้เบี้ยเลีย้งผูสู้งอายุ
ประกอบกบัการท าสวน เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและเบี้ยเลี้ยงคนพกิารประกอบกบัธุรกจิส่วนตวั และมรีายได้จากการ
ท างานในโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะมรีายไดจ้ากเบี้ยเลีย้งผูส้งูอายุและเบี้ยเลีย้งคนพกิาร โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลา
ในการดูแลอยู่ในช่วง 10 – 15 ปี โดยระยะเวลาในการดูแลเฉลี่ย 5 ปี ลกัษณะของการเจบ็ป่วยของผู้ป่วยทีอ่ยู่ใน
ความดูแล พบว่า มีลกัษณะการเจ็บป่วยคือ ขาอ่อนแรงหรือไม่มีความรู้สึก แขนขาอ่อนแรงหรือแขนขาไม่มี
ความรู้สกึ แขนขาอ่อนแรงร่วมกบัลิ้นแขง็  ขาอ่อนแรงร่วมกบัเสน้ประสาทไม่ท างาน และนอนซมึตลอด โดยส่วน
ใหญ่มลีกัษณะการเจบ็ป่วยคอื ขาอ่อนแรงหรอืไม่มคีวามรูส้กึ 

ส่วนท่ี 2 ความต้องการส่ิงสนับสนุนของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 
 1. Emotional Support   

1.1 ด้านการเย่ียมบ้านจากทีมสขุภาพ 
จากข้อมูลพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ที่เคยและไม่เคยได้รบัการเยี่ยมบ้าน ผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เคยได้รบัการเยี่ยมบ้านคือ จากอาสาสมคัรสาธารณสุข  นักวิชาการสาธารณสุข 
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พยาบาล และหมอที่โรงพยาบาล ในส่วนของผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ดร้บัการเยีย่มบ้านโดยบุคคลทีม่า
เยี่ยมบ้าน คอื อาสาสมคัรสาธารณสุข  นักวชิาการสาธารณสุข พยาบาล และหมอที่โรงพยาบาล ซึ่งความถี่ของ
การมาเยีย่มบ้าน คอื นานๆ ครัง้ และทุกเดอืน ดงัค าพดูต่อไปน้ี 

“กน็านๆเขากม็าเยีย่มทนีานนะ 2-3 เดอืนบางทอีสม.มาดอูยู่เขากม็าเองอ่ะอสม.กเ็ขาไม่ได้เป็นไรแผล
กดทบัเขากไ็ม่ไดม้ ี” (หญงิ 2 อายุ 69) 

และจากข้อมูลยงัพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีทัง้ที่ไม่มีความต้องการให้บุคคลที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรฐัมาเยี่ยมบ้าน และมคีวามต้องการให้บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัมาเยี่ยมบ้าน ผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่ไม่มีความต้องการให้บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัมาเยี่ยมบ้าน เน่ืองจาก หมดหวงัในการ
กลบัมาสภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติของผู้ป่วย และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มีความ
ต้องการบุคคลในทมีสุขภาพในการมาเยีย่มบ้าน พบว่า ผูด้แูลมคีวามต้องการบุคคลทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั คอื นัก
กายภาพ เจา้หน้าทีเ่ทศบาล หมอทีโ่รงพยาบาล นกัวชิาการสาธารณสุขและพยาบาล ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กอ็ยากใหน้กักายภาพมานัน่แหละ ถ้าไดแ้ต่เรากเ็กรงใจเขา” (ชาย 1 อายุ 50)  
 “อยากใหเ้จา้หน้าทีเ่ทศบาลเขามาเพราะเขาเอาขา้วสาร เอาแพมเพสิอะไรมาให้” (หญงิ 1 อายุ 55) 
 และมคีวามต้องการให้บุคคลที่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมาประเมนิความถูกต้องในการดแูลผูป้่วยในเรื่องของ
การดูแลในภาพรวม และการประเมนิในกจิกรรมที่จ าเพาะเจาะจง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่ไม่มคีวาม
ต้องการให้บุคคลในทมีสุขภาพมาประเมนิความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยในดา้นต่างๆ ให ้ เน่ืองจาก ผู้ดแูลเหน็ว่า
ตนเองสามารถให้การปฏิบตัใินการดูแลผู้ป่วยได้ในทุกอย่าง และมคีวามเกรงใจเจ้าหน้าที่ และในส่วนของผู้ดูแล
ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการให้บุคคลในทมีสุขภาพมาประเมนิความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยใน
ดา้นต่างๆ ให ้พบว่า ผู้ดแูลมคีวามต้องการให้บุคคลในทมีสุขภาพมาประเมนิในเรื่องของการดแูลในภาพรวม  และ
การประเมนิในกจิกรรมที่จ าเพาะเจาะจง คอื การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การท ากายภาพ การนวดขา และการใช้การ
รกัษาอื่นร่วมนอกจากยาทีแ่พทยจ์่าย ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
  “กถ็ูกนะ กท็ าอย่างทีอ่นามยัเขาบอกแลว้กท็ าตามนัน้ แต่กอ็ยากใหม้าดูตอนเรายกแม่เขา้หอ้งอย่างน้ีจะ
ท ายงัไงได้บ้างให้เขาไม่เจบ็มากเพราะจบัเขานิดหน่อยเขากเ็จบ็ตวัละไม่รูเ้ลยว่าจะท ายงัไงสงสารเขาเหมอืนกนั ” 
(หญงิ 1 อายุ 55)   
 ส่วนในเรื่องของกจิกรรมทีต่้องการให้ทมีสุขภาพมาช่วยดูแลและปฏิบตัใิห ้พบว่า ผูดู้แลผูป้่วยโรคหลอด
เลอืดสมองมทีัง้ทีไ่ม่มคีวามต้องการและต้องการให้บุคคลที่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมาช่วยดแูลและปฏบิตัิในการดูแล
ผูป้่วยในด้านต่างๆ ให้ในสิง่ทีผู่้ดูแลไม่สามารถให้การปฏิบตัเิองได้ ผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่ไม่มคีวาม
ต้องการใหบุ้คคลในทมีสุขภาพมาช่วยดแูลและปฏิบตัิให้ในการดแูลผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ที่ผูดู้แลไม่สามารถให้การ
ปฏิบตัิเองไดเ้น่ืองจาก ผูดู้แลเหน็ว่าตนเองสามารถให้การปฏบิตัิในการดูแลผู้ป่วยได้ในทุกอย่าง และในส่วนของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มคีวามต้องการให้บุคคลในทมีสุขภาพมาช่วยดูแลและปฏิบัติให้ในการดูแล
ผูป้่วยในดา้นต่างๆ ที่ผู้ดแูลไม่สามารถให้การปฏบิตัิเองไดพ้บว่า ผูดู้แลมคีวามต้องการให้บุคคลในทมีสุขภาพมา
ช่วยปฏบิตัใิหใ้นเรื่องของ การเปลี่ยนสายสวนปสัสาวะ และการวนิิจฉยัในเรื่องของการสื่อสาร ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กอ็ยากจะถามหมออย่างนึง อย่างตอนเรายกเนีย่ ยกใหเ้ป็นเหตุตายเราบอกใหเ้ขาปล่อย เขากไ็ม่ปล่อย
หรอกเขากลวัตก อยากจะรูว้่าขอ้น้ีเขาเป็นอะไรกอ็ยากใหม้าดใูห ้” (หญงิ 9 อายุ 55) 

2. Appraisal  Support 
2.1 ด้านการจดัการภายในบ้าน 
จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู โดยการสงัเกตสภาพแวดลอ้มภายในบ้านของผูด้แูลผู้ป่วย พบว่าผูด้แูลส่วน

ใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่ในบ้าน โดยรวมแล้วสภาพแวดล้อมกป็กตแิละด ีเพยีงพอต่อการดูแล
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ผูป้่วย และผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองส่วนน้อยทีม่คีวามคดิเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่ในบ้านโดยรวมแล้ว
ไม่ค่อยดแีต่ด้วยความจ าเป็นท าใหผู้้ดูแลต้องอยู่คอื มพีื้นที่ในบ้านที่จะมาจดัสรรในการดูแลผู้ป่วยจ ากดั และจาก
ขอ้มูลความต้องการการสนบัสนุนทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูดู้แลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ทีไ่ม่
ต้องการการสนบัสนุนที่เกี่ยวข้องกบัสภาพแวดลอ้มและต้องการให้มกีารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกบัสภาพแวดล้อม 
คอื ใหเ้ขา้มาจดัสภาพแวดลอ้มภายในบ้านให ้และต้องการความมัน่ใจในสภาพแวดลอ้ม 

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ได้มคีวามต้องการให้เข้ามาจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ 
เน่ืองจาก ผู้ดูแลมคีวามเกรงใจ พอใจกบัสภาพแวดล้อมที่อยู่ คดิว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ในปจัจุบนันัน้ปกติดแีละ
เพยีงพอแล้วต่อการดูแลผู้ป่วย และด้วยพื้นที่ที่จ ากดัท าให้ผู้ดูแลไม่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจดัการ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านให้กบัผู้ดูแล และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกบัสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ดูแลมคีวามต้องการให้เข้ามาจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ 
และต้องการความมัน่ใจในสภาพแวดลอ้ม ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “เขากม็าแนะน านีแ่หละอสม.เขาก็มาดูให้เขากม็าจดัใหบ้้างเมือ่ก่อนมนักม็หีอยวางเตม็บ้านเพราะเขามา
บอกเขากจ็ดัใหเ้ราบ้างแลว้กแ็ค่น้ีกพ็อใจแลว้” (หญงิ 6 อายุ 77) 
 ในส่วนของข้อมูลความต้องการเกี่ยวกบัอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด
สมองมทีัง้ที่ไม่ต้องการการสนับสนุนที่เกี่ยวกบัอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยและต้องการให้มกีารสนับสนุนเกี่ยวกบั
อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมสีุขภาพร่างกายที่ดขี ึ้นคอื รถเขน็ รถเขน็ที่สามารถปรบันอนได ้เตยีงเฉพาะ และราวฝึก
เดนิ  ผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่ไม่ได้มคีวามต้องการเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทีช่่วยใหผู้้ป่วยมสีุขภาพร่างกายที่ดี
ขึน้ เน่ืองจาก ผู้ดแูลมอุีปกรณ์ครบถ้วนแล้วในการดแูลผูป้่วยแลว้ และในส่วนของผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ทีม่คีวามต้องการเกีย่วกบัอุปกรณ์ในการดูแลผูป้่วย พบว่า ผูดู้แลมคีวามต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผูป้่วยมสีุขภาพ
ร่างกายทีด่ขี ึน้ คอื รถเขน็ รถเขน็ทีส่ามารถปรบันอนได ้เตยีงเฉพาะ และราวฝึกเดนิ ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กอ็ยากไดร้ถเขน็เคยเหน็ทีโ่รงพยาบาลมนัจะมรีถเขน็แบบปรบัโยกไดเ้พราะว่าแม่ไม่สามารถนัง่รถเขน็
แบบธรรมดาได ้นัง่แบบตรงๆ จะจุกขึ้นต้องนอน กอ็ยากพาเขาออกไปขา้งนอกบ้างเพราะเมือ่ก่อนกเ็คยพาออกไป
ได ้ ” (หญงิ 4 อายุ 27) 

3. Information Support 
3.1 ด้านข้อมูลในการดแูลผู้ป่วย 

จากขอ้มลู พบว่า ผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ทีไ่ม่มคีวามต้องการการสนบัสนุนเกีย่วกบั
การดูแลผู้ป่วย และผูด้แูลทีม่คีวามต้องการการสนับสนุนเกีย่วกบัการดูแลผู้ป่วยพบว่า มคีวามต้องการในเรื่องของ
การปฏบิตัทิี่ท าให้ผูป้่วยดขีึน้ การให้การสนบัสนุนดแูลผู้ป่วย และการดูแลในเรื่องของขาและเข่า ผู้ดแูลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่ไม่ได้มคีวามต้องการการสนับสนุนในเรื่องของการปฏิบตัิที่ท าให้ผู้ป่วยดขีึ้น เน่ืองจากผู้ดูแล
ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองไม่ได้รูส้กึเป็นกงัวลในการดแูลผูป้่วยผูด้แูลสามารถใหก้ารดแูลผูป้่วยไดใ้นทุกเรื่อง  และ
ผูด้แูลหมดความหวงัในการกลบัมาเป็นสภาพร่างกายทีป่กตขิองผูป้่วย  
 และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วย พบว่า 
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมคีวามต้องการในเรื่อง การปฏิบัติที่ท าให้ผู้ป่วยดีขึ้น คอื การสื่อสาร การพา
ผูป้่วยไปโรงพยาบาล และการสนับสนุนให้การดูแลดขีึ้น คอื การท ากายภาพ และการดูแลในเรื่องของขาและเข่า 
ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กห็มอเขากม็าใหก้ายภาพนะ กบ็อกใหเ้ขาพดู อ ีอา อู เขากไ็ม่พดูเขาออกไปขา้งนอกเขากไ็ม่คุยไดแ้ต่นัง่
ฟงัอยู่ทีส่่วนตวัคนดว้ยไง ทแีรกอะมนัลิ้นแขง็เพราะฤทธิแ์อลกอฮอลแ์หละเขาสือ่สารล าบากเวลาเราถามว่ากนิขา้ว
ยงัปกติกจ็ะบอกว่ายงัไม่กท็ ามอืกไ็ด้ น้ีพดูอะไรเอ่อ อา ไม่รู้เรือ่งถามว่ากนิข้าวหรอืยงัก ็เอ่อ อ่า แล้วเราจะรู้เรือ่ง
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ไหมนี ่เออถ้าท ามอือย่างน้ีเรากร็ู้แลว้กอ็ยากใหม้คีนมาพาเขาพูดแหละถ้าไดค้นมานัง่คุยกบัเขาทุกวนักค็งจะดแีล้ว
กอ็ยากให้เขาเดนิได้เหมอืนเดมินัน่แหละเดนิได้พูดได้ใครกอ็ยากไดแ้บบน้ีเพราะว่าจะได้ช่วยตวัเองได้ ” (ชาย 1 
อายุ 50)  

3.2 ด้านการดแูลสขุภาพ 
จากข้อมูลความต้องการด้านข้อมูลในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิโรคแทรก

ซ้อน พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีทัง้ที่ไม่ต้องการข้อมูลในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และผู้ดูแล
ผูป้่วยที่มคีวามต้องการข้อมูลในการดแูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิโรคแทรก คอื มคีวามต้องการใน
เรื่องของการออกก าลงักาย การท ากายภาพ และการดแูลเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นเฉพาะในแต่ละอวยัวะ ผูด้แูล
ผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่ไม่ไดม้คีวามต้องการในดา้นขอ้มลูเกีย่วกบัการของการออกก าลงักาย การท ากายภาพ 
และการดูแลเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนเฉพาะในแต่ละอวยัวะ เน่ืองจาก ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สามารถใหก้ารดแูลผูป้่วยไดเ้ป็นอย่างดแีลว้ และผูด้แูลหมดหวงัในการรกัษาผูป้่วยใหก้ลบัมาแขง็แรง  
 และในส่วนของผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการในด้านขอ้มลูเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ
ของผูป้่วยเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิโรคแทรกซ้อน พบว่า ผูดู้แลมคีวามต้องการในเรื่องของการออกก าลงักาย การท า
กายภาพ และการดูแลเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นเฉพาะในแต่ละอวยัวะ คอื การดแูลในเรื่องของขา กระดกู และ
ตา ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กอ็ยากให้เขาได้ออกก าลงักาย ได้ท ากายภาพแต่ตวัป้าเองกท็ าไม่ไหวไง แล้วคนป่วยเขากไ็ม่เอา เขา
ไม่ใหท้ าเขาบอกเขาเจบ็ ” (หญงิ 9 อายุ 55) 
 และจากข้อมูลความต้องการด้านข้อมูลในการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเพื่อป้องกนัการเจบ็ป่วยที่อาจจะ
เกดิขึ้นได้จากการดูแลผู้ป่วย พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีทัง้ที่ไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพของตนเอง และผู้ดูแลผู้ป่วยที่มคีวามต้องการข้อมูลเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกนัการ
เจบ็ป่วยที่อาจจะเกดิขึ้นได้จากการดูแลผูป้่วย คอื มคีวามต้องการในเรื่องของการป้องกนัการเจบ็ตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย และเครื่องมอืที่ใช้ในการป้องกนัตนเอง ผูดู้แลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่ไม่ได้มคีวามต้องการใน
เรื่องของ การป้องกนัการเจบ็ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเครื่องมอืทีใ่ช้ในการป้องกนัตนเองเน่ืองจาก ผูด้แูลมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงด ีและผูดู้แลไดม้กีารเรยีนรูว้ธิกีารในการดูแลผูป้่วยท าใหต้วัผูดู้แลไม่ไดร้บัความเจบ็ปวด
จากการดแูลผูป้่วย  
 และในส่วนของผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการในด้านขอ้มลูเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ
ของผู้ดแูลเพื่อป้องกนัการเจบ็ป่วยทีอ่าจจะเกดิขึ้นได้จากการดูแลผูป้่วย พบว่า ผูดู้แลมคีวามต้องการในเรื่องของ 
การป้องกนัการเจบ็ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการป้องกนัตนเอง ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “บางทเีรายกเขาอย่างน้ีมนัเจบ็นะมนัเจบ็จรงิๆแลว้หลงัเราเนีย่ยอกเลยนะ ” (หญงิ 9 อายุ 55) 

4. Instrumental Support 
4.1 ด้านการเงิน 
จากขอ้มลูความต้องการเกีย่วกบัการระบุถึงกจิกรรมพบว่า ผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ทีไ่ม่

ต้องการและต้องการการสนับสนุนที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในกจิกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการดูแลผู้ป่วยและความเป็นอยู่
ของครอบครวั ผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ม่ไดม้คีวามต้องการเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
การดแูลผูป้่วยและความเป็นอยู่ของครอบครวั เน่ืองจาก ผูด้แูลมค่ีาใชจ่้ายในกจิกรรมการดแูลผูป้่วยทีเ่พยีงพอแล้ว 
และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มีความต้องการเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพบว่า ผู้ดูแลมี
ความต้องการในเรื่องของ กจิกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการดูแลผู้ป่วย คอื การพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล อาหารเสริม 
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อุปกรณ์ท าแผล และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปโรงพยาบาล และความเป็นอยู่ของครอบครวั คอื ค่าเช่าบ้าน ดงั
ค าพดูต่อไปน้ี 
 “กเ็วลาไปหาหมออย่างน้ี กใ็ห้หน่วยกู้ภยัพาไปเพราะเขาเป็นแผลกดทบันัง่ไม่ได ้ เขาเจบ็เอาเขาไปเขาก็
ล าบากเมือ่ก่อนตอนทีอ่ยู่ทีโ่น่นน่ะจะมกีูภ้ยัพาไป ตอนน้ีกไ็ม่มลี่ะ แล้วกไ็ม่ค่อยไดไ้ปแลว้เพราะแผลเขากเ็ริม่ดลีะ ” 
(หญงิ 9 อายุ 55) 
 จากข้อมูลวสัดุอุปกรณ์ที่ต้องการการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยพบว่า ผูดู้แลผู้ป่วยโรคหลอด
เลอืดสมองมทีัง้ที่ไม่ต้องการและต้องการการสนบัสนุนทีเ่กี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อการดูแล
ผูป้่วย ผู้ดแูลผู้ป่วยทีม่คีวามต้องการ คอื วสัดุสิ้นเปลอืงที่ต้องมกีารซือ้ซ ้าอยู่เรื่อย ๆ ผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืด
สมองทีไ่ม่ไดม้คีวามต้องการการสนบัสนุนเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในวสัดุสิน้เปลอืงทีต่้องมกีารซือ้ซ ้าอยู่เรื่อยๆ เน่ืองจาก 
ผูด้แูลไม่ไดม้ค่ีาใชจ่้ายในวสัดุอุปกรณ์ทีส่ ิน้เปลอืงทีต่้องมกีารซือ้ซ ้าอยู่เรื่อยๆ และในส่วนของผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอด
เลอืดสมองทีม่คีวามต้องการเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดูแลผูป้่วย  พบว่า ผู้ดแูลมคีวามต้องการ
ในเรื่องของ วสัดุสิน้เปลอืงทีต่้องมกีารซือ้ซ ้าอยู่เรื่อยๆ คอื แพมเพสิ อุปกรณ์ท าแผล วาสลนิทาผวิ และแผ่นรองซบั 
ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “กอ็ยากไดค่้าแพมเพสินัน่แหละเพราะมนักจ็ าเป็นต้องใช้ อยากได้ กระโถน ข้าวสารอาหารแห้งมาให้คน
ป่วยเพราะกนิขา้วไดป้กตอิยู่” (หญงิ 1 อายุ 55) 
 “พวกอุปกรณ์ท าแผล เราไปเอาทีอ่นามยัเขากบ็อกให้เราไปเอาเดอืนละครัง้พอเราไปเอาเขากบ็อกของ
เขาหมดเขายงัไม่ไดไ้ปเอา กเ็ลยไม่เคยไดไ้ปเอาตัง้นานละ” (หญงิ 4 อายุ 27) 
 และจากข้อมลูยงัพบว่า ผูดู้แลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ที่ไม่ได้มคีวามต้องการเกี่ยวกบัแหล่งของ
เงนิทีเ่ข้ามาสนบัสนุนในการดูแลผู้ป่วยและมคีวามต้องการการสนบัสนุนที่เกีย่วกบัแหล่งของเงนิทีเ่ขา้มาสนับสนุน
ในการดูแลผู้ป่วย คอื หน่วยงานของภาครฐั องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรฐั (NGO) และยงัมผีู้ดแูลที่มคีวามต้องการ
ให้เข้ามาสนับสนุนแต่ไม่ทราบแหล่งของเงนิที่จะเขา้มา ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่ม่ได้มคีวามต้องการ
เกี่ยวกบัหน่วยงานของภาครฐั และองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรฐั (NGO)  เน่ืองจาก ผู้ดูแลมค่ีาใช้จ่ายในการดูแล
ผูป้่วยทีเ่พยีงพอแลว้  
   และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความต้องการเกี่ยวกบัแหล่งของเงินที่เข้ามา
สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย พบว่า ผู้ดูแลมคีวามต้องการเป็น  หน่วยงานของภาครฐั คอื เทศบาล และองค์กรที่
ไม่ใช่องค์กรของรฐั (NGO) คอื มูลนิธคินพิการ มูลนิธินางฟ้าซาลอน และสภากาชาด และยงัมีผู้ดูแลที่มีความ
ต้องการใหเ้ขา้มาสนบัสนุนแต่ไม่ทราบแหล่งของเงนิทีจ่ะเขา้มาสนบัสนุน ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
 “หน่วยงานไหนเขาจะมาช่วยอ่ะ กไ็ม่รู้อ่ะว่าจะมทีีไ่หนมาช่วยบ้างแต่กอ็ยากไดแ้ต่ไม่รู้ว่าทีไ่หนจะมาช่วย 
แต่ถ้าไม่ไดก้ไ็ม่เป็นไรครบั” (ชาย 2 อายุ 28) 

และผู้ดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองมทีัง้ทีไ่ม่ไดม้คีวามต้องการเกีย่วกบัจ านวนเงนิทีเ่ข้ามาสนบัสนุนใน
การดูแลผูป้่วยและมคีวามต้องการจ านวนเงนิทีเ่ขา้มาสนบัสนุนในการดแูลผูป้่วย ซึ่งผู้ดแูลมคีวามต้องการจ านวน
เงนิตัง้แต่ จ านวน 500 – 5,000 บาทต่อเดอืน และยงัมผีูด้แูลทีม่คีวามต้องการจ านวนเงนิแต่ไม่สามารถระบุได้ 
 และในส่วนของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่คีวามต้องการเกี่ยวกบัจ านวนเงนิที่เข้ามาสนับสนุน
ในการดแูลผูป้่วย พบว่า ผู้ดูแลมคีวามต้องการจ านวนเงนิตัง้แต่ จ านวนเงนิ 500 – 5,000 บาทต่อเดอืน และยงัมี
ผูด้แูลทีม่คีวามต้องการจ านวนเงนิแต่ไม่สามารถระบุได ้ดงัค าพดูต่อไปน้ี 
           “เดอืนละ 500 กพ็อแล้วล่ะค่าน ้ า ค่าไฟกพ็อแลว้ เขากช็่วยบ้างเรากช็่วยดว้ยกช็่วยกนัไป ” (หญงิ 8 อายุ 
66) 
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สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
1. Emotional Support   

 ด้านการเย่ียมบ้านจากทีมสขุภาพ 
จากผลการศกึษาพบว่า ผู้ดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองมคีวามต้องการบุคคลากรในทมีสุขภาพในการ

มาเยีย่มบ้าน คอื นักกายภาพ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล แพทย ์นักวชิาการสาธารณสุขและพยาบาล และต้องการให้มา
เยี่ยมบ้านบ่อยครัง้ เพื่อให้มาประเมนิในเรื่องของความถูกต้องในการดูแลผูป้่วยในภาพรวม  และการประเมนิใน
กจิกรรมที่จ าเพาะเจาะจง คอื การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การท ากายภาพ การนวดขา และการใช้การรกัษาอื่นร่วม
นอกจากยาทีแ่พทย์ส ัง่จ่ายมา และผูดู้แลมคีวามต้องการใหบุ้คคลากรในทมีสุขภาพมาช่วยดแูลและปฏบิตัใิหใ้นสิง่ที่
ผู้ดูแลไม่สามารถให้การปฏิบัติเองได้คือ การเปลี่ยนสายสวนปสัสาวะ และการวินิจฉัยในเรื่องของการสื่อสาร 
ส าหรบัการด าเนินของทมีบุคลากรในพื้นที่นัน้มกีารให้บรกิารการเยี่ยมบ้านอยู่อย่างสม ่าเสมอทุกสปัดาห์ โดยจะ
เยีย่มบ้านผู้ป่วยในทุกวนัพุธ ซึ่งจากการสอบถามอาสาสมคัรสาธารณสุขกล่าวว่า มบีางรายผูป้่วยทีผู่ดู้แลไม่ไดอ้ยู่
บ้านในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้าน ท าให้ผู้ดูแลไม่ได้พบกบัเจ้าหน้าที่โดยตรง สอดคล้องกบัที่สายใจ จารุจติร 
(2562) [7] กล่าวว่า ผู้ดแูลมคีวามต้องการใหม้บุีคลากรทางสุขภาพและเจ้าหน้าที่เขา้ไปเยีย่มและดแูลผูป้่วยที่บ้าน
เป็นอย่างมาก ทัง้น้ีเน่ืองจากผูดู้แลมปีญัหาในการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจติดตามอาการเน่ืองจากการ
เคลื่อนย้ายผูป้่วยติดเตียงมคีวามยากล าบากและมปีญัหาในการเดนิทาง และผูด้แูลต้องการใหห้น่วยงานบรกิารใน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้พกิารในการมารบับรกิารที่จ าเป็น และสอดคล้องกบั 
การศึกษาของขวัญตา บุญวาทย์และคณะ (2560) [2] ที่กล่าวว่า ผู้ดูแลต้องการพยาบาลเยี่ยมบ้านหรือให้มี
เจา้หน้าทีม่าเยีย่มบ้านบ่อยครัง้เพื่อใหค้ าแนะน า ใหก้ าลงัใจ และใหก้ารพยาบาลบางอย่างทีผู่้ดแูลท าเองไม่ได้ เช่น 
การเปลี่ยนสายสวนปสัสาวะและสายยางให้อาหาร การเคลื่อนย้าย การออกก าลงักาย การท าแผลกดทบั ส่วน
ผูด้แูลบางคนทีท่ าแผลกดทบัเองไดก้ต็้องการวสัดุ เช่น น ้ายาต่างๆ ครมีทาแผลกดทบั 

2. Appraisal  Support 
ด้านการจดัการภายในบ้าน 
จากผลการศกึษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมีความต้องการการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกบั

สภาพแวดล้อม คอื ผู้ดูแลมคีวามต้องการให้บุคลากรทมีสุขภาพมาจดัสภาพแวดลอ้มภายในบ้านให้ และต้องการ
ความมัน่ใจในสภาพแวดล้อม และส าหรบัผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการเกี่ยวกบัอุปกรณ์ใน
การดแูลผู้ป่วย พบว่า ผู้ดูแลมคีวามต้องการอุปกรณ์ทีช่่วยให้ผู้ป่วยมสีุขภาพร่างกายทีด่ขี ึ้น คอื รถเขน็ รถเขน็ที่
สามารถปรบันอนได้ เตียงเฉพาะ และราวฝึกเดนิ เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยนัน้ผู้ดูแลได้รบัการส่ง
ต่อมาจากทางโรงพยาบาลหรอืบางส่วนรบัการส่งต่อมาจากผู้ป่วยรายอื่น ท าให้วสัดุอุปกรณ์มคีวามช ารุด และมี
อายุการใช้งานได้ไม่นานเท่าที่ควรจะเป็น และบางรายอาจถึงขัน้ใช้งานไม่ได้เลย จึงเป็นเหตุให้ผู้ดูแลมีความ
ต้องการอุปกรณ์เหล่าน้ี สอดคล้องกบัที่ สายใจ จารุจติร (2562) [7] กล่าวว่า ผู้ดูแลต้องการการสนับสนุนรถเขน็
ส าหรบัผูพ้กิารเพื่อใชใ้นการเคลื่อนยา้ย การเปลีย่นท่าทาง การพาผูพ้กิารไปอาบน ้า และสอดคลอ้งกบัที่สนีินุช ข า
ด ี(2557) [8] กล่าวว่า ผูด้แูลมคีวามต้องการความช่วยเหลอืในการซ่อมแซมที่อยู่อาศยัเพื่อใหผู้ป้่วยได้รบัความสุข
สบายและปลอดภยั เช่น การเปลีย่นหลงัคาทีร่ ัว่การปรบัพืน้ทีใ่หเ้ป็นระดบัเดยีวกนั การท าราวจบัส าหรบัเกาะเดนิ  

3. Information Support 
ด้านข้อมูลในการดแูลผู้ป่วย 
จากการศกึษาพบว่า ผูดู้แลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองมคีวามต้องการการสนบัสนุนเกีย่วกบัการปฏบิตัิที่

ท าใหผู้้ป่วยมอีาการทีด่ขี ึ้นคอื การสื่อสาร การพาผูป้่วยไปโรงพยาบาล และการสนับสนุนให้มกีารดูแลที่ดขี ึน้ คอื 
การท ากายภาพบ าบัด และการดูแลในเรื่องของขาและเข่า เน่ืองจากผู้ดูแลให้ความส าคญักบัการดูแลด้านการ
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จดัการกบัอาการป่วยของผูป้่วย โดยเน้นใหอ้าการของผูป้่วยบรรเทาและดขีึน้ และการเข้าถงึบรกิารทีจ่ าเป็นท าให้
ผูด้แูลไดร้บัการสนบัสนุนของหน่วยให้บรกิารในพืน้ทีท่ี่จดัใหบ้รกิารทางสุขภาพ และทางเจา้หน้าทีไ่ดใ้ห้ค าแนะน า
หรอืสอนวธิกีารปฏบิตัใินเรื่องของการท าแผล การท ากายภาพบ าบดัใหก้บัผู้ดแูลผู้ป่วยอยู่เป็นประจ าและต่อเน่ือง
เมื่อมบีรกิารไปเยีย่มบ้านผูป้่วย ซึ่งจะท าใหผู้้ดูแลสามารถใหก้ารดูแลผู้ป่วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการ
การดูแลได้ดียิง่ขึ้น สอดคล้องกบัที่ สายใจ จารุจติร (2562) [7] กล่าวว่า ผู้ดูแลต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่น
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยผูพ้กิารมารบับรกิารทีจ่ าเป็น เช่น ต้องการการสนบัสนุนรถบรกิารส าหรบัรถ
รบั-ส่งผู้พกิาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้สามารถนอนไปได ้และต้องการการสนับสนุนรถเขน็ส าหรบัผูพ้กิารเพื่อ
ใชใ้นการเคลื่อนยา้ย การเปลีย่นท่าทาง การพาผูพ้กิารไปอาบน ้า   
 ด้านการดแูลสขุภาพ 

จากผลการศกึษาพบว่า ผูด้แูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่คีวามต้องการในดา้นขอ้มลูเกีย่วกบัการดแูล
สุขภาพของผู้ป่วยเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคแทรกซอ้น คอื การออกก าลงักาย การท ากายภาพบ าบดั และการดแูล
เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนเฉพาะในแต่ละอวยัวะของผู้ป่วย คือ การดูแลในเรื่องของขา กระดูก และตา และ
ส าหรบักรณีที่ผูดู้แลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองที่มคีวามต้องการในดา้นขอ้มลูเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพของผูดู้แล
เพื่อป้องกนัการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดูแลผู้ป่วยนัน้ คือ การป้องกนัการเจ็บตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และความต้องการเครื่องมอืที่ใช้ในการป้องกนัตนเอง เน่ืองจากผู้ดแูลจะต้องใช้ก าลงักายอย่างมากขึน้ใน
การออกแรงยกตวัผู้ป่วยเวลาอาบน ้า เชด็ตวั เปลีย่นเสื้อผ้า และรวมถงึการท ากจิกรรมต่างในการดูแลผู้ป่วย จน
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิความเจ็บป่วยเกิดขึ้น และผู้ดูแลที่มโีรคประจ าตัวหรอืมีความเจ็บป่วยเดมิอยู่แล้วมกัจะมี
อาการก าเรบิเพิม่ความรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ตามระยะเวลาในการดแูลทีเ่พิม่ขึ้นดว้ย การที่ผูดู้แลต้องใชเ้วลาส่วนใหญ่
ในการดูแลผู้ป่วยจงึท าให้ผูดู้แลไม่มเีวลาในการดูแลตนเอง สอดคล้องกบัที่สนีินุช ข าด ี(2557) [8] กล่าวว่า ญาติ
ผูด้แูลบางรายมอีาการผดิปกตใินระบบต่างๆ ของร่างกาย มปีญัหาระบบกลา้มเน้ือกระดูกและขอ้หรอืมภีาวะความ
ดนัโลหติสูงและมปีญัหาสุขภาพอันเป็นผลมาจากการดูแลผู้ป่วยเช่น การยก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการยืน
นานๆ ในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ให้กบัผูป้่วยซึ่งอาจเป็นร่วมกบัการเสื่อมของร่างกายของญาติผูดู้แลเมื่อมอีายุ
มากขึน้ จงึท าใหผู้ด้แูลมคีวามต้องการในเรื่องของการดแูลตนเอง 

4. Instrumental Support 
ด้านการเงิน   
จากผลการศึกษาพบว่า  ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความต้องการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย คือ 

ค่าใช้จ่ายการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ค่าอาหารเสริม ค่าอุปกรณ์ท าแผล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในความเป็นอยู่ของครอบครวั ในส่วนของค่าใช้จ่ายในวสัดุอุปกรณ์ที่ผู้ดูแลต้องการ
พบว่า ผูด้แูลมคีวามต้องการ ค่าแพมเพสิ ค่าอุปกรณ์ท าแผล ค่าวาสลนิทาผวิ และค่าแผ่นรองซบั ซึง่ผูป้่วยจะไดร้บั
การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากสทิธิก์ารรกัษาทัง้จากบตัรประกนัสุขภาพ จากลูกหลานทางไกลส่งเงนิค่าใช้จ่ายใหใ้ชใ้น
รายเดอืน ซึง่สิง่ของบางอย่างครอบครวักต็้องจ่ายเองเพราะอุปกรณ์บางอย่างทีผู่ป้่วยต้องใชน้ัน้มรีาคาแพงและต้อง
ใช้เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาท าให้มีความจ าเป็นต้องซื้อซ ้าอยู่เรื่อยๆ และอุปกรณ์บางอย่างที่ผู้ดูแลต้องการนัน้อยู่
นอกเหนือจากรายการงบประมาณของการให้บรกิารทางสุขภาพของหน่วยบรกิารในพื้นที ่ท าใหค้รอบครวัต้องคดิ
หาวธิทีี่จะมทีรพัย์สนิมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรกัษาและดูแลผู้ป่วย สอดคล้องกบัที่นงนุช  เพช็รร่วง (2557) [9] 
กล่าวว่าผู้ดูแลต้องการความช่วยเหลอืด้านการเงนิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครวัและค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษา
ผู้ป่วย รวมทัง้ยงัต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ท าให้สมาชกิในครอบครวัต้อง
ออกไปท างานไม่มคีนอยู่เป็นเพื่อนพดูคุยกบัผูป้่วย แต่บางกรณีที่ผูด้แูลไม่สามารถออกไปท างานไดต้ามปกตจิะท า
ให้ขาดรายได้ วธิีการด าเนินชวีิตที่เปลี่ยนแปลงไปในฐานะทางเศรษฐกิจที่แย่ลงจากการที่ไม่สามารถประกอบ
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อาชพี ท าใหข้าดรายได้และครอบครวักม็รีายได้น้อยผู้ดูแลจงึมคีวามต้องการเรื่องการเงนิ เข้ามาเพื่อมาใช้ในการ
ดแูลผูป้่วย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศกึษา ความต้องการสิง่สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองของผู้ดูแล ท าให้ได้
ทราบถงึลกัษณะความต้องการสิง่สนบัสนุนในการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่สามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็น
ประโยชน์ และปรบัใชไ้ดใ้นหลายดา้น ดงัน้ี 
 1) จากผลการศกึษาความต้องการสิง่สนับสนุนในการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ในส่วนของความ
ต้องการดา้นการจดัการภายในบ้าน  พบว่า ผู้ดแูลส่วนมากมคีวามเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มหรอืการจดัการภายในบ้าน
ทีต่นเองอยู่นัน้มคีวามเหมาะสมและดเีพยีงพอแล้ว ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วยงัมบีางส่วนที่การจดัการภายในบ้าน
ควรปรบัปรุง ดงันัน้ ทมีสุขภาพจงึควรจดักจิกรรมปรบัปรุงสภาพทีอ่ยู่อาศยั จดัการสุขาภิบาลสิง่แวดลอ้ม อนามยั
สิง่แวดล้อมหรอืบรเิวณบ้านของผู้ป่วยโดยใหบุ้คคลในบ้านมสี่วนร่วมในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการ
มสีุขอนามยัทีด่ ี
 2) จากผลการศกึษาความต้องการสิง่สนบัสนุนในการดแูลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง    ในส่วนของความ
ต้องการดา้นการเงนิพบว่า ผูด้แูลส่วนมากมคีวามต้องการการสนับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยจากหน่วยงานต่างๆ 
แต่เน่ืองจากผู้ดูแลไม่ทราบว่าจะมกีองทุนที่จะเข้ามาช่วยเหลอืได้บ้าง จงึเสนอให้สถานบรกิารสุขภาพควรจดัตัง้
กองทุนในการให้บรกิารส าหรบัผู้ดูแลผู้ป่วยหรอืประสานหน่วยงานอื่น เช่น สภากาชาด มูลนิธต่ิางๆเป็นต้น เพื่อ
ส่งเสรมิให้มกีารสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ดูแลผู้ป่วย ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ดี
ยิง่ขึน้ 
 3) จากผลการศกึษาความต้องการสิง่สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ในส่วนของความ
ต้องการด้านข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยมคีวามต้องการการสนับสนุนเกีย่วกบัการปฏิบตัิที่ท าให้
ผูป้่วยดขีึน้และการสนบัสนุนให้การดแูลที่ดขี ึน้ เน่ืองจากผูดู้แลให้ความส าคญักบัการดแูลด้านการจดัการกบัอาการ
ป่วยของผูป้่วย ดงันัน้จงึเสนอใหบุ้คคลากรทางดา้นสุขภาพจดัท าคู่มอืเกีย่วกบัวธิกีารท าแผลทีถู่กต้อง ลกัษณะการ
ท ากายภาพที่เหมาะสมกบัผูป้่วย ใหก้บัผูด้แูลไว้ทีบ่้าน เพื่อช่วยใหผู้ดู้แลสามารถใหก้ารดแูลผูป้่วยไดอ้ย่างถูกต้อง 
และมคีวามมัน่ใจในการดแูลมากขึน้  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดั
ส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลครัง้น้ี ได้แก่ หัวหน้า กศน.ต าบล ในพื้นที่ 9 อ าเภอ สงักัด
ส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ปีการศึกษา 2562 รวมทัง้สิ้นจ านวน 67 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการด าเนินงานของหัวหน้า กศน.ต าบล สังกัด
ส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ สถติทิี่ใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-test for Independent Samples และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
เมื่อพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ดว้ยวธิ ีLSD   

ผลการวจิยัพบว่า 
  1. ผลการศึกษาการด าเนินงานของหัวหน้า กศน.ต าบล สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์   
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านการนิเทศติดตาม 
และรายงานผล มค่ีาเฉลีย่สงูสุด รองลงมาเป็นดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชน   
  2. ผลการเปรยีบเทียบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าด้านการนิเทศติดตาม
และรายงานผล มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีท่างสถติทิีร่ะดบั .05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัที ่.05  
             
ค าส าคญั: การด าเนินงาน  หวัหน้า กศน.ต าบล 
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Abstract 
The purpose of this research were to study and to compare the operations of the head of sub-

district formal education officers under the office of Non- formal education, Uttaradit Province.  The sample 
was acquired by specific selection which comprises of 67 people who are the head of the sub- district 
administrative office in the 9 districts under the office. The tools used for collecting data were the operational 
questionnaires and the statistics used were frequency distribution, percentage, mean and standard 
deviation, t- test for Independent Samples and One-way ANOVA.  LSD was used to test the differences 
between pairs. 

The researcher found that:  
1)  The overall result of operation of the head of sub- district formal education officers under the 

office of Non- formal education, Uttaradit Province is at a high level.  It is also found at high level while 
considering in all aspects and shows highest average in aspect of supervision, monitoring and reporting 
followed by the participation of the community.  

2)  The overall picture of comparison of the operation of the head of the non- formal education 
officers under the office of Non-formal education, Uttaradit Province as classified by educational level was 
not different.  It is found that there is a statistically significant difference at the .05 level in the supervision, 
monitoring and reporting of results and as classified by work experience.  The overall result and in each 
aspect show that there are significant differences at .05. 

 
Keywords: The operations, The Head of Sub-District Formal Education Officers 
 
บทน า 

การปฏริูปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) ไดใ้ห้ความส าคญัเรื่องการศกึษาและการเรยีนรู้ 

โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

และการเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพและส่งเสรมิการ มสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมในการบรหิารจดัการ

เพื่อให้คนไทยได้เรยีนรู้ ตลอดชวีิต ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และสนการศึกษาตามอธัยาศัย

อย่างมคุีณภาพ ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ที่ก าหนดไว ้“คนไทยได้เรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมคุีณภาพ” กระทรวงศกึษาธกิาร 

จงึได้มีนโยบายให้มกีารจดัตัง้ กศน.ต าบล ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้ระดบัต าบล เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรบั

ประชาชนเพื่อประชาชนไดใ้ชใ้นการแสวงหาความรูเ้พื่อใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ [1] 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต าบล (กศน.ต าบล) จงึเป็นหน่วยจดักจิกรรมการ

เรยีนรูก้ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัที่ตัง้อยู่ในระดบัต าบล/แขวงกศน.ต าบล ไดด้ าเนินการจดัตัง้

ศนูยก์ารเรยีนชุมชน โดยจดักจิกรรมการศกึษาเพื่อปวงชนตามแนวทางการจดัการศกึษาตลอดชวีติ มกีารบรหิาร

จดัการกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเพื่อให้บริการศึกษาแก่ประชาชน  

โดยให้บรกิารสื่อทุกรูปแบบตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานของชุมชน และเป็นแหล่งขอ้มูลการเรยีนรู้

ของชุมชน โดยชุมชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ และจดัการศกึษาให้กบัคนในชุมชนรวมทัง้เป็นผู้ผลกัดนัให้

เกดิกจิกรรมในศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ตลอดจนกจิกรรมอื่นๆ ของประชาชนโดยเน้นการด าเนินงาน 4 ดา้น ดงัน้ี  
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1) ดา้นการบรหิารจดัการ 2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 3) ดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนและ 4) ดา้น

การนิเทศตดิตามและรายงานผล [2] 

หวัหน้า กศน.ต าบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ส่งเสริม 

และสนับสนุนการด าเนินงาน กศน.ต าบล  ท าหน้าที่ในการด าเนินงานการวางแผนจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 

แผนพฒันา กศน. ต าบล และแผนปฏิบตัิการประจ าปี การจดัและส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั บรกิารการเรยีนรูใ้นชุมชนร่วมกบัภาคเีครอืข่าย สรา้งและพฒันาภาคเีครอืข่ายการเรยีนรูใ้นชุมชนพรอ้ม

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่แผนงาน โครงการ กจิกรรมและรายงานผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล ในรปูแบบ

ต่างๆ และงานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย [3] 

ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้ว ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานของหวัหน้า  กศน.ต าบล สงักดั

ส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ซึ่งมจี านวนทัง้สิ้น 67 คน เพื่อน าผลการศกึษามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาในการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล  อนัจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนบัสนุน

การจดักิจกรรมของ กศน.ต าบลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้เป็นข้อมูลส าคญัในการพฒันาการ

ปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในการจดักิจกรรมของส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดิตถ์ให้เกิดการเรียนรู้ต่อชุมชน 

มากยิง่ขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของหวัหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัต าบล  
สงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอุตรดติถ์ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบ การด าเนินงานของหวัหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั
ต าบล สงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอุตรดติถ์ จ าแนกตามระดบั
การศกึษาและประสบการณ์การท างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ได้แก่ หวัหน้า กศน.ต าบล ในพื้นที ่9 อ าเภอ สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ปีการศกึษา 2562 
รวมทัง้สิน้ จ านวน 67 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.
ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
 ตอนที ่2 ถามการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ลกัษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ  
2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้3) ดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนและ 4) ดา้นการนิเทศตดิตามและรายงานผล 
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การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถาม 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงานของหวัหน้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอุตรดติถ์  
 2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไ้ขแล้ว จากนัน้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน  5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์
เฉพาะและขอ้ค าถาม  
 6. น าผลตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัเน้ือหาโดยใชสู้ตร
ค่า IOC ( Item-Objective Congruence Index:  IOC) และเลือกข้อที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC 
ระหว่าง 0.80 - 1.00  
 7. น าเสนอแบบสอบถามปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ ( try-out) 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามกับหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัต าบล สงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัแพร่ ในปีการศกึษา 
2562 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยครัง้ น้ี ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.95 

8. ปรบัปรุงประเดน็ค าถามตามค าแนะน าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและน าเสนอให้ปรบัปรุง เพื่อให้ได้
แบบสอบถามทีม่คุีณภาพและเหมาะสมกบัการวจิยั 
 9. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรกึษา การศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองตรวจสอบเป็นครัง้สุดท้ายก่อน
น าไปพมิพเ์พื่อใชเ้ป็นแบบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั    
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร ถงึผูอ้ านวยการส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ 
ทีเ่ป็นประชากร เพื่อท าหนงัสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2.  ผูว้จิยัส่งหนงัสอืขอเกบ็ขอ้มลู พร้อมส่งแบบสอบถามถงึผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ 
ทีเ่ป็นประชากร เพื่อขอความร่วมมอืจากหวัหน้า กศน.ต าบล โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 3. เป้าหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 67 ฉบบั ไดร้บัคนื จ านวน 67 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

           1.  ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ 

           2. ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ วเิคราะห์

ดว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. เปรียบเทียบการด าเนินงานของหัวหน้า กศน.ต าบล สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์      

วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
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                    3.1 เปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์   
จ าแนกตามระดบัการศกึษา วเิคราะหด์ว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test Independent Samples) 
  3.2 เปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ดว้ยวธิ ีLSD 
 

ผลการวิจยั 
การด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ผู้วจิยัสามารถน าเสนอ

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถาม จ านวน 67 ฉบับ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบว่า เป็นปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 97.01 และระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 2.99  
 จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ต ่ากว่า 10 ปี  
จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 28.36 อายุ 10-20 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 46.27และ อายุ 20 ปีขึ้นไป  
จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.37  

2. ผลการศกึษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ จ านวน 4 
ดา้น พบว่า 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการศกึษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.
ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ในภาพรวม 
ข้อ รายการ X  S.D.      ระดบั 
1 ดา้นการบรหิารจดัการ 3.81 0.52       มาก 
2 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 3.73 0.50 มาก 

3 ดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชน 3.84 0.58 มาก 

4 ดา้นการนิเทศตดิตามและรายงานผล 3.85 0.64 มาก 

 รวม 3.79 0.51       มาก 
 
จากตารางที่ 1 ในภาพรวมของการศึกษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน 

กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.79) เมื่อพจิารณาในรายด้านพบว่า การนิเทศตดิตามและรายงานผล 

(X̅ = 3.85) การมสี่วนร่วมของชุมชน (X̅ = 3.84) การบรหิารจดัการ (X̅ = 3.81) และการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  
(X̅ = 3.73) ต่างอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

3.  ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์   
จ าแนกตามระดบัการศกึษาและประสบการณ์การท างาน 

 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

1313 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ขอ้ รายการ 
ปรญิญาตร ี 
(n=65) 

ปรญิญาโท 
  (n=2) t - test Sig. 

X   S.D. X   S.D. 
1 ดา้นการบรหิารจดัการ 3.79 0.51 4.33 0.66 1.48 0.14 
2 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 3.73 0.50 4.04 0.60 0.87 0.39 
3 ดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชน 3.82 0.58 4.33 0.71 1.23 0.22 
4 ดา้นการนิเทศตดิตามและรายงานผล 3.82 0.62 4.83 0.24 2.27* 0.03 

 รวม 3.79 0.53 4.38 0.55 1.57 0.12 
 
จากตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดั

อุตรดติถ์ จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยในภาพรวม พบว่าระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโทมกีารด าเนินงาน
ของหวัหน้า กศน.ต าบล ไม่แตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท มกีารด าเนินงานของหวัหน้าศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต าบล ด้านที ่4 การนิเทศติดตามและรายงานผล มคีวามแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทีท่างสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวั หน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์   
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ขอ้ รายการ 

ต ่ากว่า 10 ปี(1) 
( n = 20) 

10-20 ปี(2) 
( n =31 ) 

20 ปีขึน้ไป(3) 
( n = 16) F - test Sig 

เปรียบเทียบ 
รายคู่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 ดา้นการบรหิารจดัการ 3.97 0.40 3.92 0.50 3.42 0.48 7.82* 0.001 (1>3),(2>3) 

2 ดา้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้

3.88 0.38 3.79 0.47 3.48 0.60 3.37* 0.041 (1>3),(2>3) 

3 
ดา้นการมสีว่นร่วมของ
ชุมชน 

4.01 0.37 3.89 0.61 3.55 0.65 3.24* 
 

0.046 (1>3),(2>3) 

4 
ดา้นการนิเทศตดิตามและ
รายงานผล 

4.04 0.43 3.94 0.63 3.49 0.73 4.23* 0.019 (1>3),(2>3) 

  รวม 3.98 0.37 3.88 0.52 3.48 0.60 4.88* 0.011 (1>3),(2>3) 
 

 
จากตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดั

อุตรดติถ์จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ในภาพรวมและรายด้าน พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั 
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ที ่.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่าผู้ทีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 10 ปีและผูท้ี่มปีระสบการณ์ 10-20 ปีจะมคีวามคดิ
เหน็ต่อการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงูกว่า ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 20 ปีขึน้ไป  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
1. ผลการศกึษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ พบว่า

ภาพรวมของการศกึษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ อยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่า ด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านการนิเทศตดิตามและรายงานผล ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคญัของการนิเทศติดตามและรายงานผลที่มีต่อการด าเนินงาน แก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษามีการจดัท า
แผนปฏิบตัิการในการนิเทศติดตามและรายงานผลร่วมกบัคณะครู ส่งเสรมิให้ผู้นิเทศและผู้รบัการนิเทศมคีวามรู้
ความสามารถด าเนินการนิเทศได้ตามภารกจิงาน จงึท าใหก้ารนิเทศตดิตามและรายงานผล สงักดัส านกังาน กศน.
จงัหวดัอุตรดิตถ์อยู่ใน ระดบัมาก ตามบทบาทหน้าที่ของหวัหน้า กศน.ต าบล ได้แก่การบรหิารจดัการ การจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการนิเทศติดตามและรายงานผลซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อุทยัรตัน์ แสงพระจนัทร์ และอดุลย์ วงัศรคีณู [4] ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่องการศกึษาสภาพและแนวทางการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดักลุ่ม 5  
ขุนศกึ ผลการศกึษาพบว่า สภาพการด าเนินการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั กลุ่ม 5 ขุนศกึ โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบั
งานวจิยัของนนัธดิา ปินดาวงศ ์[5] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การศกึษาการด าเนินงานจดัการศกึษาของศูนยก์ารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต าบล จงัหวดัล าปาง ผลการศกึษาพบว่า การด าเนินการพฒันาการสร้าง
ทางเลอืกและรปูแบบการนิเทศทีห่ลากหลาย สามารถด าเนินการนิเทศได้ตามภารกจิงานทัง้โดยภาพรวมดา้นการ
นิเทศตดิตามและรายงานผลอยู่ในระดบัมากเช่นกนั  

2. ผลการเปรยีบเทียบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์  
จ าแนกตามระดบัการศกึษาและประสบการณ์การท างาน 
      2.1 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักัดส านักงาน กศน.จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีเน่ืองมาจากหวัหน้า กศน.ต าบล 
สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ที่มวีุฒกิารศกึษาต่างกนั แสดงให้เห็นว่าระดบัการด าเนินงานของหวัหน้า 
กศน.ต าบลไม่สามารถจ าแนกไดด้้วยวุฒกิารศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของญาณพล พนัธ์ค า [6] ได้ท าการ
วจิยัเรื่องการศกึษาปญัหาและแนวทางแกป้ญัหาการบรหิารงานของหวัหน้าศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัต าบลในจงัหวดันครราชสมีา ผลการวิจยัพบว่า วุฒิการศกึษาของหวัหน้า กศน.ต าบลในจงัหวดั
นครราชสมีา ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
           2.2 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักัดส านักงาน กศน.จังหวัด
อุตรดติถ์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้ น้ีเน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ท างานที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ ต ่ากว่า 10 ปี หรอืประสบการณ์ 10-20 ปีและประสบการณ์ 20 ปีขึน้ไป จงึส่งผลใหค้วามคดิและการ
ปฏิบตัิแตกต่างกนัออกไป ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของญาณพล พนัธ์ค า [6] ได้ท าการวจิยัเรื่องการศกึษาปญัหา
และแนวทางแก้ปญัหาการบริหารงานของหวัหน้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัต าบล 
สงักดัส านักงานในจงัหวดันครราชสมีา ผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ์การท างานของหวัหน้า กศน.ต าบลใน
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จงัหวัดนครราชสีมาทัง้โดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของปทัมา สกุลนคร [7] ได้ท าการวจิยัเรื่องผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การด ารงต าแหน่งผู้บรหิารสถานศกึษา พบว่าภาพรวมของประสบการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 5 แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

สรปุผลการวิจยั 
การด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ ผู้วจิยัสามารถน าเสนอ

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
             1. ผลการศกึษาการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ อยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 3.79) เมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่า การนิเทศติดตามและรายงานผล  (X̅ = 3.85) การมสี่วนร่วม
ของชุมชน (X ̅= 3.84) การบรหิารจดัการ (X̅ = 3.81) และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้(X ̅= 3.73) ต่างอยู่ในระดบั
มาก ตามล าดบั 
             2. ผลการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานของหวัหน้า กศน.ต าบล สงักดัส านักงาน กศน.จงัหวดัอุตรดติถ์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าด้านการนิเทศติดตาม
และรายงานผล มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัที่ทางสถติิที่ระดบั .05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ทุกรายการ 
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บทคดัย่อ 

 แนวโน้มการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานมเีพิม่ขึ้นในกลุ่มวยัรุ่นไทย และการบรโิภคบ่อยครัง้ในระยะยาว
ส่งผลต่อการติดรสหวานและมนี ้าหนักตวัเพิม่ขึ้นน าไปสู่ภาวะน ้าหนักเกนิและอ้วนได้ การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานและปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน 
การศกึษาเป็นวจิยัเชงิส ารวจภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอย่างคอืนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก จ านวน 
346 คน ซึ่งไดจ้ากการค านวณด้วยสูตรของแดเนียล ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เกบ็รวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มค่ีาความเชื่อมัน่ 0.87   
ค่าความยากง่าย 0.33 – 0.75  และค่าอ านาจจ าแนก 0.33 – 0.75 การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถิตเิชงิพรรณนา สถิติ
อ้างองิสหสมัพนัธ์เพยีร์สนัและไคสแคว์ ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ (73.7) เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 21-23 ปี รอ้ยละ 56.6 กว่าครึ่งเลก็น้อย ก าลงัศกึษาอยู่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มคีวามรู้
เกี่ยวกบัเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 66.18 มทีศันคติเกี่ยวกบัเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัมาก 
รอ้ยละ 84.68 ปจัจยัส่วนใหญ่ดา้นสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 46.82 ดา้นวฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 
45.38 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 70.52 และพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน
อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 48.84 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ตัวแปรเหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตทิี ่0.05 กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน คอื คณะ (p<0.01) อายุ (r=-0.854, p<0.01) 
ปจัจยัด้านความรู้ (r=0.793, p<0.01) ปจัจยัด้านทศันคต ิ(r=0.141, p<0.01) ปจัจยัดา้นสงัคม (r=0.149, p<0.01)  
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (r=0.121, p<0.05)  ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (r=0.800, p<0.01)  แต่เพศ รายได้
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้น้ี ควรมกีารรณรงค์
ลดการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานในนิสติ และอาจมกีารสร้างมาตรการในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มรสหวาน
ทีม่นี ้าตาลสูงโดยอาจปรบัปรุงปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ช่องทางการจ าหน่ายใหห้าซือ้ได้ยากและ
มรีาคาสงูขึน้ 
 
ค าส าคญั: เครื่องดื่มรสหวาน  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ความรู ้ ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 Currently, The compound drinks consumption trend among teenagers is increasing in Thailand. 
The long- term soft drink intake often results in the addiction of sugary drinks and weight gain,- leading to 
over nutrition.  The objective of this study was to study the behavior of soft drink consumption and factors 
related to soft drink consumption behavior among student in a university in the eastern region.  The  
cross- sectional survey was performed by collecting the data, using a muti- stage sampling method and 
online questionnaires. The questionnaires were tested the quality by analysis of  content validity ,reliability 
(0.87),difficulty(0.33 – 0.75) and discrimination (0.33 – 0.75). Three-thousand forty-six students were 
included in this study.  Data were analyzed by using descriptive and analytical- statistics.  The association 
and correlation among each parameter were examined by Chi- square and Pearson’ s correlation, 
respectively. The results showed that  73.7% was female, 56.6% was aged between 21-23 years. Most of 
them were studying in the group Faculty of Humanities and Social Sciences approximately fifty- three 
percent. The knowledge of student in soft drinks issues was in the moderate level (66.18%). The attitude 
of student in soft drinks issues was in the high level ( 84.68%). Most of student (46.82%) had the social 
factors at a medium level. Most of student had the cultural factors at a high level (45.38%.) Most of student 
had the marketing mix factors  at a high level (70.52%). And the consumption behavior among student on 
soft drinks was at a moderate level ( 48. 84%) . The drinking behavior significantly related with faculty ( p 
<0.01) age (r = -0.854, p <0.01) knowledge factors (r = 0.793, p <0.01) attitude factors (r = 0.141, p <0.01) 
social factors (r = 0.149 , p <0.01) cultural factors (r = 0.121, p <0.05) marketing mix factors (r = 0.800, p 
<0. 01) .However, sex and income were not correlated with soft drink consumption behavior. The result 
suggested that an appropriated campaign to reduce soft drink consumption in the students might be focus 
on increasing the price and reducing the retail shops to avoid the addictive sugar consumers. 
 
Keywords : soft drinks, consumption behavior, knowledge, marketing mix 
 
บทน า 
 เน่ืองจากประเทศไทยมสีภาพภูมอิากาศรอ้นชื้น จงึท าใหอุ้ณหภูมโิดยเฉลีย่ของประเทศไทยในช่วงฤดรู้อน
สงูถึง 32-34 องศาเซลเซยีส ซึง่นบัว่าเป็นปจัจยัส าคญัที่ช่วยสนบัสนุนใหย้อดขายสนิค้าที่ใช้คลายรอ้นประเภทต่างๆ 
มอีตัราการเจรญิเตบิโตสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องดื่มทีช่่วยดบักระหาย คลายรอ้นอย่างเครื่องดื่มรสหวานทีไ่ดร้บั
ความนิยมจากประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั เพราะนอกจากจะช่วยคลายร้อน และเพิม่ความสดชื่นได้ดแีลว้ ยงัมรีาคาถูก 
และสามารถหาซือ้ไดง้่าย [1] 
 จากรายงานสถานการณ์พฤตกิรรมสุขภาพของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2557 พบว่าประชากรมี
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น ้าอดัลม น ้าผลไม้ส าเรจ็รปู น ้าหวาน ชานม กาแฟ จ านวน 5-6 วนัต่อ
สปัดาหร์้อยละ 41.4 และดื่มทุกวนัรอ้ยละ 27.7 [2] โดยน ้าอดัลมชนิด น ้าด ากระป๋อง 325 มลิลลิติร มนี ้าตาล  8 ช้อน
ชา น ้าอดัลม น ้าส ีและน ้าใสกระป๋อง 325 มลิลลิติร มนี ้าตาล 10 ช้อนชา ชาเขยีวน ้าผึ้งมะนาวขวด 500 มลิลลิติร มี
น ้าตาล 12 ชอ้นชาเครื่องดื่มสมุนไพร 380 มลิลลิติร มนี ้าตาล 10 ชอ้นชา กาแฟสดและชาชงแก้วขนาดกลาง มนี ้าตาล
9-10 ชอ้นชา ซึ่งปรมิาณน ้าตาลทีค่นเราควรไดร้บัไม่เกนิวนัละ 6 ชอ้นชา และหากเราบรโิภคน ้าตาลเกนิความต้องการ
ของร่างกาย มผีลเสยีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ท าให้ฟนัผุ ได้รบัพลงังานเกนิความต้องการของร่างกาย น าไปสู่
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ภาวะน ้าหนักเกนิหรอืโรคอ้วน และเมื่อไดร้บัน ้าตาลปรมิาณสูงต่อเน่ืองกจ็ะท าใหต้บัอ่อนต้องท างานอย่างหนกัในการ
ผลติฮอรโ์มนอนิซลูนิ หรอืฮอรโ์มนอนิซูลนิไม่สามารถท างานไดอ้ย่างทีค่วรจะเป็นก่อใหเ้กดิโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ
เสี่ยงกบัโรคแทรกซ้อน เช่น จอตาเสื่อม ไตวาย แผลเรื้อรงัจากเบาหวานตามมา นอกจากน้ีปรมิาณน ้าตาลทีม่ากเกนิ
เมื่อถูกดดูซมึเขา้สู่เสน้เลอืดจะท าใหเ้สน้เลอืดเกดิความเสยีหายซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด
ซึ่งเป็นโรคที่ท าให้มีโอกาสเสยีชวีติสูงที่สุด [3] จากการสงัเกตพบว่า บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัมีร้านค้าที่ขาย
เครื่องดื่มรสหวานเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านกาแฟ คาเฟ่หรอืร้านสะดวกซือ้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ซึ่ง
เป็นการเพิม่โอกาสในการเขา้ถึงการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ประกอบกบัค่านิยมในหมู่วยัรุ่นที่มกัจะเลอืกรา้นกาแฟ
หรอืคาเฟ่ที่เปิด 24 ชัว่โมง เป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรค ์ท างานและอ่านหนังสอื นอกจากน้ียงัมปีจัจยัอื่น ๆ ที่ช่วยเพิม่
การบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานของกลุ่มวยัรุ่น 
 จากทฤษฎี S-R  Theory (Stimulus - Response Theory) ของ  Kotler (1997) กล่าวว่า เหตุจูงใจที่ท าให้
เกดิการซือ้ผลติภณัฑ ์เริม่ต้นมาจากสิง่กระตุ้น (Stimulus) คอื ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ทีท่ าให้เกดิความต้องการ (Buyer’s black box) ซึง่ความต้องการของผูซ้ื้อ 
จะได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้ และกระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ 1.ปจัจยัดา้นส่วนบุคคล 2.ปจัจยัดา้นความรู ้3.
ปจัจยัดา้นทศันคต ิ4.ปจัจยัดา้นสงัคม 5.ปจัจยัด้านวฒันธรรม แล้วท าใหเ้กดิผลการตอบสนอง (Response) [4] ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานในนิสติมหาวทิยาลยั
แหง่หน่ึงในภาคตะวนัออก เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานของนิสติ และเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน
การวางแผนและปรบัเปลีย่นการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานในนิสติ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานในนิสติมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัด้านความรู้ ปจัจยัด้านทศันคติ ปจัจยัด้าน
สงัคม ปจัจยัวฒันธรรม และปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานในนิสิต
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชงิส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research) ประชากรคือ
นิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 ,351 คน กลุ่มตัวอย่างคือนิสิต
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก จ านวน 346 คน ค านวณด้วยสตูรของแดเนียล และใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน ได้แก่ ข ัน้ตอนที่ 1 สุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามสดัส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละคณะ โดยใช้
คณะเป็นชัน้ และขัน้ตอนที่ 2 เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติทีใ่ห้ความร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามกบัผู้วจิยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออก เป็น  
7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปจัจยัดา้นความรู ้ส่วนที่ 3 ปจัจยัด้านทศันคติ ส่วนที ่4 ปจัจยั
ดา้นสงัคม ส่วนที่ 5 ปจัจยัด้านวฒันธรรม ส่วนที่ 6 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และส่วนที ่7 พฤตกิรรม
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน และมกีารพิทกัษ์สิทธิก์ลุ่มตวัอย่าง โดยในการศกึษาครัง้น้ี ผู้ว ิจยัได้เขียนชี้แจ้ง
รายละเอียดการศึกษาในแบบสอบถาม แจ้งว ัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่ว มมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยชี้แจ้งสทิธิข์องผู้ตอบแบบสอบถามสามารถหยุดตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วน
บุคคลจะไม่ถูกเปิดเผย โดยผู้วจิยัจะน าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้ การให้ข้อมูลใดๆ  
จงึไม่มผีลกระทบกบัตวัผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด ความตรงเชงิเน้ือหาของแบบสอบถามผ่านการตรวจแกไ้ข
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โดย ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ จ านวน 3 ท่าน แบบสอบถามทีผ่่านการแกไ้ขแลว้ถูกน าไปทดลองใช้
กบันักศกึษาในมหาวทิยาลยัใกล้เคยีงเพื่อทดสอบคุณภาพดา้นอื่น ๆ พบว่าขอ้ค าถามดา้นความรู้น ามค่ีาความยาก
ง่ายระหว่าง 0.33 – 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.33- 0.87 ส่วนขอ้ค าถามดา้นทศันคต ิดา้นสงัคม วฒันธรรม 
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานมค่ีาความเชื่อมัน่ซึ่งวเิคราะหโ์ดยการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค มค่ีา 0.87 ผลการศกึษาน้ีวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสงูสุด และสถิติ
อ้างองิสหสมัพนัธเ์พยีรส์นัและไคสแคว ์
 
ผลการวิจยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 73.7 มอีายุระหว่าง 21-23 ปี รอ้ยละ 
56.6  ก าลงัศกึษาอยู่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 52.3 และมรีายได้น้อยกว่า 10,000 บาท  
รอ้ยละ 81.2 
 ปัจจยัด้านความรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัน้อย รอ้ย
ละ 66.18 โดยตอบถูกมากทีสุ่ดในเรื่อง เครื่องดื่มรสหวานใหพ้ลงังานแก่ร่างกายค่อนขา้งสูง รอ้ยละ 64.7 และตอบ
ผดิมากทีสุ่ดในเรื่อง เครื่องดื่มรสหวาน หมายถงึ เครื่องดื่มทีม่นี ้าตาลกลโูคสเป็นส่วนประกอบ รอ้ยละ 58.4. รองลงมา 
คอืควรบรโิภคน ้าตาลไม่เกนิ 6 ชอ้นชาต่อมื้อ ร้อยละ 49.7 และเครื่องดื่มรสหวานสตูรน ้าตาล 0% คอืเครื่องดื่มทีไ่ม่มี
น ้าตาลรอ้ยละ 49.4 
 ปัจจยัด้านทศันคติ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มทีศันคติเกี่ยวกบัเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัมาก 
รอ้ยละ 84.68 โดยมทีศันคติเกีย่วกบัเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัเหน็ด้วยและเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในเรื่อง คดิว่าการ
ดื่มเครื่องดื่มรสหวานท าให้รูส้กึสดชื่น/แกก้ระหาย ร้อยละ 87.3 รองลงมา คอื คดิว่าการดื่มเครื่องดื่มรสหวานท าให้
มแีรงในการท ากจิกรรมต่างๆ รอ้ยละ 82.1 และเครื่องดื่มรสหวานมรีสชาตอิร่อยรอ้ยละ 79.2 
 ปัจจยัด้านสงัคม พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 46.82 ให้ความเหน็ว่าปจัจยัด้านสงัคมที่มอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรอ้ยละ 72.9 โดยตอบว่า เพื่อน /คนรอบขา้งมอีทิธพิล
ต่อท่านในการบรโิภคเลอืกดื่มรสหวานมากหรอืมากที่สุด ร้อยละ 72.9 รองลงมาคอื สื่อ โฆษณามอีิทธพิลต่อท่านใน
การบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน เช่น มโีปรโมชัน่ลดราคา มขีองแถม รอ้ยละ 69.6 
 ปัจจยัด้านวฒันธรรม พบว่า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมมเีพยีงเรื่องเดยีว คอื ค่านิยม ซึง่กลุ่มตวัอย่างตอบว่า
เหน็ดว้ยมากหรอืมากทีสุ่ดในเรื่อง ท่านมกับรโิภคเครื่องดื่มรสหวานเพื่อสุขภาพ เช่น น ้าผกั น ้าผลไม้ รอ้ยละ 61.6 
รองลงมา คอื บรโิภคเครื่องดื่มรสหวานเพื่อถ่ายภาพแชรท์างสื่อออนไลน์ เช่น Facebook /Instagram/Twitter  รอ้ย
ละ 49.2 
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสี่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดบัมาก ร้อยละ 70.52 และปจัจยัทัง้ 4 ด้านมีอิทธิพลต่อการบริโภคอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์คอื มกับรโิภคเครื่องดื่มรสหวานทีม่ชีื่อเสยีงยีห่อ้ รอ้ยละ 64.4 ดา้นราคา คอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.3 ด้านช่องทางการจ าหน่าย คอื สถานที่จดัจ าหน่ายหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 87.9 และด้านการส่งเสริม
การตลาด คอื ท่านบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานเมื่อมโีปรโมชัน่ลดราคารอ้ยละ 72 
 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมรสหวาน พบว่ากลุ่มตวัมกีารบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานเกอืบครึง่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 48.84  โดยใน 1 สปัดาห์ ปฏิบตัิเป็นประจ าหรอืบ่อยครัง้ในการบรโิภคเครื่องดื่มประเภท
ชา เช่น ชามะนาว ชาเยน็ ชานมเย็น ชาเขยีวเยน็ ชาเขียวบรรจุขวด ชานมไข่มุก ร้อยละ 63.4 รองลงมา คือ 
เครื่องดื่มประเภทน ้าอัดลม ร้อยละ 62.8 และปฏิบตัินาน ๆ ครัง้หรอืไม่เคยปฏิบตัิติเลยในการบรโิภคเครื่องดื่ม
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ประเภทกาแฟ เช่น กาแฟเยน็ ลาเต้เยน็ คาปูชโิน่เยน็ ร้อยละ 28.3 โดยช่วงโอกาสที่บรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน 
ปฏิบัติเป็นประจ าหรือบ่อยครัง้ คือ ดื่มเมื่อไปงานเลี้ยง/สงัสรรค์ ร้อยละ 6 6.8 รองลงมาคือ ดื่มเป็นปกติใน
ชวีติประจ าวนัรอ้ยละ 63.4 
 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมรสหวาน 
 จากการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัด้านความรู ้ปจัจยัดา้นทศันคติ ปจัจยัดา้น
สงัคม ปจัจยัดา้นวฒันธรรม และปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานพบว่า 
ตวัแปรต้นที่ศกึษาเกอืบทุกตวัแปรมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติยิกเวน้เพศ และรายไดต่้อเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ดงัแสดงในตาราง
ที ่1 และตารางที ่2 
ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่าง เพศ คณะ กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

(n = 346) 

ระดบัพฤติกรรม  
X2 

 
P -

value 
มาก ปานกลาง พอใช้ 

n % n % n % 
เพศ 
         ชาย 
         หญงิ 
คณะ 
         วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
         มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
         วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
39 
119 

 
23 
76 
59 

 
 
 

 
42.9 
46.7 

 
34.8 
42.0 
59.6 

 
43 
126 

 
37 
99 
33 

 
47.3 
49.4 

 
56.1 
54.7 
33.3 

 
9 
10 
 
6 
6 
7 

 
9.9 
3.9 
 

9.1 
3.3 
7.1 

4.628 
 
 

16.851* 

0.099 
 
 

0.002 

หมายเหตุ ** p < 0.01, * p < 0.05         
 
ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายุ รายไดต่้อเดอืน ความรู ้ทศันคต ิสงัคม วฒันธรรม และสว่นประสมทาง
การตลาดกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน 

พฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องด่ืมรสหวาน 

r p-value ความสมัพนัธ์ 

อายุ 
รายไดต่้อเดอืน 
ปจัจยัดา้นความรู้ 
ปจัจยัดา้นทศันคติ 
ปจัจยัดา้นสงัคม 
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม 
ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

-0.854** 
0.053 
0.793** 
0.141** 
0.149** 
0.121* 
0.800** 

0.000 
0.329 
0.000 
0.008 
0.005 
0.025 
0.000 

มคีวามสมัพนัธใ์นทางลบ 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก 

หมายเหตุ ** p < 0.01, * p < 0.05 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ รายได้ต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของธิดาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557) [5] ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่องทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะ แตกต่างกนัอย่างมนีัย
ยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบว่า คณะ อายุ มีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวาน โดยคณะมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา 
แก้วชอุ่ม (2552) [6] ที่ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารขยะของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดั
นครปฐม :กรณีศกึษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัศลิปากร พบว่าช่วงอายุ ชัน้ปีการศกึษา คณะ
วชิา มหาวทิยาลยั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ความพอเพยีงของรายได ้และภูมลิ าเนา ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมบรโิภค
อาหารขยะไม่แตกต่างกนั และอายุมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวความคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) [7] กล่าวว่าอายุเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวามคดิและ
พฤติกรรมเหมอืนหรอืแตกต่างกนัไปตามแต่ละช่วงของอายุ และสอดคล้องงานวจิยัของธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร 
(2557) [5] พบว่า ผู้บริโภคที่อายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะแตกต่างกนัอย่างมนีัยยะ
ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ปัจจยัด้านความรู้ Bloom (1956) [8] กล่าวถึงความรู้ว่าเป็นปจัจยัพื้นฐานที่ท าให้เกดิกระบวนการทาง
สมองในการพฒันาสติปญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการรบัรู้การจ าข้อเทจ็จรงิต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตดัสนิใจแล้ว
น าไปสู่การปฏิบตัิในที่สุด ผู้ที่มีความรู้ดีจึงควรจะมีพฤติกรรมที่ดีตามมา ผลการศึกษาในครัง้น้ีพบว่าความรู้มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r=0.793, p<0.01) นัน่
หมายความว่า ยิ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้มากกจ็ะยิ่งพบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานมากด้วย
เช่นเดยีวกนั ไม่สอดคล้องกบัอีกหลายๆ งานวจิยัซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอืไม่พบความสมัพนัธ์
ระหว่างความรู้กบัการปฏิบตัิ หรอืพบความสมัพนัธ์ในเชงิบวกอย่างตรงไปตรงมาระหว่างความรู้กบัการปฏิบตัิ 
กล่าวคอืในกลุ่มที่มคีวามรู้ดกีม็กัพบว่ามพีฤติกรรมดดี้วย ตวัอย่างเช่น งานวจิยัของทศันา ศริโิชติ (2555) [9] ที่
พบว่า ความรู้เกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารของนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่าใน
ทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (r=.16) กล่าวคอื 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารด ีมกัมพีฤติกรรมเกี่ยวกบัการบรโิภค
อาหารทีด่ดีว้ย  และผลการศกึษาน้ีนอกจากไม่สอดคล้องกบังานวจิยัก่อนหน้าน้ีแลว้ ดเูหมอืนว่ายงัจะเป็นไปในทศิ
ทางตรงข้ามกบัแนวคดิของ Bloom ทีก่ล่าวมาขา้งต้นดว้ย แต่หากพจิารณาแนวคดิของ Bloom โดยละเอียดจะเหน็
ว่า Bloom กล่าวถึงความรูท้ี่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิเอาไว้ถงึ 12 ประเภท ทัง้ความรู้ทีเ่ฉพาะเจาะจง และความรู้
ในเชิงกว้าง (specifics and universals), ความรู้ในวธิีการและกระบวนการ(methods and processes) , รวมทัง้
ความรู้ในเรื่องรูปแบบ โครงสร้าง และอื่น ( pattern, structure, and others) การที่กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาไม่ได้มี
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานสอดคล้องกบัความรู้ที่มนีัน้ อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคนที่แม้มี
ความรูด้ ีแต่ไม่ครบถ้วนเท่าทีจ่ าเป็นจงึไม่เพยีงพอที่จะตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมทีด่ไีด้ หรอือาจเป็นเพราะยงัมตีวั
แปรแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และพฤติกรรม ซึ่งไม่ได้ท าการศึกษาในครัง้น้ีที่เป็นเหตุให้เกิด
ความสมัพนัธด์งักล่าวขึน้ 

 ปัจจยัด้านทศันคติ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านทศันคติมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติกบัพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวาน (r=0.141, p<0.01) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schwartz, 
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1975 อ้างถึงในทศันา ศริโิชติ (2555) [9] โดยได้จดัความสมัพนัธ์ของ ความรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรม คอืทศันคติ
เป็นตวักลางท าให้เกดิความรู้และการปฏิบตัิ ดงันัน้ ความรู้และทศันคติมคีวามสมัพนัธ์และท าให้เกดิพฤติกรรม
ตามมา และสอดคล้องกบัการศึกษาของสุวรรณนา เชียงขุนทดและคณะ (2556) [10] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ความรู้และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของประชาชนในเขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ พบว่าทศันคติต่อการบรโิภค
อาหารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ปัจจยัด้านสงัคม ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัด้านสงัคมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ( r=0.149, p<0.01)  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Walters 
(1978) อ้างองิใน กติตศิกัดิ ์อนิทรสาร(2557) [11] ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะทางสงัคมเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ า
วนัและมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภค ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั บทบาททาง
สงัคม และสถานภาพของผู้ซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศธิร สุภวรรณ (2553) [12] ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (beauty drink)  ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านสงัคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงทางตรง กลุ่มอ้างอิงทางอ้อมมีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ปัจจยัด้านวฒันธรรม ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (r=0.121, p<0.05) สอดคล้องกบัแนวคดิของ Kornblum 
(1988) อ้างอิงใน กติติศกัดิ ์อินทรสาร(2557) [11] ที่กล่าวว่า ปจัจยัวฒันธรรมเป็นเครื่องผูกพนับุคคลในกลุ่มไว้
ดว้ยกนั บุคคลจะเรยีนรูว้ฒันธรรมของตนเองภายใต้กระบวนการทางสงัคม วฒันธรรมเป็นสิง่ก าหนดความต้องการ
และพฤตกิรรมของบุคคล  
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (r=0.800, 
p<0.01) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร์ ฟิลลปิ (2546) อ้างอิงใน ศุภณฐั ลฬีหาวงศ ์(2557) [13] กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ผู้ขายจะผสมผสานเครื่องมือเหล่าน้ีให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้แก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อใหม้อีิทธพิลโน้มน้าวความ
ต้องการผลติภณัฑข์องผู้บรโิภค และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภษร ไชยชนะ (2556) [1] ทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าอดัลมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง พบว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคน ้าอดัลมทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมรสหวาน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเกอืบครึ่งมพีฤติกรรม
การบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของทศันา ศิรโิชติ (2555) [9] พบว่า
นกัศกึษามพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และจากการสงัเกตพบว่า บรเิวณโดยรอบ
มหาวทิยาลยัมรีา้นคา้และบรกิารทีจ่ าหน่ายเครื่องดื่มรสหวานเป็นจ านวนมากทัง้ร้านกาแฟ คาเฟ่หรอืรา้นสะดวก
ซือ้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ท าให้การเขา้ถงึเครื่องดื่มรสหวานเป็นไปไดง้่าย สะดวกและเพิม่โอกาสใน
การบรโิภค 
 
สรปุผลการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานอยู่ในระดับปานกลาง  มกับริโภค
เครื่องดื่มประเภทชา เช่น ชามะนาว ชาเยน็ ชานมเยน็ ชาเขยีวเยน็ ชาเขยีวบรรจุขวด ชานมไข่มุก รองลงมา คอื 
เครื่องดื่มประเภทน ้าอดัลม และช่วงโอกาสที่บรโิภค คอื บรโิภคเมื่อไปงานเลี้ยง/สงัสรรค ์รองลงมาคอื บรโิภคเป็น
ปกตใินชวีติประจ าวนั 
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 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัอายุ  (r = -0.854, 
p<0.01) ความรู ้(r = 0.793, p<0.01) ทศันคต ิ(r = 0.141, p<0.01) สงัคม (r = 0.149, p<0.01)  วฒันธรรม (r = 0.121, 
p<0.05) และส่วนประสมทางการตลาด (r=0.800, p<0.01)  
 ดงันัน้ การรณรงคล์ดการบรโิภคเครื่องดื่มรสหวานควรควบคุมมาตรการทางการตลาดของผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะในด้านช่องทางการจ าหน่ายและราคาซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาด 2 ประการที่กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ว่ามอีทิธพิลในระดบัสงู 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างานของผู้บริหารสถานศึกษา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 
ขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว ด้านจงัหวดัเลย จ านวน 104 คน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา 
ขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว ด้านจงัหวดัเลย จ านวน 86 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ  
เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ม ี5 ระดบั ผลการหาค่า IOC ไดค่้า IOC เท่ากบั 1.00 
และมคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.95 วเิคราะห์ข้อมูลด้วย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  
และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ ผลการวจิยั
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากที่สุด และผลการ
เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดั
เลย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในเขตชายแดนไทย-ลาว ด้านจังหวัดเลย เมื่อ จ าแนกตามเพศของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานของผู้บริหารสถานศึกษา  
พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ชายแดนไทย-ลาว 
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Abstract 
 The purpose for this research is to study and compare the transformational leadership of school 
administrators of Basic Education in Thai - Laos border area, Loei Province. According to the opinion by 
the school administrators classified by gender of school administrators and work experience of school 
administrators. The sample consisted was administrators of Basic Education in Thai - Laos border area, 
Loei Province 86 person by using Krejcie & Morgan formula and identified using stratified random sampling 
of school administrator as per the proportion in each district. The researcher used Rating scale comprising 
of 5 levels. The result of data analysis from IOC finding is 1.00 and confidence is at 0.95.  The data was 
analyzed by means, standard deviation, t-test (independent samples) and one-way ANOVA. And tested 
the differences between groups by Scheffe’s Method. The result was as follows: 1) The overall findings of 
transformational leadership of school administrators of Basic Education in Thai - Laos border area, Loei 
Province according to school administrator opinion was at highest level. 2) The comparison of leadership 
of school administrators of Basic Education in Thai - Laos border area, Loei Province according to school 
administrator opinion classified by gender were difference statistically significant at .05 level when classified 
by work experiences were not difference. 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrators, School Administrators in Basic Education, 
Thai-Laos Border Area 
 

บทน า 
วสิยัทศัน์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยทุกคนไดร้บัการศกึษา

และเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ ด ารงชวีิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ซึง่มวีตุัประสงคข์องการจดัการศกึษา 4 ประการ คอื เพื่อพฒันาระบบ
และกระบวนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพและมปีระสทิธภิาพ เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมอืงด ีมคุีณลกัษณะ
ทกัษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาตแิละยุทธศาสตรช์าต ิเพื่อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม รูร้กัสามคัค ี
และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และเพื่อน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกบัดกัประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล ้าภาย ในประเทศลดลง [1] ซึ่งจาก
วสิยัทศัน์ที่กล่าวมานัน้ เป็นการมุ่งให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตนเองอย่างแท้จรงิ ให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที ่21   
 ผู้บรหิารสถานศกึษาถือเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษาและวสิยัทศัน์ของ
แผนการศกึษาแห่งชาตไิปสู่การปฏบิตั ิจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องช่วยกระตุ้นและวางแผนใหค้รใูนสถานศกึษาเกดิความคดิ
ใหม่ๆ และให้ความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ให้การเปลี่ยนแปลงนัน้บรรลุผล นัน่คือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรตัตกิรณ์ จงวศิาล [2] ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง เป็นกระบวนการที่ผูน้ ามอีิทธพิล 
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า ความพยายาม  
ที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดบัที่สูงขึ้นและศกัยภาพมากขึ้น ท าให้เกดิการ
ตระหนักรู้ในภารกจิและวสิยัทศัน์ของกลุ่มและขององค์การ จูงใจใหผู้้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกนิกว่าความ
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สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององคก์ารและสงัคมซึง่กระบวนการทีผู่น้ ามอีิทธพิลต่อผูร้่วมงานหรอืผู้
ตามน้ีจะกระท าโดยผ่านองคป์ระกอบพฤตกิรรมเฉพาะ 4 ประการ  และจากปญัหาการจดัการศกึษาในแต่ละพื้นที่
ของไทยยงัไม่สามารถทีจ่ะแกป้ญัหาความเหลื่อมล ้าได ้โดยเฉพาะสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ด้านจงัหวดัเลย เน่ืองจากปญัหาความขาดแคลนยงัมอียู่มาก ถ้ามองการบริหารงานทัง้ 4 ฝ่าย โรงเรยีนที่อยู่ใน
เมอืงกบัโรงเรยีนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรอืถิ่นทุรกนัดารยงัมคีวามแตกต่างอยู่มาก โดยเฉพาะดา้นการบรหิารงาน
วชิาการ เหตุมากจากนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกนัดาร การได้รบัโอกาสทางการศึกษามีความเหลื่อมล ้าจากเด็ก  
ในเมอืง และปญัหาการขาดแคลนครูทีม่คีวามรู้ความสามารถเฉพาะทาง [3] ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีนับเป็นอุปสรรคต่อ
การจดัการศกึษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย จากปญัหาดงัที่กล่าวมา
ข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า การบรหิารสถานศกึษายงัมปีญัหาอีกมาก ซึ่งต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจัดการ และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จ จึงจ าเ ป็นต้องมีทักษะ ความรู้   
และความสามารถในด้านต่างๆ อย่างมืออาชีพ ผู้วิจ ัยจึงมุ่งศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย การวจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ในการท าใหท้ราบ
ภาพรวมภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็
ของผู้บริหารสถานศึกษาและได้ข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ในเขตชายแดนไทย-ลาว ดา้นจงัหวดัเลย น าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาผูบ้รหิารในสถานศกึษาใหม้ภีาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดน 
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารสถานศกึษา จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ต่างๆ  
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตชายแดนไทย -ลาว ด้านจงัหวัดเลย จ านวน 104 คน  
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว ด้านจงัหวดัเลย จ านวน 86 คน  
ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของผูบ้รหิารสถานศกึษาในแต่ละอ าเภอ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร
สถานศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
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 ตอนที่ 2 ถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  
ม ี5 ระดบั จ านวน 31 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ได้แก่ ดา้นการมอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ ด้านการค านึงถงึความ
เป็นปจัเจกบุคคล ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย   
 2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ จากนัน้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์
เฉพาะและข้อค าถาม เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) และหาดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบสอบถาม 
 6. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index) และเลอืกข้อที่มค่ีา 
IOC ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ผลการหาค่า IOC คอื 1.00 
 7. น าเสนอแบบสอบถามปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ ( try-out) 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้น้ี  
ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.95 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ใน เขต
ชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าหนงัสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผู้ว ิจยัส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขต
ชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมูล โดยด าเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 3. เป้าหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 86 ฉบบั ไดร้บัคนื จ านวน 86 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
           1. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ 
           2. ขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา วเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           3. เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
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        3.1 เปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศของผู้บริหารสถานศึกษา 
วเิคราะหด์ว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test Independent Samples) 
  3.2 เปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บรหิาร
สถานศกึษา วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ดว้ยวธิกีารของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     เพศของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า เพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44 และผู้หญิง  
จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.56  
    ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บรหิารสถานศกึษา พบว่า ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 13.95 ประสบการณ์ต่างๆ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 1 – 5 ปี จ านวน 
10 คน คดิเป็นร้อยละ 11.63 และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า 5 ปี จ านวน 64 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 74.42 
 2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     ผลการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา น าเสนอผลการศกึษา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขอ้ ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง X̅  S.D.   ระดบั 

1 ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 4.66 0.30  มากทีสุ่ด 

2 ดา้นการค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 4.61 0.37  มากทีสุ่ด 

3 ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา   4.51 0.44  มากทีสุ่ด 

4 ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ   4.61 0.40  มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.60 0.34  มากท่ีสดุ 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขต
ชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด           
(X̅ = 4.60) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีภาวะผู้น าสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (X̅ = 4.66) รองลงมา ไดแ้ก่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลและด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  
(X̅ = 4.61) และดา้นทีม่ภีาวะผูน้ าทีม่อีนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา (X̅ = 4.51)      
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 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในเขต
ชายแดนไทย-ลาวด้านจังหวดัเลย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.1 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาว 
ดา้นจงัหวดัเลย จ าแนกตามเพศของผูบ้รหิารสถานศกึษา น าเสนอผลการเปรยีบเทยีบ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาว 
ดา้นจงัหวดัเลย จ าแนกตามเพศของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขอ้ ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
ชาย 
(n=58) 

หญงิ 
  (n=28) t - test sig 

X̅  S.D. X̅  S.D. 
1 ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 4.62 0.30 4.76 0.30 2.08 * 0.04 

2 ดา้นการค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 4.76 0.30 4.56 0.37 1.55 0.12 

3 ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา   4.56 0.37 4.69 0.35 2.33 * 0.02 

4 ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ   4.69 0.35 4.44 0.43 2.86 * 0.01 

 รวมเฉลีย่ 4.44 0.43 4.67 0.41 2.47 * 0.02 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    

  
 จากตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดน
ไทย-ลาว ด้านจงัหวดัเลย จ าแนกตามเพศของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในภาพรวมพบว่า มคีวามแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษา ดา้นการมอีิทธพิล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปญัญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
     3.2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาว 
ดา้นจงัหวดัเลย จ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาว 
ดา้นจงัหวดัเลย จ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขอ้ รายการ 
ต ่ากว่า 1 ปี 
(n = 12) 

1 – 5 ปี 
(n = 10) 

มากกว่า 5 ปี 
(n = 64) F - test P 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมี

อุดมการณ์ 
4.78 0.26 4.65 0.34 4.64 0.31 1.06 0.35 

2 ดา้นการค านึงถงึความเป็น 
ปจัเจกบุคคล 

4.65 0.34 4.64 0.31 4.66 0.30 1.39 0.26 

3 ดา้นการกระตุ้นทางปญัญา   4.64 0.31 4.66 0.30 4.76 0.36 0.31 0.74 

4 ดา้นการสรา้งแรงบนัดาล
ใจ   

4.66 0.30 4.76 0.36 4.53 0.42 0.17 0.85 

  รวมเฉล่ีย 4.76 0.36 4.53 0.42 4.59 0.36 0.42 0.66 

           
 จากตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บรหิาร
สถานศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ผลการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทัง้น้ี เน่ืองจาก
ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้ได้รบัการพฒันาตนเองสู่ความเป็นมอือาชพีอย่างต่อเน่ือง  ผู้บรหิารเข้าใจบรบิทของ
ตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งภูมปิระเทศในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา มพีื้นที่ราบลุ่ม
ระหว่างหุบเขาที่ไม่ใหญ่มากนัก บริบทของชาวจังหวัดเลยมีเอกลกัษณ์ ทัง้ว ัฒนธรรม ประเพณี และภาษา  
เมื่อผู้บริหารสถานศกึษามีความเข้าใจบรบิทเป็นอย่างด ีสามารถน าสิง่ที่เป็นเอกลกัษณ์เหล่าน้ีไปปรบัใช้ในการ
ก าหนดวสิยัทศัน์ในการบรหิารสถานศึกษาได้ด ีมกีารกระตุ้นผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เกดิความร่วมมอืเพื่อท างานให้
บรรลุวิส ัยทัศน์ เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานอย่างเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดี และมีพฤติกรรมที่ท าให้
ผู้ใต้บังคบับัญชาเกดิการยอมรบั สอดคล้องกบัแนวคิดของ Bertocci [4] ที่กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลอื่น โดยผูน้ าต้องแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นตวัอย่าง รวมถงึความเชื่อทีม่ต่ีอการบรรลุวสิยัทศัน์ใหแ้ก่
ผูต้ามในทมีหรอืองคก์ารเหน็อย่างชดัเจน และกระตุ้นให้เกดิความร่วมมอื โดยใชก้ลไกของการมปีฏิสมัพนัธใ์นการ
ท างานร่วมกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของสริริกัษ์ นกัดนตร ี[5] ทีไ่ดท้ าการศกึษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงในการบรหิารโรงเรยีนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้อย่างมอือาชพี สงักดัส านักงานเขตพื้นที่  
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 พบว่า สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบรหิารโรงเรยีนสู่การเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้อย่างมอือาชีพของผู้บริหารสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ตามมุมมองของ
ผูบ้รหิารรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

2. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา เมื่อจ าแนกตามเพศของผู้บรหิารสถานศกึษา 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากผู้บรหิารสถานศกึษาเพศชายและหญงิมลีกัษณะการ
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ปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั มมุีมมองการท างานทีแ่ตกต่างกนั และมกีารปฏบิตัตินต่อผู้ใต้บงัคบับญัชาที่แตกต่างกนั 
สอดคล้องกบังานวิจัยของศกัดิธ์ ารง เพิ่มพล [6] ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 พบว่า การเปรยีบเทยีบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยโสธร เขต 2 จ าแนกตามเพศของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาว ดา้นจงัหวดัเลย 
เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บรหิารสถานศึกษาในการท างาน ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากผู้บรหิาร
จะต้องมวีุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรแีละมีประสบการณ์ต่างๆ ของผูบ้รหิารสถานศกึษาก่อนเขา้สู่ต าแหน่ง 
ส่งผลให้ผู้บริหารในปจัจุบันรู้จกัน าหลกัการและทฤษฎีการบริหารมาใช้ปรบัปรุงแก้ไขวิธปีฏิบตัิงานของตนให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ต้บงัคบับญัชา มคีวามมุ่งมัน่และประพฤติตนเหมาะสมกบัความเป็นผูน้ า ยอมรบั
แนวคดิของผู้ร่วมงาน สามารถด าเนินภารกจิในการบรหิารงานใสถานศกึษาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
สอดคล้องกับงานวิจยัของอุมาวดี วฒันะนุกุล [7] ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั
ยะลา พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 1 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานไม่แตกต่างกนั  

 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดนไทย-ลาว
ดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อพจิารณาในแต่ละด้าน ภาวะผู้น าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี ดา้นการ
มอีิทธิพลอย่างมอุีดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการ
กระตุ้นทางปญัญา ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในเขตชายแดน
ไทย-ลาวดา้นจงัหวดัเลย ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สรุปผลไดด้งัน้ี 
      2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตามเพศของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
      2.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษา ในเขตชายแดนไทย-ลาวด้านจงัหวดัเลย 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ไม่แตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์สีป่ระการ คอื 1) ปจัจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาและ
อาชีพที่มีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 2) ปจัจยัการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 3) ปจัจยัด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลปถัวี อ าเภอมะขาม 
จงัหวดัจนัทบุร ีด้วยวิธกีารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ปจัจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.01 และปจัจยัด้านความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 
หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วนบุคคลทีไ่ด้แก่ ระดบัการศกึษา ปจัจยัดา้นการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
 
ค าส าคญั : ขยะมลูฝอยชุมชน  การคดัแยกขยะทีต่้นทาง  การจดัการขยะมลูฝอย  พฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอย 
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Abstract 

This study has four objectives which are 1)  personal factors such as gender, age, educational level 
and occupation which affect solid waste management behaviour, 2)  factors of information perception about 
solid waste management correlated with solid waste management behaviour, 3)  factors of knowledge and 
understanding about solid waste management correlated with the solid waste management behaviour of people 
in the Patthawi Subdistrict Municipality, Makham District, Chanthaburi Province.  This study uses quantitative 
research methods by using questionnaires as a tool for data collection. The research results show that people 
with different educational levels are correlated with the solid waste management behaviours are significant at 
the level of 0. 05, the factors of the information perception about the solid waste management are correlated 
with the solid waste management behaviour with statistical significance 0.01, and the factors of knowledge and 
understanding about solid waste management correlated with solid waste management behaviour with 
statistical significance 0.01 means personal factors which is educational levels, factors of information perception 
and factors of knowledge and understanding about solid waste management are factors that affect the solid 
waste management behaviour of people in the Patthawi Subdistrict Municipality, Makham District, Chanthaburi 
Province. 
 
Keywords:  Municipal solid waste, Waste separation at source, Solid Waste management, Solid Waste 
management behavior 
 
บทน า 
 จากสถติิกรมควบคุมมลพษิ ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะมูลฝอย 24.73 ลา้นตนัหรอื 67,577 ตนั
ต่อวนั ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560 มปีรมิาณขยะมูลฝอย 27.40 ล้านตนัหรอื 74,998 ตนัต่อวนัเหน็ได้ชดัว่ามขียะมูลฝอย
เพิ่มจ านวนมากขึ้น กิจกรรมที่สร้างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยได้แก่ ชุมชน ธุรกจิหรอืตลาดสด เขตสถานที่ราชการ 
สถาบนัการศกึษา อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ล้วนแต่ท าให้เกดิขยะมูลฝอยทัง้สิ้น นอกจากน้ียงัมปีรมิาณขยะมูล
ฝอยเก่าตกค้างที่ยงัไม่ถูกก าจดัอยู่เป็นจ านวนมาก สถานการณ์ปี พ.ศ. 2557, 2558, 2559 พบว่า มปีริมาณขยะมูล
ฝอยเก่าตกค้างสะสมภายในประเทศถึง 14.8, 10.46, 9.96 ล้านตนั[1]  ถงึแม้จะลดลงในแต่ละปีแต่กเ็กดิปญัหาต่างๆ 
ตามมาเพราะสถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอยยงัคงด าเนินการต่อ เพราะไม่สามารถท าลายไดห้มดหรอืทนัต่อเวลา นอกจากน้ี
ส่งผลให้เกดิผลกระทบแก่สิง่แวดล้อม อาท ิดนิที่มสีารพษิจากขยะมูลฝอยซมึลงผวิดนิไปยงัแหล่งน ้าใต้ดนิ ปนเป้ือน  
ในแหล่งน ้าใกลเ้คยีง รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรคของพาหะน าโรค ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีกลบัไปสู่ห่วงโซ่อาหาร
และเขา้สู่ร่างกาย ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและการด ารงชวีติ[2] 
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 การส ารวจเขตพืน้ที่ต าบลปถัว ีประชากรส่วนใหญ่ในต าบลประกอบอาชพีเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพชืสวน
เช่น ทุเรยีน เงาะ ลองกอง ท าให้มปีริมาณขยะเพิม่มากขึ้นทุกปี จากข้อมูลงานรกัษาความสะอาด กองสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม เทศบาลต าบลปถัว ีพบว่า ปรมิาณขยะที่เกบ็ขนได้ 5 ปีย้อนหลงัตัง้แต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2560 
จ านวน 123.39 ตัน , 539.11 ตัน , 641.43 ตัน , 700.32 ตัน และ 566.52 ตัน[3] เห็นได้ว่าปญัหาขยะมูลฝอยเป็น
ปญัหาใหญ่ที่ส ะสมและเกิดขึ้นอย่ างยาวนาน ซึ่ งการแก้ไขป ัญหาที่ผ่ านมาอาจยัง ไ ม่ ใช่การแก้ป ัญหา 
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ภาครัฐจึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
(พ.ศ. 2549-2564) โดยมกีรอบแนวคดิมาตรการลดการเกดิขยะมลูฝอยหรอืของเสยีอนัตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของ
เสียกลบัมาใช้ซ ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งก าเนิดตามหลกัการ 3ช (3Rs) ประชารฐัที่มุ่งเน้นการจดัการขยะ 
ที่ต้นทางเพื่อการจดัการที่ย ัง่ยืน ได้แก่ การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง (Reduce) การใช้ซ ้า  
น ากลบัมาใช้ใหม่อย่างคุม้ค่า (Reuse) การแปรรูปเพื่อเพิม่มลูค่าและสร้างความยัง่ยนื (Recycle) [4] ทัง้น้ีเพื่อส่งเสรมิ
การคดัแยกขยะจากต้นทาง ลดปรมิาณขยะจากครวัเรอืน แปรรูปหรอืเพิม่มูลค่าขยะมูลฝอย ส่งผลให้ปรมิาณขยะมูล
ฝอยลดลง ท าให้ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่ขา้สู่ระบบก าจดัลดลง มกีารก าจดัทีถู่กวธิเีพิม่มากขึน้ โดยส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการจดัการขยะมูลฝอยโดยสอดคล้องกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
 เทศบาลต าบลปถัวจีงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการแกป้ญัหาและต้องการน านโยบายที่สอดคล้องมาปรบัใช้
ในพื้นที่ ซึ่งในปี 2560 ได้ด าเนินโครงการที่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนคดัแยกขยะที่ต้นทาง ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระดบั
ต าบล ได้แก่ ประชาชนได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ การมีถังชุดแยกวางตามจุดบรกิาร  
การจดัการขยะอนิทรยี์มาใชใ้นพืน้ทีอ่าทเิช่น การท าปุ๋ ยหมกัเปลอืกผลไม ้การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ การท าน ้าหมกั เป็นต้น 
เมื่อถอดบทเรยีนแลว้ พบว่า การจดัการขยะอนิทรยีป์ระสบความส าเรจ็มากทีสุ่ด เพราะสามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอย
ลงได้ ดงันัน้เมื่อไดศ้กึษาและท าการวเิคราะห์ขอ้มลูขัน้ต้นแลว้ ผูว้จิยัจงึต้องการที่จะทราบถึงแนวความคดิและแนวทาง
ปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนว่ามปีจัจยัใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
ของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาและอาชพีทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัการ
ขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรม 
การจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
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 ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2562 ในเขตเทศบาลต าบลปถัว ี
อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 647 ราย กลุ่มตวัอย่างที่ใชว้จิยัครัง้น้ี ได้แก่ ประชาชนทีข่ ึ้นทะเบียนจดัเกบ็ขยะ
มลูฝอยปีงบประมาณ 2562 ในเขตเทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 240 ตวัอย่าง จากการ 
ใชว้ธิกีารเปิดตาราง Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดสุ้่มแบบหลายขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่1 ใช้วธิกีารสุ่มแบบ
มจีุดมุ่งหมายเจาะจง (Purposive Sampling) จากในเขตเทศบาลต าบลปถัวทีัง้หมด 11 หมู่บ้าน 1 เขตแผงผลไม ้ไดแ้ก่ 
หมู่ที ่1 บ้านทุง่บอน , หมู่ที ่2 บ้านปถัว ี, หมู่ที ่3 บ้านมะทาย , หมู่ที่ 4 บ้านนาไทร , หมู่ที ่5 บ้านหนองสลุด , หมู่ที ่6 
บ้านทพันคร , หมู่ที่ 7 บ้านโป่งโรงเซน็ , หมู่ที่ 8 บ้านหนิลาด , หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งด่าน , หมู่ที่ 11 บ้านอกพกพฒันา,  
หมู่ที ่12 บ้านคลองเวฬุและแผงผลไมห้มู่ที ่7 และขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random) 
คดิเฉลีย่ตามสดัส่วนของประชาชนทีข่ ึน้ทะเบยีนจดัเกบ็ขยะมลูฝอยภายในหมู่บ้าน การสุ่มตวัอย่างกลุ่มประชากรในเขต
พื้นที่ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้

ปจัจยัดา้นส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 

 
ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบั
การจดัการขยะมลูฝอย 

 

ปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การจดัการขยะมลูฝอย 

 

 
พฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปถัว ี
อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
- ดา้นการลดขยะมลูฝอย 
- ดา้นการคดัแยกขยะมลูฝอย 
- ดา้นการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย 
- ดา้นการก าจดัขยะมลูฝอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้น้ี ผู้ว ิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามชนิดเลือกตอบแบบปลายปิด  
ในลกัษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกบัด้านปจัจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาและอาชพี จ านวน 4 ขอ้ ตอนที ่2 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
การจดัการขยะมูลฝอยส่วนที่ 1 จ านวน 7 ข้อและส่วนที่ 2 มีจ านวน 4 ข้อ รวมเป็น 11 ข้อ ม ี5 ระดบั ตอนที่ 3 ข้อ
ค าถามเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยจ านวน 10 ขอ้  เป็นแบบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่และไม่ใช่ 
ตอนที ่4 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยจ านวน 13 ขอ้ ม ี3 ระดบั  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการศกึษาหนังสอื เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และ
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 240 คน โดย ขอหนังสือรบัรองจากวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู และน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มลูปจัจยัดา้นส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ค านวณแจกแจงความถี่เป็นค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปจัจัยด้านส่วนบุคคล ปจัจัยด้านการรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจดัการขยะมูลฝอย ปจัจยัด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยกบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 
มูลฝอย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์สถิติไคสแควร์(Chi-square) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจยั 

จากการวจิยั การศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีสรุปผลไดด้งัน้ี  

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปประชาชนที่ขึน้ทะเบียนใช้บรกิารจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2562 ของเขตเทศบาลต าบล

ปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีทีต่อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาและอาชพี พบว่า 
 เพศ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  
และเพศชาย 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 
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 อายุ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 
รองลงมา คอื อายุ 21-30 ปี จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 18.75 และ อายุ 41-50 ปี จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 
17.50 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา พบว่าประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศกึษาประถมศกึษาจ านวน 93 คน 
คดิเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา คอื มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 และมธัยมศกึษา
ตอนต้น จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.92 ตามล าดบั 
 อาชีพ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม จ านวน 74 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 30.83 รองลงมาคอื คา้ขาย จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.33 และนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 39 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 16.25 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ข้อมูลปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ได้แก่ ปจัจยัการรบัรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย สรุปไดด้งัน้ี 

ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมีช่องทางการรบัรู้
ข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยผ่านโทรทศัน์สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media: Facebook, Twitter, line และ 
Instagram ฯลฯ) ป้ายโฆษณาและโปสเตอร์และเจ้าหน้าที่เทศบาล/ผู้น าชุมชน/บุคคลอื่นๆ ในระดบัน้อย ประชาชนมี
ช่องทางการรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยผ่านวทิยุ แผ่นพบัในระดบัน้อยที่สุด ประชาชนมชี่องทางการ
รบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยผ่านหนังสือพิมพ์ในระดบัไม่เคยรบัรู้และประชาชนมีช่องทางการรบัรู้
ข่าวสารเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยโดยรวมอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนรบัรูข้้อมูลข่าวสารเรื่อง “การท า
ปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกัชวีภาพ เพื่อจดัการขยะอนิทรยี”์ ทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่ และ“หลกัการจดัการขยะทีต่้นทาง 3ช (3Rs) ไดแ้ก่ 
การใชน้้อยหรอืลดการใช ้การใชซ้ ้าและการแปรรูปใหม่”อยู่ในระดบัน้อย ประชาชนรบัรูข้้อมลูข่าวสารเรื่อง “การจดัการ
ขยะมลูฝอยติดเชือ้”และมกีารพดูคุยกบัผูอ้ื่นเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย ในระดบัน้อยทีสุ่ด และประชาชนรบัรูข้อ้มูล
ข่าวสารโดยรวม ในระดบัน้อย 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
จดัการขยะมลูฝอยระดบัสูง คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยระดบั 
ปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 15.83 และ ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยระดบัต ่า คดิเป็น
รอ้ยละ 0.83 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย 
 ด้านการลดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมกีารรวบรวมถุงพลาสติกเพื่อน ากลบัมาใช้อีกในระดบับางครัง้  
มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 1.20 เลอืกใช้ผลติภณัฑท์ี่สามารถน ากลบัมารไีซเคลิได ้ระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั  1.01 มกีาร
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น ากระดาษที่ใช้แลว้มาท าการใช้ซ ้าในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั  0.91 และน าถุงผ้าหรอืตะกรา้ไปตลาดในระดบั
บางครัง้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.85 ดา้นการลดขยะมลูฝอยในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่รายดา้นเท่ากบั 0.99 
 ด้านการคดัแยกขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมกีารคดัแยกขยะอนิทรยี์ ขยะรไีซเคลิและขยะทัว่ไปออกจาก
กนัในระดบัทุกครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.38 มกีารบอกกล่าวสมาชิกครอบครวัให้มีการคดัแยกขยะอยู่เสมอในระดบั
บางครัง้ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 1.22 คดัแยกขยะมลูฝอยติดเชือ้ ไม่ทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลี่ย
เท่ากบั 0.88 และดา้นการคดัแยกขยะมลูฝอยในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่รายดา้นเท่ากบั 1.16  
 ด้านการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมกีารเกบ็รวบรวมขยะรไีซเคลิ เช่น ขวดพลาสตกิ แก้ว 
กระดาษไวเ้พื่อขายหรอืบรจิาคใหเ้กดิมลูค่าในระดบัทุกครัง้ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 รวบรวมขยะทัว่ไปใส่ถุงด าก่อนทีจ่ะ
น าไปทิ้งทีถ่งัขยะที่เทศบาลจดัไว้ให้ในระดบัทุกครัง้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.40 น าขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่
มอืถือ ถ่านไฟฉาย ไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะอนัตรายของชุมชน ในระดบัไม่เคยท า มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั  0.65 และด้านการเกบ็
รวบรวมขยะมลูฝอยในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่รายดา้นเท่ากบั 1.26 
 ด้านการก าจดัขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมวีธิกี าจดัขยะทีเ่กดิจากครวัเรอืนโดยการน าไปทิ้งลงถงัขยะที่
เทศบาลจดัไวใ้หใ้นระดบัทุกครัง้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.76 ไม่โยนขยะทุกชนิดทิง้บรเิวณรอบๆ บ้าน เพราะจะท าให้เกดิผล
กระทบต่อสุขภาพอนามยัและสิง่แวดล้อมในระดบัทุกครัง้ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั  1.51 ก าจดัขยะอินทรยี์ เช่น เศษอาหาร 
เศษผกัโดยการน าไปท าปุ๋ ยหมกัหรอืน ้าหมกัชวีภาพในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.68 และดา้นการก าจดัขยะมูล
ฝอย ในระดบับางครัง้ มค่ีาเฉลีย่รายดา้นเท่ากบั 1.32 
ตารางท่ี 1 แสดงผลความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยโดยใช้สถิติ Chi-
square  

ปัจจยั 
ด้านส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 

X2 Sig 
เพศ 19.945 0.586 
อายุ 133.100 0.066 

ระดบัการศกึษา 140.848 0.025* 
อาชพี 131.021 0.084 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 1. ประชาชนทีม่เีพศ อายุและอาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอย อย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถติ ิแต่พบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอย โดยมค่ีา 
Sig. เท่ากบั 0.025 ซึ่งมค่ีาน้อยกว่า 0.05 ระดบัการศกึษาที่ต่างกนัจงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอย อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 โดยมค่ีาไคสแควรเ์ท่ากบั 140.848 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร ปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
จดัการขยะมลูฝอยกบัพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยโดยใชค่้าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั 
การจดัการขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
r Sig ระดบัความสมัพนัธ์ 

ปจัจยัดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการ
จดัการขยะมลูฝอย 

0.452** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัต ่า 

ปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
จดัการขยะมลูฝอย 

0.305** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัต ่า 

**มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 
 2. ปจัจยัด้านการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอย มค่ีา Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมค่ีาน้อยกว่า 0.01 จงึท าให้ปจัจยัด้าน
การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.452 ในระดบัความสมัพนัธต์ ่าและมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 3. ปจัจยัด้านความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการจดัการขยะ
มลูฝอย มค่ีา Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 0.01 จงึท าให้ปจัจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยกบัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.305 ในระดบัความสมัพนัธต์ ่าและความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พืน้ที่เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า ขอ้มลูทัว่ไปทีเ่ป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 51-60 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่พบว่า จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา
และประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

ในส่วนของพฤติกรรมในทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดขยะมลูฝอย ด้านการคดัแยกขยะมูลฝอย ดา้นการเกบ็
รวบรวมขยะมลูฝอยและด้านการก าจดัขยะมูลฝอย ในพฤติกรรมทุกด้านอยู่ในระดบับางครัง้ ส าหรบัปจัจยัส่วนบุคคล 
ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการจดัการขยะมูล
ฝอย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั 0.05 ทัง้น้ีด้วยเหตุระดับการศึกษาเป็นพื้นฐานให้ประชาชนมีพฤติกรรมในความ
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รบัผดิชอบต่อการจดัการขยะ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของบวรพล ภูภกัด ี[5] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อการ
จดัการขยะมลูในครวัเรอืนของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบึงวชิยั อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า 
ระดบัการศกึษาเป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อการจดัการขยะมลูฝอย  

 ประชาชนส่วนใหญ่รบัรูข้้อมลูข่าวสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์
และเจ้าหน้าที่เทศบาล/ผู้น าชุมชน/บุคคลอื่นๆ ในระดบัน้อยและการเคยรบัรู้ขอ้มลูข่าวสาร เรื่อง “หลกัการจดัการขยะ 
ทีต่้นทาง  3ช (3Rs) ไดแ้ก่ การใช้น้อยหรอืลดการใช้ การใช้ซ ้าและการแปรรูปใหม่” และ “การท าปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกั
ชวีภาพ เพื่อจดัการขยะอนิทรยี์” อยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั ซึง่ปจัจยัดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัการขยะมลู
ฝอยได้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ทัง้น้ีเหตุที่ระดบัการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย เพราะในยุคปจัจุบนั การได้รบัข้อมูลข่าวสารจาก
ช่องทางสื่อหรอืการเขา้ถงึสื่อเป็นไปได้ง่าย สะดวกและรวดเรว็ ซึง่ในปจัจุบนัประชาชนสามารถเป็นไดท้ัง้ผู้ส่งสารและ
ผูร้บัสารในเวลาเดยีวกนั และถ้าหากประชาชนมกีารรบัรูข้้อมลูข่าวสารระดบัมาก จะมคีวามรูใ้นการจดัการขยะมูลฝอย
มากขึ้นตามล าดับด้วย จึงท าให้ปจัจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ซึ่ง
สอดคล้องกบัเขมะศริ ินิชชากร [6] ได้ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ถ้าประชาชนมกีารรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยมากขึน้จะมผีลต่อพฤตกิรรม
การคดัแยกขยะ  

 ในส่วนของปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย พบว่า ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัสูง โดยประชาชนส่วนใหญ่ตอบถูกมากที่สุด คอืการคดัแยกขยะภายใน
ครวัเรอืน คอื การคดัแยกขยะที่ต้นทาง รองลงมา คอื การคดัแยกขยะช่วยลดปรมิาณขยะลงได้มากและง่ายต่อการ
ก าจดั นอกจากน้ีเป็นการลดการใชท้รพัยากรอย่างฟุ่มเฟือยและขยะอนิทรยี์ เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม ้น ามา
ท าเป็นปุ๋ ยหมกัหรอืน ้าหมกัชีวภาพ สามารถน าไปใช้ในการเกษตรได้ และพบว่าตอบผิดมากที่สุด คอื ขยะมูลฝอย
ประเภทขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลงสามารถรวมเข้าไว้ด้วยกันได้ และปจัจัย 
ดา้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยกบัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้น้ีดว้ยเหตุทีป่ระชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจในการจดัการขยะมลูฝอย สามารถน าความรูห้รอื
ความเข้าใจที่เกดิจากประสบการณ์ที่มอียู่ในตัวของแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิด
พฤตกิรรมที่ด ีซึง่สอดคลอ้งกบัเอกนรนิทร ์กลิน่หอม[7] ได้ท าการศกึษาความรู ้ทศันคต ิและพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ความรู้และทศันคติในการ
จดัการขยะมลูฝอย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการจดัการขยะมลูฝอย 
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สรปุผลการวิจยั 

เทศบาลต าบลปถัวไีด้น านโยบายรฐับาลทีส่อดคลอ้งมาแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในพื้นที ่เกดิโครงการทีส่่งเสรมิ 
ความรูก้ารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน ประชาชนไดร้บัการฝึกอบรมให้มคีวามรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ การมถีงัชุด
แยกวางตามจุดบรกิาร การจดัการขยะอินทรยี์ การท าปุ๋ ยหมกัเปลอืกผลไม้ การเลีย้งไส้เดอืนดนิ การท าน ้าหมกัจาก
ขยะอินทรยี์ ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปญัหาที่มีประสิทธภิาพ เพราะเมื่อเกดิการรณรงค์ การฝึกอบรม การแนะน า
ความรู้ ท าให้ประชาชนมคีวามตระหนกัในการแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลทีผู่้วจิยั
ได้ท าการศกึษา ว่าประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีมปีจัจยัด้านส่วนบุคคลที่
ได้แก่ ระดบัการศกึษา ปจัจยัด้านการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย เป็น
ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุร ี 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 ควรส่งเสริมด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การกระจายข้อมูลข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถึงและครอบคลุมพื้นที่ต าบลปถัวี หรือออกแบบสื่อที่น่าสนใจเพื่อดงึดูดประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
เขา้ใจในเรื่องขยะมลูฝอยและตระหนกัถงึการจดัการขยะมลูฝอยทีถู่กต้องมากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปจัจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนเพิม่เติมด้วยวธิกีารที่แตกต่างกนัออกไป 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การปฏิบัติ เพื่อจะน าข้อมูลเชิงลึกมาเปรียบเทียบและพัฒนา จัดท าโครงการ  
ส่งเสรมิการจดัการขยะมลูฝอยในล าดบัต่อไป 
 2. ควรศกึษาระดบัการมสี่วนร่วมหรอืแรงจงูใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนเพื่อศกึษาแนวความคดิ 
ทีแ่ตกต่างกนัของประชาชนภายในชุมชนเดยีวกนั 

3. ในการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
ปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรคีร ัง้น้ี เป็นการศกึษาในระดบัครวัเรอืนเท่านัน้ ควรมกีารศกึษาในบรบิทอื่นๆ เช่น 
ภายในวดั โรงเรยีนหรอืสถานทีห่น่วยงานราชการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศริวิรรณ วบิูลยม์า และดร.เกยีรติภูม ิจนัเต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลต าบลปถัวทีี่ได้
อ านวยความสะดวกการศกึษาค้นคว้า การเกบ็ข้อมูลและให้แนวทางการด าเนินงานวจิยั ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ 
มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ของผู้บริหาร 

บนพื้นที่สูงในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู จ าแนกตามเพศ และสงักดั  
กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 113 คน ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลอืก
กลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของคร ูในแต่ละสงักดั เครื่องมอืที่ใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 และมค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.98 วเิคราะหข์้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติทดสอบค่าท ี(t-test Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพื้นทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารบนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู จ าแนกตามเพศ พบว่า ภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนไทย -เมียนมาด้านจังหวัดตาก ในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามสงักดั ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนัในดา้นภาวะผูน้ าแบบสัง่การ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  บนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร  ชายแดนไทย-เมยีนมา 
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Abstract 
  The purpose of this research was to study and compare situational leadership of school 
administrators in remote highland areas in Thai-Myanmar border area, Tak province according to the 
teacher’ s perspective as classified by gender and teacher’ s participation.  The sample consisted of 113 
highland teachers of Thai-Myanmar border in Tak province in 2019 which was calculated using Krejcie & 
Morgan formula and identified using stratified random sampling of teacher proportion. The researcher used 
Rating scale comprising of 5 levels with IOC values between 0.67-1.00  and a confidence value of 0.98. 
The data was analyzed by finding percentage, average, standard deviation, t- test independent samples 
and One-way ANOVA to find the differences between the pairs using the Scheffe’s method.  
 The results of the research showed that situational leadership of school administrators in remote 
highland areas in Thai-Myanmar border area, Tak province according to the teacher’s perspective, was at 
highest level. The comparison of situational leadership of school administrators in remote highland areas 
in Thai-Myanmar border area, Tak province according to the teacher’s perspective by gender shows no 
difference. The statistical significance was at .05 level when classified according to the affiliation as a 
whole. There are differences in Statistical significance at the level of .05 while considering in each aspect 
and was found as telling leadership.  
 
Keywords: Situational Leadership, School administrators, Highland Remote Area, Border between Thai- 
Myanmar 
 

บทน า 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 [1]  กล่าวถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการไดร้บัการศกึษา
ของคนไทย รฐัต้องด าเนินการให้เดก็ทุกคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลา 12 ปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศกึษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ  โดยให้
ความส าคญัด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลกัในการพฒันาประเทศมาโดยตลอดและเน่ืองจากแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบบัเดมิได้สิ้นสุดลง กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา จงึได้จดัท าแผนการ
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 ฉบบัน้ีขึน้ เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทศิทางการจดัการศกึษาของประเทศ โดย
มุ่งจดัการศกึษาให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศกึษาที่มคุีณภาพ พฒันาระบบ
การบรหิารจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ พฒันาก าลงัคนใหม้สีมรรถนะในการท างานทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของตลาดงานและการพฒันาประเทศ  
 แผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดานตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตนัราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี[2] ฉบบัที ่5 จดัท าขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อเชื่อมต่องานพฒันาในช่วงทีผ่่านมา
เขา้กบักระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั ทัง้การปรบัเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเขา้เป็น
สมาชกิของประชาคมอาเซยีน การกา้วเขา้สู่ศตวรรษที ่21 และสงัคมดจิทิลั เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร
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ได้รบัการเตรยีมมพร้อมสามารถก้าวไปพร้อมๆ กบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว การพฒันาประสทิธภิาพของระบบ
บรหิารจดัการศกึษา ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่สบิสอง พ.ศ. 2560-2564 มุ่งพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคญั ในการเตรียมความพร้อมคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอย่างมทีศิทาง
และเกดิประสทิธภิาพ น าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุขทีย่ ัง่ยนืของสงัคมไทย  
 การบรหิารสถานศกึษาให้บรรลุตามยุทธศาสตรข์องประเทศจงึเป็นภารกจิหลกัของผู้บรหิารสถานศกึษา
ในฐานที่เป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือ “ผู้จดัการ”  
ทางการศึกษาเพื่อให้ครู และบุคลากรอื่นๆ ด าเนินการพฒันาเด็ก และเยาวชนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
การศกึษา และตามความคาดหวงัของสงัคม ไปสู่เป้าหมาย การบรหิารสถานศกึษาในยุคของการปฏิรูปและการ
กระจายอ านาจทางการศกึษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [3] ซึ่งเป็นการ
กระจายอ านาจในการจดัการศกึษาจากกระทรวงส่วนกลางไปยงัสถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ดโดยมคีวามเชื่อว่าโรงเรยีน
เป็นหน่วยงานส าคญัในการเปลีย่น แปลงและพฒันาการศกึษาของเดก็และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จากการกระจาย
อ านาจดงักล่าวท าใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดร้บัอ านาจในการตดัสนิใจเพื่อการบรหิารการศกึษามากขึน้  
 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าที่มีความสมัพนัธ์กนัเมื่อมีผู้น าก็ต้องมีภาวะผู้น าของคนนัน้ซึ่งเป็น
คุณสมบตัขิองความเป็นผูน้ าทีอ่ยู่ในตนเองทีท่ าใหผู้้อื่นรูส้กึสมัผสัการน าเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ผูน้ าจงึต้องเป็นผู้ที่
มที ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์อยู่ในตนเองทีส่รา้งความโดดเด่นในกลุ่มท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัของกลุ่มที่จะให้ความไวว้างใจและ
เชื่อใจว่าสามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จท าให้ได้รบัความร่วมมือและที่นอกเหนือไปจากนัน้คือการได้รบัความ
เคารพนับถือผู้น าหมายถึงบุคคลในกลุ่มที่ได้ร ับมอบหมายให้ก ากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์กนั ซึ่งผู้น าอาจเป็นผู้ที่ได้รบัการเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้หรอืเป็นผู้ที่แสดงตวัเป็นผู้ที่มอีิทธพิลในกลุ่ม
เพื่อทีจ่ะก ากบัและประสานงานทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายดว้ยพลงัของกลุ่ม ณิรดา เวชญาลกัษณ์ [4] กล่าวไวว้่า ทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situation Leadership Theory) Hersey และ Blanchard ได้พฒันาทฤษฎีเพื่อช่วยให้
ผู้น าตัดสินใจว่าจะปรับสมดุลระหว่างพฤติกรรมมุ่งงานและพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์อย่างไรในสถานการณ์ 
ทีเ่ฉพาะเจาะจง ทฤษฎน้ีีจะชี้ใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมใดจะเหมาะสมในการบรหิารสถานศกึษา แบ่งออกเป็นภาวะผู้น า 
4 แบบ คอื ภาวะผู้น าแบบสัง่การ ภาวะผู้น าแบบขายความคิด ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบ
มอบหมายงาน  
  จากสภาพปญัหาการจดัการศกึษาในปจัจุบัน ยงัมคีวามเหลื่อมล ้าในด้านของพื้นที่ในการจดัการศกึษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ยงัขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปญัหาที่พบส่วนใหญ่  
มาจากการบริหารจัดการที่ผู้น าอาจจะขาดภาวะความเป็นผู้น า จึงส่ งผลให้สถานศึกษาที่อยู่บนพื้นที่สูงถิ่น
ทุรกนัดารทีส่่วนใหญ่มนีักเรยีนทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุ ์หลายชนเผ่า บางครอบครวัไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวนั จึงท าให้การบริหารงานด้านการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานขาดความ
กระตือรือร้น การบริหารจัดการมีความยาก จากการศึกษาข้อมูลโรงเรียนในสงักดัที่มีเขตติดต่อกบัชายแดน 
ไทย–เมยีนมา พบว่ามนีักเรยีนทีไ่ม่มหีลกัฐานทางทะเบียนรอ้ยละ 13.03 เป็นปญัหาต่อการศกึษาต่อของนักเรยีน 
(ขอ้มลูโรงเรยีนใน สพป. ตาก 2, 2561) [5]  ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา
บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู การวิจยัครัง้น้ีจะเป็น
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ประโยชน์ในการท าให้ทราบสภาพการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจงัหวัดตาก  ตามทศันะของครู  
เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารสถานศกึษาบนพื้นทีสู่งในถิน่ทุรกนัดารโดยภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ น าไปสู่การ
ปรบัปรุง พฒันา และการน าไปประยุกต์ใชใ้นดา้นการบรหิารจดัการโดยใชท้ฤษฎภีาวะผูน้ าตามสถานการณ์ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา

ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดน  

ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามเพศ และสงักดั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

              ประชากร ได้แก่ ครูบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ในโครงการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาครูในถิน่ทุรกนัดาร บนพืน้ทีส่งูชายแดนไทย-เมยีนมา ดา้นจงัหวดัตาก ใหไ้ดร้บัวุฒปิรญิญาตรี
ทางการศกึษาตามแนวพระราชด าริ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม  
ราชกุมาร ีจ านวน 155 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูบนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย -เมียนมาด้านจังหวัดตาก  
ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 113 คน ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ เครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie  
& Morgan) และเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของคร ูในแต่ละสงักดั  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร เขตชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู  
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
            ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 (Check List) จ านวน 2 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร 
เขตชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู ใน 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบสัง่การ ภาวะผู้น า
แบบขายความคดิ ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ม ี5 ระดบั จ านวน 37 ข้อ โดยแบ่งเป็น ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ 9 ข้อ ภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ 
11 ขอ้ ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม 9 ขอ้ และภาวะผูน้ าแบบมอบหมายงาน 8 ขอ้ 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษาบนพืน้ที่
สงูในถิน่ทุรกนัดาร เขตชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู 

2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั และตวัแปรทีศ่กึษา 
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3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
            5. น าเสนอแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ จากนัน้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์
เฉพาะและขอ้ค าถาม รายนามผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
            6. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลอืกขอ้ที่
มค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ไดค่้า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
            การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ีผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
            1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกนัดาร เขตชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าหนังสอืขอ
ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
            2. ผู้ว ิจยัส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษาในเ ขต ชายแดน 
ไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทัศนะของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็ บข้อมูล  
โดยประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการโครงการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาครูในถิ่นทุ รกนัดาร บนพื้นที่สูง
ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจงัหวดัตาก ช่วยด าเนินการเกบ็ข้อมูลในวนัที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่วทิยาลยัเทคนิค 
แม่สอด จงัหวดัตาก 
           3. เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 113 ฉบับ ได้ร ับกลับคืนมา จ านวน 113 ฉบับ  
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
            1. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหด์ว้ยค่าความถี่และค่ารอ้ยละ 
            2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  
เขตชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก วเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            3. เปรียบเทียบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  
เขตชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
                3.1 เปรยีบเทียบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร  
เขตชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก จ าแนกตามเพศ วเิคราะห์ด้วยการทดสอบค่าท ี(t-test Independent 
Samples) 

3.2 เปรียบเทยีบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สู งในถิ่นทุรกนัดาร  
เขตชายแดนไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก จ าแนกตามสงักดั วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
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ผลการวิจยั 
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา

ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูผูว้จิยัสามารถน าเสนอผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามจ านวน 113 ฉบบั ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครูในโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันา
ครูในถิ่นทุรกันดาร บนพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวดัตาก เป็นครูในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 (สพป. ตาก 2) จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 40.71 ครูในสงักดัส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัตาก จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 26.55 และครู
ในสงักดักองกบักบัต ารวจตะเวนชายแดนที ่34 (ตชด. 34) จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.74 

2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงใ นถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ านวน 4 แบบ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร  
บนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครใูนภาพรวม 

ขอ้ ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ X̅ S.D. ระดบั 
1 ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ 4.09 0.56          มาก 

2 ภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ 4.05 0.66    มาก 

3 ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม 4.12 0.68    มาก 

4 ภาวะผูน้ าแบบมอบหมายงาน 4.08 0.70    มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.09 0.60   มาก 

              
             จากตารางที่ 1 ในภาพรวมของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร 
ชายแดนไทย-เมยีนมา ด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.09) เมื่อพจิารณาในรายด้าน
พบว่า ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม ระดบัมาก (X̅ = 4.12) ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ ระดบัมาก (X̅ = 4.09) ภาวะผูน้ าแบบ
มอบหมายงาน ระดบัมาก (X̅ = 4.08) และภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ ระดบัมาก (X̅ = 4.05) ตามล าดบั 

3. ผลการเปรียบเทยีบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามเพศ และสงักดั 
        3.1 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกเป็นเพศ 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามเพศ 

ขอ้ 
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 

 

ชาย 
(n=47) 

หญงิ 
  (n=66) t - test Sig. 

X̅  S.D. X̅  S.D. 
1 ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ 4.16 0.56 4.04 0.56 1.12 0.26 

2 ภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ 4.13 0.58 4.00 0.72 0.99 0.26 

3 ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม 4.14 0.63 4.11 0.72 0.25 0.32 

4 ภาวะผูน้ าแบบมอบหมายงาน 4.10 0.69 4.07 0.71 0.18 0.30 

 รวมเฉล่ีย 4.13 0.54 4.06 0.64 0.64 0.80 

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร 

ชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกนั  
      3.2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน

ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามสงักดั 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพืน้ทีสู่งในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามสงักดั 

ขอ้ รายการ 
สพฐ.(1) 
( n = 46) 

ตชด.(2) 
( n =30 ) 

กศน.(3) 
( n = 37 ) F - test Sig 

เปรียบเทียบ 

รายคู่ 
X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ 3.89 0.63 4.27 0.49 4.21 0.44 5.71* .00 
 

(1<2), (1<3) 
2 ภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ 3.89 0.80 4.21 0.46 4.13 0.57 2.56 .08  

3 ภาวะผูน้ าแบบมสีว่นร่วม 4.00 0.87 4.28 0.46 4.16 0.53 1.66 .19  

4 ภาวะผูน้ าแบบมอบหมายงาน 3.96 0.87 4.26 0.51 4.10 0.56 1.72 .18  

  รวมเฉล่ีย 4.06 0.83 4.09 0.56 4.05 0.66  3.00* 0.05 (1<2) 

 
จากตารางที่ 3 ภาพรวม พบว่า มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ .05 โดยครูสงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพป. ตาก 2) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิาร
บนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ต ่ากว่า ครสูงักดัสงักดักองกบักบัต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่34 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ครสูงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพป. ตาก 2) 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าแบบสัง่การ ต ่ากว่า ครูสงักดัครสูงักดัสงักดักองกบักบัต ารวจตะเวนชายแดนที ่34
และครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัตาก อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่.05  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู พบว่า ความคิดเห็นของครูในโครงการฯ เกี่ยวกบัภาวะผู้น า 
ตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจงัหวดัตาก  
ในภาพรวมทัง้ 4 แบบ อยู่ในระดบัมาก โดยด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้น าแบบมสี่วนร่วม ทัง้น้ีเน่ืองจาก  
ในการปฏิบัติงานบทพื้นที่ทุรกนัดารนัน้มีความยากล าบากกว่าปกติ จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจาก  
ทุกภาคส่วน ผูบ้รหิารสถานศกึษาในถื่นทุรกนัดาร จ าเป็นต้องแสดงถึงพฤตกิรรมภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคบับัญชา โดยให้ความสนใจรับฟงัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะตลอดจนปญัหาและอุปสรรคของผู้ใต้บงัคบับญัชา อีกทัง้ ให้ความเป็นกนัเอง หมัน่สร้างขวญัก าลงัใจ 
อ านวยความความสะดวก เพื่อเสรมิแรงใหเ้กดิความร่วมมอื ใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชามสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานภายใต้
สถานการณ์ทีย่ากล าบากให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยความเตม็ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของชยัเสฏฐ ์พรหมศร ี
[6] ที่กล่าวว่า พฤตกิรรมของผู้น าควรมคีวามหลากหลายในการตอบสนองความพร้อมของผู้ตามแสดงให้เหน็ถึง
ความพรอ้มของผูต้ามถูกก าหนดจากความสามารถและความเต็มใจในการท างาน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
โชติกา พรหมเทศ [7] ทีไ่ดท้ าวจิยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าตามสถานการณ์กบัประสทิธผิล
สถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 ทีม่ค่ีาเฉลี่ยในด้านภาวะผู้น าแบบส่วนร่วมงานสงูสุด ทัง้น้ีอนัเน่ืองมากจากผูบ้รหิาร
ให้ความส าคัญและความเป็นกันเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน เปิดโอกาสให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาแสดงความคดิเหน็ โดยภาวะผูน้ าตามสถาการณ์ทัง้ 4 แบบ เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ได้ดงัน้ี ภาวะผู้น าแบบมสี่วนร่วม รองลงมา ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ รองลงมาภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน 
และภาวะผู้น าแบบขายความคิด ตามล าดบั ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ทุกควรมีในตัวของผู้บริหารทุกแบบ  
อยู่ที่ผู้บรหิารสถานศกึษาจะเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกบับริบท สภาพแวดล้อม เน่ืองจากผู้บริหารต้องเผชิญ
สถานการณ์หรอืต้องเผชญิกบัปญัหา และมีการตดัสนิใจอยู่ตลอด ท าให้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีการปรบัตัว 
กบัทุกสถานการณ์ เพื่อน าพาสถานศกึษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดน 
ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู 

2.1 ครูเพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารบนพื้นที่สงูในถิน่ทุรกนัดาร 
ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั โดยครูทัง้เพศชายและเพศหญงิมี
ความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากครูเพศชายและหญิงมีบทบาท หน้าที่ ในการปฏิบัติงานเพื่อจดั
การศกึษาทีไ่ม่แตกต่างกนั จงึส่งผลให้มมุีมมองในการท างานที่ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัส านกังานสถติแิห่งชาติ
และส านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (2552) ทีก่ล่าวถงึมุมมองของการจดัการความรูว้่าเพศหญงิกบัเพศ
ชายควรถูกให้ความส าคญัอย่างเท่าเทยีมกนั เพราะ แง่มุมหน่ึงในการจดัการความรู้ นัน้คอืการที่ท่านสามารถ
ท างาน วางแผนงาน หรอืตัดสินใจงานบนมุมมองที่ หลากหลาย และความแตกต่างของมุมมองของเพศหญิง  
และมุมมองของเพศชายนัน้ จะช่วยใหต่้อยอด หรอื สร้างสรรค์ทางความคดิให้ไดน้วตักรรม หรอืความคดิในการ
ท างาน หรอืการบรหิารงานทีด่ ี 
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2.2 ครทูี่ปฏิบตังิาน ต่างสงักดักนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารบนพื้นที่สูง 
ในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ในภาพรวมและด้านภาวะผู้น าแบบสัง่การแตกต่างกนั  
โดยเมื่อเปรยีบเทยีบรายคู่ พบว่า ครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพป. ตาก 2) มคีวาม
คดิเหน็ต ่ากว่า ครูสงักดัสงักดักองกบักบัต ารวจตะเวนชายแดนที่ 34 และครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศึกษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัตาก ทัง้น้ีเน่ืองจากผูน้ าในสงักดัต่างกนัไดร้บัการพฒันาใหป้ฏบิตังิาน
ตามนโยบายและสถานการณ์ซึง่แตกต่างกนั ท าใหผู้้น าแต่ละสงักดัแสดงพฤตกิรรมภาวะผูน้ าทีแ่ตกต่างกนัส่งผลให้
ครูที่ปฏิบัติงานในสงักดัต่างกนัได้รบัการพฒันาและฝึกฝนในด้านการปฏิบตัิงานและจดัการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั 
โดยครสูงักดัสงักดักองกบักบัต ารวจตะเวนชายแดนที ่34 นอกจากจะมบีทบาทในการจดัการเรยีนรู้แลว้ ยงัมหีน้าที่
เป็นต ารวจในการดแูลปกป้องชายแดนของประเทศ ซึง่ส่งผลใหม้วีธิกีารคดิและนโยบายในการปฏบิตังิาน ทีต่อบรบั 
ต่อการสัง่การและการปฏิบตัิตามสายบงัคบับญัชาต่างจากครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพป. ตาก 2) ที่ได้ร ับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความร่วมมือกัน  ซึ่งสอดคล้องกับณิรดา  
เวชญาลกัษณ์ [4] กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบสัง่การนัน้ ผู้น าจะเป็นผู้ตดัสนิใจและสัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชาใหท้ างาน  
ซึ่งรูปแบบน้ี มคีวามเหมาะสมเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใต้บังคบับญัชาขาดความเชื่อมัน่ในตนเองและไม่ทราบว่าจะ
ท างานอย่างไร ผู้น าต้องมุ่งให้ความสนใจไปที่งานเพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน แสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมการท างานของแต่ละสงักดัที่มีความแตกต่างกนั ที่จะท าให้ภาวะผู้น าแบบสั ง่การมมีากน้อยไม่
เท่ากนั ขึ้นอยู่ทีต่วัของผูบ้รหิารและผูใ้ต้บงัคบับญัชามพีฤตกิรรมปฏบิตังิานอยู่ในระดบัใด จากผลการวจิยัในภาวะ
ผู้น าแบบสัง่การ ลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติ  
และเน้นความส าคญัของการก าหนดเวลาทีง่านต้องส าเรจ็ มค่ีาเฉลี่ยสงูสุด และสอดคลอ้งกบัพทัธกานต์ อู่ทองมาก 
[8] ได้ท าการศึกษา ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 พบว่า ผู้บงัคบับญัชาเหนือชัน้ขึ้นไปต้องการให้มกีารเปลี่ยนแปลง วธิกีารท างาน 
ซึ่งหล่าช้าและเสรจ็ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ วธิดี าเนินการคอื ผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การสัง่การ (S1) มค่ีาร้อยละสูงสุด 
ผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากใช้แบบภาวะผู้น าโดยไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ จึงท าให้การบริหารงานด้าน
การศึกษาขาดประสทิธิภาพ ท าให้ผู้ร่วมงานขาดความกระตือรือร้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบตัิงานของครู  
ได ้โดยอาจจะก่อใหเ้กดิอุปสรรคในการบรหิารงานของโรงเรยีน 

 

สรปุผลการวิจยั 
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศกึษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา

ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา

ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้น ภาวะผู้น าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดงัน้ี ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสัง่การ  
ภาวะผูน้ าแบบมอบหมายงาน และภาวะผูน้ าแบบขายความคดิ ตามล าดบั 
 2. ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมา
ดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูสรุปผลไดด้งัน้ี 
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     2.1 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพื้นที่สงูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ตามทศันะของคร ูจ าแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกนั 
     2.2 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพื้นที่สงูในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดน
ไทย-เมยีนมาด้านจงัหวดัตาก ตามทศันะของครู จ าแนกตามสงักดัในภาพรวมและในรายด้าน คอืด้านภาวะผู้น า
แบบภาวะสัง่การ ผู้น าแบบมสี่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน พบว่า มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ .05 โดยครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพป. ตาก 2) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารบนพื้นทีสู่งในถิน่ทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาดา้นจงัหวดัตาก ต ่ากว่า 
ครูส ังกัดสังกัดกองกับกับต ารวจตะเวนชายแดนที่ 34 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูส ังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพป. ตาก 2) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าแบบสัง่การ ต ่ากว่า ครูสงักดั
ครูส ังกัดสงักัดกองกบักับต ารวจตะเวนชายแดนที่ 34 และครูส ังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัตาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธุศาสตร์ 2) ศกึษาความก้าวหน้า       
ทางการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน โดยใช้เกมกระดานพันธุศาสตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ            
ของนักเรยีนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาค
เรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 33 คน เครื่องมอื
ทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 1) เกมกระดานพนัธุศาสตร์ 2) แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ 
เรื่อง การสงัเคราะห์โปรตีน 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของ
นักเรยีนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวจิยัคอื ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และความก้าวหน้าทางการเรยีนรู้ 
จากการวจิยัพบว่า เกมกระดานพนัธุศาสตร์ทีผู่้วจิยัออกแบบและพฒันาผ่านการประเมนิคุณภาพของผูเ้ชี่ยวชาญเกม
กระดานพันธุศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกระดาน 
พนัธุศาสตร์ มีความก้าวหน้าทัง้ชัน้เรียนอยู่ในระดับกลาง มีค่า Normalized Gain เท่ากบั 0.59 นักเรียนมีความ 
พงึพอใจต่อเกมกระดานพนัธุศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08  
 
ค าส าคญั: พนัธุศาสตร ์ เกมกระดานพนัธุศาสตร ์ การสงัเคราะหโ์ปรตนี 
 

Abstract 
The objectives of this study were:  1)  to design and develop a Genetic Boardgame in Protein 

Synthesis, 2) to study normalized gain of student after learning with genetic boardgame, and 3) to survey 
students’ satisfaction to this game.  Thirty-three Mathayomsuksa 5/4 students Woranari Chalome Songkhla 
school were participants in second semester, academic year 2019. The research instruments were lesson 
plans using genetic boardgame, achievement test, and satisfaction questionnaire. The data were analyzed 
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by percentage arithmetic mean, and normalized gain. In conclusion, the research revealed that the genetic 
board game in protein synthesis was high- level efficiency by professional evaluation ( X̅ =  4. 67, S.D.  = 
0. 29) .  Students will understand about processes of protein synthesis by using the genetic boardgame in 
class average normalize gain was in the medium gain <g> = 0.59. Students’ satisfaction for the game was 
high-level (X̅ = 4.46, S.D. = 0.08). 
 
Keywords: Genetics, Genetic Boardgame, Protein Synthesis 
 
บทน า  

ชีววิทยาเป็นแขนงหน่ึงของวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคญั เพราะเป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิต       
โดยเฉพาะการด ารงชวีิตมนุษย์ จากความเจรญิก้าวหน้าของการศึกษาและวิจยัทางเทคโนโลยีทางพนัธุศาสตร์
ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแพทย์และการเกษตรที่ดีและมคุีณภาพยิ่งขึ้น เช่น การแพทย์แม่นย า 
(Precision Medicine) การใช้เทคนิคพนัธุวิศวกรรมและการแก้ไขจีโนมในการรักษาด้วยวิธียีนบ าบัด  (Gene 
Therapy) โรคพนัธุกรรม และการรกัษาโรคมะเรง็ทีผ่่านกระบวนการวศิวกรรม (Engineered T-Cell) การปรบัปรุง
พนัธุพ์ชืและสตัวเ์ศรษฐกจิ (GMO) เป็นต้น [1] 

การจดัการเรยีนรู้พนัธุศาสตรใ์นรายวชิาชวีวทิยามเีน้ือหาวชิาทีม่คีวามเป็นนามธรรมสงู มเีน้ือหาในระดบั      
ชวีโมเลกุลและมแีนวคดิทีย่ากในการจดัการ เพราะกระบวนการสงัเคราะห์โปรตนีไม่สามารถมองเหน็ภาพไดด้้วย
ตาหรอืแม้แต่การมองผ่านกลอ้งจุลทศัน์ในห้องเรยีน [2] โดยเฉพาะเรื่องหน้าทีแ่ละการท างานของดเีอน็เอและอาร์
เอน็เอในการสงัเคราะหโ์ปรตนี เดมิรปูแบบการเรยีนรูใ้นหน่วยพนัธุศาสตร์ ส่วนใหญ่เน้นการบรรยาย ดูภาพและวี
ดทีศัน์ประกอบการบรรยาย หรอืการสอนทีใ่ชห้นงัสอืเรยีนเป็นหลกั ส่งผลให้นกัเรยีนมองว่า “พนัธุศาสตรเ์ป็นเรื่อง
ที่ยากต่อการเข้าใจ” [3-4] และขาดสื่อในการจดัการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสื่อที่แสดงให้ผู้เรยีนเข้าใจกระบวนการ
สงัเคราะห์โปรตีนอย่างแท้จรงิ ผู้เรยีนจงึเกดิการเบื่อหน่าย ไม่มคีวามกระตือรอืร้นในการเรยีน ดงันัน้ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนพนัธุศาสตรอ์ยู่ในเกณฑท์ีต่ ่า และยงัมคีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน 

จากปญัหาดงักล่าว การจดัการเรยีนรู้โดยใช้เกมจงึเป็นทางเลอืก เพราะเกมเป็นกจิกรรมที่ท าให้ผู้เรยีน
เกดิความท้าทายเกดิ ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ การจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิ การเรยีนรูโ้ดย
ใช้เกมจงึเข้ามามบีทบาทอย่างยิง่ต่อการจดัการเรยีนรู้ส าหรบันักเรยีนในศตวรรษที ่21 การเรยีนรู้โดยการใช้เกม
ช่วยให้ผูเ้รยีนรูส้กึสนุกสนาน ทา้ยทาย และมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้มคีวามจ าทีค่งทน ส่งผลต่อทกัษะการมเีหตุผล    
การตัดสินใจ การแก้ปญัหาการมีวินัย และการมีปฏิส ัมพันธ์กับผู้อื่น อีกทัง้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้            
จากสถานการณ์จรงิ โดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์ซึ่งสามารถน าเกมเข้ามาใช้ได้ทัง้การสร้างความสนใจในการน า   
เข้าสู่บทเรยีน การเรยีนรู้ด้วยตนเอง การประเมนิการเรียนการสอนหรอืแม้แต่การมอบหมายงาน โดยสามารถ
ออกแบบใหห้ลากหลายไดต้ามสถานการณ์ทีต่้องการ 

การเรยีนรูโ้ดยใช้เกมการศกึษามหีลายประเภท ทัง้แบบที่ไม่มอุีปกรณ์ประกอบ เช่น เกมบทบาทสมมุติ 
เกมค าใบ้ เกมทายปญัหา และเกมที่มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น เกมจบัฉลาก วีดีโอเกมเกมไพ่ เกมบันไดงู เกม
กระดาน เป็นต้น โดยเกมกระดานจะมกีารออกแบบที่แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเกม ข้อดขีองเกมกระดาน  
คอื สามารถใช้ในการเล่นง่ายหรือยากก็สามารถออกแบบได้ สะดวกต่อการพกพา ไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่มาก             
และจะต้องมผีู้เล่นมากกว่าหน่ึงคน จงึเป็นการสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ล่นได้ และสามารถสร้างสรรค์รปูแบบได้
หลากหลายตามแนวคดิของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องมีทกัษะในการเขยีนโค้ดดงัเช่นเกมอิเลก็ทรอนิกส์ ง่ายต่อการ
เป็นแนวทางไปพฒันาต่อในการถ่ายทอดการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ต่อไป 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง         
จากงานวจิยัพบว่า นักเรยีนที่เรยีนรูด้้วยเกมวทิยาศาสตรส์นใจและมคีวามกระตือรอืร้นในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
มคีวามสนใจในการเล่นเกมและใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบตักิจิกรรมเป็นอย่างด ีนักเรยีนสามารถสรุปความรูท้ี่ได้               
จากการเล่นเกม นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมเพราะมีการแข่งขัน  เด็กจะให้ความส าคัญกับการแสดง
ความสามารถ ความภูมใิจที่สามารถปฏบิตัิกจิกรรมไดส้ าเรจ็ และตดิตามผลทีเ่กดิขึ้นอย่างต่อเน่ือง [5] นอกจากน้ี
จากงานวิจยัพบว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องโครงสร้างดีเอ็นเอ การกลายพันธุ์        
การคดัเลอืกโดยธรรมชาติ [6] ดงันัน้ผูว้จิยัจงึออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธุศาสตร ์เป็นเกมกระดานจ าลอง
สถานการณ์เพื่อใช้เป็นสื่อในการจดัการเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิความกา้วหน้าทางการเรยีนรู้ เรื่อง การสงัเคราะหโ์ปรตีน 
และช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่สนุกสนาน สรา้งความเข้าใจ สรา้งความกระตือรอืรน้ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเกม
กระดานพนัธุศาสตรไ์ปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธุศาสตร ์  
2. เพื่อศกึษาความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้รื่อง การสงัเคราะหโ์ปรตนี โดยใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ 
3. เพื่อส ารวจความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร ์  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 (แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์) ของโรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา ก าลงัศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน      
200 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/4 โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลา 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 33 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม ประกอบดว้ยนกัเรยีนชาย 6 คน และนกัเรยีนหญงิ 27 คน ซึง่คละความสามารถ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 เกมกระดานพนัธุศาสตร ์มวีธิดี าเนินการออกแบบและพฒันาตามล าดบัขัน้ตอนของ ADDIE Model 

ประยุกต์ใชก้บัการออกแบบและพฒันาเกมของ Silverman [7] ซึง่ม ี3 ข ัน้ตอน มกีรอบการด าเนินการดงัน้ี 
ขัน้ที ่1 การศกึษาและวเิคราะข้อมลู ผูว้จิยัศกึษาข้อมลูพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ศกึษาเอกสาร แนวคดิ 

ทฤษฎี และงานวจิยัเกี่ยวข้อง 2) สงัเคราะห์งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล และวิเคราะห์
เน้ือหาเรื่องการสงัเคราะหโ์ปรตนี 

ขัน้ที่ 2 การออกแบบและพฒันาเกมกระดาน (รวมขัน้ตอนการออกแบบ พฒันา และการน าไปใช้ของ  
ADDIE Model เป็นการออกแบบและพฒันาเกมของ Silverman) ซึง่ม ี6 ข ัน้ตอนย่อย ๆ ดงัน้ี 

- ก าหนดจุดประสงค์ของเกมกระดาน หรอืจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยดึจากหลกัสูตร
แกนกลาง 2551 (ปรบัปรุง 2560) 

- ศึกษารูปแบบของเกมกระดาน โดยศึกษาจากเกมกระดานที่เ ป็นที่นิยมหลายหลายรูปแบบ                 
ซึง่มอีงคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี เวลาในการเล่นเกม กลไกเกม การเขยีนกตกิาการเล่น โชคและกลยุทธ ์วธิกีารเอาชนะ 
ลกัษณะของการไล่ตามทนั ความคาดหวงัของผูเ้ล่น ผลประโยชน์ ความเสีย่ง และรางวลั 
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- ออกแบบองค์ประกอบของเกม ได้แก่ กติกา กลไกของเกม โชค กลยุทธ์ ชิ้นส่วนของเกม (ลูกเต๋า        
ตัวหมาก การ์ด กระดาน) ตัวเลือกหรือเส้นทางในเกม (สร้างให้มีความหลากหลาย) ที่มีความสอดคล้อ งกับ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 

- สร้างเกมต้นแบบ โดยน าองค์ประกอบที่ออกแบบในข้อ 2.4 มาร่างลงในกระดาษ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
ความสวยงาม เพราะอาจมกีารเปลีย่นแปลงเกมทัง้หมด 

- ทดลองและพฒันา เป็นการน าเกมต้นแบบทีเ่ขยีนไวไ้ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและใหผู้เ้ล่นสะทอ้นผล
การเล่นเกมแลว้น าไปปรบัปรุง โดยท าซ ้า 3-4 รอบ 

- สรา้งเกมกระดาน เป็นการออกแบบองคป์ระกอบของเกมในรปูแบบ สสีนั และวสัดุทีใ่ช้ในเกมใหม้คีวาม
สวยงาม น่าดงึด ูและเหมาะสมส าหรบักลุ่มผูเ้รยีน 

ขัน้ที่ 3 การประเมินผล หลังจากที่มีการพัฒนาเกมเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจ         
และปรบัปรุงแกไ้ข น าไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองและปรบัปรุงก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

2.2 แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมกระดานพนัธุศาสตร ์รายวชิาชวีวทิยาเพิม่เตมิ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 
เรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรม (การสงัเคราะห์โปรตีน) ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 
แผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นเวลา 6 คาบ 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2               
เรื่อง โครโมโซมและสารพนัธุกรรม (การสงัเคราะหโ์ปรตนี) โดยเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 6 ขอ้ มคี าตอบทีถู่กต้อง     
ขอ้ละ 1 ตวัเลอืก ก าหนดขอ้ทีถู่ก ขอ้ละ 1 คะแนน และเป็นขอ้สอบอตันยัแบบปลายปิด 4 ขอ้ ก าหนดใหต้อบถูกได ้    
1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน รวมทัง้หมดจ านวน 10 ขอ้ (10 คะแนน) มค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.62 

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์ โดยใช้แบบประเมนิที่มลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิขีอง Likert ม ี5 ระดบั คอื 5: พงึพอใจมากที่สุด 4: พงึพอใจมาก   
3: พึงพอใจปานกลาง 2: พึงพอใจน้อย 1: พึงพอใจน้อยที่สุดที่สุด จ านวนทัง้หมด 7 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง 
เชงิพนิิจ (Face Validity) มค่ีา IOC ของแบบสอบถามเท่ากบั 1 ทุกขอ้ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน (Pre–Test) ด้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์         

ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้บนัทกึคะแนนเป็นคะแนนก่อนการจดัการเรยีนรู้ 
3.2 ชี้แจงนักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์เพื่อให้

นกัเรยีนจะไดป้ฏิบตัตินไดอ้ย่างถูกต้อง จากนัน้ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมกระดานพนัธุศาสตร์ตามเน้ือหา
และจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวใ้นแผนการเรยีนรู ้จ านวน 2 แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 6 คาบ  

3.3 เมื่อด าเนินการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ตามแผนจดัการเรยีนรู้ได้ 2 แผนการ
จดัการเรยีนรู้ จ านวน 6 คาบ แลว้จงึทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดยีวกนักบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนแต่มี
การสลบัขอ้และตวัเลอืก 

3.4 ให้นักเรยีนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์ โดยใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจ  

3.5 น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติิ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู ในการด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี   
 4.1 วเิคราะหผ์ลความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้รื่อง การสงัเคราะหโ์ปรตนี โดยใชเ้กมกระดานพนัธุศาสตร์
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โดยใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความกา้วหน้าทางการเรยีน (Normalized Gain) [8] 
 4.2 วเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลว้แปรผลตามเกณฑค์ะแนนทีก่ าหนด 
 

ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื การออกแบบเกมกระดาน ความกา้วหน้าทางการเรยีน และความพงึพอใจ

ของนกัเรยีนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร ์
ตอนท่ี 1 การออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธศุาสตร ์
ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบและพัฒนาเกมกระดานตามขัน้ตอนของของ ADDIE Model ประยุกต์ใช้กับการ

ออกแบบและพฒันาเกมของ Silverman โดยเกมกระดานพนัธุศาสตร์น้ีเป็นเกมใช้ในการจดัการเรยีนรู้รายวชิาชวีวทิยา 
เรื่องการสงัเคราะห์โปรตีน ชื่อว่า เกม Proteinomy War ประกอบด้วย กระดานสงัเคราะห์โปรตีน การ์ด ชิ้นส่วนเกม        
(นิวคลโีอไทด,์ mRNA, tRNA, 5’Cap และ Poly A tail) และตารางรหสัพนัธุกรรม ดงัภาพที ่1  

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเล่นเกม ประกอบดว้ย 1: ตารางรหสัพนัธุกรรม 2: 5’Cap และ Poly A tail 3: นิวคลโีอไทด ์ 

4: การด์ 5: tRNA 6: mRNA 7: กระดานสงัเคราะหโ์ปรตนี 8: คู่มอืการเล่นเกม  
 

กติกาการเล่นเกม; จดัอุปกรณ์ดงัภาพที่ 2 (แจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ 5 ใบ) โดยการเล่นเกมแบ่งออกเป็น 2 
ขัน้ตอนดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2 การจดัอุปกรณ์ส าหรบัเล่นเกมกระดานพนัธุศาสตร ์(ส าหรบัผูเ้ล่น 2 คน)   

 
ขัน้ที่ 1 กระบวนการถอดรหสั (Transcription); ผู้เล่นจะต้องแข่งขนักนัต่อสาย mRNA โดยใช้นิวคลีโอไทด ์

ในกองกลาง โดยจบัเวลาในการเล่น ผูเ้ล่นคนใดต่อได้เยอะที่สุดจะได้ใช้การ์ดยา 1 ใบ ให้กบัผู้เล่นคนใดกไ็ด ้ผู้เล่นทีโ่ดน
การด์ยาจะต้องออกจากการแข่งขนัทนัท ีเล่นวนไปเรื่อย ๆ จนต่อสาย mRNA จนเสรจ็ 
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ขัน้ที่ 2 กระบวนการแปลรหสั(Translation); ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องแข่งกนัต่อสายพอลเีปบไทด์ โดยใช้ tRNA      
ทีส่อดคล้องกบัสาย mRNA เริม่แปลรหสัจากรหสัเริม่ (AUG) โดยแปลรหสัเป็นชื่อกรดอะมโินตามตารางรหสัพนัธุกรรม       
ผูเ้ล่นคนใดทีแ่ปลรหสัจนถงึรหสัหยุด (UAG UAA UGA) ก่อนเป็นคนแรกเป็นผูช้นะ และจบเกม 

สิง่ที่ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้จากเกมกระดานพนัธุศาสตร์ ได้แก่ 1) กระดานสงัเคราะห์โปรตีน ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้     
ออร์แกเนลล์และโครงสร้างของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการสงัเคราะห์โปรตีน ล าดบันิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิต 
ต าแหน่งและทศิทางทีเ่ริม่กระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตนี 2) การด์ ผู้เรยีนจะไดค้วามรู้เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้ความรูก้าร
สงัเคราะหโ์ปรตนีในชวีติประจ าวนั เช่น การผลติยารกัษาโรคที่เกดิจากแบคทเีรยี สารเคมทีีเ่ป็นยาก าจดัศตัรพูชื เป็นต้น 
3) ชิ้นส่วนของเกม ได้แก่ นิวคลีโอไทด์, mRNA, tRNA, 5’Cap และ Poly A tail โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างของ         
นิวคลโีอไทดแ์ละ mRNA เรยีนรูห้น้าทีข่อง mRNA, tRNA, 5’Cap และ Poly A tail ผ่านการเล่นเกมกระดาน 

หลงัจากทีผู่้วจิยัได้ออกแบบและพฒันาเกมกระดานแลว้ จงึให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิการออกแบบและพฒันาเกม
กระดาน โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 2 ท่าน และด้านการออกแบบสื่อ 1 ท่าน ด้านการวัด  
และประเมนิผล 1 ท่าน โดยผลการประเมนิเฉลี่ยรวมทางด้านเน้ือหาและด้านการออกแบบเกมกระดาน มผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมของคุณภาพเกมกระดานพนัธุศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (4.67 ± 0.29) 

 
ตอนท่ี 2 ความก้าวหน้าทางการเรียน 
ผู้วิจ ัยจะแสดงผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรีย นโดยการพิจารณาทัง้ชัน้เรียน (Class 

Normalized Gain) เป็นการพิจารณาผลการเรยีนรู้ของนักเรียนทัง้ชัน้ เพื่อดูว่าผลการจดัการเรยีนรู้ทัง้ชัน้เรยีน       
มีพฒันาการขึ้นมากน้อยเพียงใด ค านวณโดยการหาค่า  Normalized Gain (g) จากคะแนนเฉลี่ยทัง้ชัน้เรียน          
ดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 ความกา้วหน้าทางการเรยีนแบบทัง้หอ้งเรยีน 

ค่าสถิติ 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิเฉล่ีย Normalized 

gain(g) 
การแปลผล 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
เฉลีย่ (%) 17.88 66.06 

0.59 Medium Gain ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

6.50 18.70 

  
 จากตารางพบว่าหลงัจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/4 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมกระดานพนัธุศาสตร์

และทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลี่ยก่อนเรยีนร้อยละ 
17.88 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลี่ยหลงัเรยีนร้อยละ 66.06 เมื่อวเิคราะห์ค่าความก้าวหน้าทางการเรยีนเฉลี่ยทัง้ชัน้
เรยีน มค่ีา Normalized Gain g = 0.59 อยู่ในระดบักลาง  

 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมกระดานพนัธศุาสตร ์

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมกระดานพันธุศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ          
ต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08 รายละเอียด 
แสดงดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร ์

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
1. กจิกรรมเกมกระดานช่วยใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ 4.52 0.57 มากทีสุ่ด 
2. การปฏบิตักิจิกรรมมลี าดบัขัน้ตอนทีส่ะดวกและเขา้ใจง่าย 4.42 0.56 มาก 
3. ผูเ้รยีนมคีวามสนุกสนานในการเรยีน 4.52 0.57 มากทีสุ่ด 
4. ผูเ้รยีนสามารถจดจ าเน้ือหาของบทเรยีนได้ 4.45 0.57 มาก 
5. เกมช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องการสงัเคราะหโ์ปรตนี 4.35 0.55 มาก 
6. นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมร่วมกนั 4.39 0.62 มาก 
7. ผูเ้รยีนต้องการเล่นเกมกระดานซ ้าอกีครัง้ 4.55 0.51 มากทีสุ่ด* 

รวม 4.46 0.08 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์อยู่ในระดบัมากที่สุด             

คอื ผู้เรียนต้องการเล่นเกมกระดานซ ้าอีกครัง้ ผู้เรยีนมีความสนุกสนานในการเรียน และกจิกรรมเกมกระดานช่วยให้
บทเรียนมีความน่าสนใจ เรยีงตามล าดบั ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมกระดานพนัธุศาสตร์อยู่ในระดบัมาก คือ 
ผูเ้รยีนสามารถจดจ าเน้ือหาของบทเรยีนได ้การปฏบิตักิจิกรรมมลี าดบัขัน้ตอนทีส่ะดวกและเขา้ใจง่าย นักเรยีนมสี่วนร่วม
ในการท ากจิกรรมร่วมกนั และเกมช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องการสงัเคราะหโ์ปรตนี เรยีงตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

นักเรยีนที่เรียนพนัธุศาสตร์เรื่อง การสงัเคราะห์โปรตีน โดยการใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ มผีลการเรยีนรู้             
เรื่องการสงัเคราะห์โปรตนีเพิม่ขึ้น ค่าความก้าวหน้าทางการเรยีนทัง้ชัน้เรยีนเฉลี่ย 0.59 อยู่ในระดบักลาง เมื่อพจิารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนรายบุคคลพบว่า นักเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนอยู่ในระดบัต ่า ปานกลาง และสูง 
จ านวน 4 คน 16 คน และ 12 คน ตามล าดบั แสดงรายละเอยีดดงัภาพที ่3 

 

 
ภาพท่ี 3 ความกา้วหน้าทางการเรยีนรายบุคคล 
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เกมเป็นกจิกรรมทีท่ าใหผู้เ้รยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง และความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิทีด่งึดูดใหผู้เ้รยีนตดิตามบทเรยีนจนจบ ผูเ้รยีนที่เล่นเกมจะสามารถพฒันาการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึ้น 
[9-11] เกมจงึเป็นส่วนหน่ึงทีถ่่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รยีนผ่านประสบการณ์การเล่นเกม [12] ส่งผลให้ความก้าวหน้า
ทางการเรยีนรู้เรื่อง การสงัเคราะห์โปรตีน โดยใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ของนักเรยีนอยู่ในระดบัสูงและกลาง 
จ านวน 28 คน สอดคล้องกบังานวจิยัของ Miralles และคณะ [6] ศกึษาการใช้เกม DNA Re–EvolutioN ในการ
เรยีนการสอนพนัธุศาสตร ์นักศกึษาเข้าใจว่าการเปลีย่นแปลงของ DNA ส่งผลต่อการสงัเคราะห์โปรตนีไดอ้ย่างไร 
รวมไปผลที่ท าให้เกิดการวิวฒันาการของสิ่งมีชวีิต และงานวจิยัของ Meryem Selvi และ Ayşe Öztürk Çoşan 
ศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาในการสอน เรื่อง อาณาจกัรของสิ่งมีชีวิต กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเกรด 9  
จากโรงเรยีน Anatolian High School (Turkey) 2 หอ้งเรยีน (กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง) พบว่า
เกมการศกึษาช่วยให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่เพิม่ขึน้ และท าใหเ้กดิความคงทนในการเรยีนรู ้นอกจากน้ี
ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและแรงจงูใจในการเรยีนยิง่ขึน้ [13] 

    
 

ภาพท่ี 4 นกัเรยีนขณะจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมกระดานพนัธุศาสตร์ 
 

ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอเกมกระดานพนัธุศาสตร์อยู่ในระดบัมาก (4.46 ± 0.08) 
เมื่อพจิารณารายการประเมนิ พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ผูเ้รยีนต้องการเล่นเกม
กระดานซ ้าอีก (4.55 ± 0.51) กิจกรรมเกมกระดานช่วยให้บทเรียนมคีวามน่าสนใจ (4.52 ± 0.57) และผู้เรียน        
มคีวามสนุกสนานในการเรียน (4.52 ± 0.57) และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การปฏิบัติ
กจิกรรมมลี าดบัขัน้ตอนที่สะดวกและเขา้ใจง่าย (4.42 ± 0.51) ผูเ้รยีนสามารถจดจ าเน้ือหาของบทเรยีนได ้(4.45 ± 
0.57) เกมช่วยให้เข้าใจเรื่องการสงัเคราะห์โปรตีน (4.35 ± 0.55) นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
(4.39 ± 0.62) นักเรียนยงักล่าวอีกว่า “อยากให้น าเกมแบบน้ีไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้วชิาเคม ีฟิสกิส์ หรอืวชิา
อื่นๆ” เกมช่วยให้เข้าใจบทเรยีนว่ากว่าเรยีนแบบปกติ และท าใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ เป็นการเรยีนไม่น่าเบื่อ 
ได้ทัง้ความรู้และความสนุก สอดคล้องกบังานวจิยัของ Alexander M. Whittam and  Whitney Chow เกมในการ
กระตุ้นการสนทนาของผู้เล่นสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและประโยชน์ในการบูรณาการความรู้  [14] จากการ
สงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมในขณะปฏิบตัิกจิกรรมของนักเรยีนพบว่านักเรยีนสนใจองค์ประกอบและวธิกีารเล่น
เกมกระดาน และมีความกระตือรอืร้นในการเรยีนพนัธุศาสตร์ ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Eduardo Triboni and Gabriel Webe ได้พฒันาเกมกระดานในการสอนเคมีอินทรีย์ 
(Organic Chemistry) พบว่า เกมกระดาน MOL ท าให้นักเรยีนมคีวามสนุกและท าให้ผู้เรยีนอยากเล่นเกมซ ้าอีก 
เกมกระดาน MOL ท าให้ผู้เรยีนได้ทบทวนและเขา้ใจเคลยีเกีย่วกบัปฏกิริยิาของสารอินทรยี ์และจากสถานการณ์
จ าลองท าให้ผูเ้รยีนเข้าใจปจัจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่ออตัราการเกดิปฏิกริยิา ซึง่เกีย่วข้องกบักลไกของปฏิกริยิา
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ของสารประกอบ Acyl ท าให้เกดิความคดิชัน้สูง (การคดิอย่างมกีลยุทธ์และการคดิอย่างมเีหตุผล) และส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมกีารเรยีนรูผ้่านวงจรของประสบการณ์การเรยีนรู ้[15] 
 

สรปุผลการวิจยั  
เกมกระดานพนัธุศาสตร์ที่ผู้วจิยัออกแบบและพฒันาผ่านการประเมนิคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญเกมกระดาน

พนัธุศาสตร์อยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 ความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกระดานพันธุศาสตร์                 
มคีวามก้าวหน้าทัง้ชัน้เรยีนอยู่ในระดบักลาง มค่ีา Normalized Gain เท่ากบั 0.59 นักเรยีนมีความพงึพอใจต่อเกม
กระดานพนัธุศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.1 ครูผู้สอนจะต้องมกีารน าเข้าสู่บทเรยีนให้น่าสนใจ และชี้แจงกติกาการเล่นเกม และเป้าหมายของการเล่น

เกมใหล้ะเอยีด ชดัเจน และใชภ้าษาทีผู่้เรยีนสามารถเขา้ใจไดง้่าย  
1.2 ครูควรจะเดินไปทัว่ๆ ห้อง ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม เพราะหากนักเรียนมีข้อสงสยัหรือครูพบสิ่ง           

ทีจ่ะเสนอแนะจะได้ให้ค าแนะน าตอนนัน้เลย และควรจะมคีรูหรอืผู้ช่วยดูแลกจิกรรมในห้องเรยีนอย่างน้อย 2-3 คน 
เพื่อใหก้จิกรรมด าเนินไปอย่างราบรื่น 

1.3 ผู้สอนและนักเรยีนควรสรุปบทเรยีนหลงัการเล่นเกมทุกครัง้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าใจเน้ือหาของ
บทเรยีนไปในทศิทางเดยีวกนั และป้องกนัการเขา้ใจผดิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 1.4 เกมกระดานพนัธุศาสตร์เหมาะส าหรบัเกมที่ใช้ส าหรบัการจดัการเรียนรู้หรือทบทวนการเรียน        
เรื่องการสงัเคราะห์โปรตีน หากใช้เกมกระดานพนัธุศาสตร์ส าหรบัการสอนครัง้แรกจะต้องใช้เวลาในการเล่น
มากกว่าปกตแิละจะต้องเล่นทีล่ะข ัน้ตอนและมกีารอธบิายอย่างละเอยีด 
 1.5 วสัดุของเกมกระดานพนัธุศาสตรน้ี์เป็นกระดาษ จงึมคีวามแขง็แรงน้อย ส่งผลต่ออายุการใชง้านทีส่ ัน้ 
ควรจะทดลองพมิพด์ว้ยวสัดุแบบ PVC หรอืพมิพแ์บบ UV ลงบนวสัดุอื่นๆ เป็นต้น เพื่อความแขง็แรงคงทน 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป  
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป เสนอให้น าแนวทางการออกแบบและพฒันาเกมกระดานพนัธุศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช ้โดยการเปลีย่นเน้ือหา หรอืวธิกีารเล่นเกม หรอืประยุกต์ใชใ้นรายวชิาอื่นๆ ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
            ขอขอบคุณสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ที่ได้สนับสนุนทุนการศกึษา
ภายใต้โครงการการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) ปีการศกึษา 2562 
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บทคดัย่อ 

โครงงานพเิศษน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถ่ว งน ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลังดัดแปลง  (Modified Exponentially Weighted Moving Average control chart: 
Modified EWMA) และแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั (Exponentially Weighted 
Moving Average control chart: EWMA) โดยในการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแผนภูมคิวบคุมนัน้ จะพจิารณา
จากค่าความยาวรนัเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) โดยปกติแล้วเมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้ขีดจ ากัด 
การควบคุม ( in-control process) ก าหนดให้ ARL = ARL0 แต่ในกรณีที่กระบวนการตกอยู่นอกขีดจ ากัด 
การควบคุม (out-of-control process) ให้ ARL = ARL1 ส าหรบัการศกึษาครัง้น้ีใช้การจ าลองข้อมูลด้วยโปรแกรม R 
ท าซ ้า 10,000 รอบ ก าหนดใหข้อ้มูลมกีารแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั (Exponential distribution) ซึง่ก าหนดระดบัของ
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการมีค่าเท่ากบั 0.1, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ตามล าดบั ผลการวจิยัพบว่า
แผนภูมคิวบคุมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified Exponentially Weighted 
Moving Average control chart:  Modified EWMA) มีประสิทธิภาพดีกว่าแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ 
ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั (Exponentially Weighted Moving Average control chart: EWMA) ในการตรวจจบั
การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยขนาดกลางถึงใหญ่ นอกจากน้ีได้ประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ถ่ วงน ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลังดัดแปลง  (Modified Exponentially Weighted Moving Average control chart: 
Modified EWMA) กบัการวเิคราะหข์อ้มลูสถติดิชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ค าส าคญั: แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง  แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนที่
ถ่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั  การแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั  ค่าความยาวรนัเฉลีย่ 
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Abstract 
This special project aims to compare the efficiency between the Modified Exponentially Weighted 

Moving Average (Modified EWMA)  control chart and the Exponent Weighted Moving Average (EWMA) 
control chart.  To compare the efficiency of those control charts, the Average Run Length (ARL)  will be 
considered. Normally, when it is the under-control process, let ARL = ARL0. If it is the out-of-control process, 
let ARL = ARL1. For this study, the data simulation was be performed using R program repeatedly 10,000 times. 
The data required exponential distribution and levels of process modifying were assigned by 0.1, 0.3, 0.5, 
1, 1. 5, 2, 2. 5 and 3 respectively.  The results showed that the Modified EWMA control chart outperforms 
the EWMA control chart in detecting changes of average at medium to large size. Besides. we applied the 
Modified EWMA control charts for statistical analysis of SET Index data. 
 
Keywords:  modified exponentially weighted moving average control chart, exponentially weighted moving 
average control chart, exponential distribution, average run lengths 
 

บทน า 
แผนภูมคิวบคุมกระบวนการเชงิสถติิ (Statistical Process control Charts: SPC) เป็นแผนภูมทิีใ่ชส้ าหรบั

ควบคุมกระบวนการผลติให้มอีตัราการผลติสม ่าเสมอหรอืปรบัปรุงกระบวนการผลติให้มคีวามสามารถในการผลติ  
ดียิ่งขึ้น จนท าให้ได้ค่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ในปี ค.ศ. 1931 Shewhart [1] เป็นผู้พฒันา
แผนภูมคิวบคุมเป็นคนแรก ต่อมามผีู้คดิค้นแผนภูมคิวบคุมซึ่งให้ความส าคญักบัข้อมูลในอดตีด้วย เช่น แผนภูมิ
ควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative Sum control chart: CUSUM chart) ซึ่งถูกเสนอโดย Page (1954) [2] ต่อมา 
Robert (1959) [3] ได้น าเสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั (Exponentially Weighted 
Moving Average control chart: EWMA) โดยแผนภูมิดงักล่าวน้ีมคีวามสามารถในการตรวจจบัการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการที่มีขนาดเล็กได้ดี และเมื่อไม่นานมาน้ี Patel(2011) [4] และ Khan (2017) [5] ได้เสนอแผนภูมิ
ควบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified Exponentially Weighted Moving Average 
control chart: Modified EWMA) 

โดยส่วนใหญ่ค่าสงัเกตมกัมกีารแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และเป็นอิสระกนั เช่น ปรมิาณ
การบรรจุน ้าอดัลมเฉลี่ย ความยาวของเส้นลวดเฉลี่ย เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วค่าคุณลกัษณะเฉพาะที่สนใจ  
อาจมีลักษณะการแจกแจงแบบไม่เป็นปกติ (Non-Normal distribution) เช่น ต้องการวัดคุณภาพของการผลิต 
จากค่าสดัส่วนของเสยี (Proportion of Nonconformities) หรอืจ านวนของเสยี การแจกแจงที่เหมาะสมกบัค่าดงักล่าว 
คือ การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution) เมื่อต้องการวัดคุณภาพการผลิตจากจ านวนรอยต าหนิ  
การแจกแจงที่เหมาะสม คอื การแจกแจงปวัซง (Poisson distribution) และเมื่อต้องการวดัคุณสมบตัิเป็นช่วงเวลา 
เช่น เวลาในการผลิตลอ็ตสินค้า เวลาในการเข้าคิวเพื่อรบัการบริการ การแจกแจงที่เหมาะสม คือ การแจกแจง 
แบบเลขชีก้ าลงั (Exponential distribution) 

โดยทัว่ไปเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแผนภูมคิวบคุมจะพจิารณาจากค่าความยาวรนัเฉลี่ย (Average 
Run Length: ARL) โดยค่าความยาวรนัเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 2 สถานะ คอื เมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้ขดีจ ากดั
การควบคุมจะพิจารณาจากค่า ARL0 (in-control ARL) และเมื่อกระบวนการตกอยู่นอกขีดจ ากดัการควบคุมจะ
พจิารณาจากค่า ARL1 (out-of-control ARL) ซึ่งมวีธิใีนการค านวณหาค่าความยาวรนัเฉลี่ย หลายวธิ ีเช่น วธิกีาร
จ าลอง (Monte Carlo Simulation) เป็นวธิทีีใ่หผ้ลลพัธถ์ูกต้อง แม่นย า  
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จากที่กล่าวในข้างต้น จงึเป็นเหตุให้คณะผู้วจิยัสนใจศกึษาค่าความยาวรนัเฉลี่ย ส าหรบัแผนภูมคิวบคุม
ค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified Exponentially Weighted Moving Average control 
chart: Modified EWMA) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเลขชี้ก าลงั นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified Exponentially Weighted Moving 
Average control chart: Modified EWMA) และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลัง 
(Exponentially Weighted Moving Average control chart: EWMA) ในแต่ละระดบัของการเปลี่ยนแปลงในค่าเฉลี่ย
ของกระบวนการอกีดว้ย 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลัง
ดดัแปลง (Modified EWMA) และแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) เมื่อขอ้มูล
มกีารแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั (Exponential distribution) 

2. เพื่อน าแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลังดดัแปลง  (Modified EWMA)  
ไปประยุกต์ใชก้บัขอ้มลูจรงิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง 
(Modified EWMA) และแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) เมื่อขอ้มลูมกีารแจก
แจงแบบเลขชีก้ าลงั โดยเปรยีบเทยีบแผนภูมคิวบคุมทัง้สองแผนภูม ิมขี ัน้ตอนการวจิยัดงัน้ี 

1. ก าหนดค่าพารามิเตอร ์
1.1 ก าหนดค่าพารามเิตอรข์องค่าสงัเกตทีม่กีารแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั (β0) เท่ากบั 5 และ 10 
1.2 ก าหนดค่าพารามเิตอรข์องค่าสงัเกตทีม่กีารแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั 𝛽1 = (1 + 𝛿)𝛽0 เมื่อ 𝛿 คอื 

ระดบัการเปลีย่นแปลงค่าเฉลีย่ของกระบวนการ 
1.3 ก าหนดค่าความยาวรนัเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้ าหนักแบบเลขชี้ก าลัง

ดัดแปลง (Modified EWMA) เมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้ขีดจ ากัดการควบคุม  (ARL0) มีค่าเท่ากับ 370  
โดยค านวณค่าจากหลกัการ 3𝜎 control limits ของแผนภูมคิวบคุมมาตรฐาน Shewhart [1] 

1.4 ก าหนดค่าพารามเิตอร์ส าหรบัแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนกัแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง 
(Modified EWMA) และแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชี้ก าลงั (EWMA) โดยก าหนดค่าถ่วง
น ้าหนกั (𝜆) มค่ีาเท่ากบั 0.05 โดยที ่0 < 𝜆 < 1[6] 

1.5 ก าหนดค่าคงที ่k เท่ากบั 1, 3, 5, 10 และ −
𝜆

2
 

 
2. จ าลองข้อมูล 
จ าลองข้อมูล 𝑥𝑖  จากการแจกแจงแบบเลขชี้ก าลงัที่มค่ีาเฉลี่ยดงัข้อ 1.1 ขนาดตวัอย่าง n เมื่อ 𝑥𝑖  คือ  

ค่าสงัเกตล าดบัที ่𝑖 เมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้ขดีจ ากดัการควบคุม ในแต่ละสถานการณ์ทดลองซ ้า 10,000 ครัง้ 
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3. ค านวณค่าสถิติของแผนภมิูควบคมุ 
3.1 ค่าสถติขิองแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) 

[6] แสดงดงัสมการที ่1 
𝑧𝑖 =  𝜆𝑥𝑖 + (1 − 𝜆)𝑧𝑖−1 + 𝑘(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)   (1) 

โดยก าหนด 𝑧0 =  𝜇0 เมื่อ 𝜇0 คอื ค่าเฉลี่ยของค่าสงัเกตล าดบัที่ 𝑖 เมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้
ขดีจ ากดัการควบคุม และ k คอืค่าคงที,่ 𝜆 คอื ค่าถ่วงน ้าหนกั โดยที ่0 < 𝜆 < 1 

3.2 ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั  (EWMA) [6] แสดงดัง
สมการที ่2 

𝑦𝑖 =  𝜆𝑥𝑖 + (1 − 𝜆)𝑦𝑖−1     (2) 

โดยก าหนด 𝑦0 =  𝜇0 เมื่อ 𝜇0 คอื ค่าเฉลี่ยของค่าสงัเกตล าดบัที่ 𝑖 เมื่อกระบวนการตกอยู่ภายใต้
ขดีจ ากดัการควบคุม และ k คอืค่าคงที,่ 𝜆 คอื ค่าถ่วงน ้าหนกั โดยที ่0 < 𝜆 < 1 

 
4. ค านวณขีดจ ากดัควบคมุส าหรบัแผนภมิูควบคมุ 
4.1 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง  (Modified EWMA) แสดงดงั

สมการที ่3 และ 4 

  ขดีจ ากดัการควบคุมบน (Upper Control Limit: UCL) [6] คอื 

𝑈𝐶𝐿 = µ + 𝐿1𝜎 √
(𝜆+2𝜆𝑘+2𝑘2)

𝑛(2−𝜆)
    (3) 

 

  ขดีจ ากดัการควบคุมล่าง (Lower Control Limit: LCL) [6]  คอื 

𝐿𝐶𝐿 = µ − 𝐿1𝜎 √
(𝜆+2𝜆𝑘+2𝑘2)

𝑛(2−𝜆)
    (4) 

โดยที่ µ คือ ค่าเฉลี่ย , 𝜎  คือ ความแปรปรวนของข้อมูลที่มีการแจงแจงเลขชี้ก าลัง และ  L1 คือ

สมัประสิทธิช์่วงขดีจ ากดัการควบคุมของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง 

(Modified EWMA) [6] 

4.2 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) แสดงดงัสมการที ่5 และ 6 

  ขดีจ ากดัการควบคุมบน (Upper Control Limit: UCL) [6] คอื 

𝑈𝐶𝐿 = µ + 𝐿2𝜎 √
𝜆

(2−𝜆)
    (5) 

  ขดีจ ากดัการควบคุมล่าง (Lower Control Limit: LCL) [6] คอื 

𝐿𝐶𝐿 = µ − 𝐿2𝜎 √
𝜆

(2−𝜆)
    (6) 

โดยที่ µ คือ ค่าเฉลี่ย , 𝜎  คือ ความแปรปรวนของข้อมูลที่มีการแจงแจงเลขชี้ก าลัง และ  L2 คือ
สมัประสทิธิช่์วงขดีจ ากดัการควบคุมของแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) [6] 
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5.เกณฑท่ี์ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภมิูควบคมุ 
ค่าความยาวรนัเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) คือ จ านวนตัวอย่างเฉลี่ยของจุดที่ตกอยู่ภายใต้

ขดีจ ากดัการควบคุม ซึง่ ARL แบ่งไดเ้ป็น 2 สถานะ  
สถานะที่ 1 เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้ขดีจ ากดัการควบคุมจะได้จ านวนตัวอย่างเฉลี่ยก่อนที่จะตกอยู่ 

นอกขดีจ ากดัการควบคุม (ARL0) [6] แสดงดงัสมการที ่7 

𝐴𝑅𝐿0 =  
1

𝛼
      (7) 

โดยที ่α คอื ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความผดิพลาดแบบที ่1 (Type I error) 
สถานะที่ 2 เมื่อกระบวนการออกนอกขีดจ ากัดควบคุมจะได้จ านวนตัวอย่างเฉลี่ยก่อนที่จะตกอยู่ 

นอกขดีจ ากดัการควบคุม (ARL1) [6] แสดงดงัสมการที ่8 

𝐴𝑅𝐿1 =  
1

1−𝛽
     (8) 

โดยที ่β คอื ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความผดิพลาดแบบที ่2 (Type II error) 
ซึง่ในการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแผนภูมคิวบคุมนัน้ แผนภูมคิวบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพดกีว่าควรมค่ีา ARL1 

ทีต่ ่ากว่า 
 
ผลการวิจยั 

1.การศึกษาแบบจ าลอง 
ในส่วนน้ีจะเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแผนภูมคิวบคุมแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนัก

แบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั 
(EWMA) ในลกัษณะของ ARL โดยที่เมื่อกระบวนการไม่มกีารเปลี่ยนแปลง  (𝛿 = 0) จะแสดงค่า ARL0 และ 
เมื่อกระบวนการมกีารเปลี่ยนแปลง (𝛿 = 0.1 ถึง 3) จะแสดงค่า ARL1 และแผนภูมจิะมปีระสทิธภิาพมากถ้ามี
ค่า ARL1 ต ่า ส าหรบัการศกึษาครัง้น้ีใช้การจ าลองข้อมลูดว้ยโปรแกรม R ท าซ ้า 10,000 รอบ ก าหนดให้ขอ้มลูมกีารแจก
แจงแบบเลขชีก้ าลงั (Exponential distribution) ซึง่ก าหนดตวัอย่าง n = 500, 𝜆 = 0.05 ขนาดของการเปลีย่นแปลง 
มค่ีาเท่ากบั 0.1, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ตามล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ก าหนดค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 5 และกรณีที ่2 ก าหนดค่าเฉลีย่เท่ากบั 10 ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 1 ค่าความยาวรนัเฉลีย่ (ARL0 หรอื ARL1) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของแผนภูมคิวบคุม 
Modified EWMA และแผนภูมคิวบคุม EWMA เมื่อก าหนดให ้𝛽0 = 5 และ 𝐴𝑅𝐿0 = 370 

𝛿 

EWMA Modified EWMA 
UCL = 0.9281187 UCL = 28.55 UCL = 3.7421909 UCL = 6.0092464 UCL = 11.686413 UCL = 0.9271009 

k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 10 k = -0.05/2 
0 370.000 ±0.108a 370.000 ±0.285 370.000 ±0.705 370.000 ±0.942 370.000 ±2.234 370.000 ±0.109 

0.1 364.647 ±0.110 359.225 ±0.223 356.224 ±0.600 357.136 ±1.331 357.372 ±2.644 368.378 ±0.014 
0.3 351.003 ±0.106 330.386 ±0.226 327.260 ±0.673 328.809 ±0.995 329.640 ±2.235 361.954 ±0.111 
0.5 338.105 ±0.107 293.901 ±0.272 295.689 ±0.699 297.665 ±1.023 299.764 ±2.014 344.126 ±0.103 
1 308.926 ±0.101 198.977 ±0.322 204.801 ±0.766 208.734 ±1.364 212.348 ±2.753 302.694 ±0.010 

1.5 268.298 ±0.107 107.626 ±0.934 121.792 ±1.210 127.007 ±1.517 130.802 ±2.666 263.007 ±0.101 
2 225.087 ±0.108 49.363 ±0.424 65.641 ±1.324 71.035 ±1.539 74.969 ±2.884 205.939 ±0.113 

2.5 168.245 ±0.032 22.969 ±0.562 35.182 ±1.218 38.892 ±1.226 41.847 ±4.155 141.215 ±0.021 
3 112.973 ±0.095 12.224 ±0.453 19.658 ±1.563 21.950 ±2.173 23.794 ±10.80 72.846 ±0.002 

 a คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)     
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จากตารางที ่1 เมื่อก าหนดค่าเฉลี่ยของกระบวนการ (𝛽0) เท่ากบั 5 พบว่า เมื่อระดบัการเปลีย่นแปลง
ของการกระบวนมขีนาดเลก็ (0.1 ≤ 𝛿 ≤ 0.3) แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั
ดดัแปลง (Modified EWMA) ที่ k = 3 มีประสิทธิภาพดีที่สุด และเมื่อระดบัการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ 
มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (0.5 ≤ 𝛿 ≤ 3) แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลัง
ดดัแปลง (Modified EWMA) ที ่k = 1 มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด เน่ืองจากใหค่้า ARL1 ต ่าสุด 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความยาวรนัเฉลีย่ (ARL0 หรอื ARL1) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของแผนภูมคิวบคุม 
Modified EWMA และแผนภูมคิวบคุม EWMA เมื่อก าหนดให ้𝛽0 = 10 และ 𝐴𝑅𝐿0 = 370 

𝛿 

EWMA Modified EWMA 
UCL = 0.91551 UCL = 1.0708730 UCL = 1.9643832 UCL = 3.0680370 UCL = 5.902466 UCL = 0.9146213 

k = 0 k = 1 k = 3 k = 5 k = 10 k = -0.05/2 
0 370.000 ±0.119a 370.000 ±0.160 370.000 ±0.290 370.000 ±0.473 370.000 ±1.223 370.000 ±0.120 

0.1 366.785 ±0.117 368.427 ±0.144 364.677 ±0.554 363.541 ±0.517 364.808 ±1.231 368.926 ±0.120 
0.3 363.448 ±0.122 360.591 ±0.151 350.781 ±0.321 349.359 ±0.751 351.587 ±1.080 362.850 ±0.027 
0.5 363.448 ±0.122 350.250 ±0.167 336.411 ±0.340 334.807 ±0.562 336.797 ±1.488 359.763 ±0.115 
1 346.666 ±0.029 327.501 ±0.230 295.241 ±0.964 269.681 ±0.614 300.516 ±1.112 340.988 ±0.030 

1.5 331.377 ±0.013 304.351 ±0.167 252.045 ±0.449 253.339 ±0.580 256.377 ±1.188 319.076 ±0.113 
2 312.205 ±0.115 275.821 ±0.110 205.877 ±0.437 207.958 ±0.599 212.886 ±1.438 301.049 ±0.021 

2.5 295.472 ±0.029 244.253 ±0.127 159.985 ±0.411 163.106 ±0.607 169.713 ±1.411 280.033 ±0.115 
3 274.904 ±0.110 205.843 ±0.210 119.799 ±0.476 123.726 ±1.190 130.108 ±1.432 251.099 ±0.111 

 a คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)     
 
และจากตารางที่ 2 เมื่อก าหนดค่าเฉลี่ยของกระบวนการ (𝛽0) เท่ากับ 10 พบว่า เมื่อระดับการ

เปลีย่นแปลงของการกระบวนมขีนาดเลก็ (0.1 ≤ 𝛿 ≤ 1) แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลข
ชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) ที ่k = 5 มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด และเมื่อระดบัการเปลีย่นแปลงของการกระบวน
มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (1.5 ≤ 𝛿 ≤ 3) แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลัง
ดดัแปลง (Modified EWMA) ที ่k = 3 มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด เน่ืองจากให้ค่า ARL1 ต ่าสุด และจากทัง้สองตารางจะ
เหน็ไดว้่าความแตกต่างระหว่างสองแผนภูม ิจะมค่ีาเพิม่ขึน้เมื่อการเปลีย่นแปลงมค่ีาเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

2.การประยกุต์ใช้ส าหรบัข้อมูลจริง 
ส าหรบัการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจรงินัน้ สามารถน าไปวเิคราะห์กบัข้อมูลจรงิ ใดๆ กไ็ด้ ที่มลีกัษณะการ

แจกแจงแบบเลขชี้ก าลงั (Exponential distribution) ในส่วนน้ีจะใช้แผนภูมคิวบคุมที่น าเสนอส าหรบัการวเิคราะห์
ข้อมูลสถิติดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  หน่วยเป็น 100 ล้านบาท ซึ่งเกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืนตุลาคม  
ค.ศ. 2011 ถึง เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2014 ข้อมูลจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย [7] โดยมีขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 35 ตวัอย่าง ส าหรบัการพิจารณาเลือกค่าคงที่ k จะพิจารณาจากผลการศกึษาแบบจ าลอง ซึ่งที่ k = 3  
มปีระสิทธิภาพดี และเหมาะสมกบัข้อมูล ในส่วนน้ีจึงใช้ค่าคงที่ k = 3 ในการวิเคราะห์ และก าหนด 𝑥𝑖  แทน 
จ านวนเงนิการขายหุน้ แสดงค่าสถิติ 𝑧𝑖 ในตารางที่ 3 ส าหรบัแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบ
เลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) มีค่าเฉลี่ย หรอื CL = 5.86 ขีดจ ากดัควบคุมบน หรือ UCL = 18.1 และ
ขดีจ ากดัควบคุมล่าง หรอื LCL = -17.7584 ส่วนแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั 
(EWMA) แสดงค่าสถติิ 𝑦𝑖 ในตารางที่ 3 มค่ีาเฉลี่ย หรอื CL = 3.16 ขดีจ ากดัควบคุมบน หรอื UCL = 6.236098 
และขดีจ ากดัควบคุมล่าง หรอื LCL = -5.89452 ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัภาพที ่1 และ 2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 สถติดิชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (100 ลา้นบาท) ช่วงเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2011 ถงึ เดอืน
สงิหาคม ค.ศ. 2014 

  
 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมคิวบคุม Modified EWMA ส าหรบัขอ้มลูจรงิ 

ค่าสงัเกต 𝑥𝑖  
Modified EWMA 

𝑧𝑖 
EWMA 

𝑦𝑖  
ค่าสงัเกต 𝑥𝑖  

Modified EWMA 
𝑧𝑖 

EWMA 
𝑦𝑖  

1 0.62 2.85 0.98 19 6.36 12.61 3.92 
2 1.13 4.30 0.99 20 6.97 14.15 4.08 
3 1.28 4.58 1.00 21 5.84 10.36 4.16 
4 1.61 5.44 1.03 22 4.43 5.82 4.18 
5 2.81 8.88 1.12 23 3.98 4.38 4.17 
6 2.31 7.07 1.18 24 7.78 15.94 4.35 
7 1.95 5.72 1.22 25 9.11 19.59 4.59 
8 3.15 9.19 1.32 26 9.17 19.26 4.81 
9 1.27 3.16 1.31 27 5.43 7.36 4.85 
10 2.53 6.90 1.37 28 2.18 -2.66 4.71 
11 4.17 11.69 1.51 29 4.27 3.95 4.69 
12 5.41 15.10 1.71 30 6.02 9.31 4.76 
13 7.42 20.75 1.99 31 2.96 -0.20 4.67 
14 4.68 11.73 2.13 32 5.45 7.56 4.71 
15 7.89 21.15 2.42 33 10.97 24.30 5.02 
16 11.70 32.12 2.88 34 17.64 43.96 5.65 
17 9.45 24.25 3.21 35 12.10 25.74 5.97 
18 14.91 40.14 3.79     

LCL = -17.7584 

UCL = 18.1 

  ค่าสงัเกต 

CL = 5.86 

ค่าสถติ ิzi 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมคิวบคุม EWMA ส าหรบัขอ้มลูจรงิ 
 

จากภาพที่ 1 แสดงค่าสถิติของแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง 
(Modified EWMA) พบว่าข้อมูลที่ 13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 33, 34 และ 35 ตกอยู่นอกขดีจ ากดัการควบคุม 
และจากภาพที ่2 แสดงค่าสถติขิองแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) พบว่าค่า
ทัง้หมดตกอยู่ภายใต้ขดีจ ากดัการควบคุมแม้จะมค่ีาที ่35 ใกลเ้คยีงกบัขดีจ ากดัการควบคุมบน ซึง่ผลการวเิคราะห์
สรุปไดว้่าแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) มคีวามสามารถ
ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการได้เรว็กว่า เมื่อเทยีบกบัแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วง
น ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
ในงานวิจยัน้ีพบว่าแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified 

EWMA) มปีระสทิธภิาพดกีว่าแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) โดยขึน้อยู่กบั 
การก าหนดค่าคงทีk่ ซึ่งเป็นพารามเิตอร์ของแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง 
(Modified EWMA) ดงันัน้ ควรมกีารศกึษาค่าพารามเิตอรท์ี่เหมาะสม (optimal parameter) ต่อไป เพื่อจะท าใหไ้ด้
ค่า k ทีท่ าใหค่้า ARL1 ทีต่ ่าทีสุ่ดได ้
 
สรปุผลการวิจยั 

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั
ดดัแปลง (Modified EWMA) และแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชี้ก าลงั (EWMA) เมื่อขอ้มูล
มกีารแจกแจงแบบเลขชีก้ าลงั โดยใชว้ธิกีารจ าลองข้อมลูแบบมอนติคาร์โล พบว่าแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถ่วงน ้าหนกัแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) มปีระสทิธภิาพในการตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
ได้ดกีว่าแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงั (EWMA) เมื่อค่าคงที ่k มค่ีาเท่ากบั 1, 3, 5 
และ 10 ในทุกระดบัการเปลีย่นแปลง ในส่วนของการประยุกต์ใช้กบัขอ้มลูจรงิแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วง
น ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) มีความเหมาะสมและตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงได้เรว็กว่า
แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงั (EWMA) 

UCL = 6.2361 

LCL = -5.8945 

  ค่าสงัเกต 
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ข้อเสนอแนะ 
สามารถน าแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่เคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชีก้ าลงัดดัแปลง (Modified EWMA) มา

ประยุกต์ใชก้บัขอ้มลูทีม่กีารแจกแจงแบบอื่น ๆ หรอืน าข้อมลูเชงิคุณลกัษณะประยุกต์ใชก้บัแผนภูมคิวบคุมอื่น เช่น 
p-chart หรือ np-chart ส าหรบัแผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน ้าหนักแบบเลขชี้ก าลงัดดัแปลง (Modified 
EWMA) และยงัสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ส าหรบัการตรวจสอบกระบวนการผลติ และแผนภูมคิวบคุม
สามารถปรบัเพิม่เตมิ โดยใชส้ถติค่ิาเฉลีย่เคลื่อนทีถ่่วงน ้าหนกัแบบเลขชีก้ าลงัผสมผสาน ส าหรบัการวจิยัในอนาคตได้ 
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บทคดัย่อ 
ระบบนิเวศป่าไม้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัวฏัจกัรคาร์บอนบนโลกและภาวะโลกร้อน เน่ืองจากระบบ

นิเวศป่าไมม้กีารกกัเกบ็ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดผ์่านกระบวนการสงัเคราะหแ์สงและปลดปล่อยคนืสู่ช ัน้บรรยากาศ
ผ่านกระบวนการหายใจทางผวิดนิ ดว้ยเหตุน้ี ความเขา้ใจเกีย่วกบัการหายใจผวิดนิจงึเป็นปจัจยัและตวัชีว้ดัส าคญั
ส าหรบัการประเมินการหมุนเวียนคาร์บอนและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัย 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิและเปรยีบเทยีบการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิในป่าเต็งรงั
ปฐมภูมิ จงัหวดันครราชสมีา และป่าเต็งรงัทุติยภูม ิจงัหวดัราชบุร ีประเทศไทย ร่วมกบัการศกึษาอิทธิพลของ
ปจัจยัสิง่แวดล้อมและคุณสมบัติดนิต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิ ในพื้นที่ป่า 
ทัง้สองแห่ง โดยตรวจวัดการหายใจผิวดินด้วยวิธี soil gradient ผลการทดลองพบว่า การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยรายเดอืนในป่าเต็งรงัปฐมภูมมิค่ีาอยู่ในช่วง 251.08 - 421.30 mgCO2/m2/hr และป่าเต็งรงั
ทุตยภูมมิค่ีาอยู่ในช่วง 249.41 - 404.76 mgCO2/m2/hr นอกจากน้ี การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ะสม
จากการหายใจผวิดนิในรอบ 6 เดอืน ของป่าเต็งรงัปฐมภูมมิปีรมิาณ เท่ากบั 1.58 kgCO2/m2 หรอื 0.43 kgC/m2 
ขณะที่ป่าเต็งรงัทุติยภูมิ เท่ากับ 1.41 kgCO2/m2 หรือ 0.38 kgC/m2 โดยการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ในป่าเต็งร ัง 
ทัง้สองไม่แตกต่างทางสถิติอย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ี อุณหภูมอิากาศและดนิมคีวามสมัพนัธ์ต่อการปลดปล่อยก๊าซ 
CO2 จากการหายใจผวิดนิในรอบวนั แต่ความชืน้ในดนิส่งผลต่อการหายใจผวิดนิในรอบเดอืนอย่างมนียัส าคญั  

 
ค าส าคญั: ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ การหายใจผวิดนิ  ป่าเตง็รงัปฐมภูม ิ ป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิ
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Abstract 
Forest ecosystem is directly related the global carbon cycle and global warming, since these 

captures carbon dioxide (CO2)  from the atmospheric by photosynthesis process and releases its back to 
the atmosphere from soil respiration process.  Thus soil respiration process is an important factor and 
indicator for evaluating its roles in the global carbon cycle and its response to climate change. This study 
aims to estimate and compare CO2 emission from soil respiration process in primary dry dipterocarp 
forest at Nakhon Ratchasima province and secondary dry dipterocarp forest at Ratchaburi province, 
Thailand by using soil gradient method.  Then, the correlation of soil respiration with environmental 
factors and soil properties were measured during the same period.  The results found that the ranged 
CO2 fluxes in the primary and secondary dry dipterocarp forest were 251.08 - 421.30 and 249.41 - 
404.76 mgCO2/m2/ hr, respectively.   Cumulative CO2 emission during 6 months in the primary and 
secondary dry dipterocarp forests were 1.58  kgCO2/m2, or 0.43  kgC/m2 and 1.41  kgCO2/m2, or 0.38 
kgC/m2, respectively.  Thus, both of soil respirations were not different significantly emission.  However, 
the daily variation of soil respiration was positively significant correlation with soil and air temperature, 
while the monthly variation was positively significant correlation with soil moisture.  
 
Keywords:  Carbon Dioxide, Soil respiration, Primary dry dipterocarp forest, Secondary dry dipterocarp 
forest 
 
บทน า 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกดิขึ้นทัว่โลกและทวคีวามรุนแรงมากขึ้น เหน็ได้จาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น อุณหภูมขิองโลกทีส่งูขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปรมิาณน ้าฝนโดยรวมลดลงและไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล ความหลากหลายของสิง่มชีวีติเปลี่ยนแปลงไป และเกดิภยัธรรมชาติขึ้นบ่อยครัง้ เช่น การเกดิพายุ
หมิะในประเทศแถบยุโรป การเกิดพายุเฮอริเคนบนหมู่เกาะในแถบทะเลแคริบเบียน การเกิดแผ่นดินไหวและ  
อาฟเตอร์ชอ็กครัง้ใหญ่ในประเทศเมก็ซโิก และการเกิดน ้าท่วมจากพายุฝนมากกว่าปกติในประเทศแถบเอเชีย  
เป็นต้น โดยนกัวทิยาศาสตร์เชื่อว่า การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ ทัง้ที่เกดิจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเช่น 
การเผาไหม้เชื้อเพลงิฟอสซิล การตดัไม้ท าลายป่า ภูเขาไฟระเบิด การหายใจของพืชและการหายใจผวิดนิ โดย
ก๊าซเรอืนกระจกที่ส าคญัมี 6 ชนิดได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด ์
(N2O) ก๊าซไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคารบ์อน (PFC) และก๊าซซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลูออไรด ์
(SF6) ทัง้น้ี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่มปีรมิาณการปลดปล่อยสู่ช ัน้บรรยากาศมากที่สุดคดิ
เป็นรอ้ยละ 76 [1] ความเข้มข้นของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยทัว่โลกเพิ่มขึ้นจาก 285 ppm ในปี พ.ศ.2393 
เป็น 403.3 ppm ในปี พ.ศ.2560 โดยมอีัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงปี พ.ศ.2558-2559 
เท่ากบั 3.3 ppm ต่อปี [2-3] ซึง่วฏัจกัรคารบ์อนบนโลกมกีารหมุนเวยีนคารบ์อนในรูปของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เป็นหลกั เริม่ต้นจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่อยู่ในชัน้บรรยากาศและในน ้า มกีารหมุนเวยีนเปลี่ยนรูป  
โดยพืชและสตัว์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การย่อยสลายของเศษซากพืชและสตัว์ การหายใจของ
สิง่มชีวีติ และอื่น ๆ จนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลบัสู่ช ัน้บรรยากาศอีกครัง้  แต่อย่างไรกต็าม หากปรมิาณ 
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช ัน้บรรยากาศเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็เช่นในปจัจุบนั จะส่งผลกระทบต่อ
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สมดุลการหมุนเวยีนคาร์บอนบนโลก เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศมากเกินไป 
ส่งผลกระทบท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูขึน้และเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีรุ่นแรงกว่าในอดตี 

ป่าไมม้บีทบาทส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการหมุนเวยีนคารบ์อนของโลก เน่ืองจาก
ต้นไม้เป็นแหล่งกักเก็บหรือดูดซับคาร์บอนในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้บรรยากาศ (carbon 
sequestration) ผ่านกระบวนการสงัเคราะห์แสง แล้วน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการสร้างอาหารและ
อินทรยี์สารไปสะสมในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ราก ใบ และส่วนอื่น ๆ ในรูปของมวลชีวภาพ ( biomass)  
ทัง้ในส่วนเหนือพื้นดนิและใต้พืน้ดนิ ขณะเดยีวกนัระบบนิเวศป่าไมก้ม็กีารปลดปล่อยคารบ์อนที่อยู่ในรูปของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการหายใจของพืช และกิจกรรมของจุลินทรีย์ หรือการหายใจผิวดิน  (soil 
respiration) ผ่านกระบวนการย่อยสลายเศษซากพืชและสตัว์ของจุลินทรยี์ในดิน และการหายใจของสตัว์ในดิน  
ซึง่การหายใจผวิดนิเป็นกระบวนการที่มคีวามส าคญัต่อการหมุนเวยีนของคารบ์อน และธาตุอาหารในระบบนิเวศ
ป่าไม้ที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ [3] เน่ืองจากเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดของระบบ
นิเวศบนบก จากการศกึษาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดนิทัว่โลกมค่ีาเท่ากบั 77 
PgCyr-1 [4] ดงันัน้ระบบนิเวศป่าไม้จงึมบีทบาทส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และการหมุนเวยีน
คารบ์อนบนบกเป็นอย่างมาก ทัง้น้ีระบบนิเวศป่าไมข้องประเทศไทย ซึง่เป็นป่าไมเ้ขตรอ้น (tropical forest) มพีืน้ที่
ป่าไม้คดิเป็นรอ้ยละ 31.58 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย [5] ส่วนใหญ่เป็นป่าประเภทผลดัใบคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของพืน้ที่
ป่าไม้ทัง้หมดของประเทศ โดยแบ่งเป็นป่าเบญจพรรณรอ้ยละ 34 และป่าเต็งรงัรอ้ยละ 21 [6] ซึ่งป่าเต็งรงัเป็นป่า 
ที่มีความส าคญัยิ่งต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เพราะมีพื้นที่ป่าครอบคลุม
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกของประเทศ ประชาชนมกีารใช้ประโยชน์
จากป่าทัง้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร และเป็นวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสร้างแหล่ง
ทีอ่ยู่อาศยัของคนและสตัว์ เป็นต้น การใช้ประโยชน์อย่างไม่สมดุลในอดตีส่งผลใหพ้ื้นที่ป่าไมใ้นประเทศไทยลดลง
อย่างรวดเรว็ และป่าถูกท าลายมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ.2519-2521 โดยเฉพาะปี พ.ศ.2521 ป่าไม้ของประเทศถูก
ท าลายในอตัราเกนิกว่าร้อยละ 6 [7] การลดลงของพื้นที่ป่าส่วนมากมผีลมาจากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและเทคโนโลยี เป็นผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ามากขึ้น ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจงึออก
พระราชบัญญัติ ยกเลิกการท าสัมปทานป่าไม้ (logging ban) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา ทัง้น้ีรูปแบบของ
โครงสรา้งป่าไมใ้นประเทศไทยในปจัจุบนั มกีารเปลีย่นแปลงไปจากในอดตี เน่ืองมาจากการบุกรุกป่า กจิกรรมของ
มนุษย์รอบพื้นที่ป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการเจรญิเติบโตของ
ต้นไม้และการปลดปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายในผวิดนิ แต่อย่างไรกต็าม ความรูใ้นเชงิลกึเกีย่วกบั
การศกึษาวจิยัดงักล่าว ของประเทศไทยมค่ีอนขา้งจ ากดั ดว้ยเหตุน้ี จงึน ามาสู่การศกึษาการหมุนเวยีนคารบ์อนใน
ป่าทัง้สองชนิด เพื่อประเมนิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดินในป่าเต็งรงัปฐมภูม ิ
จงัหวดันครราชสมีา และป่าเต็งรงัทุติยภูมิ จงัหวดัราชบุร ีประเทศไทย รวมถึงการศกึษาปจัจยัสิง่แวดล้อมและ
คุณสมบตัดินิทีม่อีทิธพิลและควบคุมการหายใจผวิดนิของป่าทัง้สองพืน้ที ่

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
พ้ืนท่ีศึกษา 
งานวจิยัน้ีท าการศกึษาในพื้นที่ป่าเต็งรงัปฐมภูมแิละทุติยภูม ิโดยพื้นที่ป่าเต็งรงัปฐมภูม ิตัง้อยู่ที่สถานี

วจิยัสิง่แวดล้อมสะแกราช ต าบลอุดมทรพัย์ อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา (ละติจูด: 14° 30' 29.80'' N, 
ลองตจิูด: 101° 56' 58.50'' E) มคีวามสูง 390 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง มพีื้นทีท่ ัง้หมด 1,180 เฮกตาร ์มี
ปรมิาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,260 มิลลเิมตร มอุีณหภูมอิากาศเฉลี่ยรายปีเท่ากบั 20.44°C อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากบั 
30.39°C และอุณหภูมติ ่าสุดเท่ากบั 21.18°C [8] 

ในส่วนของพืน้ทีป่่าเตง็รงัทุติยภูม ิตัง้อยู่ที่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีวทิยาเขตราชบุร ี
ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ีอยู่ทางทศิตะวนัตกของประเทศไทย (ละติจดู: 13° 35' 13.3'' N, ลองติ
จูด: 99° 30' 3.9'' E ความสูง 110 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล) มีพื้นที่ทัง้หมด 187.2 เฮกตาร์ เป็นป่าได้รบัการ
อนุรกัษ์และเกบ็รกัษาไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 ภายหลงัจากมกีารตดัต้นไมใ้นป่าเพื่อผลติถ่าน ท าใหต้้นไม้ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงการฟ้ืนฟู [9] ในช่วง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554-2558 พื้นที่ศึกษามีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากบั 1,028.98 
มลิลเิมตร มอุีณหภูมอิากาศเฉลี่ยรายปีเท่ากบั 28.46°C อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยเท่ากบั 34.18°C และอุณหภูมติ ่าสุด
เท่ากบั 22.82°C [10] 

การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผิวดิน 
การประเมนิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิ จะใช้ carbon dioxide probe 

รุ่น GMP343 (Vaisala Inc., Finland) ด้วยวธิ ีsoil gradient ซึ่ง CO2 probe 2 ตัวจะถูกฝงัลงในดนิ ที่ระดบัความ
ลกึ 5 และ 20 เซนตเิมตร [11] โดย probe จะท าการตรวจวดัความเขม้ข้นของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ต่อเน่ืองทุก
วนิาทแีละเฉลีย่ค่าความเขม้ขน้บนัทกึขอ้มลูทุก 1 นาท ีซึ่งเมื่อเครื่องมอืวเิคราะห์ความเข้มขน้แล้วจะจดัเกบ็ข้อมูล
ไว้ใน data logger รุ่น CR1000 (Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) โดยการตรวจวดัการปลดปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

การค านวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดิน ค านวณโดยใช้ข้อมูลความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดนิ (µmol/mol หรอื µmol/m3) ร่วมกบัปจัจยัสิง่แวดล้อม การค านวณการ
ปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2 flux) (F, µmol/m2/s หรอื mg CO2/m2/hr) ท าไดด้งัสมการที ่1 [11-12] 

           
โดยที่ F =   การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2 efflux) (µmol/m2/s) 

DS =   ค่าสมัประสทิธิก์ารแพร่ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นดนิ (m2/s) 
dC

dZ
 =   อตัราสว่นการเปลีย่นแปลงของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อความลกึดนิ 

C =   ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(µmol/m3) 
Z =   ความลกึของดนิ (m) 

การตรวจวดัปัจจยัส่ิงแวดล้อมและคณุสมบติัดิน 
ปจัจยัทางด้านสิง่แวดล้อมทีท่ าการตรวจวดั ได้แก่ อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมดินิ และความชื้นดนิ โดยใช ้

thermocouple probes (TCAV, Campbell Scientific, Inc., USA) ตรวจวดัอุณหภูมิอากาศและดิน ส่วนความชื้น
ของดนิจะใช ้water content reflectometers (CS615, Campbell Scientific, Inc) ตรวจวดัความชืน้ดนิ ซึง่อุณหภูมิ
และความชื้นดนิจะท าการตรวจวดัที่ระดบัความลกึ 5 เซนติเมตร ข้อมลูที่ได้จากการตรวจวดัถูกบนัทกึไว้ใน data 
logger รุ่น CR1000 (Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) ในส่วนของคุณสมบัติดนิ ได้ท าการเกบ็ตวัอย่าง

F  =  - DS
dC

dZ
 สมการ (1) 
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ดินที่ความลึก 4 ระดบั คือ 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-20 เซนติเมตร ในพื้นที่ป่าเต็งรงัปฐมภูมิ และทุติยภูม ิ
ด้วยกระบอกเกบ็ตวัอย่างดนิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร แล้วท าการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ของดิน โดยใช้อัตราส่วนดนิต่อน ้าเท่ากบั 1:1 (w/w) [13] และวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม จากอัตราส่วน
ระหว่างน ้าหนกัแหง้ของดนิต่อปรมิาตรทัง้หมดของดนิ มหีน่วยเป็น g/cm3 [14] 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเปรยีบเทยีบปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิในป่าเตง็รงัปฐมภูมิ

และทุตยิภูม ิใช้การวเิคราะหท์างสถิตแิบบ one-way ANOVA และการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูมอิากาศ
และดิน กบัการปลดปล่อยคาร์บอนในป่าเต็งรงัปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Pearson’s 
correlation และ linear regression  
 
ผลการวิจยั 

คณุสมบติัของดิน 
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่ระดบัความลึก 4 ระดบั พบว่า ในพื้นที่ศึกษาป่าเต็งรงัปฐมภูมิดนิมีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลีย่เท่ากบั 4.54 ส่วนในป่าเต็งรงัทุตยิภูมดินิมค่ีาความเป็นกรด-ด่าง เฉลีย่เท่ากบั 5.15 
ถอืว่าดนิที่ระดบัความลกึน้ีมคีวามเป็นกรด ส าหรบัการวเิคราะหค์วามหนาแน่นรวม (Bulk density) ของดนิพบว่า 
ในป่าเตง็รงัปฐมภูมมิคีวามหนาแน่นรวมของดนิเฉลี่ยเท่ากบั 0.59 g/cm3 และในป่าเตง็รงัทุตยิภูมมิคีวามหนาแน่น
รวมของดนิเฉลี่ยเท่ากบั 1.04 g/cm3 โดยที่ดนิชัน้บน (ระดบัความลกึ 0-5 cm) มคีวามหนาแน่นรวมต ่าที่สุด และ
ความหนาแน่นรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อระดบัความลกึของดนิเพิม่ขึ้น ในขณะที่ปรมิาณคาร์บอนและไนโตรเจน
ในดนิเฉลี่ยของป่าเต็งรงัปฐมภูม ิมค่ีาเท่ากบัร้อยละ 1.34 และ 0.45 ตามล าดบั และป่าเต็งรงัทุติยภูม ิมค่ีาเฉลี่ย
เท่ากบัร้อยละ 0.27 และ 0.035 ตามล าดบั โดยปรมิาณคาร์บอนและไนโตรเจนของทัง้สองพื้นที่มแีนวโน้มลดลง
เมื่อระดบัความลกึของดนิเพิม่ขึน้ ดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 คุณสมบตัขิองดนิในป่าเตง็รงัปฐมภูม ิจงัหวดันครราชสมีา และป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ี

ระดบั
ความลึก
ของดิน 
(cm) 

ป่าเตง็รงัปฐมภมิู ป่าเตง็รงัทุติยภมิู 

pH 
Bulk 

density 
(g/cm3) 

ปริมาณ
คารบ์อน 

(%) 

ปริมาณ
ไนโตรเจน 

(%) 
pH 

Bulk 
density 
(g/cm3) 

ปริมาณ
คารบ์อน 

(%) 

ปริมาณ
ไนโตรเจน 

(%) 
0-5 4.46 0.55 1.55 0.13 5.53 1.05 0.38 0.05 
5-10 4.74 0.58 1.33 0.12 4.78 0.95 0.27 0.03 
10-15 4.44 0.60 1.34 0.10 5.38 1.03 0.24 0.03 
15-20 4.52 0.63 1.14 0.10 4.89 1.12 0.20 0.03 

ค่าเฉล่ีย 4.54 0.59 1.34 0.45 5.15 1.04 0.27 0.035 

 
การปลดปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์ายรอบวนั 
การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิของป่าเตง็รงัปฐมภูมแิละทุตยิภูมใินรอบวนั 

มกีารเปลีย่นแปลงตามอุณหภูมอิากาศและดนิ ในขณะทีค่วามชืน้ดนิมกีารเปลีย่นแปลงค่อนขา้งคงที่ในรอบวนั โดย
ในป่าเตง็รงัปฐมภูม ิCO2 flux จากการหายใจผวิดนิจะเพิม่ขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00น. และลดลงในช่วง
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เยน็เวลาประมาณ 18.00น. ดงัภาพที่ 1 โดยช่วงฤดูแล้ง ภาพที่ 1(A) มค่ีา CO2 flux เฉลี่ยเท่ากบั 354.02±32.71 
mgCO2/m2/hr และช่วงฤดูฝน ภาพที่ 1(B) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 449.04±14.69 mgCO2/m2/hr ส่วนในป่าเต็งร ัง 
ทุติยภูมิ CO2 flux จากการหายใจผิวดนิจะเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 13.00 น. และลดลงในช่วงกลางคืน
เวลาประมาณ 23.00 น. ดงัภาพที่ 2 โดยช่วงฤดูแล้ง ภาพที่ 2(A) มีค่า CO2 flux เฉลี่ยเท่ากับ 348.77±39.17 
mgCO2/m2/hr และช่วงฤดูฝน มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั และ 425.17±10.12 mgCO2/m2/hr เมื่อเปรยีบเทยีบค่า CO2 flux 
จากการหายใจผวิดนิในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝนของพืน้ที่ป่าทัง้สองแห่ง พบว่า ในป่าเต็งรงัปฐมภูม ิและทุติยภูมค่ิา 
CO2 flux ในช่วงฤดฝูนสงูกว่าฤดแูลง้  

 

 

ภาพท่ี 1 การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิ อุณหภูมอิากาศและดนิ และความชื้นในดนิ
เฉลีย่รายรอบวนั ในป่าเตง็รงัปฐมภูม ิจงัหวดันครราชสมีา ในช่วงฤดแูลง้ (A) และในช่วงฤดฝูน (B)  

 

 

ภาพท่ี 2 การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิ อุณหภูมอิากาศและดนิ และความชื้นในดนิ
เฉลีย่รายรอบวนั ในเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ีในช่วงฤดแูลง้ (A) และในช่วงฤดฝูน (B) 

 
การปลดปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์ายเดือน 
จากการศึกษา CO2 flux จากการหายใจผวิดิน อุณหภูมอิากาศและดิน ความชื้นในดินพบว่า CO2 flux 

จากการหายใจผวิดนิเฉลีย่ ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ของป่าเตง็รงัปฐมภูม ิมค่ีาเท่ากบั 
368.19 mgCO2/m2/hr โดยมค่ีาสงูสุดในเดอืนเมษายน และต ่าสุดในเดอืนกุมภาพนัธ ์อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมดินิ 
และความชื้นในดินเฉลี่ยเท่ากบั 30.65, 27.46 °C และ 43.02 %WFPS โดยอุณหภูมิอากาศและดินสูงสุดเดือน
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มนีาคม ความชืน้ดนิสงูสุดเดอืนเมษายน อุณหภูมอิากาศต ่าสุดเดอืนกรกฎาคม และอุณหภูมแิละความชืน้ดนิต ่าสุด
ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ดงัภาพที่ 3 ส าหรบัป่าเต็งรงัทุติยภูมมิค่ีา CO2 flux จากการหายใจผวิดนิเฉลี่ย 6 เดอืน มค่ีา
เท่ากบั และ 351.75 mgCO2/m2/hr โดยมค่ีาสูงสุดในเดอืนมถุินายน และต ่าสุดในเดอืนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมอิากาศ 
และอุณหภูมดิิน และความชื้นเฉลี่ยเท่ากบั 34.81, 28.68 °C และ 25.92 %WFPS โดยอุณหภูมอิากาศและดนิมี
ค่าสงูสุดในเดอืนเมษายน ความชื้นในดนิมค่ีาสูงสุดเดอืนมถุินายน อุณหภูมอิากาศต ่าสุดเดอืนมถุินายน อุณหภูมิ
ดนิมค่ีาต ่าสุดเดอืนกรกฎาคม และความชืน้ดนิต ่าสุดเดอืนมนีาคม ดงัภาพที่ 4 แสดงใหเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงของ
CO2 flux จากการหายใจผิวดินในรอบรายเดือนของป่าเต็งรงัปฐมภูมิ และป่าเต็งรงัทุติยภูมิมีการแปรผนัตาม
ความชื้นในดินอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) เมื่อความชื้นในดินเพิ่มสูงขึ้น CO2 flux จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างช่วงฤดแูลง้และฤดูฝน พบว่าป่าเต็งรงัปฐมภูมมิช่ีวงฤดแูลง้ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ถึงเดอืน
มนีาคม และป่าเตง็รงัป่าเตง็รงัทุตยิภูมมิช่ีวงฤดแูล้งระหว่างกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน มค่ีา CO2 flux จากการ
หายใจผวิดนิต ่ากว่าในช่วงฤดูฝน ในป่าเต็งรงัปฐมภูมิระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดอืนกรกฎาคม และป่าเต็งรงั 
ทุติยภูมิระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งป่าเต็งรงัปฐมภูมิเริ่มเข้าช่วงฤดูฝนเรว็กว่าป่าเต็งรงั 
ทุตยิภูม ิและมคีวามชืน้ดนิค่อย ๆ เพิม่สงูขึน้ ในช่วงเดอืนมนีาคม เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากพายุโซนรอ้น 
 

 

ภาพท่ี 3 การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิ อุณหภูมอิากาศและดนิ และความชื้นในดนิ
เฉลีย่รายเดอืน ในป่าเตง็รงัปฐมภูม ิจงัหวดันครราชสมีา ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

 

ภาพท่ี 4 การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิ อุณหภูมอิากาศและดนิ และความชื้นในดนิ
เฉลีย่รายเดอืน ในป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ีระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
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เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณ CO2 flux จากการหายใจผวิดนิเฉลีย่รายเดอืนของพืน้ทีป่่าทัง้ 2 พืน้ที ่พบว่าไม่
มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิของป่า
เต็งรงัทัง้สองพื้นที่ (p > 0.05) ดงัภาพที่ 5 นอกจากน้ียงัพบว่า ในระยะเวลา 6 เดอืน ป่าเต็งรงัปฐมภูม ิจงัหวดั
นครราชสีมา มปีรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม เท่ากบั 1.58 kgCO2/m2 หรอืเท่ากบั 0.43 
kgC/m2 และป่าเต็งรงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ีมปีรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ะสม เท่ากบั 1.41 
kgCO2/m2 หรอืเท่ากบั 0.38 kgC/m2 ดงัภาพที ่6 ซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ CO2 flux จากการหายใจผวิดนิ  

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเปรยีบเทยีบการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิเฉลีย่รายเดอืน ในป่าเตง็
รงัปฐมภูม ิจงัหวดันครราชสมีา และป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ี

 

 

ภาพท่ี 6 การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิสะสม ในป่าเตง็รงัปฐมภูม ิ 
จงัหวดันครราชสมีา และป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ี 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัการเปลีย่นแปลงการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจผวิดนิรายรอบวนั 
พบว่า มผีลสอดคล้องกบัการศกึษาของพลัลภ อนิทะนิล [6] กล่าวว่ารปูแบบการเปลี่ยนแปลงรายรอบวนัของการ
หายใจผวิดนิ จะค่อย ๆ เพิม่สูงขึ้นในช่วงเช้า และค่อย ๆ ลดลงในช่วงกลางคนื สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของ
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พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ และคณะ [9] พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายรอบวันของการหายใจผิวดินจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกบัอุณภูมิดนิมากกว่าความชื้นในดนิ นอกจากน้ีมรีายงานว่าการเปลี่ยนแปลงรายรอบวนั
ของการหายใจผวิดนิ จะมกีารเปลีย่นแปลงตามอุณหภูมอิากาศ [15] และจากการเปรยีบเทยีบค่า CO2 flux จาก
การหายใจผวิดนิในช่วงฤดแูลง้และฤดฝูน ของป่าเตง็รงัปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิทีพ่บว่า ในป่าเต็งรงัทัง้สองพื้นที่มค่ีา 
CO2 flux ช่วงฤดฝูนสูงกว่าฤดแูลง้ อาจเน่ืองมาจากในพื้นที่ป่าเตง็รงัทัง้สองแห่งช่วงฤดฝูนมอุีณภูมอิากาศและดนิ
ต ่า และความชืน้ในดนิสูง โดยช่วงฤดูแล้งป่าเต็งรงัปฐมภูมมิอุีณภูมอิากาศ อุณหภูมดินิ และความชื้นในดนิเฉลี่ย
เท่ากบั 31.56, 28.44°C และ 45.41 %WFPS ส่วนช่วงฤดูฝนมีอุณภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน และความชื้นในดิน
เฉลี่ยเท่ากบั 30.23, 27.49°C และ 40.41 %WFPS และในช่วงฤดูแล้งป่าเตง็รงัทุติยภูม ิมอุีณภูมอิากาศ อุณหภูมิ
ดนิ และความชืน้ในดนิเฉลีย่เท่ากบั 35.22, 29.92°C และ 24.11 %WFPS ช่วงฤดฝูนมอุีณภูมอิากาศ อุณหภูมดินิ 
และความชื้นในดนิเฉลีย่เท่ากบั 33.19, 27.87°C และ 27.22 %WFPS ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการศกึษาก่อน
หน้าน้ี ทีพ่บว่าการหายใจผวิดนิในช่วงฤดูฝนสูงกว่าในช่วงฤดแูลง้ [9] โดยความชื้นในดนิทีสู่งกระตุ้นกจิกรรมของ
จุลนิทรยีแ์ละรากพชืในดนิส่งผลใหอ้ตัราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากดนิเพิม่ขึน้ [16] 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดินรายเดือนที่มีการ
เปลีย่นแปลงผนัตามความชืน้ในดนิอย่างมนียัส าคญั และ CO2 flux จากการหายใจผวิดนิ ในช่วงฤดแูลง้มค่ีาต ่ากว่า
ในช่วงฤดฝูน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของพงษ์เทพ หาญพฒันากจิ [17] Lee [18] และ Shoji [19] พบว่า การ
หายใจผวิดนิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความชื้นในดนิ ถ้าความชื้นในดนิสูงขึ้น การหายใจผวิดนิจะเพิม่ขึ้น ทัง้น้ี
ความชืน้ต้องอยู่ในช่วงทีเ่หมาะสม เน่ืองจากความชืน้ในดนิมผีลโดยตรงต่อกระบวนการทางกายภาพของรากพชื
และจุลนิทรยี์ การแพร่กระจายสารอาหารและการแพร่ของออกซเิจน เมื่อดินมสีภาพเปียกสลบัแห้งจะท าให้การ
หายใจผวิดนิสงูขึน้ร้อยละ 48-144 [16] นอกจากน้ีงานวจิยัของวรพชัร วชิยัสุชาติ และคณะ [20] พบว่า ป่าดบิเขา 
ป่าเตง็รงั และป่าเบญจพรรณ มแีนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สงูในช่วงฤดฝูน และลดลงในช่วง
ฤดูแล้ง เน่ืองจากมปีจัจยัที่เหมาะสม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมดินิและอากาศ ท าให้จ านวนจุลนิทรยี์และกจิกรรม
ของจุลนิทรยีส์งูขึน้ ส่งผลต่อการหายใจผวิดนิ ท าให ้CO2 flux จากการหายใจผวิดนิมค่ีาสงูขึน้  

เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณ CO2 flux จากการหายใจผวิดนิเฉลี่ยรายเดอืน และปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมของพื้นที่ป่าทัง้ 2 แห่ง พบว่า การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจ 
ผวิดินของป่าเต็งรงัปฐมภูม ิและป่าเต็งรงัทุติยภูมไิม่มคีวามแตกต่างทางสถิติอย่างมนีัยส าคญั แต่อย่างไรกต็าม 
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดินในป่าเต็งรงัปฐมภูมิมีค่าสูงกว่าป่าเต็งรงัทุติยภูมิ
เลก็น้อย เน่ืองมาจากลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้มบางประการ เช่น ป่าเตง็รงัปฐมภูมมิอุีณหภูมอิากาศและ
ดนิเฉลี่ยต ่ากว่าป่าเต็งรงัทุติยภูมิ และมคีวามชื้นในดินเฉลี่ยสูงกว่าป่าเต็งรงัทุติยภูม ิสอดคล้องกบัการวิจยัของ 
พงษ์เทพ หาญพฒันากจิ [17] พบว่า การหายใจผวิดนิมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัอุณภูมดินิ เมื่ออุณหภูมขิองดนิ
สูงขึ้น การหายใจผิวดินจะลดลง และเมื่ออุณหภูมิดินลดลง การหายใจผิวดินเพิ่มขึ้น และการหายใจผิวดินมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความชื้นของดิน นอกจากน้ีอาจเกิดจากคุณสมบัติของดินบางปราการ เช่น ปรมิาณ
คาร์บอน และไนโตรเจนในดนิของป่าเต็งรงัปฐมภูมมิค่ีาสูงกว่าป่าเต็งรงัทุติยภูม ิโดยในป่าเต็งปฐมภูมมิปีรมิาณ
คารบ์อน และไนโตรเจน เท่ากบัรอ้ยละ1.34 และ 0.45 ตามล าดบั ส่วนในป่าเตง็รงัทุตยิภูมมิค่ีาเท่ากบั รอ้ยละ 0.27 
และ 0.035 ซึ่งปรมิาณคาร์บอนในดนิเป็นแหล่งธาตุอาหารที่ส าคญัของจุลนิทรยี์ ไนโตรเจนในดนิเป็นธาตุอาหาร
ของพชืที่มหีน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลซิมึ ซึง่แหล่งที่มาของไนโตรเจนในดนิที่พชืน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่
จะถูกปลดปล่อยมาจากการสลายตัวของอินทรยีวตัถุในดิน หรอืสารอินทรยี์ที่เติมลงไปในดินโดยกิจกรรมของ
จุลนิทรยี์ในดนิ ดงันัน้ ถ้าอินทรยีวตัถุหรอือินทรยี์คาร์บอนเพิม่ขึ้น ปรมิาณไนโตรเจนในดนิจะเพิม่ขึน้ด้วย ท าให้
การหายใจผวิดนิเพิม่ขึน้ [21] 
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สรปุผลการวิจยั 
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดินในป่าเต็งรงัปฐมภูม ิจงัหวดั

นครราชสมีา และป่าเตง็รงัทุตยิภูม ิจงัหวดัราชบุร ีประเทศไทย พบว่า การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์าก
การหายใจผวิดินในป่าเต็งรงัทัง้สองไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั โดยปจัจยัทางสิง่แวดล้อมที่มี
อทิธพิลต่อการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการหายใจผวิดนิ ได้แก่ อุณหภูมอิากาศ อุณหภูมดินิ และ
ความชื้นในดนิ ทัง้น้ี การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวนัมกีารเปลีย่นแปลงตามอุณหภูมอิากาศและ
ดนิ ส่วนความชืน้ในดนิควบคุมการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในรอบเดอืนอย่างมนียัส าคญั 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อันได้แก่ คุณค่าที่รบัรู ้

ดา้นคุณภาพ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ดา้นการใชง้านทีส่ะดวกสบายของผูบ้รโิภค และการบรกิาร
หลงัการขายที่ซื้อสินค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิ 2. เพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการซื้อซ ้า อนัได้แก่  
ความพงึพอใจ โดยการใชว้จิยัเชงิปรมิาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผู้ซือ้สนิค้า
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ จ านวน 396 ราย จากผู้บริโภคที่ซื้อสนิค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ  
และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชงิพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท า
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจยัจากสมการที่หน่ึงพบว่า 

ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจ คือ ปจัจยัด้านการรบัรู้ต่อคุณภาพ (β = 0.217) ปจัจยัด้านการรบัรู้ถึงความง่าย 

ในการใช้งาน (β = 0.227) การรบัรู้ด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย (β = 0.368)  และการบริการหลงัการขาย  

(β = 0.094) ผลวจิยัจากสมการที่สอง พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อซ ้าของผูบ้รโิภคที่ซือ้สนิคา้ผ่านตู้จ าหน่ายสนิค้า

อตัโนมตั ิคอื และปจัจยัดา้นความพงึพอใจ (β = 0.807) นอกจากน้ี ยงัพบว่าปจัจยัหลกันัน้มอีทิธพิลทางบวกต่อการ
ซือ้ซ ้า 

ค าส าคญั : เครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ  การซือ้ซ ้า  ความพงึพอใจ  คุณค่าที่รบัรูด้้านคุณภาพ  การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใชง้าน  การรบัรูถ้งึความสะดวกสบาย  การบรกิารหลงัการขาย  
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Abstract 
The purpose of this study is to study (1) the factors that influence the satisfaction level which include 

perceived quality value, perceived ease of use, perceived convenience and after sales service (2) the factor 
that influence the repurchasing which is the satisfaction level.  In this study, the quantitative method is used; 
and the questionnaire is used as a tool to collect data from 396 experienced users of vending machines.  
The data were analyzed by using descriptive statistical tools such as means, modes, percentiles, and 
standard deviations. In testing hypothesis, Multiple Regression Analysis: MRA was employed. The findings 
are as follow: factors were tested to be related to repurchasing at Level of significance: Satisfaction  

(β = 0.374), Perceived Value Quality (β = 0.217), Perceived Ease of Use (β = 0.227), Perceived 

Convenience (β = 0.368) and After Sales Service (β = 0.094).  The study was also found that (1) Perceived 
quality value positively influenced satisfaction (2) Perceived ease of use positively influenced satisfaction  
(3) Perceived convenience positively influenced satisfaction (4) After sales service positively influenced 
satisfaction (5) Satisfaction positively influenced repurchasing.   
 
Keywords : Vending Machine, Repurchasing, Satisfaction, Perceived Value Quality, Perceived Ease of Use, 
After Sales Service 

 

บทน า  
 จากพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปเช่นกนั 
โดยในปจัจุบนัชวีติที่เร่งรบีส่งผลใหเ้วลาทีส่ามารถใช้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ลดลง ท าใหส้ิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการมากขึ้น
นัน่คือ ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าลดลงโดยดูจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้น 
ของจ านวนร้านสะดวกซื้อ อาหารประเภทพร้อมทาน แต่นัน้อาจยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิจึงกลายมาเป็นอีกตวัเลอืกหน่ึงในการอ านวย 
ความสะดวกให้กบัผู้บรโิภค ผู้ประกอบการหลายรายจงึพยายามขยายจ านวนตู้จ าหน่ายสนิคา้ รวมถึงปรบัเปลี่ยน
ประเภทของสนิคา้ใหเ้ขา้กบั 

ธุรกจิเครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัทิัว่โลกในปจัจุบนัมมีลูค่าสงูถึง 30.30 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมกีาร
คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโต 9.4 เปอร์เซน็ต์ในระหว่างปี ค.ศ. 2019 – 2025 [1] สินค้าที่จ าหน่ายผ่าน 
ตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิีม่แีนวโน้มเตบิโตมากทีสุ่ด คอื สนิคา้ประเทศขนม อาหารพรอ้มทาน และเครื่องดื่ม [2-3] 

ส าหรบัในประเทศไทยนัน้เครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัเิริม่เข้ามาเป็นที่นิยมไดร้ะยะหน่ึง  และมแีนวโน้ม 

ที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต โดยมจี านวนเครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิเพิม่จ านวนขึ้น 21,110 ตู้ในช่วงเวลา 4 ปี 

หรือคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  [4] เน่ืองจากรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติสอดคล้องกับพฤติกรรม 
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ของผูบ้รโิภค ในยุคปจัจุบนั ทัง้ยงัมคีวามแตกต่างในการเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ะดวกสบายเหนือช่องทาง 

ทีเ่ป็นร้าน สะดวกซือ้ [5] ท าใหผู้้ประกอบการคา้ปลกีหลายรายหนัมาเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านตู้จ าหน่ายสนิค้า

อัตโนมัติ เน่ืองจากมองเห็นถึงโอกาสในการท าก าไรในระยะยาว [6] ในอนาคตตู้จ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย 

มแีนวโน้มที่จะ แข่งขนักนัสูงขึน้เน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกจิรายใหญ่หลายรายเข้ามาร่วมลงทุน ทัง้ยงัพฒันาและ

น าเทคโนโลยเีขา้ มาใชเ้พื่อสรา้งความแตกต่างเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนั [7] 

ปจัจยัที่ส่งผลให้เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัิเข้ามาเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ทีเ่ปลีย่นไป ความเร่งรบีในชวีติประจ าวนั ความยดืหยุ่นในการท างานของเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิี่สามารถ
ติดตัง้ทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร ความสามารถในการให้บรกิารตลอด  24 ชัว่โมง นอกจากน้ีเครื่องจ าหน่าย
สนิคา้อตัโนมตัยิงัสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นการแข่งขนัทางดา้นต้นทุนให้กบัผูป้ระกอบการ ซึง่เครื่องจ าหน่ายสนิค้า
อตัโนมตัินัน้ได้เข้ามาช่วยลดต้นทุนที่เกดิจากค่าจ้างบุคลากร รวมทัง้ลดปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรบุคคล [8] 
พฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านช่องทางของเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัินัน้แตกต่างจากช่องทางอื่น เน่ืองจาก
ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้มจีุดมุ่งหมายในการซือ้สนิค้านัน่ๆ อยู่ก่อนแลว้ ทัง้ยงัใช้ความสะดวกสบายในการซือ้สนิค้า
เป็นปจัจยัหลกั [7] จากสาเหตุดงักล่าวท าให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบัเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิได้ถูกพฒันาขึ้น
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายในการใชง้านให้แก่ผูบ้รโิภค เช่น 
การเพิม่วธิกีารช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติและควิอารโ์คด้ การใส่แอพพลิเคชัน่การใชง้าน [9] 

ดังนั ้นความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มน้ีจึงมีความส า คัญเป็นอย่างยิ่ง  ผู้ท าวิจ ัยจึงม ี

ความต้องการที่จะศกึษาพฤติกรรมการการซื้อของผู้บรโิภคทีเ่ครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิและปจัจยัใดที่น ามาให้

เกดิการซือ้ซ ้า เช่น ความพงึพอใจ ความสะดวกสะบาย หรอื บรกิารหลงัการขาย 

คณุค่าท่ีรบัรู้ด้านคณุภาพ (Perceived Quality) 

การรบัรู้ถงึคุณค่าเป็นกระบวนการที่ผูบ้รโิภคประเมนิถึงประโยชน์ใช้สอยของสนิค้าที่ผู้บรโิภคได้รบั [10] 

ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลกัษณะที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ที่เกี่ยวข้องกบัขัน้ตอนการซื้อตัง้แต่ก่อนซื้อ และ

ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รบั [11] โดยคุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพของผู้บริโภคเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบ

ระหว่างความคาดหวงัของผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัระดบัคุณภาพของสนิคา้ กบัการรบัรู้จากคุณภาพของสนิค้าทีผู่้บรโิภค

ไดร้บัจากการใชส้นิคา้จรงิ [12]  

การรบัรู้ถึงคุณค่าของสินค้า และบริการของผู้บริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ในทิศทางบวก โดยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคอยู่ในระดบัสูง  [13] ดงันัน้การเพิ่ม

คุณภาพที่ดขีองสนิคา้ ย่อมส่งผลต่อความพงึพอใจในระดบัที่สูงขึ้น ซึง่อาจพฒันากลบัมาเป็นพฤติกรรมการซื้อซ ้า

ของผูบ้รโิภคในอนาคต [14] 

สมมติฐานที่ 1: คุณค่าที่ร ับรู้ด้านคุณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า  

ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ
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การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

 การรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งานเป็นระดบัของความเชื่อของบุคคลซึ่งเกดิจากการใชง้านที่สะดวกสบาย 

และไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน [15]  การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานย่อมท าให้เกิดการยอมรบัต่อ

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค ซึง่รวมถงึการยอมรบัผลติภณัฑท์างเทคโนโลยทีีถู่กน าเสนอออกมา [16] 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ย่อมส่งผลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจ [17] ดงันัน้เพื่อสรา้งใหผู้บ้รโิภค

เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค ดังนัน้ผู้ประกอบการจึงควรรักษาการรับรู้ถึงความง่ายใน การใช้งานให้มีอยู่ 

อย่างสม ่าเสมอ [18] 

สมมติฐานที่ 2 : คุณค่าที่รบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจผู้บรโิภคที่ซื้อ

สนิคา้ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ 

การรบัรู้ถึงความสะดวกสบาย (Perceived Convenience) 

 การรับรู้ถึงความสะดวกสบาย หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความสะดวกสบายทางด้านเ วลา  

และความพยายามในการใช้สนิค้า [19] ซึ่งการรบัรู้ถึงความสะดวกสบายเป็นปจัจยัที่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการยอมรบั 

สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลย ี[20]    

โดยการรบัรู้ถงึความสะดวกสบายมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้บรโิภคในทศิทางบวก โดยพบว่า 

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเกดิจากประสบการณ์ที่ดทีีผู่้บรโิภคไดร้บัจากการใช้งานสนิค้าและบรกิาร [21] การรบัรู้ 

ดา้นความสะดวกสบายจงึเป็นสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ถงึความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่เกดิจากความง่ายในการเลอืกซื้อ  

สนิคา้ รวมทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดขีององคก์รณ์ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค [22]  

สมมติฐานที่ 3 : การรบัรู้ด้านความสะดวกสบายมอีิทธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้า

ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ 

การบริการหลงัการขาย (After Sales Service)  

 การบรกิารหลงัการขาย หมายถึง  การบรกิารที่เกดิขึ้นหลงัจากทีผู่้บรโิภคได้ท าการซือ้สนิค้า หรอืบรกิาร
นัน้ไปแล้ว ซึ่งการบริการหลงัการขายนัน้นับเป็นปจัจยัที่ช่วยเพิม่ยอดขาย  และผลก าไรให้แก่องค์กร ทัง้ยงัช่วย
เสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางดาันการแข่งขนัให้กบัองคก์ร ดงันัน้ทุกๆองค์กรจงึควรท าให้มัน่ใจใจว่าการบรกิารนัน้
ไม่ได้เกดิขึ้นเฉพาะช่วงเวลาระหว่างที่ผูบ้รโิภคตวัสนิใจซื้อ แต่กระบวนการนัน้ยงัคงต่อเน่ืองไปจนถงึหลงัการขาย  

[23] 
  การบรกิารหลงัการขายส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคในทางบวก [24] และยงัก่อให้เกดิการกลบัมา

ซื้อหรอืใช้บรกิารซ ้าอีกในอนาคต เน่ืองมาจากการส่งผลต่อการซื้อของผู้บรโิภค ทัง้ยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผู้บรโิภคโดยตรง [25] นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดข้อร้องเรยีนของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต [26] 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัทีจ่ะไดร้บับรกิารหลงัการขายที่ีดดหีลงัจากการซื้อสนิค้า เมื่อผูบ้รโิภคพบปญัหา 
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ทีเ่กดิจากการใชง้านสนิคา้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรน าเสนอการบรกิารหลงัการขายใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภคเพื่อเป็นการพฒันาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภค [27] 

สมมติฐานที่ 4 : การบริการหลงัการขายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผู้บริโภคที่่ซื้อสินค้าผ่าน 

เครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

 ความพงึพอใจของผู้บรโิภค หมายถึง ความพึงพอใจเป็นผลลพัธ์ที่เกิดจากผู้บรโิภคประเมินสิ่งที่ได้รบั  

และการสนองตอบทางด้านอารมณ์หลงัจากการใช้งานสินค้า [28] ความพงึพอใจเป็นผลทางตรงของการรบัรู้ถึง 

ประสทิธภิาพจากสนิคา้ของผูบ้รโิภค ซึง่มกัเกดิจากความประทบัใจทีส่ ัง่สมของผูบ้รโิภคทีไ่ด้รบัจากการใชง้านสนิค้า 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ [29] ดงันัน้ความพงึพอใจจงึนบัเป็นอีกหน่ึงปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ต่อธุรกจิ เน่ืองจากส่งผล 

ก าไรขององคก์รในระยะยาว และความไดเ้ปรยีบทางดา้นการแข่งขนั [30]  

ความพงึพอใจส่งผลในเชงิบวกต่อการซื้อซ ้าของผู้บรโิภค ซึ่งการซื้อซ ้าเป็นผลลพัธ์ทางด้านพฤติกรรม 

ที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้บริโภค [31] โดยความพึงพอใจเป็นปจัจัยหน่ึงที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็น 

การซือ้ซ ้า ของผูบ้รโิภค โดยส่งผ่านความพงึพอใจจนก่อใหเ้กดิการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค [32-33] 

สมมติฐานที่ 5 : ความพงึพอใจมอีิทธพิลทางบวกต่อการซื้อซ ้าของผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าผ่านเครื่องจ าหน่าย
สนิคา้อตัโนมตั ิ

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ คุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพ การรบัรู้ถึงความง่าย     
ในการใช้งาน การรับรู้ด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย และการบริการหลังการขายของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า 
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
           2. เพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการซื้อซ ้า ได้แก่ ความพงึพอใจ คุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพ การรบัรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย และการบริการหลงัการขายเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวิจัยครัง้ น้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ส่วนในการเลือกสุ่ม
ตวัอย่างประชากรครัง้น้ีคือ การใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบสะดวกจาก ประชากรที่เคยใชเ้ครื่องจ าหน่ายอตัโนมตัิในเขต
พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมินฑล ในส่วนของการแบ่งสดัส่วนนัน้เกบ็ตามสถานทีม่เีครอืงจ าหน่ายอตัโนมตัิ 
เช่น หา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน สถานศกึษา จุดต่อรถ สถานทีอ่ยู่อาศยั เพื่อเพิม่ความน่าจะเป็นในการเขา้ถึง
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใชเ้ครื่องจ าหน่ายอตัโนมตั ิเครอืงมอื ตวัแปลใชม้าตรวดัลเิคริท์ (Likert Scale) ส่วนในรปูแบบ
การเกบ็ข้อมูลนัน้เป็นในรูปแบบจ านวน 420 ชุด หลงัจากได้น าแบบสอบถามไปทดสอบแล้ว 30 ชุด เพื่อวเิคาระห์
และปรบัปรุงให้มคีวามน่าเชื่อถอืและเทีย่งตรงมากยิง่ขึน้ ในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเส้นขัน้พืน้ฐาน และเน่ืองจากตวั
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แปรอิสระมมีากกว่าหน่ึงตวัแปรตาม  ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์้อมลูโดยวธิวีเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis: MRA)  

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืโดยวดัความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตรวจสอบ

ความเที่ยง (Reliability) เพื่อวดัข้อค าถามของตัวแปรว่ามคีวามสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) โดยใช ้
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)เพื่อประเมนิความสอดคลอ้งภายใน โดยความเทีย่งทีส่ามารถ
ยอมรับได้มีดัง น้ี ความสอดคล้องภายในตัง้แต่ 0.7 ขึ้นไป [34] หลังจากได้ท าการตรวจสอบค่าทางสถิติ 
ค่า Cronbach’alpha ของตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร (คุณค่าที่ร ับรู้ด้านคุณภาพ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
การรบัรูถ้ึงความสะดวกสบาย การบรกิารหลงัการขาย ความพงึพอใจ การซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค) เท่ากบั 0.9  ค่าการ
แจกแจงรายข้อต้องมค่ีาตัง้แต่ 0.3 ขึ้นไป [35] นอกจากน้ีผู้วจิยัได้ตรวจสอบทดลองเกบ็ข้อมูล (pre-test) (n = 30)  
การแจกแบบสอบถามครัง้น้ีเป็นการเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างจากประชากรที่เคยใชเ้ครื่องจ าหน่ายอตัโนมตัแิละเกบ็แบบ
วิธีสุ่มแบบสะดวก โดยมีแจกแบบสอบถามทัง้หมด 453 ชุด และคดัเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ทัง้หมด  
420 ชุด (n = 420) คดิเป็นร้อยละ 92 ซึ่งหลงัจากที่มกีารตรวจสอบทางสถิติและจะเหลอืแบบสอบถามที่มค่ีาปกติ
เหลอือยู่ที ่396 ชุด  
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น โดยท าการตรวจสอบ ลกัษณะการแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มลู (normality) 
การตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของการกระจาย (homoscedasticity) และตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม (linearity) [34] และทดสอบสมมุตฐิานโดยการใชส้มการถดถอยพหุ 
 

ผลการวิจยั  
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทัง้หมด 396 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง  

4 – 24 ปี มอีาชพีเป็น นักเรยีน นักศึกษา ซึ่งมวีุฒิการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีมีรายได้อยู่ที่ต ่ากว่า 10,000 บาท
ต่อเดอืน โดยท าเลทีต่ ัง้ทีม่ผีูซ้ือ้สนิค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอตัโมนตัิมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้  

ผลการวเิคราะห์ระดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพ (PVQ) มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 ซึ่งอยู่ในระดบัสูง โดยเมื่อพจิารณา
รายละเอียดพบว่า ข้อค าถามที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื เครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิจ าหน่ายสนิค้าที่ม ีมาตรฐานได้รบั 
การยอมรบั (PVQ2)  มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.15ซึง่อยู่ในระดบัสงู   

ผลการวเิคราะห์ระดบัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEU) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ซึ่งอยู่ในระดบัสูง  
โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า  ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ท่านค้นพบว่าการใช้เครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัสิามารถใชง้านไดง้่าย (PEU1) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ซึง่อยู่ในระดบัสงู   

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรบัรู้ด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย (PVC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสูง โดยเมื่อพจิารณารายละเอยีดพบว่า  ข้อค าถามที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ท่านรู้สกึว่าการซือ้สนิค้าผ่านเครื่อง
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัเิป็นเรื่องสะดวกสบาย (PVC3) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ซึง่อยู่ในระดบัสงู   
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ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ (SAT) มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ซึ่งอยู่ในระดบัสูง โดยเมื่อพจิารณา
รายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า  ขอ้ค าถามทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด คอื  โดยภาพรวมแลว้ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัการซือ้สนิค้า
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ(SAT4) ) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.12  ซึง่อยู่ในระดบัสงู   

ผลการวิเคราะห์ระดับการซื้อซ ้า (REP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า  ข้อค าถามที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ท่านจะกลบัมาซื้อสนิค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิค้า
อตัโนมตัอิกีครัง้ถ้ามโีอกาส (REP1) มค่ีาเฉลีย่ 4.13 ซึง่อยู่ในระดบัสงู   
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าสมัประสทิธิ ์

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบงานวจิยั 
 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่าง คุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพ การรบัรู้ 
ถงึความง่ายในการใช้งาน การรบัรูด้้านการใช้งานที่สะดวกสบาย การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจ ทีม่ผีล
ต่อการซื้อซ ้าของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัิ การวิเคราะห์ครัง้น้ีนักวิจยัการท าการ

Variable(s) Satisfaction (SAT) Re-Purchasing (REP) 

PVC 
 

PEU 
 

SER 
 

PVQ 
 

SAT 
 

.368 *** 
(.041) 
.227*** 
(.042) 
.094*** 
(.024) 
.217*** 
(.042) 

 
 
 
 
 
 
 
 

.807*** 
(.030) 

N 
R-square 

396 
.718 

396 
.648 

PVQ

PEU

PVC

SAT REP

R2 = 0.718

0.807

R2 = 0.648

SER
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ตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) เพื่อหาค่าสถิติ 2 ตัว คือ Tolerance และ Variance Inflation 
Factor (VIF) พบว่า ผ่านเกณที่ก าหนดโดยมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปร ที่ประกอบด้วยค่า  VIF  
มค่ีาระหว่าง  1.25  ถงึ 3.63 ซึง่ควรมค่ีามากกว่า  0.1  และ  น้อยว่า 10  ตามล าดบั [34] 

ส่วนการวเิคราะห์การถดถอยพหุในการทดสอบสมมุติฐาน ในสมมุติฐานที่ 1,2,3  และ 4พบว่า Adjusted 
R2 ที่ค่าเท่ากบั  0.716  หมายถึง ตวัแปรทัง้หมดสามารถอธบิายความพงึพอใจของลูกค่าได้ที่ 71.6 เปอร์เซ็นต์ 
สมมุติฐานที่ 1,2,3 และ 4 ได้รบัการสนับสนุนทางสถิติอย่างมนีัยยะส าคญั (p<0.01) ส่วนมุตฐิานที่ 5 Adjusted R2  
มค่ีาเท่ากบั 0.648 หมายถึง ตัวแปรทัง้หมดสามารถอธิบายความพงึพอใจของลูกค้าได้ 64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจาก
สมการนี้ สมุตฐิานที4่ ไดร้บัการสนบัสนุนทางสถติอิย่างมนีัยยะส าคญั (p<0.01)  

ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยของตัวแปรตัวแปรต้น ได้แก่ การรบัรู้ด้าน 
ความสะดวกสบาย(ผลการคาดคะเนที่ 0.368)  การบรกิารหลงัการขาย จะมผีลต่อความพงึพอใจในระดบัที่ไม่สูง
อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิติ (p<.01) ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยของการบรกิารหลงัการขาย (ผลการ
คาดคะเนที ่0.094) ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจอยู่ในระดบัทีต่ ่า แต่มนียัยะส าคญัทางสถติ ิ(P<0.01)  

  

อภิปรายผลการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 : คุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า  

ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ ที่ระดบั .01 อย่างมนีัยส าคญั โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์ส้นทาง 0.217 ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลวจิยัของ [36] และเป็นไปตามทฤษฎขีอง [10] ที่กล่าวว่าการรบัรู้ด้านคุณภาพของผู้บรโิภคเป็นการประเมนิ 
ถงึประโยชน์ใชส้อยของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคไดร้บั ซึง่ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 

สมมตฐิานที ่2 : คุณค่าที่รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านมอีิทธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจผูบ้รโิภคที่ซื้อ
สินค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ระดับ .01 อย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ส้นทาง 0.227  
ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ [37] และเป็นไปตามทฤษฎีของ [15] การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานของผู้บรโิภค
ย่อมท าใหเ้กดิการยอมรบั และความพงึพอใจต่อผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค  

สมมติฐานที่ 3 : การรบัรู้ด้านความสะดวกสบายมอีทิธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้า
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ระดับ .01 อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ส้นทางเท่ากับ 0.368  
ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจยัของ [38] และเป็นไปตามทฤษฎีของ [19] การรบัรู้ถึงความสะดวกสบายของผู้บริโภค 
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการยอมรบัสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลย ีและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

สมมติฐานที่ 4 : การบริการหลังการขายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผู้บริโภคที่่ซื้อสินค้า 
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ระดับ .01 อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ส้นทางเท่ากับ 0.094  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ [39] และเป็นไปตามทฤษฎขีอง [23] การบรกิารหลงัการขายนัน้นบัเป็นปจัจยัทีช่่วยเพิม่
ยอดขาย และผลก าไรใหแ้ก่องคก์ร อนัเป็นผลจากการทีผู่บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจจากการใชส้นิคา้ 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1394 
 

 สมมตฐิานที ่5 : ความพงึพอใจมอีิทธพิลทางบวกต่อการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคทีซ่ื้อสนิคา้ผ่านเครื่องจ าหน่าย
สนิค้าอตัโนมตัิ ระดบั .01 อย่างมนีัยส าคญั โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ส้นทางเท่ากบั 0.807 ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจยั 
ของ  [40] และเป็นไปตามทฤษฎขีอง [28] ความพงึพอใจส่งผลในเชงิบวกต่อการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค 
  

สรปุผลการวิจยั 
ผูว้จิยัเพิม่ความเชื่อมัน่ในทางที่สถิติในการเพิม่ตวัแปร และทดสอบความเชื่อมัน่ของตวัแปร และสมการ    

ทีเ่พิม่ขึ้น ดัง้นัน้ผู้วจิยัจงึเพิม่การทดสอบด้วยการทดสอบสมการด้วยวธิกีารเพิม่ค าสัง่ Stepwise เพื่อเลอืกสมการ 
ทีด่ทีี่สุด โดยดูจากค่า R Squared (R2)สูงสุด และสมการที่ดทีี่สุด คอื สมการที่เพิม่ตวัแปรการบรกิารหลงัการขาย 
แม้ว่าผลการวเิคราะห์ของ R Squared (R2)จะเพิม่จาก 0.707มาเป็น 0.71 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเชื่อมัน่ว่าควรเพิม่ตวัแปร         
การบรกิารหลงัการขายลงในสมการเน่ืองจากตวัแปรดงักล่าวส่งผลต่อสมการอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ นอกจากน้ี
การบริการหลังการขายมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัต ิ
มคีวามซบัซอ้นในการใชง้านมากยิง่ขึน้ และช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการใชง้านซึง่ส่งผลมากยิง่ขึน้ต่อการกลบัมาซือ้ซ ้า
ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ดงันัน้จึงต้องให้
ความส าคญัโดยการเพิ่มตัวแปรการบริการหลงัการขายในสมการ และผลวิเคาระห์บ่งชี้ว่าตัวแปรและสมการ 
มนียัส าคญัทางสถติ ิ

นอกจากน้ีผู้ว ิจยัยงัต้องการอธิบายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ ้า (REP) และความพึงพอใจ (SAT)  
โดยผลวเิคาระหพ์บว่าตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ซ ้าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัตวัแปรอื่น คอื ตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด
คือ ตัวแปรความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 0.390 รองลงมา คือ ตัวแปรการรับรู้ด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย  
มค่ีาเท่ากบั 0.262 และเมื่อเปรยีบเทยีบตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อการความพงึพอใจ และตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด คอื 
การรบัรูด้า้นการใชง้านทีส่ะดวกสบายการใชเ้ครื่องอตัโนมตั ิมค่ีาเท่ากบั 0.391  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาสาเหตุ
ที่การรบัรู้ต่อความสะดวกมีผลต่อการซื้อซ ้ามากที่สุด โดยจากผลวิเคราะห์พหุถดถอยพบว่า R Squared (R2)  
มีค่าเท่ากบั 0.581 ซึ่งน้อยกว่าสมการอื่นๆ และสิ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการ  คือ ความรู้สึกที่ว่าการซื้อสินค้า 
ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้ อตัโนมตัิเป็นเรื่องสะดวกสบาย (PVC3)  รองลงมา คอื ความต้องการทีจ่ะสามารถซือ้ได้
จากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมตัิได้ตลอดเวลา (PVC1) ตัวแปรทุกตัวในสมการมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการซื้อช ้า 
และมนียัส าคญัทางสถติิ ซึง่จากสมการทัง้หมดผูว้จิยัแนะน าว่ายงัสามามารถเพิม่ค่าอทิธพิลในการอธบิายไดม้ากขึ้น 
เช่น การเพิม่ตวัแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องและการใช้สถิติข ัน้ที่สูงขึ้นเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถือใหก้บังานวจิยั และควรให้
ความส าคญัต่อการรกัษาความพงึพอใจและการรบัรูด้า้นการใชง้านทีส่ะดวกสบายเพื่อใหเ้กดิการซือ้ซ ้า 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชา
ภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามเพศและประสบการณ์
ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 39 ประจ าภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 136 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) ในระดบัความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผลการหาค่า IOC ได้ค่า IOC  
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมคีวามเชื่อมัน่ของครอนบาคเท่ากบั 1.00 วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชค่้าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Method) ผลการวิจ ัยพบว่า  
1) การศึกษาสมรรถนะด้านทกัษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 39 พษิณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มค่ีาเฉลี่ย สงูสุด 3 ล าดบั 
ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาตนเอง อยู่ในระดบั
มาก และด้านการจดักระบวนการเรียนรู้และการบรหิารจดัการชัน้เรียน อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 2. ผลการ
เปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 
พษิณุโลก จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เช่นเดียวกนั จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: สมรรถนะ  สมรรถนะดา้นทกัษะ  ครวูชิาภาษาองักฤษ 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study English teachers’ skills competencies under the 

secondary educational service area office 39 Phitsanulok. 2) To compare English teachers’ skills 
competencies under the secondary educational service area office 39 Phitsanulok, classified by sexes and 
working experience. The sample consisted of 136 English teachers under the secondary educational 
service area office 39 Phitsanulok, which are in the second term of the year 2019. The research determined 
the sample size by using Krejcie and Morgan table at the 95% confidence level. The research tool was a 
questionnaire which is 5 - point rating scale with Index of item - objective of congruence: IOC between 
0.60 - 1.00 and Cronbach’s alpha reliability of 1.00. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, standard deviation, t-test independent samples, One way ANOVA, and Scheffe’s method. The 
research results were as follows: 1. The English teachers’ skills competencies under the secondary 
educational service area office 39 Phitsanulok in overall were at a high level. When each skill was 
considered, it was found that the top three ranking skills of English teacher’s skills competencies were 
building relationships rated as high, self development rated as high, and learning process and classroom 
management rated as high respectively. 2. The comparison of English teachers’ skills competencies under 
the secondary educational service area office 39 Phitsanulok, classified by sexes in overall were not 
different at the .05 level. When each skill was considered, it was found that they were not different at the 
.05 level as well. The comparison of English teachers’ skills competencies under the secondary educational 
service area office 39 Phitsanulok, classified by working experience in overall were not different at the .05 
level. When each skill was considered, it was found that they were not different at the .05 level as well. 
 
Keywords: Competency, Skills Competencies, English Teachers 
 

บทน า 
 มนุษย์มกีารอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม ซึ่งจ าเป็นจะต้องมกีารติดต่อสื่อสารระหว่างกนัอยู่เสมอ และเน่ืองจาก
โลกปจัจุบนัเป็นโลกแห่งการเรยีนรูท้ีไ่รพ้รมแดน ดงันัน้ทุกคนต่างตระหนกัและยอมรบัว่าในโลกแห่งการเรยีนรูท้ีไ่ร้
พรมแดนนัน้ ภาษาองักฤษมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จาก Ethnologue Language of the World  
[1] ได้มกีารจดัล าดบัภาษาที่มผีู้คนใช้ติดต่อสื่อสารกนัมากที่สุด 3 อันดบั โดยอนัดบัหนึ่ง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
(1,132 ล้านคน) รองลงมาคือ ภาษาจีนแมนดาริน (1,117 ล้านคน) และภาษาฮินดู (615 ล้านคน) ตามล าดับ  
จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทัว่ โลกใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย   
ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสื่อสารทางโลกธุรกจิ การติดต่อสื่อสารเพื่อสานความสมัพนัธ์ การตดิต่อสื่อสารทางองค์กร 
การตดิต่อสื่อสารเพื่อการแลกเปลีย่นวฒันธรรม และการตดิต่อสื่อสารทางการศกึษา ลว้นแลว้แต่ใชภ้าษาองักฤษใน
การเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ดงันัน้ เพื่อให้ประชาชนมศีกัยภาพในการพฒันาตนเองให้มคุีณภาพชวีติที่ดแีละมี
ความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศให้มากขึ้น ประเทศต่างๆ จงึมกีารส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
วชิาภาษาองักฤษให้กบัประชาชนในประเทศของตนเอง ซึ่งประเทศไทยกเ็ป็นหน่ึงในประเทศดงักล่าว เน่ืองจาก
ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงที่มกีารติดต่อสื่อสารกบัต่างประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศในสมาคม
อาเซียน (ASEAN) 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม ติมอร์-เลสเต และไทย ที่ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างกัน 
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นอกจากน้ีในปจัจุบนัได้มกีารก าหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษาองักฤษไวเ้ป็นมาตรฐานในการสมคัรงาน เช่น 
ครูวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ไม่ต ่ากว่า 510 
คะแนน และแอร์โฮสเตส ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  Test of English for International 
Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึน้ไป เป็นต้น 
 อย่างไรกต็าม การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย มปีญัหามาในระยะเวลานาน โดยจะ
สงัเกตไดจ้ากนักเรยีนไทยได้เรยีนภาษาองักฤษตัง้แต่อยู่ช ัน้อนุบาล จนถึงระดบัอุดมศกึษา แต่กย็งัไม่สามารถใช้
ทกัษะทางภาษาองักฤษอย่างมีประสทิธภิาพได้ อีกทัง้ ในปี 2562 EF English Proficiency Index (EF EPI) [2]  
ไดจ้ดัล าดบัความสามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษของประชากรในแต่ละประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในล าดบัที่ 
74 จากทัง้หมด 100 ประเทศทัว่โลก และอยู่ในล าดบัที่ 17 จาก 25 ประเทศในภูมภิาคเอเชีย โดยมีผลคะแนน
ความสามารถด้านทกัษะภาษาองักฤษ (EF EPI) 47.61 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัต ่ามาก นอกจากน้ี ผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2561 ยงัต ่ากว่าปีการศกึษา 
2560 รอ้ยละ 1 และถึงแม้ว่าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2561 จะมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศกึษา 
2560 รอ้ยละ 3.1 แต่กย็งัมคีะแนนเฉลีย่ทีต่ ่ากว่าเกณฑ ์[3] จากที่กล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่า ทกัษะทางภาษาองักฤษ
ของคนไทยนัน้ยงัไม่มคุีณภาพและมาตรฐานเพยีงพอทีจ่ะไปแข่งขนักบันานาประเทศได้  

ครูวชิาภาษาองักฤษ เป็นบุคคลที่มบีทบาทส าคญัในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคนไทย ดงันัน้  
ครูวชิาภาษาองักฤษจงึต้องเป็นบุคคลที่มคุีณภาพ มาตรฐานและสมรรถนะเพียงพอหรอืสูงกว่าความต้องการของ
คนในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่สมรรถนะดา้นทกัษะ ซึ่งเป็นสมรรถนะทีท่ าใหค้รวูชิาภาษาองักฤษมคีวามสามารถ 
ความชดัเจนและความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงซึ่งครูวิชาภาษาองักฤษสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้  
และฝึกฝน หากสมรรถนะด้านทกัษะของครูวิชาภาษาอังกฤษมีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว  จะท าให้ครูวิชา
ภาษาองักฤษสามารถสื่อสารโดยใชท้กัษะการฟงั พดู อ่าน และเขยีน ตลอดจนมทีกัษะในการจดัการเรยีนรู้ รวมถึง
การใช้สื่อเทคโนโลย ีการพฒันาตนเอง และการวดัและประเมนิผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [4] ซึ่งนัน่หมายความว่า 
นกัเรยีนจะได้รบัการพฒันาหรอืการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษอย่างมคุีณภาพและมาตรฐาน จนเกดิ
เป็นทกัษะ และสามารถน าทกัษะที่ได้รบัการฝึกฝนจากครูที่มสีมรรถนะด้านทกัษะที่มคุีณภาพและมาตรฐานมา
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ จนสามารถท าให้นักเรยีนเป็นคนเก่ง คนด ีและมีความสุข  
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริง 
ในปจัจุบนั การจดัการศกึษาของครูวชิาภาษาองักฤษยงัไม่ดเีท่าที่ควร นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศกัดิ ์ 
เจรญิวงศกัดิ ์[5] นักวชิาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ยงักล่าวว่า ปจัจุบนัพบว่าการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปญัหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษมาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาแลว้กต็าม โดยปจัจุบนัผูเ้รยีนส่วนใหญ่ ยงัมทีกัษะภาษาองักฤษไม่มาก 
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น พออ่านได้ แต่ไม่สามารถพูด ฟงั และเขียนได้ ซึ่งปญัหาการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศในระบบการศกึษาไทย โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เกดิจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลกัเกดิจาก
ขาดครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอน การขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจและทนัสมัย รวมถึงการที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ทกัษะ
ภาษาองักฤษเท่าทีค่วร  
 ดงันัน้ ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจและต้องการที่จะศึกษาสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 จงัหวดัพษิณุโลก ว่าสภาพสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิา
ภาษาองักฤษเป็นเช่นไร เพื่อทีจ่ะสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นข้อมลูในการปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรการพฒันา
สมรรถนะครูวชิาภาษาองักฤษต่อไป อีกทัง้ยงัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดบัสมรรถนะด้านทกัษะ
ใหก้บัครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 ไดอ้กีดว้ย 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1401 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 ประจ า
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 206 คน จากโรงเรยีนทัง้หมด 39 โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูวชิา
ภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 39 ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 
จ านวน 136 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970 pp. 607-610) ในระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 จากนัน้เลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ตามสดัส่วนของครวูชิาภาษาองักฤษในแต่ละโรงเรยีนเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาสมรรถนะด้านทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 39 พษิณุโลก ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามสมรรถนะดา้นทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบดว้ย เพศและประสบการณ์ในการท างาน 
   ตอนที่ 2 สมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลก มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ  
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้มาจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ จ านวน 13 คน  
โดย 6 ดา้นดงักล่าว ไดแ้ก่ 
   1. ดา้นการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  
   2. ดา้นการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
   3. ดา้นการพฒันาตนเอง 
   4. ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น 
   5. ดา้นการใชส้ื่อ นวตักรรม แหล่งเรยีนรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนซึง่วธิกีารดงัน้ี 
 1. ผู้วจิยัยื่นขอหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
นเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 39 พษิณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากครวูชิาภาษาองักฤษ 
  2. ผู้วจิยัส่งหนังสอืขอความอนุเคราะห์และแบบสอบถาม ซึ่งมกีารระบุวนัรบัแบบสอบถามคนืทัง้หมด
จ านวน 136 ฉบับ ถึงครูวิชาภาษาอังกฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก  
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ทางไปรษณีย ์พร้อมทัง้สอดซองเปล่าติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถงึผู้วจิยัเพื่อความสะดวกในการจดัส่งกลบัคนืให้
ผูว้จิยั 
  3. ผู้ว ิจ ัยตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้ร ับกลับคืน ซึ่งผู้ว ิจ ัยได้ส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 136 ฉบบั ได้รบัฉบบัที่สมบูรณ์กลบัคนื จ านวน 136 ฉบบั คดิเป็น
รอ้ยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู (SPSS for Mac) ซึง่แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 วเิคราะหส์ถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) 
วเิคราะหโ์ดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2 วเิคราะห์สมรรถนะด้านทกัษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 39 พษิณุโลกใน 6 ดา้น วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที ่3 เปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาและประสบการณ์ในการท างาน วเิคราะหข์้อมูล
โดยการทดสอบค่าที (t-test Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way 
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจงึทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
(Check List) วเิคราะหโ์ดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ตารางท่ี 1 แสดงรอ้ยละและความถี่ของขอ้มลูเกีย่วกบัทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

        รายการ จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ จ าแนกเป็น     

    1.1 ชาย 30 22.1 

    1.2 หญงิ 106 77.9 

รวม 136 100 

2. ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็น   

    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 11 8.1 

    2.2 5-10 ปี 28 20.6 

    2.3 11 - 15 ปี 31 22.8 

    2.4 มากกว่า 15 ปี 66 48.5 

รวม 136 100 
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 จากตารางที ่1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 30 คดิเป็นรอ้ยละ 22.1 เพศหญงิ จ านวน 
106 คิดเป็นร้อยละ 77.9 มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  5 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  
มปีระสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 20.6 มปีระสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี 
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 และมปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปีขึน้ไป จ านวน 66 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.5 
 
ตอนท่ี 2 วเิคราะห์สมรรถนะดา้นทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 39 พษิณุโลก ใน 6 ดา้น วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะหส์มรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก โดยภาพรวม ทัง้ 6 ด้าน 

ท่ี รายการ 
N = 136 

อนัดบั 

X  S.D. แปลผล 

1 ดา้นการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 3.90 0.53 มาก 3 

2 ดา้นการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ 3.75 0.66 มาก 6 

3 ดา้นการพฒันาตนเอง 3.96 0.80 มาก 2 

4 ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น 4.05 0.62 มาก 1 

5 ดา้นการใชส้ือ่ นวตักรรม แหลง่เรยีนรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.89 0.58 มาก 4 

6 ดา้นการวดัและประเมนิผล 3.87 0.61 มาก 5 

รวม 3.90 0.54 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 การศึกษาสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 3.90) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย (X ) สูงสุด 3 ล าดบั ได้แก่ ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.05) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาตนเอง อยู่ในระดบัมาก (X  = 3.96) และด้านการจดักระบวนการเรยีนรู้
และการบรหิารจดัการชัน้เรยีน อยู่ในระดบัมาก (X  = 3.90) ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
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  3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก จ าแนกตามขนาดเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที  
(t-test Independent Samples) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามเพศ 

ท่ี รายการ 

N = 136 

t-test Sig. 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 

1 ดา้นการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

3.97 .59 3.84 .53 1.22 0.25 

2 ดา้นการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ 3.94 .75 3.69 .62 1.81 0.14 

3 ดา้นการพฒันาตนเอง 4.07 .66 3.94 .84 0.81 0.74 

4 ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคล
อื่น 

4.14 .73 4.02 .59 0.92 0.16 

5 ดา้นการใชส้ือ่ นวตักรรม แหลง่เรยีนรู ้
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.03 .67 3.84 .55 1.58 0.06 

6 ดา้นการวดัและประเมนิผล 3.90 0.69 3.86 0.58 0.29 0.17 

รวม 4.01 .61 3.87 .52 1.28 0.10 

 
จากตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
เช่นเดยีวกนั 

 3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านทกัษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ท่ี รายการ 

N=136 

F 

 

sig 
อาย ุ

น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี 11-15 ปี 15 ปีขึ้นไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 ดา้นการจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้ละการบรหิาร
จดัการชัน้เรยีน 

3.71 0.73 3.99 0.54 3.85 0.43 3.92 0.52 0.88 0.45 

2 ดา้นการสือ่สารใน
สถานการณ์ต่างๆ 

3.72 0.80 3.91 0.66 3.50 0.61 3.79 0.63 2.14 0.09 

3 ดา้นการพฒันาตนเอง 3.91 0.85 4.07 0.55 3.94 1.33 3.95 0.53 0.19 0.89 

4 ดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บับุคคล
อื่น 

4.08 0.92 4.09 0.56 3.87 0.52 4.11 0.63 1.14 0.33 

5 ดา้นการใชส้ือ่ 
นวตักรรม แหลง่เรยีนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.00 0.89 4.00 0.53 3.78 0.51 3.87 0.58 0.88 0.45 

6 ดา้นการวดัและ
ประเมนิผล 

3.85 0.88 4.06 0.55 3.68 0.56 3.89 0.59 1.96 0.12 

รวม 3.88 0.81 4.02 0.49 3.77 0.56 3.90 0.49 1.09 0.35 

 
 จากตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนั  
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สรปุผลการวิจยั 
1. ผลการศึกษาสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก พบว่า สมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

2. ผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก พบว่า  
    2.1 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เช่นเดยีวกนั 
    2.2 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 เช่นเดยีวกนั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก พบว่า สมรรถนะด้านทกัษะของครูวิชาภาษาองักฤษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีเน่ืองจากทกัษะเป็นสมรรถนะทีท่ าใหค้รู
วชิาภาษาองักฤษกระท าสิง่ต่างๆ ได้อย่างช านาญ ส่งผลให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ร ับผดิชอบ เช่น การจดั
กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และการใชส้ื่อ นวตักรรม แหล่งเรยีนรู ้บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการเรยีนรู้ของนกัเรยีน สอดคลอ้งกบัองัควภิา เอี่ยมสะอาด 
[6] ที่ท าวจิยัเรื่องการวเิคราะห์องค์ประกอบคุณลกัษณะของครภูาษาองักฤษในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า วเิคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลกัษณะของครภูาษาองักฤษ ในโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นทกัษะการ
สอน ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 4 ตวัแปร องคป์ระกอบที ่2 ดา้นบุคลกิภาพ ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 4 ตวั
แปร องคป์ระกอบที ่3 ดา้นการปฏิบตัตินประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 4 ตวัแปร องคป์ระกอบที่ 4 ด้าน คุณธรรม
จรยิธรรม ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 4 ตวัแปร องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ยตวั
แปร จ านวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 3 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่ 7 ด้านความร้ความเข้าใจการวัดและประเมินผล  ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 3 ตัวแปร  
และองค์ประกอบที่ 8 ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 3 ตัวแปร และยงัสอดคล้องกบั 
ปิยาภรณ์ อคัรลาวณัย ์[7] ไดท้ าวจิยัเรื่องการศกึษาความต้องการและแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของครูสอน
ภาษาองักฤษในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 40 ผลการวจิยัพบว่า จากการศกึษา
ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะของครูสอนภาษาองักฤษในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 40 สมรรถนะด้านทกัษะ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คอื ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและภาษาท่าทางในการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  อยู่ในระดบั
มาก และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการตดิต่อประสานงานกบัผู้อื่นหรอืหน่วยงานอื่น อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
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 2. ผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก พบว่า  
   2.1 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พิษณุโลก จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนั 
ทัง้น้ีเน่ืองจาก ไม่ว่าจะเป็นครูวชิาภาษาองักฤษเพศชายหรอืเพศหญงิ ต่างกผ็่านการสอบคดัเลอืกเพื่อบรรจุและ
แต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามกฏเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) เช่นเดยีวกนั อกีทัง้หลกัสูตรการอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะของครู
วชิาภาษาองักฤษต่างๆ จ าเป็นต้องไดร้บัการรบัการรบัรองจากคุรุสภาซึง่เป็นองค์กรทางวชิาชพี ดงันัน้ สมรรถนะ
ด้านทักษะของครูวิชาภาษาอังกฤษทัง้เพศชายและเพศหญิงจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศรแีพร อัง๊เจรญิ [8] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนของครู สงักดัอาชวีศกึษา
จงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า ครทูีม่เีพศต่างกนั มสีมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน ภาพรวมไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบัระติวรรณ สุขศิริ [9] ได้ท าวิจยัเรื่อง  
การส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ของผู้บรหิารตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษายะลา 
เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบระดบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครู 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษายะลา เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรเพศพบว่า ครูที่มีเพศต่างกนั  
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยะลา เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิที ่ระดบั .05 
   2.2 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นทกัษะของครวูชิาภาษาองักฤษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 39 พษิณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 เช่นเดยีวกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากครูวชิาภาษาองักฤษ สงักดัอยู่ในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 39 เหมอืนกนั ดงันัน้ เมื่อมโีครงการพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาองักฤษจากส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 ครวูชิาภาษาองักฤษ ไม่ว่าจะประสบการณ์ในการท างานมานานเท่าใด กจ็ะได้
เข้าร่วมการพัฒนาเช่นเดียวกนั อีกทัง้ย ังมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Community: PLC) ซึ่งได้น า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ พฒันาทกัษะครูวชิาภาษาองักฤษร่วมกนั โดยไม่ไดก้ าหนด
ประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ผลการวจิยัในการเปรยีบเทยีบสมรรถนะด้านทกัษะของครูวชิาภาษาอังกฤษ 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัไพลนิ บุญนา [10] ได้ท าวจิยัเรื่อง ลกัษณะ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบลกัษณะความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และยังสอดคล้องกับจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ [11] ที่ได้ท าวิจ ัยเรื่อง  
ความต้องการพฒันาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ต่างกนัมคีวามต้องการพฒันาตนเอง 
ในการปฏบิตังิานวชิาการไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาช่วงเชื่อมัน่ส าหรบัค่าเฉลีย่เมื่อขอ้มลูมกีารแจกแจงแกมมา โดยน าเสนอวธิ ี
บูตสแทรป็แบบตดัปลาย (Trimmed Bootstrap CI) และเปรยีบเทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ 4 วธิคีอื วธิสีตวิเดนต์ท ี(Student‘s t 
CI), วธิีสติวเดนต์ทแีบบตัดปลาย (Trimmed t CI), วธิีบูตสแทรป็มาตรฐาน (Standard Bootstrap CI) และ วธิีเปอร์เซน็ไทล์
บูตสแทร็ป (Percentile Bootstrap CI) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแกมมา มีค่าความเบ้  คือ 0.5, 1, 2 และ 4 ที่ขนาด
ตวัอย่าง 10, 20, 30, 50 และ100 และก าหนดให้สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เป็น 0.95 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณา   
คอื ความน่าจะเป็นคุ้มรวม (coverage probability: CP) และความกว้างเฉลี่ยของช่วงเชื่อมัน่ (average length: AL)  
โดยท าการจ าลองมอนติคารโ์ลซ ้าในแต่ละสถานการณ์ 5,000 ครัง้  ผลการวจิยั พบว่า เมื่อค่าความเบ้เท่ากบั 0.5 และ 
1 พบว่า วิธสีติวเดนต์ท ี(Student‘s t CI) และ วิธสีติวเดนต์ทแีบบตัดปลาย (Trimmed t CI) มีประสิทธิภาพดทีี่สุด  
ด้วยขนาดตัวอย่างเท่ากบั 50 และ 100 เมื่อค่าความเบ้เท่ากบั 1 พบว่า วิธีบูตสแทร็ปแบบตัดปลาย (Trimmed 
Bootstrap CI) มปีระสทิธภิาพดทีี่สุดด้วยขนาดตัวอย่างเท่ากบั 10, 20 และ 30 เมื่อความเบ้เท่ากบั 2 วธิบีูตสแทร็ป 
แบบตดัปลาย (Trimmed Bootstrap CI) เป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพดทีี่สุดในทุกขนาดตวัอย่าง ส าหรบัค่าความเบ้เท่ากบั 4 
วธิบีูตสแทรป็แบบตดัปลาย (Trimmed Bootstrap CI) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดเมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 100  
 
ค าส าคญั: การแจกแจงแกมมา  ความน่าจะเป็นคุม้รวม  ความกวา้งเฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่ 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop the confidence intervals (CI)  of mean for gamma 

distribution by using Trimmed Bootstrap method.  In this work, four traditional methods, i. e.  Student's t CI, 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที่ 13 
วนัที่ 25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1410 

 

Trimmed t CI, Standard Bootstrap CI and Percentile Bootstrap CI methods, were compared. The parameter of 
gamma distribution was set up with the skewness coefficients, which were 0.5, 1, 2 and 4.  The sample sizes 
were 10, 20, 30, 50 and 100 and the confidence level was 0.95. The criteria for evaluating the performance of 
confidence interval were the coverage probability and average length.  The sample data was generated using 
Monte Carlo simulation procedure with 5,000 repetitions each. For the skewness coefficients of 0.5 and 1, the 
results showed that Student's t CI and Trimmed t CI methods were the most effective with 50 and 100 sample 
sizes. For the skewness coefficients of 1, the Trimmed Bootstrap CI was the most effective with 10, 20 and 30 
sample sizes.  For the skewness coefficients of 2, the Trimmed Bootstrap CI was the most effective with all 
magnitudes of sample sizes. In addition, for the skewness coefficients of 4, the Trimmed Bootstrap CI was the 
most effective with 100 sample sizes. 

 
Keywords: Gamma distribution, Coverage probability, Average length 

 
บทน า  

การประมาณค่าพารามเิตอร ์คอื การใชข้อ้มลูหรอืสารสนเทศทีไ่ดจ้ากตวัอย่างมา ประมาณค่าพารามเิตอรข์อง
ประชากรซึ่งเราไม่ทราบค่าที่แท้จริง โดยการประมาณค่าพารามเิตอร์น้ี แบ่งออกเป็น 2 วธิี ได้แก่ การประมาณค่า 
แบบจุด (point estimation) และการประมาณค่าแบบช่วง (interval estimation) โดยการประมาณค่าแบบจุด เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยใช้ตัวประมาณที่มีค่าเพียงค่าเดียว ซึ่งไม่สามารถระบุถึงโอกาสของ  
ความคลาดเคลื่อนได ้ 

การประมาณค่าแบบช่วงเป็นการประมาณค่าพารามเิตอรป์ระชากร โดยหาขดีจ ากดัของช่วงเชื่อมัน่ ซึง่เป็น 
ตัวแปรสุ่ม (L,U) ที่ครอบคลุมค่าของพารามิเตอร์ ด้วยความน่าจะเป็น 1   เรียกค่า L และ U ว่าขีดจ ากัด 
ความเชื่อมัน่ดา้นล่างและขดีจ ากดัความเชื่อมัน่ดา้นบน ตามล าดบั ช่วงระหว่าง (L,U) เรยีกว่า ช่วงเชื่อมัน่ (confidence 
interval) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ (confidence level) 1   

โดยทัว่ไปช่วงเชื่อมัน่ที่นิยมใช้ ได้แก่ ช่วงเชื่อมัน่ Z และ t ซึ่งช่วงเชื่อมัน่ถูกสร้างภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นที่
ประชากรทีก่ารแจกแจงปกต ิซึ่งโดยทัว่ไปประชากรที่สนใจศกึษาอาจมกีารแจกแจงที่ไม่ปกติหรอืมลีกัษณะเบ้ จงึได้มี
การพฒันาช่วงเชื่อมัน่เมื่อประชากรมกีารแจกแจงไม่ปกต ิ(non-normal distribution) Islam และ Shapla [1] เสนอช่วง
เชื่อมัน่วธิค่ีาตดัปลาย (Trimmed t) ซึ่งท าการตดัปลายค่าสงัเกตและโดยหาค่าเฉลี่ยตดัปลาย p% พบว่า ช่วงเชื่อมัน่
ดงักล่าวให้ผลที่ดกีว่าวธิ ีStudent’s t เมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบเบ้ ซึ่งในการประมาณช่วงเชื่อมัน่นอกจากวิธี
ดงักล่าว แล้วช่วงเชื่อมัน่ยงัถูกสร้างจากวธิอีื่นๆ อีก วธิบีูตสแทรป็ (Bootstrap) เป็นวธิหีน่ึงที่ถูกน ามาใช้ในสร้างช่วง
เชื่อมัน่ส าหรบัประมาณค่าพารามเิตอร ์Kashif และคณะ [2] ศกึษาช่วงเชื่อมัน่วธิบีูตสแทรป็ของค่าดชันีความสามารถ
ของกระบวนการ (C )p เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไวบูลล์ พบว่า สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ C p ได้อย่าง
เหมาะสมส าหรบัชุดขอ้มลู  

ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีผู้วจิยัสนใจที่จะน าวธิีบูตสแทรป็และวธิกีารประมาณค่าเฉลี่ยตดัปลายมาสรา้งช่วงเชื่อมัน่ 
เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรที่มกีารแจกแจงแกมมา และท าการเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพของช่วงเชื่อมัน่
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ดงักล่าวกับ ช่วงเชื่อมัน่ส าหรับค่าเฉลี่ย 4 วิธี คือ วิธี Student’s t, วิธี Trimmed t, วิธี Standard Bootstrap และ 
วธิ ีPercentile Bootstrap 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาช่วงเชื่อมัน่ส าหรบัค่าเฉลี่ยเมื่อข้อมลูมกีารแจกแจงแกมมาโดยใช้วธิีสติวเดนต์ทแีบบตดัปลาย 
(Trimmed t CI) ประยุกต์ใชก้บัวธิบีูตสแทรป็ (Bootstrap) 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพช่วงเชื่อมัน่ทัง้ 5 วธิ ีคอืวธิ ีTrimmed Bootstrap เปรยีบเทยีบกบัอีก 4 วธิ ี
คอื วธิสีตวิเดนต์ท ี(Student‘s t CI), วธิสีติวเดนต์ทแีบบตดัปลาย (Trimmed t CI), วธิบีูตสแทรป็มาตรฐาน (Standard 
Bootstrap CI) และวธิเีปอรเ์ซน็ไทลบ์ูตสแทรป็ (Percentile Bootstrap CI) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวิจยัน้ีเป็นลักษณะการวิจัยเชิงทดลองโดยจ าลองขึ้นจากโปรแกรม R [3] ใช้เทคนิควิธีการจ าลอง 
มอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation method) ในการท าซ ้า 5,000 ครัง้ เพื่อหาประสิทธิภาพช่วงเชื่อมัน่ส าหรบั 
การประมาณค่าเฉลี่ยเมื่อประชากรมีการแจกแจงแกมมา 5 วิธี ได้แก่ ช่วงเชื่อมัน่วิธี Student’s t, วิธี Trimmed t,  
วธิ ีStandard Bootstrap, วธิ ีPercentile Bootstrap และวธิ ีTrimmed Bootstrap  แลว้น าผลลพัธ์จากการจ าลองมาวดั
ประสทิธภิาพโดยใช้เกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบคอื ความน่าจะเป็นคุม้รวม (coverage probability: CP) และความกว้าง
เฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่ (average length: AL) ซึง่มวีธิกีารด าเนินงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. แผนด าเนินการศกึษา 
ในการศกึษาครัง้น้ีก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ดงัน้ี   
1.1 การแจกแจงและพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการศกึษา 
- การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) พารามิเตอร์ของการแจกแจงน้ี คอื ( , )   โดยที่   เป็น

พารามิเตอร์รูปร่าง (shape parameter) และ   เป็นพารามิเตอร์สเกล (scale parameter) มค่ีาเท่ากบั (16,0.0625), 
(4,0.25), (1,1) และ (0.25,4) ซึง่มรีะดบัความเบ้เท่ากบั 0.5, 1, 2 และ 4 ตามล าดบั 

1.2 ก าหนดขนาดตวัอย่างของการศกึษาเป็น 10 20 30 50 และ 100 
1.3 ก าหนดสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ (1 )  เท่ากบั 0.95 
1.4 ท าการจ าลองข้อมูลทัง้หมดด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ท าซ ้าจ านวน 5,000 ครัง้ในแต่ละสถานการณ์และ
รอบการสุ่มซ ้าบูตสแทรป็ (B) เท่ากบั 1,000 รอบ 
 
2. ข ัน้ตอนการศกึษา  
2.1 สร้างข้อมูลตวัอย่างสุ่ม 1 2, ,..., nx x x  จากประชากรที่มกีารแจกแจงแกมมาโดยจ าลองข้อมูลให้มขีนาด

ตวัอย่างต่างๆ แต่ละสถานการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการด าเนินวจิยั 
2.2 การหาช่วงเชื่อมัน่ดว้ยวธิกีารประมาณ 5 วธิ ี  
(1) ช่วงเชื่อมัน่วธิสีตวิเดนต์ท ี(Student’s t Confidence Interval) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH878TH878&q=standard+bootstrap&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHzvaz5qrmAhUWU30KHVVWA-QQkeECKAB6BAgNEC4
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH878TH878&q=standard+bootstrap&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHzvaz5qrmAhUWU30KHVVWA-QQkeECKAB6BAgNEC4
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  n   คอื ขนาดตวัอย่างสุ่ม 

(2) ช่วงเชื่อมัน่วธิสีตวิเดนต์ทแีบบตดัปลาย (Trimmed t Confidence Interval) 
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 ของการแจกแจง t ทีร่ะดบัองศาอสิระ 1n   

  n  คอื ขนาดตวัอย่างสุ่ม 
 (3) ช่วงเชื่อมัน่วธิบีูตสแทรป็มาตรฐาน (Standard  Bootstrap Confidence Interval) 
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(4) ช่วงเชื่อมัน่วธิเีปอรเ์ซน็ไทล์บูตสแทรป็ (Percentile Bootstrap Confidence Interval) 
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(5) ช่วงเชื่อมัน่วธิบีูตสแทรป็แบบตดัปลาย (Trimmed Bootstrap Confidence Interval) 
   ช่วงเชื่อมัน่ (1 )100%   ส าหรบัค่าเฉลีย่ของประชากร คอื 
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2.3 ค่าความน่าจะเป็นคุม้รวม และค่าความกวา้งเฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่  
การค านวณค่าความน่าจะเป็นคุม้รวม (coverage probability: CP) ของช่วงเชื่อมัน่ทัง้ 5 วธิ ีโดยการหาช่วง

เชื่อมัน่ ส าหรบัค่าเฉลีย่ในแต่ละวธิ ีจากนัน้ตรวจสอบว่าช่วงเชื่อมัน่ที่ค านวณไดค้ลุมค่าเฉลีย่ของประชากรหรอืไม่ ท า
การตรวจซ ้า 5,000 ครัง้ นับจ านวนครัง้ทัง้หมดที่ช่วงเชื่อมัน่คลุมค่าเฉลี่ยของประชากร แล้วน าค่าน้ีหารด้วย 5,000 
ค่าทีไ่ดค้อื ค่าความน่าจะเป็นคุม้รวม ดงัสตูรต่อไปน้ี  

CP =  
จ านวนครัง้ทัง้หมดที่ช่วงเชื่อมัน่ครอบคลุมค่าพารามเิตอร์

5,000
 

 
การค านวณค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ (average length: AL) ของแต่ละวธิกีารประมาณค่าท า

ได้โดย เมื่อค านวณช่วงความเชื่อมัน่จากแต่ละวิธทีี่ประมาณได้แล้ว ท าการค านวณหาผลต่างระหว่างขอบเขตบน 
( )iU และขอบเขตล่าง ( )iL  ของช่วงความเชื่อมัน่ ความกว้างของช่วงเชื่อมัน่ คือ ผลต่างระหว่างขอบเขตบนและ
ขอบเขตล่างของช่วงเชื่อมัน่ ค่าความกวา้งเฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่ ค านวณไดด้งัสตูรต่อไปน้ี  
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2.4 การเปรยีบเทยีบค่าความน่าจะเป็นคุม้รวม และ ค่าความกวา้งเฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่  
การเปรยีบเทยีบค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมที่ได้จากการทดลองว่ามีค่าไม่ต ่ากว่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่

ก าหนดหรอืไม่ ในงานวจิยัน้ีก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมในแต่ละวธิตี้องมีค่าไม่ต ่ากว่า 
0.945 จงึจะสรุปได้ว่าวธิกีารประมาณนัน้ให้ค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดไว้ 
แสดงว่าวธินีัน้เป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพ แต่ถ้าวธิใีดใหค่้าความน่าจะเป็นคุ้มรวมทีต่ ่ากว่าค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่
ก าหนด แสดงว่าวธินีัน้เป็นวธิทีีไ่ม่มปีระสทิธภิาพและเมื่อท าการเปรยีบเทยีบค่าความน่าจะเป็นคุม้รวมแลว้ต่อมาจะท า
การเปรียบเทียบค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงเชื่อมัน่ทัง้ 5 วิธี คือ วิธี Student’s t, วิธี Trimmed t, วิธี Standard 
Bootstrap และวธิ ีPercentile Bootstrap ว่าวธิกีารประมาณแบบใดใหค่้าความกวา้งเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ส ัน้ทีสุ่ด
ของในแต่ละสถานการณ์จะเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
 

ผลการวิจยั 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการจ าลอง 
ส่วนน้ีเป็นการจ าลองข้อมูลเพื่อเปรยีบเทียบประสทิธภิาพของช่วงเชื่อมัน่วิธสีติวเดนต์ท ี(Student‘s t CI),  

วธิีสติวเดนต์ทีแบบตัดปลาย (Trimmed t CI) ,วธิีบูตสแทร็ปมาตรฐาน (Standard Bootstrap CI), วิธีเปอร์เซ็นไทล ์
บูตสแทรป็ (Percentile Bootstrap CI) และวธิบีูตสแทรป็แบบตดัปลาย (Trimmed Bootstrap CI) โดยข้อมูลมกีารแจก
แจงแกมมาใชก้ารจ าลองหาค่าความน่าเป็นคุม้รวมและความกวา้งเฉลีย่ของช่วงเชื่อมัน่ 95% ทัง้ 5 วธิ ีซึง่ก าหนดขนาด
ตวัอย่างขอ้มลูเป็น 10, 20, 30, 50 และ 100 และระดบัความเบ้ที ่0.5, 1, 2 และ 4 ใช้การจ าลองข้อมลูโดยโปรแกรม R 
จ านวน 5,000 รอบ ไดผ้ลลพัธด์งัตารางที ่1-4 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH878TH878&q=standard+bootstrap&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHzvaz5qrmAhUWU30KHVVWA-QQkeECKAB6BAgNEC4
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH878TH878&q=standard+bootstrap&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHzvaz5qrmAhUWU30KHVVWA-QQkeECKAB6BAgNEC4
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2. ประยกุต์ใช้กบัข้อมูลจริง 
ในส่วนน้ีจะน าเสนอช่วงเชื่อมัน่ทีน่ ามาประยุกต์ใชก้บัปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 (ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร)     

ในพื้นที่กรุงเทพ [4] ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562  จ านวนข้อมูล 92 ค่า ซึ่งลกัษณะข้อมูล
แสดงดงัภาพที ่1  

 

 
ภาพท่ี 1 ฮสิโตแกรมปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 

จากขอ้มลูพบว่า มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 60.728 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากบั 18.415 และความเบ้เท่ากบั 2.054 
 
 

ตารางท่ี 5 ช่วงเชื่อมัน่  95% ของช่วงเชื่อมัน่ส าหรบัขอ้มลูปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
1. ผลลพัธจ์ากการจ าลองสถานการณ์ 
ในการศกึษาการจ าลองเพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพช่วงเชื่อมัน่โดยแสดงค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวม (CP) 

และความกว้างเฉลี่ย (AL) ส าหรบัประมาณค่าเฉลี่ยประชากรของการแจกแจงแกมมาทัง้หมด 5 วธิใีนขนาดตวัอย่าง
ต่างๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งต้น สามารถสรุปผลการเปรยีบเทยีบไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 เมื่อความเบ้เท่ากบั 0.5 พจิารณาค่า CP พบว่า วธิ ีStudent’s t วธิ ีTrimmed t ที่ขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 20, 30, 50 และ 100 ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนด ยกเว้นกรณีที่ขนาดตัวอย่าง 
เท่ากบั 10 วธิ ีTrimmed t ตดัปลายที่ 10% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนด และวธิ ีTrimmed 
Bootstrap ให้ค่า CP สูงกว่าวิธี Standard Bootstrap กับวิธี Percentile Bootstrap ซึ่งทัง้  2 วิธีให้ค่า CP ต ่ ากว่า

ช่วงเชื่อมัน่ ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน ความยาวช่วงเชื่อมัน่ 

Trimmed Bootstrap 5% 56.799 64.690 7.891 
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สมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนด และวิธี Trimmed Bootstrap ตัดปลายที่ 10% และ 20% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่า
สัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในทุกกรณี ส่วนวิธี Trimmed Bootstrap ตัดปลายที่ 5% ให้ CP ไม่ต ่ ากว่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในกรณีที่ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 50 และ 100 เมื่อพจิารณาค่า AL พบว่า ที่ขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 10 วิธี Trimmed t ตัดปลายที่ 10% มีค่า CP ไม่ต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและให้ค่า AL สัน้ที่สุด  
เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 20 และ 30 วธิ ีStudent’s t และ วธิ ีTrimmed t ตดัปลายที ่5% ใหค่้า AL สัน้ทีสุ่ด เมื่อขนาด
ตวัอย่างเท่ากบั 50 วธิ ีTrimmed t ตดัปลายที ่5% ให้ค่า AL ทีส่ ัน้ที่สุด เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 100 วธิ ีStudent’s t 
และ วธิ ีTrimmed t ใหค่้า AL สัน้ทีสุ่ด 

ตารางที ่2 เมื่อความเบ้เท่ากบั 1 พจิารณาค่า CP พบว่า วธิ ีStudent’s t และ วธิ ีTrimmed t ใหค่้า CP ไม่ต ่า
กว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนด ในกรณีทีข่นาดตวัอย่างเท่ากบั 50 และ 100 วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลาย
ที ่20% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในทุกขนาดตวัอย่าง วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลาย 
ที่ 10% ให้ค่า CP ไม่ต ่ ากว่าสัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30, 50 และ 100  
วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่5% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในกรณีขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 50 และ 100 ส่วนวธิ ีStandard Bootstrap และวธิี Percentile Bootstrap ให้ค่า CP ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่ ที่ก าหนดทุกกรณี เมื่อพจิารณาค่า AL พบว่า ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 10 และ 20 มค่ีา CP ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และใหค่้า AL สัน้ที่สุด เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 30 วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่10% ให้ค่า AL สัน้
ทีสุ่ด เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 50 วธิ ีStudent’s t และ วธิ ีTrimmed t ตดัปลายที ่5% ให้ค่า AL สัน้ที่สุด เมื่อขนาด
ตวัอย่างเท่ากบั 100 วธิ ีStudent’s t ใหค่้า AL สัน้ทีสุ่ด  

ตารางที่ 3 เมื่อความเบ้เท่ากับ 2 พิจารณาค่า CP พบว่า วิธี Student’s t, วิธี Trimmed t,วิธี Standard 
Bootstrap และวธิี Percentile Bootstrap ให้ค่า CP ต ่ากว่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนด ยกเว้นวธิี Trimmed t  
ตดัปลายที ่20% ใหค่้า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ทีก่ าหนด ส่วนวธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่20% 
ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในทุกขนาดตวัอย่างยกเว้นขนาดตวัอย่างเท่ากบั 10 เมื่อตัด
ปลายที ่10% ใหค่้า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ทีก่ าหนดในกรณีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 50 และ 100 และเมื่อ
ตดัปลายที่ 5% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ทีก่ าหนดในกรณีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 100 เมื่อพจิารณา
ค่า AL พบว่า ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 10, 20 และ 30 วิธ ีTrimmed Bootstrap ตัดปลายที่ 20% ให้ค่า CP ไม่ต ่ากว่า
เกณฑท์ี่ก าหนด และใหค่้า AL สัน้ที่สุด เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 50 วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที่ 10% ให้ค่า 
AL สัน้ทีสุ่ด เมื่อขนาดตวัอย่างเท่ากบั 100 วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่5% ใหค่้า AL สัน้ทีสุ่ด  

ตารางที่ 4 เมื่อความเบ้เท่ากบั 4 พจิารณาค่า CP พบว่า วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่20% ใหค่้า CP 
ไม่ต ่ากว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ที่ก าหนดในกรณีขนาดตวัอย่างเท่ากบั 100 เมื่อพจิารณาค่า AL ที่ขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 100 วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่20% ใหค่้า CP ไม่ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด และใหค่้า AL สัน้ทีสุ่ด 
 

2. ตวัอย่างการประยกุต์ใช้ข้อมูลจริง 
ในการศกึษาการประยุกต์ใชข้้อมลูปรมิาณฝุ่นละออง PM2.5 (ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) ในพื้นทีก่รุงเทพ

ช่วงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 พบว่าข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 60.728 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 
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18.415 และความเบ้เท่ากบั 2.054 โดยข้อมูลมคีวามเบ้เท่ากบั 2 จงึใช้วธิ ีTrimmed Bootstrap ตดัปลายที ่5% ในการ
หาช่วงเชื่อมัน่ 95% โดยมค่ีาอยู่ระหว่าง 56.799 ถงึ 64.690 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร ดงัแสดงในตารางที ่5  

สรปุผลการวิจยั 
1. สรปุผลจากการจ าลองในแต่ละสถานการณ์  
เมื่อข้อมูลมลีกัษณะเบ้วธิ ีStandard Bootstrap กบัวธิ ีPercentile Bootstrap ให้ค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมไม่

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และวิธี Student’s t กบัวิธี Trimmed t จะมปีระสิทธภิาพในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร  
เมื่อความเบ้เท่ากบั 0.5 แต่เมื่อความเป็น 1 ทัง้สองวธิน้ีีจะมปีระสทิธภิาพทีข่นาดตวัอย่างเท่ากบั 50 และ 100 และ วธิ ี
Trimmed Bootstrap จะมปีระสทิธภิาพในการประมาณค่าเฉลีย่ประชากรเมื่อความเบ้เป็น 1 ทีข่นาดตวัอย่างเท่ากบั 10, 
20 และ 30 เมื่อความเบ้เป็น 2 จะมปีระสทิธภิาพในทุกขนาดตวัอย่าง และเมื่อความเบ้เป็น 4 จะมปีระสทิธภิาพทีข่นาด
ตวัอย่างเท่ากบั 100 

2. สรปุผลจากการประยกุต์ใช้ข้อมูลจริง  
เน่ืองจากวิธี Trimmed Bootstrap จากการจ าลองมีประสิทธิภาพเมื่อข้อมูลมีระดับความเบ้ที่มาก  จาก

การศกึษาข้อมลูปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 (ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) ในพื้นที่กรุงเทพช่วงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
ถงึ 30 กนัยายน 2562 พบว่าขอ้มูล มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 60.728 ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากบั 18.415 และความเบ้เท่ากบั 2.054 
สรุปได้ว่า ช่วงเชื่อมัน่ 95% ของวิธี Trimmed Bootstrap ตัดปลายที่ 5% มีค่าอยู่ระหว่าง 56.799 ถึง 64.690 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  

ข้อเสนอแนะ 
ในการประมาณค่าช่วงเชื่อมัน่ควรจะศกึษาลกัษณะของข้อมลูว่ามลีกัษณะเป็นแบบสมมาตรหรอืเบ้ เพื่อที่จะ

เลอืกใชว้ธิใีนการประมาณค่าพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมและเกดิความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในงานวจิยัน้ีท าการศกึษาเมื่อ
ขอ้มลูมกีารแจกแจงแกมมาซึง่สามารถน าวธิน้ีีไปประยุกต์ใชก้บัขอ้มลูทีม่ลีกัษณะการแจกแจงแบบอื่นได้ 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาน้ีมจีุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนไม้ไผ่ที่เหลอืใช้ให้เป็นถ่านไมไ้ผ่และน ้าสม้ควนัไม้โดยใชเ้ตาเผาถ่าน

ขนาด 200 ลติร ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มซึง่ท างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออรเ์บริน์เนอร ์เตาชวีมวลแก๊สซไิฟเออรเ์บิรน์
เนอร์ที่มอีอกซเิจนต ่าสามารถผลติแก๊สร้อนที่ระดบัอุณหภูมสิูงสุด 950-1000°C เป็นแหล่งความร้อนใต้เตาใช้ใน
กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน่ กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน่จะสิ้นสุดลงเมื่ออุณหภูมแิก๊สไอเสียสูงถึง 500°C  
แก๊สไอเสยีที่ควบแน่นได้จากเตาเผาถ่านถูกท าให้เย็นลงด้วยเครื่องแลกปลี่ยนความร้อนด้วยน ้าควบแน่นเป็น 
น ้าสม้ควนัไมด้บิ แก๊สที่ควบแน่นไม่ไดม้บีางส่วนทีส่ามารถตดิไฟไดถู้กน าไปใชเ้ป็นแก๊สเชือ้เพลงิร่วมกบัเตาชวีมวล
เพื่อผลิตความร้อนและลดมลพิษ จากการทดลองปริมาณร้อยละของผลผลิตถ่าน 23.79, 23.33 และ 22.95  
ที่ได้จากไม้ไผ่ที่เหลอืใช้ที่ความชื้นแตกต่างกนั 12.80%, 21.49% และ 30.17% ตามล าดบั โดยปรมิาณถ่านที่ได้ 
มแีนวโน้มลดลงในขณะที่ค่าความร้อนของถ่านมแีนวโน้มสงูขึน้ นอกจากน้ีปรมิาณความชื้นที่เพิม่สงูขึน้ของไม้ไผ่ 
ที่เหลือใช้จะสามารถผลิตน ้าส้มควันไม้ดิบได้มากขึ้น คุณสมบัติของถ่านไม้ไผ่และน ้าส้มควันไม้ที่ได้เป็นไป 
ตามมาตรฐานชุมชน 
 
ค าส าคญั: ไม้ไผ่เลีย้ง  ถ่าน  น ้าสม้ควนัไม ้ แก๊สซไิฟเออร-์เบริน์เนอร ์
 

Abstract 
This study aimed to produce the charcoal and wood vinegar from bamboo residue by using the 

gasifier burner built in the 200 liters charcoal kiln.  In this work, biomass gasifier- burner can be able to 
produce the high temperature of hot gas at 950-1000 oC with low oxygen content.  This hot gas was used 
as the heat source in charcoal kiln for carbonization process.  Each carbonization process would be 
completed when the exhaust gas temperature of charcoal kiln reached to 500 oC.  The exhaust gas was 
then cooled in the heat exchanger, a first part of exhaust gas ( condensable gas)  was condensed to the 
raw wood vinegar while another part of exhaust gas (non-condensable gas) was used as co-fuel in biomass 
gas stove to produce heat and reduce emission.  In the experiment, the percentage by weight of charcoal 
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products are 23.79, 23.33 and 22.95 obtained from the different moisture contents of bamboo residues at 
12.80%, 21.49% and 30.17%, respectively. The result showed that amount of charcoal tends to decrease 
while the calorific value of the charcoal tends to increase with increasing bamboo moisture content.  
In additions, higher moisture content of bamboo residue can be produced higher amount of raw wood 
vinegar. Both charcoal and raw wood vinegar properties are in the range of standard value. 
 
Keywords: Hedge bamboo, Charcoal, Wood vinegar, Gasifier-burner. 
 
บทน า 

ฟืนและถ่านไมถู้กน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเพื่อให้ความรอ้นในกจิกรรมดา้นต่าง ๆ ของมนุษยม์าเป็นเวลานานแล้ว 
โดยเฉพาะในการหุงต้มเพื่อประกอบอาหาร แต่การใชฟื้นนัน้มกัน ามาซึง่ปญัหาทัง้ดา้นควนั เขม่าและความสกปรก
ที่มีมากกว่าถ่านไม้จึงท าให้ผู้ที่ใช้ฟืนหนัมาใช้ถ่านไม้กนัมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภาคครวัเรือน แม้ต่อมา  
มกีารส่งเสรมิให้ใช้แก๊สปิโตรเลยีมเหลวในการหุงต้มทดแทน ซึง่ใหค้วามรอ้นไดด้กีว่าถ่านไมม้าก ท าให้การใช้ถ่านไม้
ในครวัเรอืนลดน้อยลง อย่างไรกต็ามในปจัจุบนัการใชถ่้านไม้กย็งัคงมบีทบาทที่ส าคญัอยู่ในครวัเรอืนตามชนบท
และการท าอาหารประเภทป้ิงย่างในสงัคมเมอืง ซึ่งนอกจากถ่านไม้จะได้มกีารใช้ภายในประเทศแลว้ยงัเป็นสนิค้า 
ทีส่่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศดว้ย โดยในช่วงปี 2561 มกีารส่งออกถ่าน 1.4พนัตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ [1] 

กระบวนการเผาถ่านได้มีวิวฒันาการมาโดยตลอดตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน มกีารพฒันาเตาเผาถ่าน 
จากแบบดัง้เดมิ เช่น เตาหลุม เตาดนิ และเตาอิฐ เป็นต้น โดยเตาเหล่าน้ีจะใช้ไม้ขนาดใหญ่ในการเผาซึง่จะส่งผล
ให้มกีารตดัไม้ท าลายป่าตามความต้องการในการใชถ่้านไมท้ี่มปีรมิาณเพิม่ขึน้ซึง่เป็นการท าลายธรรมชาตทิี่ส่งผล
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปจัจุบันได้มีการพัฒนาเตาเผาถ่านแบบใช้ถัง 200 ลิตร ที่ใช้ในการเผาถ่านโดยใช้ไม้ 
ที่มีขนาดเล็ก เช่น กิง่ไม้ วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชวีมวล การเผาถ่านด้วยเตาเผาแบบใช้ถัง 200 ลิตร  
จงึเป็นที่นิยมของชาวบ้าน อย่างไรกต็ามการเผาถ่านด้วยเตาลกัษณะน้ียงัมีปญัหาและข้อจ ากดัอยู่หลายอย่าง  
ทัง้ระยะเวลาในการเผาถ่านทีย่าวนานประมาณ 8-10 ชัว่โมง [2] ท าใหเ้สยีเวลาในการเฝ้าเตา ระหว่างการเผาถ่านนัน้ 
จะมีการสูญเสียความร้อนค่อนข้างมากออกจากผนังเตาเน่ืองมาจากไม่มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน ท าให้
สิน้เปลอืงเชื้อเพลงิทีใ่ช้เผาถ่านโดยเปล่าประโยชน์ ทัง้น้ีการเผาถ่านแบบเตาขนาด 200 ลติร ยงัปลดปล่อยมลพษิ 
สู่สิง่แวดลอ้มในปรมิาณมาก ในที่น้ีมลพษิที่ถูกปลดปล่อยออกมานัน้ ส่วนหน่ึงเป็นสารปนเป้ือนทีส่ามารถควบแน่น
ออกมาในรูปแบบของน ้าส้มควนัไม้ได้โดยอุณหภูมิช่วง 350-450 °C จะให้ผลผลติน ้าส้มควนัไม้ได้มากที่สุด [3]  
ในปจัจุบันเตาเผาถ่านที่ใช้ถัง 200 ลิตร ยังไม่สามารถเก็บน ้ าส้มควันไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า ให ้
ยงัมอีงค์ประกอบของน ้าส้มควนัไม้บางส่วนหลุดออกมาในรูปแบบของมลพษิที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ  
ถ้าสามารถเก็บเกี่ยวน ้าส้มควนัไม้ได้ในปรมิาณที่สูงสุด กจ็ะสามารถลดการปลดปล่อยมลพษิสู่สิง่แวดล้อมลงได้  
อีกทัง้ยงัมกีารสูญเสยีมวลถ่านจากการควบคุมความร้อนหน้าเตาด้วยการเผาเชื้อเพลิงจึงมีออกซเิจนส่วนเกิน 
ผ่านเข้าไปภายในเตาเผาถ่านท าให้ถ่านบางส่วนถูกเผาไหม้กลายเป็นแก๊ส และจากปญัหาที่ได้กล่าวมานัน้ยงัจะ
สงัเกตไดว้่าปญัหาการสญูเสยีมวลถ่าน การสญูเสยีความรอ้นและการปลดปล่อยมลพษิสู่สิง่แวดลอ้มนัน้ เป็นปจัจยั
ทีส่ามารถน ามาปรบัปรุงชุดอุปกรณ์การเผาถ่านใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อุณหภูมิเตาส่งผลต่อระยะเวลาของการผลิตถ่าน การใช้เทคนิค  
แก๊สซิฟิเคชัน่ในกระบวนผลิตถ่านจะช่วยเพิ่มความร้อนภายในเตาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคและ
กระบวนการที่จะลดเวลาการผลติถ่าน [4] คุณสมบตัิของถ่านไม้ทีม่คุีณภาพดเีหมาะส าหรบัใช้ในครวัเรอืน (ถ่านหุงต้ม) 
จะต้องมค่ีาความหนาแน่น ปรมิาณคารบ์อนคงที ่และค่าความรอ้นสงู ขณะทีค่่าความชื้น สารระเหยและปรมิาณเถ้าต ่า 
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[5] อิทธพิลที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านจะขึ้นอยู่กบัคุณสมบตัิไม้เช่นความหนาแน่น ปริมาณความชื้น ขนาดของชิ้น  
ส่วนองคป์ระกอบทางเคมกีายและตวัแปรของกระบวนการคารโ์บไนเซชนัเช่นอุณหภูม ิ[6-7] โดยปกตอุิณหภูมขิองไม้
ทีจ่ะกลายเป็นถ่านจะอยู่ที ่400 °C ถ้าจะลดปญัหาของสารระเหยและน ้ามนัดนิ หรอื ทาร์ จะต้องท าใหอุ้ณหภูมสิงูถึง 
500 °C [8] ยิง่อุณหภูมขิองการะบวนการคาร์โบไนเซชนัสุดทา้ยสูงเท่าใดปรมิาณคาร์บอนคงที่กจ็ะสงูขึน้ ผลผลติ  
มนี ้าหนักลดลงและปรมิาณสารระเหยของถ่านลดลง [7] อทิธพิลที่มผีลต่อกระบวนการผลติถ่านและคุณภาพของถ่าน 
ขึน้อยู่กบัอุณหภูมเิตา อุณหภูมขิองถ่านไม ้และคุณสมบตัขิองไมท้ีน่ ามาผลติถ่าน 

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึเน้นที่จะศกึษาสมรรถนะและมลพษิของเตาเผาถ่านขนาด 200 ลติร ที่ท างานร่วมกบั
แก๊สซไิฟเออร์เบริน์เนอร ์ซึง่เป็นการศกึษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมที่สุดในการเผาถ่านไมไ้ผ่เลีย้งทีม่คีวามชืน้แตกต่างกนั 
3 ระดบั เพื่อให้ไดผ้ลผลติถ่านทีม่คุีณภาพและมผีลพลอยได้เป็นน ้าส้มควนัไม้ โดยให้มมีลพษิปล่อยสู่สิง่แวดล้อม
ต ่าสุด ทัง้น้ีทางคณะผู้วจิยัคาดว่าผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์กบัเกษตรกร โดยช่วยใหเ้กษตรกรมรีายได้เพิม่มากขึ้น
จากการผลติถ่านและน ้าส้มควนัไม้ อีกทัง้ยงัสามารถลดปรมิาณมลพษิที่ปลดปล่อยสู่สิง่แวดล้อมและยงัสามารถ 
ลดระยะเวลาในการเผาถ่านไดอ้กีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อออกแบบเตาเผาถ่านขนาด 200 ลติร ทีท่ างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออรเ์บริน์เนอร ์พรอ้มชุดควบแน่น
น ้าสม้ควนัไม ้

2. เพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติถ่านและน ้าสม้ควนัไม้ 
3. เพื่อหาสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพษิจากเตาเผาถ่านและผลติน ้าสม้ควนัไม้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

วสัด ุ(Material) 
ไม้ไผ่นบัว่าเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ และ

สงัคมของไทย ในประเทศไทยพบชนิดไม้ไผ่ที่หลากหลายขึ้นกระจายตามภูมภิาคต่างๆมคีวามส าคญัต่อวถิีชวีติ  
ทัง้ในวิถีบริโภค อาหารการกิน ขนม ของเล่นเด็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจกัสานหตัถกรรม 
เครื่องมอืจบัสตัว์น ้า แหล่งผลติถ่าน และไมฟื้น ไมไ้ผ่ยงัมศีกัยภาพในการเก็บกกัคารบ์อนและช่วยลดภาวะโลกรอ้น
ไดอ้กีทางหน่ึง  

ไม้ไผ่เลี้ยง เป็นไม้เศรฐกิจที่นิยมปลูกเพื่อขายล าต้นและหน่อ มีอายุยืนยาว ล าต้นตรง สีเขียวเข้ม  
ไม่มหีนาม เน้ือล าหนา เสน้ผ่านศนูยก์ลาง ประมาณ 3-7 เซนติเมตร สงู 8-12 เมตร มเีหงา้ใต้ดนิ แตกออกขึน้เป็นกอ 
ออกหน่อเหนือดนิ ไมไ้ผ่ทีม่อีายุมากกว่า 3 ปี จะนิยมตดัส่วนของล าต้นที่ตรงเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนโคน ปลาย 
และล าต้นที่คดงอ จะถูกทิง้ไว้ทีส่วนโดยไม่ได้น ามาใชป้ระโยชน์ชาวสวนจะนิยมก าจดัส่วนน้ีทิ้งโดยการเผาท าลาย
ท าใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

องคป์ระกอบของไมท้ัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกั คอื 
1. ความชื้น (Moisture) หมายถึง ปรมิาณน ้าทีม่อียู่ในไม้ โดยไม้ส่วนมากจะมคีวามชืน้ค่อนข้างสงูเพราะ

เป็นผลผลติทางการเกษตร ถ้าต้องการน าไมม้าใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม ้ความชืน้ไม่ควรเกนิ 50 เปอรเ์ซน็ต์ 
2. สารระเหย (Volatile Matter) คอื ส่วนที่โมเลกุลลุกเผาไหม้ได้ง่ายดงันัน้ไม้ใดมค่ีา Volatile Matter สูง

แสดงว่าตดิไฟไดง้่าย 
3. คาร์บอนคงที ่(Fixed Carbon) เป็นส่วนทีเ่สถียรของโครงสรา้งโมเลกุลของไม ้ประกอบดว้ย คาร์บอน

เป็นส่วนใหญ่ ไมท้ี่มเีปอร์เซน็ต์คารบ์อนคงที่ต ่าหรอืน้อยจะสนัดาปได้ไม่ดี มอุีณหภูมจิุดติดไฟต ่า ความเรว็ในการ
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ติดไฟช้าเน่ืองจากความชื้นมากปริมาณสารประกอบคาร์บอนซึ่งระเหยได้ยาก โดยจะคงเหลืออยู่ในของเสีย
หลงัจากที่เผาสารระเหยออกไปแล้วที่อุณหภูมิ 750 °C ของเสียที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงจึงมีช่วงเวลาใน  
การลุกไหมน้าน 

4. ขีเ้ถ้า (Ash) เป็นส่วนประกอบอนินทรยีท์ี่มอียู่เดมิในไม้ทีถู่กออกซไิดซส์มบูรณ์ ไมส้่วนใหญ่จะมขีีเ้ถ้า
ประมาณ 1-3 เปอรเ์ซน็ต์ 

 
ผลการวิเคราะห์คณุสมบติั 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหโ์ดยประมาณ (Proximate analysis) และการวเิคราะหแ์บบแยกธาตุ (Ultimate 
Analysis) ของไมไ้ผ่เลีย้ง 

คุณสมบตั ิ เปอรเ์ซน็ต ์

ความชืน้ (Moisture) 0 

สารระเหย (Volatile Matter) 78.34 

ถ่านคงตวั (Fixed Carbon) 19.70 
เถ้า (Ash) 1.96 

ไฮโดรเจน (Hydrogen) 6.03 

คารบ์อน (Carbon) 51.15 

ไนโตรเจน (Nitrogen) 0.00 

ออกซเิจน (Oxygen) 40.86 

ซลัเฟอร ์(Sulfur) 0.00 

ค่าความรอ้นสงู (kJ/kg) 19,120.88 

ค่าความรอ้นต ่า (kJ/kg) 17,614.64 

 
ไม้ไผ่ ไม้ฟืน และถ่านไม้ไผ่  
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (Ultimate Analysis)  โดยหลักการเผาไหม้  (CHNS/O Analyzer)  

มวีธิทีดสอบ/วเิคราะห์อ้างอิงตามมาตรฐาน (ASME D5373 D4239)  ด้วยเครื่องวเิคราะห์ธาตุ LECO-CHN628S 
การวเิคราะห์หาองค์ประกอบโดยประมาณ (Proximate Analysis)  มวีธิีทดสอบ/วิเคราะห์อ้างอิงตามมาตรฐาน
(ASTM D3172- 3175)  ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง วิ เ ค ร า ะห์  CARBOLITE-Tube Furnace Model CFT12/ 75/ 700 แ ล ะ 
CARBOLITE-Ashing Furnace Model AAF12/18 , การวิเคราะห์หาค่าความร้อน (Higher Heating Value)  
มวีธิทีดสอบวเิคราะหอ์้างองิตามมาตรฐาน ASME D5865 ดว้ยเครื่องวเิคราะห ์Bomb Calorimeter LECO-AC500 
โดยส่งวิเคราะห์ที่สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญนวตักรรมพลงังาน
สะอาดและสิง่แวดลอ้ม และศนูยเ์ชือ้เพลงิและพลงังานชวีมวล คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

น ้าส้มควนัไม้ วิธีทดสอบ/วิเคราะห์ 
ตามมาตราฐานผลติภณัฑช์ุมชน น ้าส้มควนัไม ้มผช.659/2553 วเิคราะหล์กัษณะ, กลิน่, ความเป็นกรด-ด่าง, 

ความถ่วงจ าเพาะ โดยการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง จะใช้เครื่องทดลองยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98103 วธิกีารทดสอบ
ต้องมีการเทียบวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามค่ามาตรฐานในช่วง 2.0 และ 3.0 ก่อนท าการทดลอง การวดัค่า 
ความถ่วงจ าเพาะจะวดัดว้ยเครื่อง Hydrometer วธิกีารทดสอบต้องมกีารเทยีบวดัความถ่วงจ าเพาะ ตามค่ามาตรฐาน
โดยสารตวักลางคอืน ้า ใหไ้ดค่้าเท่ากบั 1.000  
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แกส๊ไอเสีย วิธีทดสอบ/วิเคราะห์ 
หาปริมาณแก๊สไอเสียที่ควบแน่นไม่ได้ก่อนและหลงัใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกบัเตาชวีมวล เพื่อวิ เคราะห ์

หาแก๊สไอเสยี CH4, CO, H2 และ N2 ดว้ยเครื่อง Gas Analyzer ยีห่อ้ MRU รุ่น VARIO Plus 
กระบวนการคารบ์อไนเซชัน่ ( Carbonization process ) 
คาร์บอไนเซชนัเป็นกระบวนการสลายตวัของไม้ด้วยความร้อนในสภาพจ ากดัอากาศซึ่งมีกระบวนการ

ดงัน้ี 
1.การไล่ความชื้น เป็นการให้ความรอ้นแก่ไมท้ีอุ่ณหภูมบิรรยากาศจนถงึ 110 °C ช่วงน้ีไมจ้ะคายน ้าควนั

ทีอ่อกมาจะมสีขีาวปนน ้าเงนิอ่อนซึง่จะมแีต่ไอน ้า ไม่มกีลิน่ฉุน ไม่แสบตาและจมกู 
2.การไล่สารระเหย เป็นการให้ความร้อนแก่ไม้ที่อุณหภูมปิระมาณ 110-270 °C ควนัที่ออกมาในช่วงน้ี 

จะเริม่มสีจีางๆ เจอืปนอยู่ด้วย และจะมคีาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กรดน ้าส้ม (Acetic acid) 
และเมธานอล (Methanol) เจอืปนออกมากบัควนัดว้ย แต่มปีรมิาณต ่ามาก  

3.การเริม่สลายตวั เป็นการคายความร้อนที่อุณหภูมปิระมาณ 270-290 °C ววิฒันาการความร้อนจาก 
การเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้เองจากไมอ้ย่างต่อเน่ือง แก๊สผสมไอระเหยและทารบ์างส่วนจะสลายตวัออกจากไม ้

4.การเปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่าน อุณหภูมจิะอยู่ประมาณ 290-400 °C ช่วงน้ีชวีมวลสลายตัวด้วยตัวเอง  
ควนัที่ออกมาจะมสีขีาวปนเหลอืง มกีลิ่นฉุนจดั สามารถติดไฟได้ การดกัเก็บน ้าส้มควนัไม้ที่มคุีณภาพจะท าได้
ในช่วงน้ี อุณหภูมปิระมาณ 400 °C หลงัจากกระบวนการนี้ชวีมวลจะกลายเป็นถ่านทัง้หมดแลว้ 

5.การท าให้ถ่านบรสิุทธิ ์แมว้่าชวีมวลจะกลายเป็นถ่านแลว้ทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 400 °C แต่ยงัคงมนี ้ามนัดนิ
ในปริมาณที่สูง เมื่อน าไปใช้ป้ิงย่าง น ้ ามันดินที่เผาไหม้ในเตาถ่านจะเกิดเป็นสารประกอบเบนโซไพ -เรน 
(Benzopyrene) และไดเบนซานทราเซน (Dibenzanthracene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเรง็ จงึยงัเป็นถ่านที่มคุีณภาพต ่า 
ควรอบถ่านต่อไปทีอุ่ณหภูมใินช่วง 500-600 °C ต่อไปอกีระยะหน่ึงเพื่อไล่น ้ามนัดนิใหห้มดไป 

เตาเผาถ่าน 
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นเตาที่ผลติขื้นจากวสัดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นปจัจุบนัได้มเีตาเผาถ่านขนาด 

200 ลติร หลากหลายแบบ โดยส่วนใหญ่จะใช้กิง่ไม้และวสัดุเหลอืใช้ในการเกษตรเป็นวสัถุดบิในการเผาถ่านและ
สามารถเคลื่อยนย้ายได้ซึ่งเป็นจุดเด่นของเตาชนิดน้ี ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์การทดลองและหลกัการเผาถ่าน
เตาเผาถ่านขนาด 200 ลติร ทีท่ างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออรเ์บริน์เนอร ์ของงานวจิยัในครัง้น้ี 
 
 1.หอ้งผลติและเผาไหมแ้ก๊สเชือ้เพลงิ  

2.พดัลมป้อนอากาศ  
3.หอ้งไมฟื้นส ารอง  
4.เตาเผาถ่าน  
5.ถงัควบแน่น  
6.ไซโคลนดกัจบัน ้าสม้ควนัไม ้ 
7.ถงัเกบ็น ้าสม้ควนัไม้ 
8.พดัลมดูด 
9.ปล่องเผาแก๊ส  
10.เตาเผาชวีมวล 

ภาพท่ี1 เตาเผาถ่านขนาด 200 ลติร ทีท่ างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออรเ์บริน์เนอร ์
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การท างานของชุดเตาเผาถ่านมลี าดบัการด าเนินงานดงัน้ี เริม่ต้นโดยการใส่ไมฟื้นหลกัไปยงัหอ้งผลติและ
เผาไหมแ้ก๊สเชือ้เพลงิ(1) ใส่ไมฟื้นส ารองไปยงัหอ้งไมฟื้นส ารอง(3) และใส่ไมเ้ผาถ่านในเตาเผาถ่าน(4) ตามล าดบั 
จุดเตาห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง(1) หลงัจากห้องเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) เกิดการลุกไหม้ให้เปิดลมจากพดัลม 
ป้อนอากาศ(2) ในขณะที่อากาศถูกป้อนเข้าสู่ห้องผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) โดยอากาศจากพดัลม 
ป้อนอากาศถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน อากาศส่วนแรกถูกป้อนเข้าไปบริเวณห้องผลติและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง  
เพื่อผลติแก๊สเชือ้เพลงิสงัเคราะห ์ในขณะทีอ่ากาศส่วนที ่2 ถูกป้อนเขา้บรเิวณหอ้งเผาไหมแ้ก๊สเชือ้เพลงิ เพื่อท าให้
เกดิปฏกิริยิาการเผาไหมแ้ก๊สเชือ้เพลงิสงัเคราะหเ์พื่อใหไ้ดแ้ก๊สรอ้นทีม่รีะดบัอุณหภูมสิงูเพื่อใชเ้ป็นแหล่งความรอ้น
ส าหรบัเตาเผาถ่าน จากนัน้แก๊สร้อนที่มรีะดบัอุณหภูมสิูงไหลผ่านหอ้งไมฟื้นส ารอง(3) และเตาเผาถ่าน(4) เพื่อไล่
ความชื้นและสารระเหยออกจากไม้ฟืนส ารองในห้องไม้ฟืนส ารอง(3) และจากไม้เผาถ่านภายในเตาเผาถ่าน(4)  
ช่วงท้ายของการเผาถ่านเมื่อไม้ฟืนหลกัในห้องผลติและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลงิ(1) ถูกเผาไหม้หมด อากาศที่ป้อน 
ยงัห้องผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) ก็จะผ่านเข้าไปยงัห้องไม้ฟืนส ารอง(3) ซึ่งขณะนัน้ไม้ฟืนส ารอง 
ถูกเปลี่ยนเป็นถ่านแล้ว อากาศที่ผ่านเข้ามากจ็ะท าปฏิกิรยิาเผาไหม้ถ่านบรเิวณห้องไม้ฟืนส ารอง(3) ท าให้เกิด
ความร้อนเพื่อไล่สารระเหยจากไม้เผาถ่านบริเวณส่วนบนสุดของเตาเผาถ่าน(4) ซึ่งแก๊สร้อนจากห้องผลติและ 
เผาไหม้แก๊สเชื้อเพลงิ(1) ความชื้น สารระเหย จากห้องไม้ฟืนส ารอง(3) และเตาเผาถ่าน(4) จะไหลออกบรเิวณ
ส่วนบนสุดของเตาเผาถ่าน(4) ไปยงัถงัควบแน่น(5) เพื่อควบแน่นเป็นของเหลวทีม่สี่วนประกอบของน ้าส้มควนัไม้
และสารประกอบอื่นๆ และไหลไปทางเดยีวกบัแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นได้ น ้าส้มควนัไม้และสารประกอบอื่นๆ 
ที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่จะถูกแยกออกจากแก๊สที่ควบแน่นไม่ได้บริเวณไซโคลน(6) ซึ่งน ้ าส้มควันไม้และ
สารประกอบอื่นๆทีเ่ป็นของเหลวจะไหลลงดา้นล่างของไซโคลน(6) เขา้สู่ถงัเกบ็น ้าสม้ควนัไม้(7) และในขณะทีแ่ก๊ส
ที่ควบแน่นไม่ได้จะถูกพดัลมดูด(8) ดูดไปที่ปล่องเผาแก๊ส(9) โดยปล่องเผาแก๊สจะอาศยัความร้อนจากเตาเผา 
ชวีมวล(10) เพื่อท าการเผาแก๊สที่ควบแน่นไม่ไดท้ี่สามารถติดไฟไดใ้ห้กลายเป็นแก๊ส CO2 และ H2O แล้วจงึปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ 

ความช้ืนของวตัถดิุบ 
% ความชืน้ (ต่อน ้าหนกัเปียก) = (มวลไมด้บิเริม่ต้น - มวลทีไ่มด้บิแหง้)x100 / มวลไมด้บิเริม่ต้น)      (1) 
พลงังานความร้อนของวตัถดิุบ 
พลงังานความรอ้นของวตัถุดบิ (MJ) = ค่าความรอ้นของไมแ้หง้ (MJ/kg) x น ้าหนกัแหง้ของไม้ผลติถ่าน (kg)   (2) 
พลงังานความร้อนของผลิตภณัฑ ์
พลงังานความรอ้นของผลติภณัฑ ์(MJ) = ค่าความรอ้นของผลติภณัฑถ่์าน (MJ/kg) x น ้าหนกัผลติภณัฑถ่์าน (kg)       (3) 
ร้อยละของผลผลิตถ่าน 
รอ้ยละของผลผลติถ่าน (%) = ผลผลติถ่าน (kg) / มวลไมด้บิแหง้ (kg)                                        (4) 
ประสิทธิภาพการแปลงพลงังงาน 
ประสทิธภิาพการแปลงพลงังงาน (%) =พลงังานความรอ้นของผลติภณัฑ ์(MJ) / พลงังานความรอ้นของวตัถุดบิ (MJ)       (5)  
วิธีการทดลอง 
1. ไมเ้ชือ้เพลงิหลกั จะใชเ้ศษไมท้ัว่ไปทีห่าไดใ้นพืน้ที ่ตดัใหเ้ป็นท่อนทีข่นาดเลก็ จ านวน 7 กโิลกรมั 
2. ไมเ้ชือ้เพลงิส ารอง จะใชไ้มเ้หมอืนกนักบัไมเ้ชือ้เพลงิหลกั จ านวน 4 กโิลกรมั 
3. ไมไ้ผ่ทีใ่ชผ้ลติถ่าน ดงัแสดงในภาพที ่2 (ข.,ค.และง.) ไมไ้ผ่สดจะถูกน ามาตดัใหม้ขีนาด 7.5 เซน็ตเิมตร 

แล้วน าไปตากแดดเพื่อลดความชื้นที่อยู่ในตัวของไม้ไผ่ จากการตากไม้ไผ่โดยปล่อยตามธรรมชาติพบว่าไม้ไผ่ 
ที่ความชื้น 30% ± 5%,20% ± 5% และ10% ± 5% จะใช้เวลาในการตากไม้โดยประมาณ 1, 2 และ 4 สปัดาห์
ตามล าดบั ก่อนการทดลองจะต้องท าการหาความชื้นของไม้ไผ่ เพื่อหาความชื้นก่อนเผาโดยเป็นการสุ่มเลอืกไมไ้ผ่
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ออกมาวดัหาความชื้น โดยจะหาค่าความชื้น 2 ส่วนของไม้ไผ่คอืส่วนโคนและส่วนปลายแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 
เทยีบกบัน ้าหนกัไมแ้ลว้จะไดค้วามชืน้เฉลีย่ก่อนการเผาถ่าน 
 

 
ภาพท่ี 2 วตัถุดบิ ชุดอุปกรณ์เตาเผาถ่าน ผลติภณัฑถ่์าน น ้าสม้ควนัไมด้บิและเตาเผาแก๊สมลพษิ 

 
การท างานของชุดแกส๊ซิไฟเออรเ์บิรน์เนอร ์

 

 
ภาพท่ี 3 ชุดแก๊สซไิฟเออรเ์บริน์เนอรแ์บบแก๊สไหลลง (Downdraft Gasifier) 

 
เตาแก๊สซไิฟเออร์เบิร์นเนอร์แบบแก๊สไหลลง (Downdraft Gasifier) ลกัษณะของเตาผลติแก๊ส ชวีมวล

แบบแก๊สไหลลงอากาศจะถูกดูดผ่านจากด้านบนลงสู่ด้านล่างโดยผ่านกลุ่มของหวัฉีด (nozzle) บริเวณหวัฉีด 
จะเป็นบริเวณโซนการเผาไหม้ แก๊สที่ได้จากโซนการเผาไหม้จะถูกรีดวิซ์ (reduce) ในขณะที่ไหล ลงสู่ด้านล่าง 
ผ่านชัน้ของคาร์บอนที่ร้อนอยู่เหนือตะแกรงเลก็น้อย ในขณะเดยีวกนัชัน้ของชวีมวลที่อยู่ทางด้านบน ของโซน  
การเผาไหม้จะเกดิการกลัน่ สลาย และจะไหลผ่านชัน้ของคาร์บอนที่ร้อนท าให้น ้ามนัดนิเกดิการแตกตวัเป็นแก๊ส 
แก๊สทีผ่่านโซนการเผาไหมใ้นเตาผลติแก๊สชวีมวลแบบแก๊สไหลลง จะมสี่วนประกอบของน ้ามนัดนิและน ้ามนัลดลง
จนเหลอืน้อยกว่า 10 % ของน ้ามนัดนิและน ้ามนัทีไ่ดจ้ากเตาผลติแก๊สชวีมวลแบบแก๊สไหลขึน้  

การท างานของชุดแก๊สซไิฟเออร์เบริ์นเนอรส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดงัน้ี ช่วงที1่ เป็นช่วงเวลา
ผลติแก๊สเชื้อเพลงิสงัเคราะหจ์ากหอ้งเชื้อเพลงิหลกั โดยการจุดเตาห้องผลติแก๊สเชือ้เพลงิหลกัใหเ้กดิการลุกไหม้
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แล้วให้เปิดวาล์วควบคุมลมจากพดัลมป้อนอากาศที่มอีตัราการไหล 14 m3/hr.เข้าห้องเชื้อเพลงิหลกัขณะที่วาล์ว
ควบคุมอากาศที่ป้อนให้ชุดเบิร์นเนอร์ถูกปิดอยู่ เมื่ออุณภูมขิองเบิร์นเนอร์(T1) ภาพที่ 3 สูงไม่น้อยกว่า 400 °C  
ใหเ้ปิดวาลว์ควบคุมการป้อนอากาศที่มอีตัราการไหล 7 m3/hr.ให้อากาศไหลเข้าไปยงัเบริน์เนอรท์ าใหเ้กดิปฏกิริยิา
การเผาไหมแ้ก๊สเชือ้เพลงิสงัเคราะหไ์ดแ้ก๊สรอ้นทีม่รีะดบัอุณหภูมสิงูไปใชใ้นกระบวนการเผาถ่าน  

ช่วงที่ 2 เมื่อไม้ที่ห้องเชื้อเพลิงหลกักลายเป็นถ่านและถ่านลดปริมาณลงมาต ่ากว่าช่องป้อนอากาศ 
ให้ท าการปรบัวาล์วเพื่อลดอากาศให้มีอัตราการไหล 2 m3/hr. ส่วนที่เบิร์นเนอร์จะมีอัตราการไหล 12 m3/hr.  
ท าให้อุณหภูมขิอง(T1) ลดต ่าลงจนอุณหภูมเิริม่คงที่ที่ประมาณ 600 °C ภาพที่ 4 อากาศที่ป้อนไปที่เบิร์นเนอร ์
จะไปเผาไหม้ถ่านที่ห้องไม้ฟืนส ารองท าให้ในช่วงน้ีอุณหภูมิ(T2) ภาพที่ 3 มีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะเริ่มคงที่ 
ทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 800 °C ภาพที ่4 จนเสรจ็สิน้กระบวนการเผาถ่าน 
 
ผลการวิจยั 
 

 
ภาพท่ี 4 อุณหภูมขิองเชือ้เพลงิหลกั 

 
จากการทดลองผลติแก๊สร้อนดว้ยชุดแก๊สซไิฟเออร์เบริน์เนอร ์ทีไ่ม้เชือ้เพลงิหลกั 7kg. ไมฟื้นส ารอง 4kg. 

พบว่าแก๊สร้อนก่อนทีไ่หลผ่านห้องเชื้อเพลงิส ารอง(T1) ภาพที่ 3 มอุีณหภูมทิี่สูงขึ้นอย่างรวดเรว็ในช่วง 20 นาที
แรกจนสามารถท าอุณหภูมไิด้ประมาณ 800°C และสามารถท าอุณหภูมขิองกระบวนการได้สูงสุด 950-1,000°C 
ภาพที่ 4 เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 100นาที อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงและจะคงที่ที่อุณหภูมิประมาณ 600°C  
ตลอดการทดลอง ในขณะที่อุณหภูมทิีห่้องเชือ้เพลงิส ารอง(T2) ภาพที่ 3 เวลาผ่านไปประมาณ 120นาท ีอุณหภูมิ
จะเพิม่สูงขึ้นจนสูงกว่า(T1) ภาพที่ 4 อุณหภูมจิะอยู่ที่ประมาณ 800°C และจะคงที่ตลอดการทดลอง อุณหภูมไิม้
เผาถ่านทีค่วามชืน้ 12.80% จะใชร้ะยะเวลาในการเผาถ่านน้อยกว่าเสน้ของอุณหภูมไิมเ้ผาถ่านทีค่วามชืน้ 21.49% 
และ 30.17% เวลาที่ใช้ในการเผาถ่าน 226, 290 และ 364 นาทีตามล าดับ ซึ่งเวลาในการเผาจะยาวขึ้น 
ตามความชื้นของไม้ไผ่ที่สูงขึ้นตามล าดบั และเมื่อพิจารณาน ้าหนักแห้งของไม้เผาถ่านเทียบกบัน ้าหนักถ่าน  
หลงัเผาถ่านแล้ว พบว่า การเผาที่ความชื้น 12.80%, 21.49% และ30.17% จะได้ปรมิาณของถ่านต่อไม้เผาถ่าน
แห้ง 23.78%, 23.33% และ 22.95% ตามล าดบั จากผลการทดลองถ่านมแีนวโน้มลดลงตามความชื้นของไม้ไผ่ 
ทีส่งูขึน้และเวลาในการเผาถ่านทีย่าวนานขึน้ 
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ภาพท่ี 5 อุณหภูมขิองปากปล่องเตา 

 
จากการวดัอุณหภูมทิีป่ากปล่องของเตาเผาถ่านพบว่าอุณหภูมชิ่วงเวลาเริม่ต้น ภาพที ่5 จะมค่ีาใกลเ้คยีง

กนัและไปในทิศทางเดียวกนัจะเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากไม้เผาถ่าน เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาที 
อุณหภูมขิองความชื้นไม้เผาถ่านที่ 12.80% จะเพิม่สูงขึ้น และอุณหภูมขิองไม้เผาถ่านที่ 21.49%, และ 30.17%  
จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามที่เวลา 160 และ 240 นาทีตามล าดับ ช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการไล่สารระเหยและ 
การเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 220, 280 และ 350 นาทีตามล าดับ อุณหภูมิจะสูงขื้น 
อย่างรวดเรว็จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยอุณหภูมิสุดท้ายก่อนปิดเตาสามารถวดัอุณหภูมิได้ 502.7, 504.9 และ 
500.4 °C ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 2 แสดงปรมิาณถ่านทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติ 

คุณสมบตั ิ ระดบัความชืน้ 

12.80% 21.49% 30.17% 

น ้าหนกัของไมผ้ลติถ่าน (kg) 70.77 79.92 89.92 

น ้าหนกัแหง้ของไมผ้ลติถ่าน (kg) 61.71 62.75 62.79 

ค่าความรอ้นของไมแ้หง้ (MJ/kg) 17.25 17.25 17.25 

พลงังานความรอ้นของวตัถุดบิ (MJ) 1,064.65 1,082.59 1,083.28 

น ้าหนกัผลติภณัฑถ่์าน (kg) 14.68 14.64 14.41 

ค่าความรอ้นของถ่าน (MJ/kg) 31.62 31.86 31.93 

พลงังานความรอ้นของผลติภณัฑ ์(MJ) 464.03 466.45 460.05 

รอ้ยละของผลผลติถ่าน (%) 23.79 23.33 22.95 

ประสทิธภิาพการแปลงพลงังงาน (%) 43.58 43.09 42.47 

 
จากการทดลองผลผลติทีไ่ดจ้ากการเผาถ่านที่ความชื้น 3 ระดบั ตารางที ่2 พบว่าทีค่วามชื้นของไม้เผาถ่าน 

12.80%จะไดผ้ลผลติทีส่งูทีสุ่ดและจะลดลงตามความชืน้ของไมเ้ผาถ่าน จากการวเิคราะหคุ์ณภาพและการวเิคราะห์
หาองคป์ระกอบของถ่าน ซึง่ประกอบไปด้วยค่าความชื้น, คาร์บอนคงตวั, สารระเหย และเถ้า พบว่าค่าความร้อน
ของไม้แห้งมีค่า 17.25 MJ/kg หลงัจากเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นถ่านพบว่าค่าความร้อนของถ่านเพิ่มสูงขึ้นโดยที่
ความชื้น 12.80% , 21.49% และ 30.17% มีค่า 31.62, 31.86 และ 31.93 MJ/kg ตามล าดับ จากคุณสมบัติ 
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ของถ่านพบว่าเมื่อไม้เผาถ่านมีความชื้นที่สูงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของพลังงงานส่งผลให้มีค่าลดน้อยลง  
ตามความชืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงองคป์ระกอบของถ่าน 
ความชืน้ของ
ไมผ้ลติถ่าน 

น ้าหนกัผลติ 
ภณัฑถ่์าน (kg) 

Moisture Content 
(%) 

Fixed Carbon 
(%) 

Ash 
(%) 

Volatile Matter 
(%) 

12.80% 14.68 4.04 83.05 6.08 6.84 
21.49% 14.64 3.61 84.70 6.41 5.30 
30.17% 14.41 3.43 85.23 6.55 4.48 

 
ผลการทดลอง จากตารางที่ 3 พบว่าองคป์ระกอบของถ่านที่ความชืน้ของไมผ้ลติถ่านที่ 30.17% จะมค่ีา

ของ Fixed Carbon และ Ash ที่สูงที่สุดและจะลดต ่ าลงตามความชื้นของไม้เผาถ่านที่ 21.49% และ12.80% 
ตามล าดบั และยงัพบว่าที่ความชื้น 30.17% จะมค่ีาของ Moisture Content และ Volatile Matter น้อยกว่าไม้เผาถ่าน
ทีม่คีวามชืน้ 21.49% และ12.80% ตามล าดบั  
 

 
ภาพท่ี 6 ปรมิาณน ้าสม้ควนัไมด้บิสะสม 

 
จากผลการทดลองพบว่า ที่ความชื้น 12.80%, 21.49% และ 30.17% สามารถเกบ็น ้าส้มควนัไม้ดบิได้ 

38.85, 44.94 และ 53.59 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 54.89% , 56.23% และ 59.60% ตามล าดับ ภาพที่ 6  
เมื่อพิจารณาน ้าส้มควนัไม้ดิบที่กกัเก็บได้จากการกระบวนการเผาถ่าน พบว่าเมื่อความชื้นของไม้ไผ่เผาถ่าน
เพิม่ขึน้จะส่งผลใหผ้ลผลติของน ้าสม้ควนัไมด้บิมปีรมิาณทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย  
 
ตารางท่ี 4 แสดงคุณสมบตัขิองน ้าสม้ควนัไมท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการเผาถ่าน 
ความชืน้ของไมเ้ผาถ่าน ปรมิาณน ้าสม้ควนัไม้ดบิ (kg) ค่าความเป็นกรด ค่าความถ่วงจ าเพาะ 

12.80% 38.85 2.59 1.022 
21.49% 44.94 2.68 1.015 
30.17% 53.59 2.90 1.013 
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จากตารางที่ 4 พบว่าค่า ความเป็นกรดของน ้าส้มควนัไม้ที่ความชื้น 12.80%, 21.49% และ30.17%  
จะมค่ีา 2.59, 2.68 และ 2.90 ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่าความชืน้ของไมเ้ผาถ่านทีส่งูขึน้ค่าความเป็นกรดจะมแีนวโน้ม
ลดตาม และค่าความถ่วงจ าเพาะจะมีแนวโน้มลดลงตามความชื้นของไม้เผาถ่านที่สูงขึ้นคอื 1.022, 1.015 และ
1.013 ตามล าดับ จากผลการทดลองน้ีค่าความเป็นกรดและความถ่วงจ าเพาะของน ้ าส้มควันไม้ เป็นไป  
ตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนน ้าสม้ควนัไม ้มผช.659/2553  

แก๊สไอเสยีที่ได้จากกระบวนการผลติถ่านจะสามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิด คอืแก๊สทีส่ามารถควบแน่น
ได้และแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ซึ่งแก๊สที่สามารถควบแน่นได้จะไดผ้ลผลติออกมาเป็นน ้าสม้ควนัไม้ส่วนแก๊ส 
ที่ไม่สามารถควบแน่นได้ซึ่งมีปริมาณ 24.37%, 25.45% และ 24.38% ตามความชื้นของไม้เผาถ่าน ที่จะต้อง 
ปล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม ดงันัน้แก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นบางส่วนสามารถติดไฟได้จะถูกน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ร่วมกบัเตาชีวมวล พบว่าก่อนการเผามีปริมาณ CO2, CO, H2 และ CH4  มีค่า 13.4%, 11.18%, 7.35% และ 
1.758% ตามล าดบั หลงัจากการเผาเป็นเชือ้เพลงิร่วมกบัเตาชวีมวล พบว่าปรมิาณแก๊ส  CO2, CO, H2, และ CH4  
มค่ีา 19.8%, 0.06%, 0% และ 0.409% ตามล าดบั ดงันัน้แก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นได้ที่น าไปเผาเป็นเชื้อเพลิง
ร่วมกบัเตาชวีมวลจะส่งผลต่อการลดมลพษิก่อนปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการทดลองชุดแก๊สซไิฟเออร์เบร์นเนอร์สามารถผลติแก๊สร้อนที่ระดบัอุณหภูมสิูง โดยมอุีณหภูมิ
สงูสุดที่ 950-1,000 °C เพื่อเป็นแหล่งความร้อนส าหรบักระบวนการเผาถ่าน โดยความรอ้นไหลผ่านห้องเชื้อเพลงิ
ส ารองและเตาเผาถ่าน ซึ่งแหล่งความร้อนอุณหภูมสิงูน้ีช่วยใหก้ระบวนการเปลีย่นจากไมเ้ป็นถ่านมรีะยะเวลาทีส่ ัน้
ลงแต่ทัง้น่ีระยะเวลาจะขึน้อยู่กบัความชื้นของไมเ้ผาถ่านดว้ย เมื่อพจิารณาทีค่วามชืน้วตัถุดบิใกล้เคยีงกนัทีร่้อยละ 
30 พบว่าเวลาในการเผาถ่านไมไ้ผ่ลดลงจาก 27 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 6 ชัว่โมง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเตาเผาถ่าน [9] 
เน่ืองจากความแตกต่างของแหล่งความร้อนส าหรบัเตาเผาถ่านโดย [9] ใช้การเผาเชื้อเพลงิหน้าเตาและส่งถ่าย
ความรอ้นเขา้สู่เตาเผาถ่าน  

เมื่อความชื้นของไม้เผาถ่านเพิม่ขึน้ 10% ท าให้เวลาในการเผาถ่านเพิม่ขึ้นประมาณ 1 ชัว่โมง ผลผลติ
ถ่านมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตามความชื้นของไม้เผาถ่านที่เพิม่ขึ้น คุณภาพถ่านเมื่อพิจารณาที่ค่าความร้อน 
(พลงังานต่อหน่วยน ้าหนักถ่าน) พบว่าถ่านไม้ไผ่ที่ได้จากไม้ไผ่ที่ความชื้นเริ่มต้นสูงขึ้นจะให้ค่าความร้อนที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นเลก็น้อย จาก 31.62 เป็น 31.93 MJ/kg แต่เมื่อพจิารณาประสทิธภิาพการแปลงรูปพลงังานจาก
พลงังานในไม้เป็นพลงังานในถ่านพบว่ามีค่าประมาณ 43.58% ที่ค่าความชื้นของไม้เผาถ่านร้อยละ12.80 และ 
ค่าประสิทธิภาพการแปลงรูปพลงังานมีแนวโน้มลดลงเมื่อค่าความชื้นของไม้เผาถ่านเพิ่มขึ้นและเวลาในการ  
เผาถ่านเพิม่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดลองของ [9] ที่เผาถ่านไม้ไผ่ที่ค่าความชื้นร้อยละ 30 ด้วยระยะเวลา 
ในการเผาถ่าน 27 ชัว่โมง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการแปลงรูปพลงังานลดลงเป็นร้อยละ 40.59 เมื่อพิจารณา
องคป์ระกอบโดยประมาณของถ่านทีไ่ดจ้ากการทดลองพบว่าที่รอ้ยละของความชื้นไมไ้ผ่เผาถ่านระหว่าง 12.80-30.17 
จะมค่ีารอ้ยละของ Fixed Carbon ระหว่าง 83.05-85.23 ค่ารอ้ยละของ Moisture Content ระหว่าง 3.43-4.04 และ 
ค่าร้อยละของ Volatile Matter มีค่าอยู่ในช่วง 4.48-6.84  ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถ่าน
ชุมชน ถ่านหุงต้ม (มผช.657/2547) แต่ด้วย Ash ที่มแีนวโน้มที่สูงตัง้แต่เริม่ต้นท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลติภณัฑช์ุมชน ถ่านป้ิงย่าง (มผช.658/2547) อนัเน่ืองมาจากในตวัไม้ไผ่เลี้ยงโดยปกตจิะมอีงคป์ระกอบของเถ้า
สงูถึงร้อยละ 1.96 จงึท าให้ปรมิาณเถ้าในถ่านหลงัจากการเปลี่ยนไมเ้ป็นถ่านมแีนวโน้มทีส่งูขึน้เป็นร้อยละ 6.08-6.55 
ท าให้ถ่านไมไ้ผ่เลี้ยงมค่ีาร้อยละของเถ้าสูงกว่าค่ามาตรฐานของเถ้าในถ่านป้ิงย่างที่ก าหนดค่าไว้ไม่เกนิร้อยละ 3 
ในขณะที่น ้าส้มควนัไม้ที่ได้จากการควบแน่นไอเสียที่ออกจากเตาเผาถ่านซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
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โดยทัว่ไปแก๊สไอเสยีน้ีจะถูกปล่อยทิง้ไปพรอ้มกบัแก๊สทีค่วบแน่นไม่ไดท้ าใหส้่งผลใหก้ระบวนการเผาถ่านแบบเดมิ
ปลดปล่อยมลพษิสู่สิง่แวดล้อมสูง การควบแน่นสารที่ควบแน่นได้ออกจากแก๊สไอเสยีจากการเผาถ่านจะไดน้ ้าส้ม
ควันไม้ดิบ (Raw wood vinegar) โดยปริมาณน ้ าส้มควันไม้ดิบที่ได้จากการควบแน่นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
ตามความชื้นของไม้เผาถ่าน โดยมค่ีาอยู่ในช่วงร้อยละ 54.89-59.60 โดยน ้าส้มควนัไม้ถูกบ่มไว้ในที่มดื 3 เดอืน 
จากนัน้แยกเฉพาะส่วนของน ้าสม้ควนัไมอ้อกมาวดัคุณภาพ พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 2.59-2.90 และ
ค่าความถ่วงจ าเพาะมค่ีาอยู่ในช่วง 1.013-1.022 โดยมแีนวโน้มค่าความเป็นกรดและค่าความถ่วงจ าเพาะลดลง
ตามความชื้นของไมเ้ผาถ่านที่เพิม่สูงขึน้ โดยน ้าส้มควนัไม้ที่ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่ เลี้ยงที่ค่าความชืน้ 3 ระดบั 
มค่ีาผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนน ้าส้มควนัไม้ มผช.659/2553 ส่วนแก๊สที่ควบแน่นไม่ได้มีบางส่วน 
ที่สามารถติดไฟได้ซึ่งจะถูกเผาเพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน ้าโดยใช้เตาชีวมวลช่วยในการเผา  
เพื่อลดมลพษิทีป่ล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. จากการเผาถ่านไม้ไผ่เลี้ยงที่น ้าหนักไม้แห้งประมาณ 62 kg มคีวามชื้นเริม่ต้น 3 ระดบั คอืร้อยละ 
12.80, 21.49 และ 30.17 (ความชื้นมาตรฐานเปียก) ด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรที่ท างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออร์
เบิรน์เนอร ์พบว่าร้อยละของถ่านทีไ่ด้มแีนวโน้มลดลงจาก 23.79, 23.33 และ 22.95 ตามล าดบั เมื่อความชื้นของ
ไม้เผาถ่านมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น เน่ืองจากระยะเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านไม้ที่มค่ีาความชื้นมากมรีะยะเวลานานกว่า  
การเผาถ่านทีม่ค่ีาความชืน้น้อยซึง่ระยะเวลาการเผาถ่านทีเ่พิม่ขึน้จาก 226, 290 และ 364 นาทตีามล าดบั  

2. ถ่านที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรที่ท างานร่วมกบัแก๊สซไิฟเออร์เบิร์นเนอร์ 
เป็นถ่านทีม่ค่ีาความชืน้ ค่าความรอ้น เถ้า และสารระเหย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนถ่านหุงต้ม (มผช.657/2547) 
และหากพจิารณาตามมาตรฐานถ่านป้ิงย่าง (มผช.658/2547) พบว่ามเีพยีงค่าของเถ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์เน่ืองจาก 
ไมไ้ผ่แหง้มเีถ้าสงูถงึร้อยละ 1.96 ดงันัน้จงึส่งผลใหป้รมิาณเถ้าทีไ่ด้จากการวเิคราะหถ่์านไม้ไผ่ มค่ีารอ้ยละ 6.08-6.55 
ซึง่มค่ีาสงูกว่ามาตรฐานถ่านป้ิงย่างทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 3  

3. น ้าสม้ควนัไม้ดบิซึง่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากร้อยละ 54.89, 56.23 และ 
59.60 ตามล าดบั เมื่อความชืน้ของไม้เผาถ่านมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น เน่ืองจากความชื้นในไม้ทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหป้รมิาณ
น ้าสม้ควนัไมท้ีค่วบแน่นไดม้ปีรมิาณมากขึน้ 

4. คุณภาพน ้าส้มควนัไม้ที่ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่เลี้ยงที่ความชื้นร้อยละ 12.80, 21.49 และ 30.17%  
มีค่าความเป็นกรด 2.59, 2.68 และ 2.90 ตามล าดับ และมีค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.022, 1.015 และ 1.013 
ตามล าดบั โดยมค่ีาผ่านเกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนน ้าสมัควนัไม ้(มผช. 659/2553) 

5. มลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศมีแนวโน้มที่ลดลงเน่ืองจากแก๊สไอเสียจากเตาเผาถ่านถูกแยกแก๊ส  
ทีค่วบแน่นไดไ้ปใชป้ระโยชน์เป็นน ้าสม้ควนัไม ้ส่วนแก๊สทีค่วบแน่นไม่ไดซ้ึง่มอีงคป์ระกอบแก๊ส CO2, CO, H2, และ 
CH4 มค่ีา 13.4%, 11.18%, 7.35% และ 1.758% ตามล าดบั ถูกใชเ้ป็นเชือ้เพลงิร่วมกบัไมใ้นเตาชวีมวล โดยพบว่า
ไอเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศมีองค์ประกอบของแก๊ส CO2, CO, H2, และ CH4 มีค่า 19.8%, 0.06%, 0% และ 
0.409% ตามล าดบั 
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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์เปรยีบเทยีบความส าคญัและความสมัพนัธ์
ของระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้
ใหก้บัองคก์รของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ประชากรทีใ่ชศ้กึษาเป็นผูท้ีเ่คยบรโิภคหรอือุปโภคสนิคา้
ขององค์กร มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ 
การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 แต่สถานภาพ 
และรายได้ต่อเดือน มีส่งผลต่อการสร้างเสริมภาพลกัษณ์และความจงรกัภักดีต่อตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 อกีทัง้ผลการวจิยัพบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญั
น้อย เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
ขององค์กร ด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีความสมัพนัธ์กบั 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 

 
ค าส าคญั: ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร  ภาพลกัษณ์องคก์ร  ความจงรกัภกัด ี
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Abstract 
This research aims to study the demographic factors and compare the importance and the 

relations of Corporate Social Responsibility (CSR) in influencing the good image and customer loyalty of 
Osotspa Public Company Limited. This research is a quantitative research and population-based study 
was used to the product. The sample was 400 simples, where the findings revealed that demographic 
factors, gender, age, level of education has no effect in influencing the organization’s good image and 
loyalty. This finding is statistically significant at the .05 level. However, it was found that the status and 
monthly income have an influence in the organization’s good image and loyalty. This was found to be 
statistical significance at level. 05 and, furthermore, social responsibility was found to be very important in 
the overall picture. Classified by the CSR 4 level are Community and social development, Corporate 
Governance, the responsibility of consumers and the business with the fairness of the organization. These 
are associated with increased sales and loyalty in the same direction, and was found to be statistically 
significant at the 0.05 level. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), the organization’s good image, Brand loyalty 
 
บทน า 

การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัมสีภาพแวดล้อมทางการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ มกีารเปลี่ยนแปลงเศรษฐกจิ
อย่างรวดเรว็ ส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลกั อาท ิปัจจยัทีเ่กดิจากเศรษฐกจิ ปัจจยัช่องว่างระหว่างรายได ้
และปัจจยัการให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ทางตรง     
และทางอ้อม ท าใหอ้งค์กรต้องอาศยัการปรบัตวั การใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ และการเรยีนรูเ้พื่อความอยู่รอด ตลอดจน
การพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การด าเนินธุรกิจในยุคนี้ไม่เพียงแต่มุ่งก าไรเพียงอย่างเดียว เพราะหากมุ่งที่ 
ผลก าไรอย่างเดยีวจะท าใหธุ้รกจิมรีะยะเวลาในการด าเนินการทีส่ัน้และการลม้เหลวได ้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility) มผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย 
เช่น มุมมองของ Philip Kotler ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ร่วมกับ Nancy Lee ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการท า
กิจกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านบวก พัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ด้วยความช านาญทางธุรกิจ และมีการแบ่งปันทรัพยากรขององค์กร[1] หรืออีกความหมาย จาก The World 
Business Council For Sustainable Development คือ ความมุ่งมัน่อย่างต่อเนื่องขององค์กรต่อการปฏิบตัิตาม
พนัธสญัญาในการท าธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพฒันาเศรษฐกิจไปพร้อมกบัพฒันา
คุณภาพชีวิต ลูกค้า คู่ค้า ครอบครวั พนักงาน ประชากร ตลอดจนชุมชนและสงัคม[2] ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
รบัผดิชอบต่อสงัคม แต่เดมิการท า CSR เป็นการจดักิจกรรมด้วยการคนืก าไรให้กบัสงัคมในรูปของการบรจิาค 
เพื่อสาธารณะกุศล หรอืการจดักิจกรรมอาสาต่าง ๆ ต่อมามกีารพฒันา น า CSR ผสมผสานกบัหลกัการตลาด  
เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านธุรกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การหกัส่วนแบ่งจากการขาย เพื่อน าไปช่วยเหลือ
โครงการจติอาสา ต่าง ๆทีเ่อกชนและรฐับาลจดัโครงการขึน้ 

บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานถึง 128 ปี มีผลิตภัณฑ ์
ที่หลากหลาย โดยแบ่งได้ 3 ประเภท คอื ผลติภัณฑ์เครื่องดื่มทีไ่ม่ผสมแอลกอฮอล์ ผลติภณัฑ์ของใชส่้วนบุคคล 
ผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม องค์กรมุ่งเน้นการช่วยเหลอืสงัคมเป็นอนัดบัต้นๆ มกีารก าหนดนโยบายและ
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แผนการด าเนินธุรกจิและกจิกรรมดา้น CSR ทีม่โีครงการทีช่ื่อว่า “โอสถสภา เพื่อชวีติทีด่ยีิง่กว่า” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ลงมอืท าเองทัง้สิ้น มไิด้เป็นการ บรจิาคเงนิสมทบทุน เน้นถึงปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม โดยการให้
ความช่วยเหลือคนท าดี และท าให้ผู้คนได้เข้าถึงโอกาสและอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างเหมาะสมศักดิศ์รี 
ของความเป็นมนุษย์ เป็นการลดช่องว่างในสังคม ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากส านักวิจัยสังคม 
และสุขภาพ (สวสส.) และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) อกีโครงการมชีื่อว่า “LIFT MUST GO ON” 
เป็นโครงการเพื่อสงัคมที่มุ่งเน้นท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่คนพกิารเพื่อใหม้ชีวีติต่อไปด้วยตนเอง โดยการที่บรษิทั 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาของสงัคมว่าหากผูน้ าครอบครวัเกดิอุบตัเิหตุท าใหข้าดเสาหลกัภายในบ้าน จงึไดม้กีารเขา้ไป
สนับสนุน 3 ส่วนนัน้คอืการสรา้งอาชพีทีเ่หมาะสมกบัคนพกิารสรา้งรายได ้ปรบัปรุงสภาพทีอ่ยู่อาศยั ฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจติใจ ทัง้นี้ยงัได้ประสานงานกับหน่วยงานในชุมชนให้มกีารช่วยเหลือคนพิการในระยะยาวต่อไป 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรจะด าเนินการกิจกรรมเพื่อสงัคมหรอื  CSR มายาวนาน แต่ประชาชนก็ยงัไม่ได้รบัรู้  
หรอืรบัทราบกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมในสิง่ทีอ่งค์กรไดด้ าเนินการมากนัก จงึเป็นเหตุทีผู่ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาขอ้มูล
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รซึง่มผีลกระทบต่อองคก์รมากน้อยเพยีงใด 

จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อ 
การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ใหก้บัองค์กรของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน)  
โดยศกึษาจากการจดักจิกรรมหรอืโครงการดา้น CSR ซึ่งผลการศกึษาครัง้นี้จะเป็นแนวทางส าหรบัองค์กรการน า
ผลการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันา กลยุทธค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรเพื่อเสรมิเสรมิการสรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ยีิง่ขึน้ และการใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการจดัการตลาดในการส่งเสรมิเพื่อเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ทีม่ผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้

ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความส าคญัของ CSR ต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้   

ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ของ CSR ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิค้า

ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 

วิธีการด าเนินวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิส ารวจ (Survey 
Research) ประชนทีใ่ชศ้กึษาขอ้มลู คอื ผูท้ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) ผูว้จิยัไดท้ าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ไม่ทราบจ านวน โดยอาศัยจากสูตร n = (P*(1-.45)*z2)/e2)[3] ณ ระดับ 
ความเชื่อมัน่ที่ 95% (error = 0.05) ได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 380 และได้มกีารส ารองความผดิพลาดจากการเกบ็
ขอ้มลู 20 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้สถานะภาพ 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนที ่3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน)  
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ส่วนที ่4 ความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อตราสนิคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน)  
ส่วนที ่5 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  
หลกัเกณฑ์การแปลความหมาย ตามเกณฑ์ระดับคะแนนความส าคัญ แบ่งได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย  

4.21 – 5.00 (ส าคญัมากที่สุด) 3.41 – 4.20 (ส าคญัมาก) 2.61 – 3.40 (ส าคญัปานกลาง) 1.81 – 2.60 (ส าคญั
น้อย) 1.00 – 1.80 (ส าคญัน้อยทีสุ่ด) 

โดยผู้วิจ ัยได้ท าการน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้การตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
แล้วน าไปตรวจสอบค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Index of congruence: IOC) จากนัน้ไดท้ าการเลอืกขอ้ค าถาม 
ทีเ่หมาะสมทีม่คี่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.06-1.00 พรอ้มทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มลกัษณะเดยีวกนั 30 คน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
สุจนิดา โพธิไ์พฑูรย์ (2553) ใหค้วามหมายไวว้่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ แนวคดิการด าเนิน

ธุรกิจที่มส่ีวนรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มากกว่าการสร้างผลก าไร สิง่ส าคญัต่อการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื ต้องมาจากองค์กรให้ความใส่ใจในการด าเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น 
ความโปร่งใสในการท างาน การใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม การเอาใจใส่ชุมชนและสงัคม [4] 

พชัราภรณ์ เกษะประกร (2558) ใหค้ านิยามว่า ภาพลกัษณ์ ขององคก์ร หมายถงึการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้ภายใน
จติใจของลูกคา้ทีม่ตี่อองค์กร โดยจะรบัรูจ้ากการสรา้งเอกลกัษณ์ (Identity) หรอืสญัลกัษณ์ในสถานการณ์ต่างๆที่
สรา้งขึน้มาเผื่อใหลู้กคา้รบัรู[้5] 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ชี้แจ้งให้เห็นว่าภาพลกัษณ์เป็นข้อเท็จจริงบวบกับการประมาณส่วนตัวแล้ว
กลายเป็นภาพที่ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตวับุคคล ยากที่จะเปลี่ยนแปลง ต่างจากสภาพความเป็นจรงิได้ 
เพราะภาพลกัษณ์ไม่ใช่เรื่องของขอ้เท็จจริงเพยีงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรบัรู้ที่บุคคลได้น าความรู้สกึ
ส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เทจ็จรงิ [6] 
 ณัฐพชัร์ ล้อประดษิฐ์ (2549) ได้ใหค้วามหมาย ความจงรกัภกัด ีคอื ความคดิของลูกค้าหรอืที่เรยีกว่า
ทศันคตทิีม่ตี่อสนิคา้หรอืบรกิาร ทีน่ าไปสู่ความสมัพนัธ์ในระยะยาว เป็นการท าใหลู้กคา้เชื่อใจและไวใ้จสนิคา้หรอื
บรกิาร ความจงรกัภกัดมีไิดค้วามเพยีงแค่เป็นการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารซ ้าเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึทศันคตคิวามคดิ 
ความสมัพนัธ์ในระยะยาว พฤติกรรมการซื้อซ ้าอาจเกิดจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความสะดวกในการซื้อสนิคา้ 
ความเคยชนิในการใช ้สนิคา้หรอืบรกิารราคาถูกกว่าคู่แข่ง เหน็ไดว้่าการซื้อซ ้าไม่ไดห้มายความว่าจงรกัภกัดตี่อ
สนิคา้และบรกิารเสมอไป [7] 
 Schiffman; & Kanuk (2006) กล่าวว่า ความจงรกัภักดีในการสินค้า (Brand Loyalty) คือ พฤติกรรม 
การซื้อสนิคา้หรอืบรกิารเดมิในผลติภณัฑ ์และความรูส้กึพงึพอใจอย่างสม ่าเสมอ เมื่อศกึษาลกัษณะนิสยัในการซื้อ
สินค้าหรือบริการ พบว่า ตราสินค้าที่มีส่วนครองตลาดมากขึ้นนัน้เกิดจากการที่ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อ  
ตราสนิคา้ [8] 

ผลการวิจยั  
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
242 คน คดิเป็นร้อยละ 60.50 มอีายุช่วงที่ต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 344 คน คดิเป็นร้อยละ 86.00 และมกีารศกึษา 
อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 339 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 อกีทัง้ยงัมสีภาพโสด จ านวน 376 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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94.00 และสถานะเป็นนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 334 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 เป็นผูไ้ม่มรีายได ้จ านวน 156 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 
ผลการทดสอบวตัถปุระสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ต่อการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และความภกัดีต่อตราสินค้าของลูกค้าบริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ของ
ลูกค้าบริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) ในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านการประกอบธุรกิจ 
ด้วยความเป็นธรรม ด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ มผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ของ
ลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษา มผีลต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดแีละความภกัดตี่อ  
ตราสินค้าของลูกค้าบริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) ในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์ก ร ด้านการ
ประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ผูว้จิยัจงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีอง Scheffe ผลปรากฏดงันี้ 

ระดบัการศกึษาต่าง ๆ ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้
ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 7 คู่ดงันี้ 

กลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
(ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณ) มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช. 
ปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีความแตกต่างเป็นรายคู่ เท่ากบั  .37 .33 .31 และ 0.33  ตามล าดบั  

กลุ่มอนุปรญิญา/ปวส. ให้ความส าคญัในด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีององค์กร(ด าเนินงานที่โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได)้ มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .36 

กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ให้ความส าคญัในด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
(สนิคา้มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน) มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษา ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
เท่ากบั  .37 

กลุ่มระดบัการศกึษามธัยมศกึษา/ปวช. ให้ความส าคญัในด้านความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค (ให้ขอ้มูล
ข่าวสารเกี่ยวกบัสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน) มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษา 
ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .28 

4. ปัจจยัทางประชากรศาสตรด์า้นอาชพี มผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ของ
ลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ผลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ของลูกค้า
บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็น
ธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .05 

5. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผู้วจิยัจงึได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวธิขีอง Scheffe ผลปรากฏดงันี้
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตราสนิคา้ของลูกค้า   
  บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 6 คู่ดงันี้ 
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กลุ่มไม่มรีายได ้ใหค้วามส าคญัในดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม (กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม) มากกว่า
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .23 

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้ความส าคญัในด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
(กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม)  มากกว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 50,001 ขึน้ไป ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .24 

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้ความส าคญัในด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
(ปลูกจติส านึกใหก้บัผูบ้รโิภคไดม้ส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืพฒันาชุมชนและสงัคม) มากกว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
มากกว่า 50,001  ขึน้ไป ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .24 

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 – 50,000 บาท บาท ให้ความส าคญัในด้านการร่วมพฒันาชุมชนและ
สงัคม (ปลูกจติส านึกใหก้บัผูบ้รโิภคไดม้ส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืพฒันาชุมชนและสงัคม) มากกว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน มากกว่ากลุ่มไม่มรีายได ้กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และ กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
มากกว่า 50,001 ขึน้ไป ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .28 .29 และ .36 ตามล าดบั 

6. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ มผีลต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดแีละความภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององค์กร ดา้นการประกอบ
ธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูว้จิยัจงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดว้ยวธิขีอง Scheffe ผลปรากฏดงันี้  

สถานภาพต่างๆ ให้ระดับความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความภักดีต่อตราสินค้า  
ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 3 คู่ดงันี้ 

กลุ่มสถานภาพโสด ใหค้วามส าคญัในดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร (ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม
และจรรยาบรรณ) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .15  

กลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ให้ความส าคญัในด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
(ก าหนดราคาขายทีไ่ม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค เป็นไปตามกลไกตลาด) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส ความแตกต่าง
รายคู่ เท่ากบั .51  

กลุ่มสถานภาพโสดให้ความส าคัญในด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  (โฆษณาสินค้าที่ม ี
ความถูกตอ้ง) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส ความแตกต่างรายคู่ เท่ากบั .14 
ผลการทดสอบวตัถปุระสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของ CSR ต่อการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

และความภกัดีต่อตราสินค้าของลูกค้าบริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 1 ระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของลูกคา้ บรษิทั โอสถสภา จ ากดั ทัง้ 4 ดา้น (มหาชน) (n=400) 
 

ระดบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมของลูกค้า 
บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

�̅� S.D. ระดบัความส าคญั 

1.ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร 2.13 0.69 ส าคญัน้อย 

2.ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 1.95 0.61 ส าคญัน้อย 

3.ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 2.01 0.64 ส าคญัน้อย 
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4.ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 2.23 0.81 ส าคญัน้อย 

รวม (เฉล่ีย) 2.08 0.68 ส าคญัน้อย 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความส าคัญน้อย (x̅) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ได้ดงันี้ ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม (x̅ = 2.23) ด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
ขององคก์ร (x̅ = 2.13) ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค (x̅ = 2.01) ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม (x̅ = 1.95) 
ผลการทดสอบวตัถปุระสงค์ท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของ CSR ต่อการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
และความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้าของบริษทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ทัง้ 4 ด้าน ต่อการสร้างเสรมิภาพลกัษณ์ 
และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) แสดงผลตามตารางดงันี้ 

 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ ์โดยการหาค่าสหพนัธ ์Pearson (n=400) 
 

 การก ากบั
ดแูลกิจการ
ท่ีดีของ
องคก์ร 

การ
ประกอบ
ธรุกิจด้วย
ความเป็น
ธรรม 

ความ
รบัผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค 

การร่วม
พฒันา

ชุมชนและ
สงัคม 

ทศันคติ Pearson Correlation 1.00* .48* .50* .61* 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 
พฤติกรรม Pearson Correlation 1.00* .51* .52* .59* 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 
*ระดบันับส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า CSR มีความสมัพนัธ์กับการสร้างเสรมิภาพลกัษณ์และความจงรกัภักดีต่อตรา
สนิคา้ไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) 
ทัง้ทางดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององค์กร ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) พบว่ามคี่า 1.00, .51, .52, .61 ตามล าดบั และมี
ความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดีต่อตราสินค้า ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) พบว่ามคี่า 1.00, .48, .50, .61 ตามล าดบั แสดงว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ต่อ
การสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มคีวามสมัพนัธ์
กนัระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน CSR ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ทีม่ผีลต่อการสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์
ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) (n=400 

 
 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t-test Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร .03 .04 .04 .71 .47 
ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม .30 .05 .33 5.74 .00* 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค .30 .05 .35 5.76 .00* 
ดา้นการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม .01 .03 .02 .36 .71 

หมายเหตุ : R2 = .474, adjusted R2 = .468, F = 88.861, *p<0.05, *ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
ตารางท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) (n=400) 
 

 
ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t-test Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร .29 .06 .29 4.57 .00* 
ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม .06 .07 .05 0.81 .41 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค .23 .07 .22 3.25 .00* 
ดา้นการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 1.00 .05 .11 1.94 .05* 

หมายเหตุ : R2 = .357, adjusted R2 = .351, F = 54.895, *p<0.05, *ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
จากตารางที ่3 และ 4  ผลการวจิยัพบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรดา้นการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่ขีององค์กร ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันา
ชุมชนและสงัคมต่างกนั ส่งผลต่อการสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อภิปรายผลการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุต ่ากว่า 25 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนใหญ่เลอืกบรโิภค
สนิค้าลูกอมโลเล่มากถึงร้อยละ 84 ความถี่ในการซื้อสนิค้า นาน ๆ ครัง้ และส่วนมากซื้อสนิค้าในรา้นสะดวกซื้อ 
สอดคล้องกบังานวจิยั[9] ที่ว่าผู้บรโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ มทีศันคตแิละความจงรกัภกัดตี่อองค์กรมากกว่าเพศชาย 
รวมทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยั[10]  ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
ซึ่งคน้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิความภกัดตี่อตราสนิคา้ในสนิคา้ทีม่รีะดบัความเกี่ยวพนัสงู
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มคีวามแตกต่างจากสนิคา้ทีม่รีะดบัความเกีย่วพนัต ่า โดยปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซื้อสนิคา้ 
สถานทีซ่ื้อสนิคา้ เป็นตน้   
วตัถปุระสงค์ท่ี 1 เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีม่ผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 
 สรุปผลการศกึษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ทีม่ผีลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อ
ตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มดีงันี้ 
 เพศ อายุ อาชพี ที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้
ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ระดบัการศกึษา ต่าง ๆ ให้ระดบัความส าคญักบัการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฏดังนี้ กลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ให้ความส าคัญในด้าน 
การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม(สนิคา้มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน) มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่า
มัธยมศึกษา ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจัย [9]  ที่ว่ าระดับการศึกษาที่ต่ างกัน ไม่ ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขาย 
และความจงรกัภกัดีในตราสินค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ[11]  
ทีพ่บว่ากลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
 กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๆ ให้ระดบัความส าคญักับการเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภักด ี
ต่อตราสินค้าของบริษัท โอสถสภา จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีอง Scheffe ผลปรากฏดงันี้  

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท บาท ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มากกว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่ากลุ่ม 
ไม่มรีายได ้กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท และ กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 50,001 บาท 
 ขึน้ไป 
 กลุ่มสถานะภาพ ต่าง ๆ ให้ระดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธิขีอง Scheffe ผลปรากฏดงันี้ 
 กลุ่มสถานภาพโสด ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้
ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส สอดคลอ้งกบัวจิยั[12] ทีพ่บว่าสถานภาพมผีล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถปุระสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรยีบเทยีบความส าคญัของ CSR ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
  สรุปผลการศกึษา เปรยีบเทยีบความส าคญัของ CSR ต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีละความภกัดี 
ต่อตราสนิคา้ของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) มดีงันี้ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยรวม ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริโภค  
มีความส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซึ่งองค์กรต้องสร้างทศันคติที่ดตี่อผู้บริโภค เพื่อที่จะให้
ผูบ้รโิภคเกดิการซื้อซ ้าหรอืทีเ่รยีกว่าความภกัดตี่อตราสนิคา้ การสรา้งทศันคตทิีด่จีะส่งผลใหอ้งคก์รมภีาพลกัษณ์ที่
ดขี ึน้ ซึ่งสอดคล้องของ[8]  ทีก่ล่าวถงึองค์ประกอบของทศันคต ิองค์ประกอบดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทีเ่ป็นส่วน
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ของการรบัรู้ และความเชื่อทีบุ่คคลมตี่อสิง่เรา้ภายนอกต่าง ๆ ทัว่ไป ทัง้สิง่ที่ชอบและไม่ชอบ ซึ่งเป็นตวัก าหนด
ทศิทางทศันคตขิองบุคคลว่าจะเป็นไปในทศิบวกหรอืลบ ถา้บุคคลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความคดิต่อสิง่เรา้ทางบวก 
ก็จะมีทัศนคติทางบวก แต่หากบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดทางลบ ก็ส่งผลให้มีทัศนคติทางลบ  
หากผูบ้รโิภคทีม่คีวามคาดหวงัสงู เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองทีต่รงตามความตอ้งการกจ็ะรูส้กึไม่ดตี่อองคก์ร และมี
ทศันคตทิีอ่าจจะเป็นลบ หรอืบางครัง้อาจจะแค่ลดลงจากระดบัเดมิเท่านัน้  
วตัถปุระสงค์ท่ี 3 เพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ของ CSR ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อ
ตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 
 สรุปผลการศกึษา ความสมัพนัธข์อง CSR ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้
ของบรษิัท โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มดีงันี้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีององค์กร 
ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
ต่างกนั ส่งผลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั[13]  ไดส้ ารวจพฤตกิรรมทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ขององค์กรธุรกจิในประเทศไทย พบว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกรุงเทพ มกีารเลอืกซื้อสนิคา้หรอืบรกิารส่วนใหญ่
รอ้ยละ 50 มคีวามคดิทีจ่ะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิาร ขององคก์รธุรกจิทีค่วามรบัผดิชอบต่อสงัคม ทีจ่ะสรา้งภาพลกัษณ์
และความรูส้กึทีด่ตี่อตราสนิคา้ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัการศกึษา[14]  ไดศ้กึษาเรื่องกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่่งผลต่อการรบัรู้ภาพลกัษณ์ของผู้ใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครปฐม พบว่า กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทางดา้นการส่งเสรมิการรบัรูป้ระเด็น
ปัญหาทางสังคม ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการตลาดที่เกี่ยวกับประเด็น 
ทางสงัคม ดา้นการบรจิาคเพื่อการกุศล และดา้นการพฒันา มอีทิธพิลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ของผู้ใช้บรกิารในเขตเทศบาลนครปฐม นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา[15] ได้ศกึษา
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ไทยน ้ าทิพย์ จ ากัด พบว่า  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั ในทุก ๆ 
ด้าน คือ ด้านผู้บริโภค ด้านชุมชนและสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการศกึษา[16] ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของเครอืซเีมนตไ์ทย ในมุมมองของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ระดบัความคดิเห็นของผู้บรโิภคในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) มคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ 
ขององค์กรเครือซีเมนต์ไทย (SCG) การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพฒันาชื่อเสียง  
และภาพลักษณ์ขององค์กรให้ขบัเคลื่อนไปทิศทางที่ดี เกิดการยอมรับ มีผลการด าเนินงานดีขึ้น และเกิด 
ความจงรกัภกัดตี่อสนิคา้ หากเน้นดา้นทีถู่กจบัตามองจากผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีององค์กร ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันา
ชุมชนและสงัคม  

สรปุผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มีผลต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และความภกัดตี่อตราสนิคา้ใหก้บัองค์กรของลูกคา้บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดด้งันี้ 
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1. ข้อมูลลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้มจี านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 242 คน คดิ
เป็นร้อยละ 60.50 มชี่วงอายุที่ต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 344 คน คดิเป็นร้อยละ 86.00 และมกีารศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 339 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 อกีทัง้ยงัมสีภาพโสด จ านวน 376 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.00 และ
สถานะเป็นนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 334 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 เป็นผูไ้ม่มรีายได ้จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 39.00 
2. ผลการทดสอบวตัถปุระสงค ์ 
วตัถปุระสงค์ท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) เพศ อายุ อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ระดบั
การศกึษา ต่าง ๆ ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิัท 
โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิี
ของ Scheffe ผลปรากฏดงันี้ กลุ่มระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. ใหค้วามส าคญัในดา้นการประกอบธุรกจิดว้ย
ความเป็นธรรม(สนิคา้มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน) มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากว่า  กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน ๆ ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา 
จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีอง Scheffe 
ผลปรากฏดงันี้ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 – 50,000 บาท บาท ใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มากกว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่ากลุ่ม
ไม่มรีายได ้กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และ กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 50,001 ขึน้
ไป กลุ่มสถานะภาพ ต่าง ๆ ใหร้ะดบัความส าคญักบัการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสินค้า  
ของบริษัท โอสถสภา จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฏดังนี้  กลุ่มสถานภาพโสด ให้ระดับความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส  
วตัถปุระสงค์ท่ี 2 เปรยีบเทยีบความส าคญัของ CSR ต่อการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตรา
สนิค้าของบรษิัท โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) ระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของลูกค้า บรษิัท โอสถสภา จ ากดั 
(มหาชน) มี 4 ด้าน คือ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชมและสงัคม โดยพบว่าค่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัส าคญัน้อย 
ซึ่งแปลว่า ความรับผิดชอบทัง้ 4 ด้านมีความส าคัญน้อยต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความจงรักภักดี 
ต่อตราสนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
วตัถปุระสงค์ท่ี 3 เปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ของ CSR ต่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตรา
สนิคา้ของบรษิทั โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) CSR มคีวามสมัพนัธต์่อการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิค้าของบรษิัทเปรยีบเทยีบทศันคติและพฤตกิรรมกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ 4 ด้านไปในทศิทาง
เดยีวกนั เมื่อพจิารณาจากตาราง 2 เห็นได้ว่าควาวมรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั 
ที่มาก และเมื่อพจิารณาจากทัง้ตางรางที่ 3 และ 4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ 4 ด้าน ส่งผลต่อการสร้างเสรมิ
ภาพลกัษณ์และความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้แตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

1. บรษิัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ควรให้ความส าคญักบัลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี  
โดยอาจจะมกีารก าหนดนโยบาย ปรบัแผนกลยุทธ์ หรือรูปแบบการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
เพื่อให้ผู้บริโภคหรืออุปโภคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการวิจยัพบว่า 
ผู้บรโิภคหรอือุปโภค มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ บรษิัท โอสถสภา จ ากดั(มหาชน) 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีการรบัรู้ภาพลกัษณ์ 
ดา้นความรบัผดิชอบสงูกว่าลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

2. บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ควรส่งเสรมิและพฒันาดา้นการประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วกบักจิกรรมหรอื
โครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นยอดขาย และอาจให้
บุคคลภายนอกไดม้ส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม เพราะจากการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคหรอือุปโภคส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบ
ถงึการท ากจิกรรมเกีย่วกบั CSR ขององคก์ร  

3. ควรศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความจงรักภักด ี
ต่อตราสนิคา้ของบรษิทัในเครอืสนิคา้ประเภทเดยีวกนั เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ ปรบัปรุง และพฒันาองคก์รของตน 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคและอุปโภคเกดิความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้มากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถ
ด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและคร ูในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ านวน 310 คน ไดม้า
โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนของผูบ้รหิารและครูในแต่ละอ าเภอในสงักดั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ เกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบ
ที ( t-Test Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  
1) การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 2) การเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการ
เขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ระดบั .05 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 ยกเว้น  
ดา้นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูร และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั .05  
ทุกดา้น  
 
ค าส าคญั: การบริหารงานวิชาการ  ความสามารถด้านการอ่านการเขียน    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 
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Abstract 
The purpose of this research were to study and compare academic administration for improve 

reading and writing ability of Grade 1  students of schools under the Phitsanulok Primary Educational 
Service Area Office 3. Classified by position of working and work experience. The sample group consisted 
of 310 administrators and teachers of schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area 
Office 3 , acquired by stratified random sampling method.  The tools used for collecting data were the 
academic administration questionnaires for improving the reading and writing ability of grade 1 students of 
schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area office 3. Data were analyzed by frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, t- test Independent and ANOVA.  The results showed 
that 1) the academic administration to improve reading and writing ability in the overall was at a high level. 
2 )  The comparison by position of working of academic administration for improve the reading and writing 
ability of grade1  students, was significantly different at statistical  level of . 0 5  and considered by each 
aspects, It was found that all aspects were significantly different at the level of .05 except for the curriculum 
administration and development.  And the comparison by work experience found that in the overall were 
significantly different at statistical level of .05 and considered by each aspect, it was found that all aspects 
were significantly different at the level of .05 
 
Keywords: Academic Administration, Reading and Writing Ability, The Phitsanulok Primary Educational 
Service Area Office 3 
 
บทน า 
 ภาษาไทยถอืเป็นภาษาประจ าชาต ิทีทุ่กคนจ าเป็นจะตอ้งเรยีนรูใ้หค้รบทุกทกัษะในการเรยีนรูภ้าษาไม่ว่า
จะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการอ่าน  
และการเขยีน เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้คนเกิดการพฒันาด้านความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่างๆ   
เป็นเครื่องมอืและสื่อกลางทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรูจ้ดัเป็นหวัใจของกจิกรรมทัง้หลายในการเรยีนการสอนและมี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ การอ่านเป็นทกัษะส าคญัอนัจะส่งผลต่อการเรยีนรูใ้นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
โดยเฉพาะกลุ่มสาระโดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา การถ่ายทอดภาษาไทยใหเ้ยาวชนไทยจงึเป็นหน้าทีส่ าคญั
ของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาเป็นสถาบนัในการจดัการศกึษา
ภาคบังคับจึงต้องมีการจดัท าหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาภาษาไทยและพัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาไทยให้ครบทุกด้าน การบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นหน้าที่ส าคญัของผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรม  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาผูเ้รยีนซึง่ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสตูร การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผล การใชส้ื่อเทคโนโลยแีละแหล่งเรยีนรู ้การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ 
เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศกึษาที่ตัง้ไว้ [1] และถือเป็นภารกิจหลกัในการ
ขบัเคลื่อนสถานศกึษาให้ไปสู่เป้าหมายของการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาความสามารถของผู้เรยีนซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ. 2552-2561) โดยก าหนดจุดเน้นการพฒันาผูเ้รยีนทีค่ลอบคลุมทัง้ ดา้นความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์ส าหรบัใชเ้ป็นกลไกขบัเคลื่อน เพื่อยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีน ใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีนตัง้แต่
วยัเริม่ต้น และการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยเฉพาะระดบัชัน้ประถมศกึษา ในปีการศกึษา 2558 ได้ก าหนด
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นโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้” และนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  
เมื่อจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ตอ้งอ่านออก เขยีนไดแ้ละมมีาตรการการประเมนิผลทีเ่ป็นรปูธรรม [2] จงึก าหนดให้
มกีารทดสอบการอ่านการเขยีนของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เป็นประจ าในทุกๆ ปี เพื่อจะน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายการศกึษา การน าไปใช้วนิิจฉัยขอ้บกพร่องความสามารถ  ด้านการอ่านของผู้เรยีนได้อย่างตรง
ประเดน็  

จากผลการทดสอบการอ่านการเขยีนระดบัชาติ RT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 3 ในปีการศกึษา 2560-2561 พบว่า ผลการทดสอบการอ่านการเขยีนระดบัชาต ิRT ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 มคี่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนการทดสอบการอ่านการเขยีนระดบัชาต ิRT ในระดบัจงัหวดั ภูมภิาค 
และในระดับประเทศชาติอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 ว่าอยู่ในระดบั
ที่น้อยกว่าในพื้นที่อื่นๆ และในระดับประเทศ ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการบริหารวิชาการ 
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 เพื่อเป็นขอ้มลูในการน ามาปรบัปรุงและวางแผนการบรหิารงาน
วชิาการ และเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนผูเ้รยีนไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  จ าแนก
ตามต าแหน่งและประสบการณ์การท างาน 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก

เขต 3 จ านวน 1,504 คน จาก 163 โรงเรยีน ตามขอ้มลู ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พษิณุโลกเขต 3 จ านวน 310 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางของ Krejcie, & Morgan, 1970 
(อ้างถงึใน ปกรณ์ ประจนับาน หน้า 117-118 [3]) ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  
ตามสดัส่วนของผูบ้รหิารและครแูต่ละอ าเภอในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การศกึษาการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้วิจยัใช้  
การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  
ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย 
ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน   
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ตอนที ่2 การการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  มีลกัษณะ 
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 41 ขอ้ 

โดยการพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
           1. ศกึษาคน้ควา้หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี การบรหิารงานวชิาการ รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          2. สงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการ 
           3. สรา้งแบบสอบถามฉบบัร่างน าเสนออาจารยท์ีป่รกึษา 
           4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้ว และใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างนิยามศพัทเ์ฉพาะและขอ้
ค าถาม  
            5. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลอืกขอ้ที่
มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยแบบสอบถามมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึง่ไดข้อ้ค าถามทัง้สิน้ 41 ขอ้ 

6. น าแบบสอบถาม ที่ได้รบัการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาปรบัปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรกึษา  
เพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา 

7. เตรยีมแบบสอบถาม ทีผ่่านการปรบัปรุง ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อเกบ็ขอ้มลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 310 ชุด ไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลู โดยด าเนินการดงันี้ 
1. เตรยีมแบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2 น าแบบสอบถามพรอ้มกบัหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็รวบรวมขอ้มลู ไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองตาม

โรงเรยีนทีต่อ้งการ  
  3 รวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาจ านวน  310 ฉบบั มาตรวจสอบความครบถ้วนของขอ้มูล น าขอ้มูล 

ทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูโดยโดยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิเพื่อค านวณหาค่าสถติิ ดงันี้ 
1. ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) 

และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
2. ตอนที ่2 การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนชองผูเ้รยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 วเิคราะห์ขอ้มลู
โดยใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนก
ตามต าแหน่ง โดยใชก้ารทดสอบ-ท ีแบบสองกลุ่มเป็นอสิระต่อกนั (t-Test Independent Samples) 
 4. เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)   
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ผลการวิจยั 
1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามจ านวน 310 ฉบับ  

ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.60 คร ูจ านวน 277 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.40 
ผูต้อบแบบสอบถามมปีระสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 ประสบการณ์
ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 10 ปี  
จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40 

1.2 ผลการศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  

 การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 น าเสนอผลการประเมนิ ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 1  การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 ในภาพรวม 

ท่ี รายการ 
n = 310 

อนัดบั 
X  S.D. แปลผล 

1 ดา้นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูร 3.66 0.72 มาก 4 

2 ดา้นการพฒันาสื่อและแหล่งเรยีนรู ้ 3.57 0.69 มาก 6 

3 ดา้นการจดัและพฒันาการเรยีนรู ้ 3.68 0.70 มาก 3 

4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 3.70 0.71 มาก 1 

5 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 3.60 0.74 มาก 5 

6 ดา้นการนิเทศการศกึษา 3.69 0.71 มาก 2 

รวม 3.65 0.65 มาก  

   
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมของการบริหารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่าน 

การเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 3 อยู่ในระดบัมาก (X = 3.65, S.D.= 0.65) เมื่อพจิารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั มากทุก
ดา้น ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ (X ) สงูสดู 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและประเมนิผล ดา้นการนิเทศการศกึษา และดา้น
การจดัและพฒันาการเรยีนรู ้ 

 
2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนก
ตามต าแหน่งและประสบการณ์การท างาน 
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2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของ
ผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  
จ าแนกตามต าแหน่ง 

ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที ่2 มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบ-ท ี(t-test Independent) ดงันี้  
 
ตารางท่ี 2 การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 

ท่ี รายการ 

ต าแหน่ง 

t-test sig 
ผู้บริหาร คร ู

X  S.D. X  S.D. 

1 ดา้นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูร 3.85 0.64 3.63 0.73 1.641 .102 

2 ดา้นการพฒันาสื่อและแหล่งเรยีนรู ้ 3.94 0.65 3.94 0.65 1.830* .001 

3 ดา้นการจดัและพฒันาการเรยีนรู ้ 4.01 0.71 3.52 0.69 3.302* .003 

4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.15 0.59 4.01 0.71 3.464* .000 

5 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 4.04 0.64 3.64 0.69 2.955* .000 

6 ดา้นการนิเทศการศกึษา 3.95 0.68 4.15 0.59 2.882* .026 

รวม 3.98 0.59 3.61 0.65 3.905* .002 

  
จากตารางที ่2 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน

การเขยีนของผู้เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 3 โดยรวม พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 และพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูร 
  

2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของ
ผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที ่2 มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One- way ANOVA) ดงันี้  
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน 

ท่ี รายการ 

ประสบการณ์การท างาน  

F Sig. 
เปรียบ 
เทียบ 
รายคู ่

ต า่กว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 
ดา้นการบรหิาร
และพฒันา
หลกัสตูร 

3.45 0.78 3.72 0.69 3.81 0.64 7.524* .001 
(1<2) , 
(1<3) 

2 
ดา้นการพฒันาสื่อ
และแหล่งเรยีนรู ้

3.44 0.71 3.56 0.63 3.69 0.71 3.819* .023 (1<3) 

3 
ดา้นการจดัและ
พฒันาการเรยีนรู ้

3.48 0.76 3.70 0.67 3.84 0.62 8.046* .000 (1<3) 

4 
ดา้นการวดัและ
ประเมนิผล 

3.53 0.72 3.70 0.69 3.87 0.67 6.677* .001 (1<3) 

5  
ดา้นการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้

3.39 0.76 3.66 0.69 3.75 0.72 7.481* .001 
(1<2) , 
(1<3) 

6 
ดา้นการนิเทศ
การศกึษา 

3.51 0.75 3.75 0.68 3.81 0.66 6.015* .003 
(1<2) , 
(1<3) 

รวม 3.47 0.68 3.68 0.63 3.80 0.60 7.754* .001 (1<3) 

 
จากตารางที ่3 พบว่า การบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ทุกดา้น  
 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. การศกึษาการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 พบว่าในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวดัและประเมินผล ทัง้นี้
เนื่องจาก ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 มเีป้าหมายหลกัในการพฒันาผู้เรยีนด้าน
การอ่านการเขียน โดยก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ยึดถือในการจัดการศึกษา รวมไปถึงด้านการวัด 
และประเมนิผลถอืเป็นกระบวนการส าคญัทีใ่ชใ้นการวดัระดบัและประเมนิผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาว่า
ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายทีว่างไวแ้ละน าผลทีไ่ด้รบัจากการวดัและประเมนิผล มาใช้ในการปรบัปรุง 
และวางแผนในการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิติมา วรรณศรี [1] ได้กล่าวว่า  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู 
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ผูบ้รหิารและผูป้กครองโดย ช่วยใหผู้เ้รยีนไดท้ราบว่าตนเองมคีวามรูค้วามสามารถอยู่ในระดบัใด ช่วยใหค้รมูขีอ้มลู
สารสนเทศเพื่อวเิคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรยีนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนวธิกีารจดัการเรยีนรู้ให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจและทราบถงึความรูค้วามสามารถ ความถนัดของ
ผูเ้รยีน ช่วยใหผู้ป้กครองสามารถส่งเสรมิสนับสนุนผูเ้รยีนได้สอดคล้องกบัความถนัด และช่วยใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็น
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศกึษา รวมทัง้ใช้เป็นขอ้มูลประชาสมัพนัธ์คุณภาพของการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งเพื่อสร้างความร่วมมอืในการพฒันา
ผู้เรียนให้ตรงตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยัของมูนา จารง [4] ได้ศึกษาการ
บรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามทศันะของครูผู้สอนในศูนย์เครอืข่ายตลิง่ชนัสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 2 พบว่า การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามทศันะของ
ครูผูส้อนในศูนยเ์ครอืขา่ยตลิง่ชนัสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 2 พบว่า รายดา้นทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการวดัและประเมนิผล 

 2. การเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนเพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  

2.1 ผูบ้รหิารและครูมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการ
เขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก
เขต 3 ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครนูัน้มี
บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั มวีธิกีารในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั โดยผูบ้รหิารนัน้มบีทบาท
ในการวางแผน ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของครูใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบยีบแบบแผนของหน่วยงานต้น
สังกัดในขณะที่ ครูมีหน้าที่น าเอานโยบายไปปฏิบัติ และการจัดการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชิต สุภรัมย์, จิณณวัตร ปะโคทัง และอัศวฤทธิ ์อุทัยรัตน์ [5] ได้ศึกษาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการศกึษา พบว่า 
สภาพการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี เมื่อจ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที ่พบว่าโดยรวม ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการบรหิารงานวชิาการ 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของปรศินา สเีงนิ [6] ไดศ้กึษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ผลการศกึษา พบว่า เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที ่โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2.2 ประสบการณ์ท างานของผูบ้รหิารและครูทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานวชิาการเพื่อ
พฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการปฏบิตังิาน มกีารสรา้งเครอืขา่ยในการบรหิารงานวชิาการทีห่ลากหลาย ท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกมล นามเทว ี[7] ไดศ้กึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
ส านักงานเขตจอมทองสงักดักรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารและครูทีม่ปีระสบกรณ์ในการท างาน
ต ่ากว่า 10 ปี กับผู้บริหารและครูที่มีประสบกรณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ
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ชนินทร์ กรีมิน และสถิรพร เชาวน์ชัย [8] ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน พบว่า ประสบการณ์การท างานของผูบ้รหิาร
และครูทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารงานวชิาการในรายดา้นการพฒันาสื่อและแหล่งการเรยีนรู้  
และดา้นการวดัและประเมนิผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
สรปุผลการวิจยั 

1. การศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถด้านการอ่านการเขยีนของผู้เรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3  พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.65, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า การบริหารงานวชิาการ 
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 อยู่ในระดบั มากทุกดา้น ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย (X ) สูงสูด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและประเมนิผล ดา้นการนิเทศการศกึษา และดา้นการจดัและพฒันาการเรยีนรู ้ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านการเขยีนของผูเ้รยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 มดีงันี้ 
  2.1 การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการ เขียนของผู้เรียนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูร             
 2.2 การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 ทุกดา้น  
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บทคดัย่อ 

 หอยน ้าจดืฝาเดยีวถูกจดัอยู่ในชัน้ Gastropoda ชัน้ย่อย Prosobranchia ซึ่งมฝีาปิดเปลอืก และใชเ้หงอืก
ในการหายใจ อาศยัอยู่ในแหล่งน ้าต่างๆ ตัง้แต่บงึขนาดเลก็จนไปถงึแม่น ้าขนาดใหญ่ หอยน ้าจดืฝาเดยีวเป็นพาหะ
กึ่งกลางใหก้บัพยาธใิบไมห้ลายชนิด ซึ่งพยาธใิบไมเ้หล่านี้ก่อใหเ้กดิพยาธสิภาพทีอ่นัตรายต่อมนุษย์และสามารถ
พบการกระจายตวัของพยาธติามการกระจายตวัของหอยน ้าจดืได ้จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ภูเขา น ้าตก และแม่น ้าต่างๆ  
อยู่หลายสาย อย่างไรกต็าม การศกึษาความหลากหลายของหอยน ้าจดืในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ยงัมไีม่มากนัก 
การศกึษาครัง้นี้ได้ท าการเก็บตวัอย่างหอยน ้าจดืฝาเดยีวทัง้หมด 28 พื้นที่ ครอบคลุมแหล่งน ้าจดืทัง้ 8 อ าเภอ 
ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จากนัน้น าตวัอย่างมาวดัค่าทางสณัฐานวทิยา และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ค่าดชันีความ
หลากหลาย ดัชนีความสม ่าเสมอ และดัชนีความเด่น จากผลการศึกษาพบหอยฝาเดียวทัง้หมด 950 ตัว  
โดยสามารถจดัจ าแนกออกเป็น 10 ชนิด ใน 8 สกุล ไดแ้ก่ Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina 
martensi, Bithynia siamensis siamensis, Pila polita, Pomacea canaliculata, Melanoides jugicostis, 
Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Mieniplotia scabra และ Anentome helena การศึกษานี้ จะเป็น
ขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัการศกึษาอนุกรมวธิานของหอยน ้าจดืในประเทศไทยต่อไป 
 
ค าส าคญั: หอยน ้าจดืฝาเดยีว  ความหลากชนิด  การกระจายพนัธุ ์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

 
Abstract 

Freshwater snails are classified into Class Gastropoda Subclass Prosobranchia which have 
operculum and use gill as gas exchange organ.  They live in various habitats ranging from small pools to 
major rivers.  They are an intermediate host for many trematodes causing many pathological in human. 
The distribution of trematodes is consistent with that of freshwater snails. Prachuap Khiri Khan province is 
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located in western Thailand which has abundant and diverse environmental resources such as mountains, 
waterfalls, and river basin.  However, the study of freshwater snail diversity has been poorly known.  This 
research aimed to study the diversity of freshwater snails in Prachuap Khiri Khan Province. This study was 
carried out to 28 collecting sites in eight districts.  The total of 950 specimens were collected, measured 
shell morphology and analyzed data by using Shannon-Weiner Diversity Index, Evenness Index and 
Dominance Index.  They were classified into ten species in eight genera namely Filopaludina sumatrensis 
polygramma, Filopaludina martensi, Bithynia siamensis siamensis, Pila polita, Pomacea canaliculata, 
Melanoides jugicostis, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Mieniplotia scabra and Anentome helena. 
We expected that this research would provide valuable information for the study of external morphology 
base taxonomy of freshwater gastropods in Prachuap Khiri Khan province. 

 
Keywords: freshwater gastropod, diversity, distribution, Prachuap Khiri Khan province 

 

บทน า 
หอยน ้าจืดฝาเดียว เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกจดัจ าแนกอยู่ในชัน้ Gastropoda ชัน้ย่อย Prosobranchia ซึ่งมีลกัษณะที่
ส าคญัคอื มฝีาปิดเปลอืก (operculum) และใชเ้หงอืกในการหายใจ หอยกลุ่มนี้เป็นโฮสต์กึ่งกลางของปรสติซึ่งก่อ
โรคหลายชนิด เช่น พยาธใิบไม ้ซึ่งก่อใหเ้กดิโรคพยาธใิบไมใ้นเลอืด โรคพยาธใิบไมใ้นตบั และโรคพยาธใิบไมใ้น
ปอด ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นสาธารณสุขต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ศรษฐกจิเป็นวงกวา้ง หอยน ้าจดืในวงศ ์Thiaridae 
มคีวามส าคญัในการเป็นโฮสต์ตวักลางของพยาธใิบไม้ในปอดชนิด Paragonimus westermani (Kerbert, 1878) 
และพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui (Nishigori, 1924) การศึกษาวงจรชวีติของหอยในกลุ่ม
ดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นอย่างมาก [1] จากการศกึษาที่ผ่านมา พบหอยน ้าจดืฝาเดยีวที่มกีารรายงานการการ
ระบาดของพยาธใิบไมห้ลายวงศ์ เช่น วงศ์ Viviparidae, Thiaridae และ Lymnaeidae หอยน ้าจดืฝาเดยีวในวงศ์ 
Viviparidae เป็นหอยที่มรีูปร่างเปลอืกที่มคีวามหลากหลาย และพบการรายงานในประเทศไทยทัง้สิ้นจ านวน 7 
สกุล ไดแ้ก่ Anulotaia, Eyriesia, Filopaludina, Idiopoma, Mekongia, Sinotaia และ Trochotaia [2] หอยน ้าจดืใน
สกุลหอยขม Filopaludina Habe, 1964 จดัเป็นสตัว์ที่ท ารายได้ทางเศรษฐกิจของประชาชนในหลายพื้นที่ โดย
พบว่ามกีารบรโิภคอย่างแพร่หลาย [3] และพบการกระจายตวัในภูมภิาคเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และ
เอเชยีตะวนัออก [2] เนื่องจากหอยในสกุล Filopaludina มกีารกระจายเป็นบรเิวณกวา้ง จงึเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัความ
นิยมในการใชเ้ป็นโมเดลศกึษาทางอนุกรมวธิาน นอกจากนี้ยงัเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธใิบไมใ้นหลายๆ กลุ่ม 
เช่น พยาธใิบไมล้ าไสก้ลุ่ม Echinostomes พบในล าไสข้องสตัวปี์ก สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมและคน ซึง่ส่งผลโดยตรงตอ่
คุณภาพชวีติและสุขอนามยัของประชากร รวมทัง้เกดิการสญูเสยีมลูค่าทางเศรษฐกจิของผลผลติทางปศุสตัว ์[4]  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นจงัหวดัทีม่สีภาพภูมปิระเทศเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คอื พืน้ทีภู่เขาและ
พืน้ทีร่าบชายฝัง่ทะเล ลกัษณะภูมปิระเทศมคีวามลาดเอยีงจากทศิตะวนัตก ซึง่เป็นเทอืกเขาตะนาวศรลีงสู่ด้านทศิ
ตะวนัออกซึ่งเป็นอ่าวไทย มเีทอืกเขาและภูเขากระจดักระจายทัว่ไป ทัง้บรเิวณชายฝัง่ทะเล และบรเิวณตอนกลาง
ของพื้นที ่ทางด้านทศิตะวนัตกมลีกัษณะเป็นป่าตลอดแนวเขตจงัหวดั มแีม่น ้า ห้วย ล าธาร และล าคลองมากถงึ 
266 สาย [5] โดยหอยน ้าจดืนัน้สามารถอาศยัอยู่ในถิน่ทีอ่ยู่อาศยัไดห้ลากหลาย ตัง้แต่บงึขนาดเลก็ จนไปถงึแม่น ้า
ขนาดใหญ่ โดยมกัจะเกาะอยู่ตามพชืน ้าชนิดต่างๆ ก้อนหนิรมิตลิง่ บางชนิดอาจมกีารหากนิตามพืน้เลน ใกล้วสัดุ
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ใต้น ้า อย่างไรกต็ามการศกึษาเกีย่วกบัความหลากชนิดและการกระจายตวัของหอยน ้าจดืยงัคงมอียู่อย่างจ ากดั จงึ
ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพต่อไป ซึ่งในปัจจุบนัการจดัจ าแนกชนิดหอยน ้าจดื จะอาศยัหลกัการจดัจ าแนกทางลกัษณะ
สณัฐานวิทยาเป็นส่วนใหญ่ [2] โดยพิจารณาจากลกัษณะภายนอกของเปลือกหอยเป็นหลกั [6] และบางครัง้
จ าเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะอื่นๆ เช่น กายวภิาคศาสตรข์องอวยัวะภายใน และใชว้ธิทีางชวีโมเลกุลร่วมดว้ย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
งานวจิยันี้ได้มุ่งศกึษาเกี่ยวกบัความหลากชนิดและการกระจายพนัธุ์ของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์โดยผลจากการศกึษานี้จะเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัการศกึษาอนุกรมวธิานหอยน ้าจดืดว้ยลกัษณะ
ทางสณัฐานวิทยาที่พบในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเป็นข้อมูลที่ส าคญัต่อการบริหารจดัการทรพัยากรทาง
ชวีภาพในประเทศไทยต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การเลือกพื้นท่ีศึกษาส ารวจและเกบ็ตวัอย่าง 
ศกึษาแผนที่ธรณีวทิยาของกรมทรพัยากรธรณี มาตราส่วน 1:250,000 เพื่อเลอืกพื้นที่ศกึษา โดยแบ่ง

ออกเป็น 28 พืน้ทีศ่กึษา ครอบคลุมแหล่งน ้าจดื 8 อ าเภอในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง อ าเภอกุย
บุร ีอ าเภอทบัสะแก อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย อ าเภอปราณบุร ีอ าเภอหวัหนิ และอ าเภอสามรอ้ย
ยอด (ภาพท่ี 1) ท าการส ารวจและเกบ็ตวัอย่างวธิ ีhand-picking โดยเกบ็ตวัอย่างหอยน ้าจดืฝาเดยีวทัง้ตวัอย่างที่
ยงัมชีวีติและเปลอืกจากถิน่ทีอ่ยู่อาศยัต่าง ๆ เช่น ใตห้นิ ใตพ้ืน้น ้า เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงพืน้ทีศ่กึษาในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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1. อ่างเกบ็น ้าสามหน่อ 2. อ่างเกบ็น ้าสองกลอน 3. คลองขา้งวดัหว้ยมงคล 4. อ่างเกบ็น ้าโครงการหม่อน

ไหม 5. เขือ่นปราณบุร ี6. คลองวงัยาว 7. คลองชลประทานต าบลไร่ใหม ่8. อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนองคาง 9. อ่างเกบ็

น ้ายางชมุ 10. อ่างเกบ็น ้าหว้ยวงัเตน็ 11. ฝายน ้าลอ้มต าบลหาดขาม 12. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นคลองบงึ 13. อ่างเกบ็น ้า

ชุมนุมมะละกอ 14. อ่างเกบ็น ้าวงัตะเคยีน 15. หนองน ้าต าบลเกาะหลกั 16. อ่างเกบ็น ้าหว้ยน ้าโจน 17. คลองขีม้ด 

18. อ่างเกบ็น ้าคลองช่องลม 19. อ่างเกบ็น ้าบา้นตะแบกโพรง 20. ตลาดน ้าคลองทบัสะแก 21. อา่งเกบ็น ้าน ้าขวาง  

22. อ่างเกบ็น ้าพรุระก า 23. อ่างเกบ็น ้าบา้นมรสวบ 24. อ่างเกบ็น ้าขา้มสาม 25. อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิรอน 26. 

สะพานขา้มคลองบางสะพานน้อย 27. อ่างเกบ็น ้าบา้นบางเจรญิ 28. สระหนองไทร 

การศึกษาด้านสณัฐานวิทยาของตวัอย่าง 
  1. น าตวัอย่างหอยฝาเดยีวน ้าจดืทัง้ทีม่ชีวีติและเปลอืกทีไ่ดใ้นแต่ละพืน้ทีท่ีท่ าการเกบ็ตวัอย่างมาท าการ

ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดจิติอล Olympus OM-D E-M10 Mark III (Olympus, Tokyo, Japan)  

2. เกบ็รกัษาตวัอย่างทีม่ชีวีติในตูแ้ช่แขง็อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส 

3. ล้างท าความสะอาดตวัอย่างเปลือกและตากให้แห้ง ก่อนน ามาวดัค่าสณัฐานวทิยาของเปลือก เช่น 
จ านวนวงเปลอืก ความกวา้ง ความสงูของเปลอืก ลกัษณะของปากเปลอืก และวดัมุมของเปลอืก ดว้ยเวอรเ์นียรค์า
ลเิปอร ์

4. น าตัวอย่างเปลือกมาน ามาจดัจ าแนกและระบุชนิดหอยฝาเดียวน ้าจดืจากขอ้มูลสณัฐานวทิยาของ
เปลอืกต่าง ๆ ไดแ้ก่ รูปทรง (shape) ลวดลาย (color pattern) ขนาด (size) ฝาเปลอืก (aperture) และสะดอืหอย 
(umbilicus) ตามวิธีการจัดจ าแนกของ Brandt (1974) จากนัน้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลทัง้หมดกับตัวอย่าง
ตน้แบบ (type specimens) เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง 

5. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ถูกเก็บรักษาไว้ใน Srinakharinwirot University Zoological Museum 
(SWUZM) เพื่อใชอ้า้งองิต่อไปในอนาคต 

6. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยค านวณค่าความหลากชนิดของหอยฝาเดยีวน ้าจดื ดว้ยค่าดชันีความหลากหลาย 
(Shannon-Wiener’s Index) (สมการที่ 1) ดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index : J’) (สมการที่ 2) และ ดชันี
ความเด่น (Dominance Index (D) (สมการที ่3) โดยคดิเป็นรอ้ยละของหอยฝาเดยีวน ้าจดืทีส่ ารวจพบทัง้หมด เพื่อ
ศกึษาชนิดและปรมิาณของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในแต่ละจุดส ารวจ แสดงในรปูแบบแผนภูมวิงกลมในภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 

     
สมการท่ี 1 ดชันคีวามหลากหลาย (Shannon-Wiener’s Index) 

  

 

H = −∑(𝑝𝑖)

𝑠

𝑖=1

(ln𝑝𝑖) 

เมื่อ  H คอื ค่าสมัประสทิธิค์วามหลากชนิด 
s คอื จ านวนชนิด 

  pi คอื จ านวนตวัอย่างทัง้หมดทีพ่บของชนิด i ต่อ จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
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สมการท่ี 2 ดชันคีวามสม ่าเสมอ (Evenness Index : J’) 
 
 
 

 
 

 
สมการท่ี 3 ดชันีความเด่น (Dominance Index) 

 

ผลการทดลอง 
1. ความหลากชนิดของหอยน ้าจืดฝาเดียว 
จากผลการส ารวจ 28 พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ พบตัวอย่างหอยฝาเดียวน ้าจืดจ านวน 950 

ตัวอย่าง ถูกจัดจ าแนกได้เป็น 8 สกุล 10 ชนิด ได้แก่ Filopaludina sumatrensis polygramma, F. martensi, 
Bithynia siamensis siamensis, Pila polita, Pomacea canaliculata, Melanoides jugicostis, M.  tuberculata, 
Tarebia granifera, Mieniplotia scabra และ Anentome helena แสดงใน (ตารางที ่1) (ภาพที ่2) และ (ภาพที ่3) 

  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตวัอยา่งของหอยฝาเดยีวน ้าจดืแต่ละชนิดทีพ่บในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์โดยแสดงเป็น 

ตวัเลขของจ านวนตวัอย่างแต่ละชนิดทีเ่กบ็ไดจ้ากแต่ละพืน้ทีส่ ารวจ 28 จุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D=1-J' 
 
   เมื่อ J’  คอื ดชันีความสม ่าเสมอ 
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ภาพท่ี 2 เปลอืกของหอยฝาเดยีวน ้าจดืทีพ่บในบรเิวณจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์A) Filopaludina sumatrensis 
polygramma, B) Filopaludina martensi, C) Bithynia siamensis siamensis, D) Pila polita, E) Pomacea 
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canaliculata, F) Melanoides jugicostis, G) Melanoides tuberculata, H) Tarebia granifera, I) Mieniplotia 
scabra และ J) Anentome helena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แผนภูมวิงกลมแสดงรอ้ยละของชนิดหอยฝาเดยีวน ้าจดื ทีพ่บในพืน้ทีส่ ารวจทัง้หมด 28 จุดในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ โดยแสดงผลเป็นรอ้ยละของตวัอย่างแต่ละชนิดทีพ่บต่อตวัอย่างทัง้หมด  

 
อภิปรายผล และสรปุผลการศึกษา 

การศกึษาความหลากหลายของหอยฝาเดยีวน ้าจดืในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จากทัง้หมด 28 พืน้ทีใ่น 8 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหวัหนิ อ าเภอปราณบุร ีอ าเภอสามรอ้ยยอด อ าเภอกุยบุร ีอ าเภอเมอืง อ าเภอทบัสะแก อ าเภอ
บางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย พบหอยฝาเดยีวน ้าจดืทัง้หมดจ านวน 950 ตวัอย่าง โดยจดัจ าแนกเป็น 10 
ชนิด ใน 8 สกุล พบหอยฝาเดียวน ้าจืดในวงศ์ Thiaridae ทัง้หมด 5 ชนิด ใน 4 สกุล ได้แก่ M. jugicostis, M. 
tuberculata, M. scabra, T. granifera และ A. helena และพบหอยฝาเดียวน ้าจดืในวงศ์ Viviparidae ทัง้หมด 2 
ชนิด ได้แก่ F. sumatrensis polygramma และ F. martensi ค่าดัชนีความหลากหลายของหอยฝาเดียวน ้าจืด 
(Shannon-Wiener Diversity Index) ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยู่ที่ 1.78 โดยอ าเภอทบัสะแก มีค่าดชันีความ
หลากหลายสูงที่สุดเท่ากับ 1.66 ซึ่งพบหอยทัง้หมด 5 ชนิด ได้แก่ T. granifera, A. helena, P. polita, P. 
canaliculata, F. sumatrensis polygramma และ F. martensi เน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาคอือ่างเกบ็น ้าคลองช่อง
ลม และอ่างเกบ็น ้าบ้านตะแบกโพรง เป็นแหล่งต้นน ้าทีส่ าคญัของคลองทบัสะแกและคลองตะแบกโพรงตามล าดบั 
อ่างเกบ็น ้าทัง้สองแห่งนี้ เป็นแหล่งเกบ็น ้าตามธรรมชาตทิี่รบัน ้าจากเทอืกเขาตะนาวศรี อกีทัง้เป็นบรเิวณที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบกวนของมนุษยค์่อนขา้งน้อย ค่าดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness Index) พบว่ามคี่าเฉลีย่อยู่
ที ่0.356 กล่าวไดว้่าหอยน ้าจดืทีพ่บในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มคีวามสามารถในการกระจายตวัในแต่ละพื้นที่ได้
จ ากดั ซึ่งอาจเกดิจากการรบกวนของมนุษย์ในแต่ละพืน้ที ่รวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงพืน้ทีแ่ละการใชส้ารเคมเีพื่อ
การเกษตร จากการศกึษาพบว่าอ าเภอกุยบุร ีมคี่าดชันีความเด่น (Dominance Index) สงูทีสุ่ดเท่ากบั 0.77  
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Tarebia granifera เป็นหอยทีม่ขีอบเขตการแพร่กระจายในพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษามากทีสุ่ดดงัแสดงในภาพ
ที่ 3 ซึ่งพบว่ามีจ านวนมากที่สุดถึง 371 ตัวอย่าง คิดเป็น 39.05% ใน 12 พื้นที่ อาจเป็นเพราะว่าหอยชนิดนี้
สามารถทนต่อการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทางกายภาพของแหล่งน ้า เช่น อุณหภูมแิละความเคม็ไดด้ ี[7]  
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บทคดัย่อ  
  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์                   
ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา
และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 127 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน  
และเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนของครูปฐมวยัในแต่ละอ าเภอ เครื่องมอืทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ F-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ ผลการวจิยั พบว่า  

 1) การบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นโดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก ่ดา้นการใชแ้ละพฒันาสื่อ ดา้นการประเมนิพฒันาการ ดา้นการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
ดา้นการออกแบบและการจดัประสบการณ์ และดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ตามล าดบั  

 2) การบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม             
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: การบรหิารหลกัสตูรและการจดัประสบการณ์  ครปูฐมวยั 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the curriculum and experience 

management of early childhood teachers in schools under Tak Educational Service Area Office 1, classified 
by educational background and work experience. The sample consisted of 127 early childhood teachers 
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in schools of the office of Tak Primary Educational Service Area 1, in the academic year 2019 which was 
derived with Krejcie & Morgan formula and randomly selected using stratified samples of early childhood 
teachers in each district. The instrument for data collection was a rating scale questionnaire with 5 levels. 
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and F-test and One-way ANOVA to 
find the differences between the pairs using the Scheffe’s method. The researcher found that: 

1) curriculum administration, and experience management of all aspects of early childhood 
teachers in schools under the Office of Tak Primary Education Service Area 1 is at a high level.  

2) curriculum administration, and experience management of early childhood teachers in schools 
under the Office of Tak Educational Service Area 1, classified by educational background and work 
experience in general is significantly different at the level of .05. 
 
Keywords: Curriculum and Experience Management, Early Childhood Teachers 
 

บทน า  
การศกึษาเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาคน ทัง้นี้เพราะความสามารถและศกัยภาพ

ของคนจะน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติให้มคีวามเจรญิ ประเทศใดที่พลเมอืงมกีารศกึษาดยี่อมได้เปรยีบในการ
แข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรอือุตสาหกรรมกต็าม [1] ดงัจะเหน็ไดช้ดัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศและพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการจดัการศกึษา 
และพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา โดยเริ่มตัง้แต่การศึกษาระดับปฐมวัยจนกระทัง่ถึงระดับอุดมศึกษา  
เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษย์ทีค่วามสมบูรณ์ มคีวามรู ้มคีุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมกบัผูอ้ื่น
ได้อย่างมีความสุข [2] ฉะนัน้การจดัการศึกษาระดบัชัน้ปฐมวยัจึงถือเป็นช่วงวยัที่ส าคญัและจ าเป็นที่สุดในการ
วางรากฐานการพฒันาในทุกดา้น เน่ืองจากเป็นช่วงวยัทองแห่งการเจรญิเตบิโตงอกงาม และยงัเป็นช่วงวยัทีเ่กดิการ
เรยีนรูไ้ดม้ากทีสุ่ดในชวีติ ซึ่งศกัยภาพแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่าง ๆ จะพฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็หากไดร้บั
การส่งเสรมิอย่างถูกต้อง ดงันัน้ในการจดัการศกึษาระดบัชัน้ปฐมวยัจงึไม่ใช่เพยีงแต่เป็นการเตรยีมใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะ
เขา้เรยีนต่อในชัน้ประถมศกึษาเท่านัน้ แต่เป็นการศกึษาทีช่่วยเดก็ใหม้ชีวีติทีส่มบูรณ์แบบตามทีเ่ดก็ปฐมวยัพงึจะมี 
ซึ่งครูและผู้เกี่ยวขอ้งจ าเป็นต้องม ีแนวทางและวธิกีารจดัประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัช่วงวยั เพื่อให้เด็กสามารถ
ด ารงชวีติในวยัเริม่ตน้ดว้ยความสุขและมพีฒันาการดา้นต่าง ๆ ไปไดอ้ย่างเตม็ที ่

แต่จากสภาพการจดัการศกึษาระดบัชัน้ปฐมวยัในปัจจุบนั พบว่า ครปูฐมวยัมปัีญหาเกีย่วกบัดา้นการจดั
ประสบการณ์ทัง้ขาดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องจติวทิยาและการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั จดัประสบการณ์ดว้ยวธิกีาร
ท่องจ า เร่งสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดค านวณได้ ขาดการส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการแสดงออก [3]  
นอกจากนี้การจดัท าประชาพิจารณ์เรื่อง "การศึกษามาตรฐานวชิาชพีครูการศกึษาปฐมวยั" ของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสติและส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา ยงัพบว่า ครูปฐมวยัขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ 
ไม่ใหค้วามส าคญัและไม่เขา้ใจในธรรมชาตขิองเดก็ ขาดความกระตอืรอืรน้ในการปรบัปรุ งตนเอง ขาดความตัง้ใจ
ในการท างาน [4] และจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2554-2558 ของส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ระดบัชัน้การศกึษาปฐมวยัในส่วนของขอ้เสนอแนะ  
เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเ ป็นส าคัญ พบว่า โรงเรียนในสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ร้อยละ 60 ได้รบัข้อเสนอแนะที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิาร 
จดัการศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เช่น สถานศกึษาขาดการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรและขาดการพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัอย่างต่อเนื่อง ครูควรไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวามเชีย่วชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาสื่อหรือนวตักรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่ชดัเจน  
เป็นรูปธรรม ครูขาดการวางแผนในการประเมินพฒันาการเด็ก เป็นต้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการ
บริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาตาก เขต 1 และคาดว่าผลจากการวจิยัครัง้นี้จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานที่ช่วยในการพฒันา ปรบัปรุงการ
บริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาตาก เขต 1 ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงาน  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1   

2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์                            
ในการท างาน  

 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    

 1. ประชากร ไดแ้ก่ ครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 190 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวยัในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก                 
เขต 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 127 คน โดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie, & Morgan) [5]  
และเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของครปูฐมวยัในแต่ละอ าเภอ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ลกัษณะท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรและการจดั

ประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที ่2 การบรหิารหลกัสตูรและการจดัประสบการณ์ของครปูฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ านวน 5 ดา้น รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสูตร  
2) ด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์ 3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4) ด้านการใช ้
และพฒันาสื่อ 5) ดา้นการประเมนิพฒันาการ    
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2. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   แบบสอบถามการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 มขีัน้ตอน ในการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื ดงันี้ 
        1. ศกึษาต ารา เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์                       

ของครปูฐมวยั  
     2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 
     3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

                   4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 

     5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์เฉพาะและขอ้ค าถาม 
จ านวน 5 ท่าน  

     6. น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา                    
โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ ( Item-Objective Congruence 
Index: IOC) เสรจ็แลว้น าผลคะแนนทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน มาค านวณหาค่า IOC โดยขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 
0.50-1.00 ใหถ้อืว่าใชไ้ด ้

     7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try-Out)  
เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามกับครูปฐมวยัที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ด้วยวธิี
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 
0.92   

     8. จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
3. การเกบ็รวมรวมข้อมูล    

  การเกบ็รวบรวมในครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 
1. ผู้วิจยัติดต่อขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน                      

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูปฐมวัย                 
ในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  

     2. ผูว้จิยัส่งหนังสอืขอเกบ็ขอ้มลูไปยงัผูอ้ านวยการโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก 
เขต 1 พร้อมแนบแบบสอบถามถึงครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก  
เขต 1 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 127 ฉบบั โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
      3. ผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป                                
จ านวน 127 ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามคนื จ านวน 127 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล    
ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มาวเิคราะห์ข้อมูล

ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยด าเนินการ ดงันี้ 
      1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentile)  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)      

3. การเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์                  
ในการท างาน วเิคราะห์ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง 
ทดสอบความแตกต่างดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) 
 

ผลการวิจยั 
การบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ผูว้จิยัสามารถน าเสนอผลการวจิยัไดด้งันี้ 
                     1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามจ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
96.85 เพศชาย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.15 เป็น ส่วนใหญ่ต าแหน่งคร ูจ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.06 
รองลงมาต าแหน่งครูผูช้่วย จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.90 ครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ  30-39 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.22 รองลงมาอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.57 รองลงมามวีุฒกิารศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 39 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 30.71 ส าหรับประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี  
จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.94 รองลงมามปีระสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
36.65 

2. ผลการศึกษาการบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน                          
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในภาพรวม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครู
ปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในภาพรวม 

ด้าน รายการ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 127) 

ระดบัการ
ปฏิบติั 

  X  S.D. 

1 
2 
3 
 
4 
5 

ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
ดา้นการออกแบบและการจดัประสบการณ์ 
ดา้นการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็                   
เป็นส าคญั 
ดา้นการใชแ้ละพฒันาสื่อ 
ดา้นการประเมนิพฒันาการ 

4.06 
4.24 
4.25 

 
4.46 
4.42 

0.51 
0.52 
0.51 

 
0.50 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.28 0.44 มาก 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                     
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.28) เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้และพฒันาสื่อ ( X  = 4.46) รองลงมา คือ ด้านการ
ประเมนิพฒันาการ (X  = 4.42) และดา้นทีไ่ดค้่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร (X  = 4.06) 
 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน                       
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์                            
ในการท างาน  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
ด้าน รายการ วฒิุการศึกษา  

F-test 
 

Sig 
 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

  ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

ดา้นการสรา้งและพฒันา
หลกัสตูร 
ดา้นการออกแบบและ
การจดัประสบการณ์ 
ดา้นการจดัประสบการณ์             
ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
ดา้นการใชแ้ละพฒันาสือ่ 
ดา้นการประเมนิ
พฒันาการ 

3.79 
 

3.75 
 

3.86 
 

4.08 
3.63 

0.44 
 

0.44 
 

0.60 
 

0.71 
0.61 

 

3.94 
 

4.18 
 

4.19 
 

4.38 
4.37 

0.49 
 

0.53 
 

0.51 
 

0.51 
0.53 

4.37 
 

4.46 
 

4.43 
 

4.70 
4.67 

0.40 
 

0.44 
 

0.41 
 

0.35 
0.41 

12.648 * 
 

7.218 * 
 

5.303 * 
 

8.224 * 
12.615 * 

0.000 
 

0.000 
 

0.006 
 

0.000 
0.000 

(3 > 1,2) 
 

(3 > 1,2) 
 

(3 > 1,2) 
 

(3 > 1,2) 
(2, 3 > 1) 
(3 > 2) 

 รวมเฉล่ีย 3.82 0.48 4.20 0.36 4.52 0.31 12.015 * 0.000 (3 > 1,2) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั                 

ในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาในภาพรวม 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) 
พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั 

ในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Sheffe’s Method) พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
อภิปรายผลการวิจยั  
            1. ผลการศกึษาการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 พบว่า การบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั             
ในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการสร้างและพฒันาหลกัสูตร ทัง้นี้เนื่องจากว่า การสร้าง 
และพฒันาหลกัสูตรมขี ัน้ตอนที่ซบัซ้อนและมกีระบวนการที่ชดัเจนกว่าการจดัการเรยีนรู้ในด้านอื่น ซึ่งครูต้องมี
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของหลกัสูตรเป็นอย่างด ีจงึจะสามารถสรา้งและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ                     
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของมทันา ฉวนพยคัฆ์ [6] ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษา            
ระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา พบว่า ปัญหาทางดา้นหลกัสูตรเป็นปัญหาในอนัดบัแรก และสอดคล้องงานวจิยัของ 
กนัตวรรณ มสีมสาร [7] ที่ศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรู้ของครูปฐมวยัในศตวรรษ           
ที ่21 พบว่า สมรรถนะดา้นหลกัสตูรมดีชันีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันามากทีสุ่ด 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์                   
ในการท างาน 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาในภาพรวม แตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เน่ืองจากว่า ครปูฐมวยัทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนัยอ่มมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของธราพงศ์               

ด้าน รายการ ประสบการณ์ในการท างาน  
F-test 

 
Sig 

 
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
  น้อยกว่า 

5 ปี 
5-10 ปี มากกว่า 

10 ปี 
  X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

ดา้นการสรา้งและพฒันา
หลกัสตูร 
ดา้นการออกแบบและการ
จดัประสบการณ์ 
ดา้นการจดัประสบการณ์             
ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
ดา้นการใชแ้ละพฒันาสื่อ 
ดา้นการประเมนิพฒันาการ 

3.79 
 

3.96 
 

3.95 
 

4.28 
4.20 

0.47 
 

0.50 
 

0.48 
 

0.54 
0.57 

 

4.12 
 

4.31 
 

4.33 
 

4.59 
4.44 

0.49 
 

0.43 
 

0.39 
 

0.41 
0.51 

4.34 
 

4.52 
 

4.53 
 

4.58 
4.68 

0.39 
 

0.45 
 

0.42 
 

0.45 
0.42 

18.659 * 
 

17.500 * 
 

21.048 * 
 

6.329 * 
10.546 * 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 
 

0.002 
0.000 

(2 > 1) ,  
(3 > 1) 
(3 > 1,2) 

 
(3 > 1,2) 

 
(3 > 1) , (2 > 3) 

(2 > 1) ,  
(3 > 1,2) 

 รวมเฉลีย่ 4.03 0.43 4.35 0.34 4.52 0.36 20.313 * 0.000 (3 > 1,2) 
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สุเทียนทอง [8] ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพษิณุโลกเขต 3 พบว่า ผูบ้รหิารและครูปฐมวยัทีม่วีุฒกิารศกึษา
ต่างกนั มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปัญหาการจดัการศกึษาปฐมวยัในโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
และสอดคล้องกับงานวจิยัของคนาวรรณ พนัธ์โชติ [9] ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการศกึษาปฐมวยัของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ครูผู้สอนปฐมวยัที่จบ
การศกึษาปรญิญาตร ีและสูงกว่าปรญิญาตรโีดยภาพรวมและรายดา้น มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปัญหาการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม 
และรายดา้น มกีารปฏบิตัแิตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากว่า ครูปฐมวยัทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานมากจะมคีวาม
เชีย่วชาญในการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์สูง เนื่องจากไดเ้ขา้รบัอบรมและไดร้บัการพฒันาตนเอง
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคนาวรรณ พนัธโ์ชติ [9] ทีศ่กึษาสภาพและปัญหาการจดั
การศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้าน มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั โดยผู้มปีระสบการณ์ในการท างาน 
10-20 ปี กบั มากกว่า 20 ปีขึน้ไป และทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 10 ปี และ 10-20 ปี มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกชนันท ์ศรสุีข
, เปรมจติร บุญสาย และอรสา โกศลานันทกุล [10] ทีศ่กึษาปัญหาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ตามความคดิเหน็ของครอูนุบาลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปราจนีบุร ีพบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์การสอนชัน้อนุบาลต่างกนั มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัญหาในการจดัการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุผลการวิจยั  

1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า              
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ ( X  = 4.46) รองลงมา คือ ด้านการประเมินพัฒนาการ                    
(X  = 4.42) และดา้นทีไ่ดค้่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร (X  = 4.06) 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน                       
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 มดีงันี้ 

    2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน   
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาในภาพรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 โดยเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า             
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
               2.2 ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัในโรงเรยีน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม แตกต่าง
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กนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ด้วยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า 
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาหตัถกรรมผสานวสัดุและการผลติร่วมสมยัเพื่อออกแบบผลติภณัฑ์ มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษา

การผสมผสานระหว่างวสัดุธรรมชาติกับวสัดุสังเคราะห์ เพื่อศึกษาการผสมผสานหตัถกรรมพื้นบ้านเข้ากับ
กระบวนการผลติสมยัใหม่ และเพื่อออกแบบของตกแต่งทีพ่กัอาศยัส าหรบัผู้คนในเมอืง โดยมกีระบวนการวจิยั  
คอื เริม่รวบรวมขอ้มูลจากการศกึษาขอ้มลูของประเภทงานหตัถกรรม วสัดุจากธรรมชาตแิละวสัดุสงัเคราะห ์และ
การผสมผสานประยุกตก์ารผลติของผลติภณัฑ ์หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มลูแลว้จงึเริม่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการทดลอง 
การทดลองหลกัๆคอื การทดลองการอยู่ร่วมกนัของวสัดุทีต่่างชนิด ซึง่ในการทดลองจะใชว้สัดุทีม่คีวามแตกต่างกนั
ให้สามารถผสานและอยู่ร่วมกันได้ ด้วยวิธีการแบบพื้นบ้าน(การสาน เย็บ ปัก) และการผลิตแบบสมัยใหม่ 
(การพิมพ์แบบ3มติิ) จึงท าให้มขีอ้ก าหนดในการออกแบบคอืวสัดุที่จะต้องเป็นวสัดุที่มาจากธรรมชาติและวสัดุ 
ที่สังเคราะห์และมีการบวนการผลิตที่ร่วมสมัยคือการใช้ศิลปะหัตถกรรมผสมผสานกับการสร้างผลิตภัณฑ์  
จากเครื่องพมิพส์ามมติมิาสู่การออกแบบผลติภณัฑ ์ 

ผลลพัธ์จาการวจิยัแบ่งเป็นทัง้หมด 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 องค์ความรู้การผสมผสานวสัดุจากธรรมชาติ
และวสัดุสงัเคราะห์ดว้ยกระบวนการผลติแบบร่วมสมยั จากการทดลองท าใหไ้ดแ้นวทางทีจ่ะท าใหว้สัดุต่างชนิดกนั
อยู่ร่วมกนัได้ด้วยวธิยีดึ ติด สองวสัดุเขา้ด้วยกนัจากกระบวนการผลติเป็นการใช้วธิดีัง้เดมิคอืการสาน เยบ็ ปัก  
เขา้ร่วมกบัการผลติของเครื่องพมิพ์สามมติิ ซึ่งสามารถท าให้วสัดุทัง้สองสามารถอยู่ร่วมกันได้จากเทคนิคและ
ความสามารถของเครื่องพมิพส์ามมติคิอื 1 การพมิพส์ามมติลิงบนผา้เพื่อเกดิพืน้ผวิแบบนูนต ่า 2 การสรา้งเทคนิค
ที่ท าให้เกิดเป็นข้อต่อเชื่อมระหว่างตัววัสดุทัง้สองอย่างได้จากการพิมพ์สามมิติ ส่วนที่  2 ผลการออกแบบ
ผลติภณัฑโ์คมไฟ 
 
ค าส าคญั: หตัถกรรม  ของตกแต่งบา้น  การผลติแบบร่วมสมยั  การผสมผสานวสัด ุ 

 
Abstract 

 A study of craft and materials in contemporary production to design home decorative product for 
urban dweller.  Purpose to study the combination of natural and synthetic materials, to study the 
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contemporary production and to design home decorative for urban dweller.  First of all, start to research 
data of crafts.  Natural and synthetic materials and the integration of the production of the product after 
collecting the data, the data obtained was then tested. The main experiment is the coexistence of different 
materials in which the experiment uses different materials to be able to merge together with traditional 
methods (weaving, sewing)  and technological production (3D printing) , there are design requirements, 
which are materials that must be natural and synthetic materials and are processed.  The contemporary 
production is the use of arts and crafts combined with the creation of products from 3D printers.  All of 
which will lead to the design of home decorative for urban dweller.  
          The results are divided into 2 parts, which are part 1, the study of the integration of natural materials 
and synthetic materials with contemporary production.  From the experiment, there is a way to get the 
different materials together by attaching the two materials from the production using the traditional method, 
which is weaving, stitching, embroidery and the production of 3D printer. Which can enable both materials 
to coexist from the techniques and capabilities of a 3D printer: 1. 3D printing on fabric to create a low relief 
surface 2. Creating a technique that creates a connection between the material Both can be obtained from 
3D printing. Part 2: Design results of appliances and home décor for the city 
 
Keywords: Craft, Home decorative product, Contemporary Production, Hybrid Materials 
 
บทน า  

การสานและการเยบ็ปักถกัทอลว้นเป็นงานศลิปะหตัถศลิป์ดัง้เดมิทีส่บืทอดมาแต่อดตี และสะทอ้นใหเ้หน็
ภูมปัิญญาของชาวบ้านไดห้ลายอย่าง แสดงถงึคุณค่าดา้นความงามศลิปะและดา้นความรูส้กึอารมณ์ ซึ่งจะสงัเกต
ได้จาก ลวดลายในการจักสานเพื่อขึ้นรูปทรงของเครื่องจกัสานนัน้เป็นวิธีที่มีแบบแผน และมีระบบระเบียบ  
อย่างหนึ่ง เพื่อการสร้างโครงสร้างของเครื่องจกัสานให้เกิดการเชื่อมต่อซ ้า ๆ กนัไป โดยใช้ลกัษณะการขดักนั  
ของเส้นตอกหรือวัสดุอื่น ที่ใช้จักสานได้เพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันจนเป็นผืนแผ่นเพื่อเป็นผนัง  
ของโครงสรา้งเครื่องจกัสานตามตอ้งการ [1] ซึ่งลวดลายทีเ่กดิขึน้ถอืไดว้่าเป็นการปรบัปรุงแก้ไขของมนุษยต์ัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั โดย มนุษย์นัน้พบว่า สิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งใหม้คีวามไม่เหมาะสมสอดคล้องต่อการน าไปใชง้าน 
มนุษย์จึงเร่มต้นปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงลกัษณะรูปทรงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการที่มนุษย์ดดัแปลงรูปทรง 
ของสิง่แวดล้อมนับว่ามนุษย์ไดเ้ริม่ตน้ การออกแบบ [2] สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของคน
ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วตัถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติหรือขัน้ตอนการสานที่มคีวามบรรจงอย่างตัง้ใจ  
ของชาวบ้าน ในทางกลับกันวิถีชีวิตของคนในเมืองได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการเข้าถึงของอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยคีวามทนัสมยัต่างกา้วหน้าไปเรื่อยๆและเขา้มามบีทบาทมากต่อการด าเนินชวีติ  
           ดงันัน้การผสมผสานกระบวนการผลติวธิกีารสาน เยบ็ปักถกัทอ แบบภูมปัิญญาชาวบ้านถูกนิยามใหม่
ร่วมกบักระบวนการผลติแบบเทคโนโลยสีมยัใหม่คอืการพมิพส์ามมติ ิดว้ยวธินีี้เราสามารถสรา้งของตกแต่งบา้นทีม่ี
ความร่วมสมัย อีกทัง้ผสานวัตถุและวัสดุที่ต่างกันอยู่บนชิ้นเดียวกันได้ กระบวนการนี้ถือเป็นสัญลักษณ์  
ของความสมัพนัธ์ ระหว่างศลิปะหตัถกรรมแบบชาวบ้านและเทคโนโลยสีมยัปัจจุบนัเขา้ด้วยกัน การผสมผสาน
ระหว่างการสานเข้าร่วมกับวสัดุชนิดอื่น จากแนวคิดเรื่องนี้จึงท าให้มีผลงานที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมาก อาทิเช่น 
ผลงานของตกแต่งบ้านจากการผสานวสัดุเครื่องปั้น ดนิเผาเขา้กบังานเยบ็ปักถกัร้อย ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของนัก
ออกแบบชาวไต้หวนักับไทยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันโดยที่แนวคิดนี้ส่งผลให้ผู้จดัท ามีแรงบนัดาลใจที่จะน า 
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ความแตกต่างของยุคสมยัที่ถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนกรรมวิธใีนการผลิตมาผสมผสานกัน โดยที่ จะสร้างเป็น
เทคนิคใหม่ให้กับงานจักสานต่างจากการสานในรูปแบบเดิม ๆ โดยเปลี่ยนเป็นการสานในรูปแบบใหม่ที่มี  
ความทันสมัยมากขึ้นเมื่อผสมกับการพิมม์สามมิติ [3] ซึ่งของแต่ละชิ้นจะมีแนวคิดการออกแบบคือ 
น าความก้าวหน้าทางด้านดิจทิลัมาใช้เพื่อรกัษางานฝีมอืแบบดัง้เดิมผสานความเป็นหตัถกรรมท้องถิ่นเขา้กบั
เทคโนโลยดีจิทิลัทีปั่จจุบนัเขา้มามบีทบาทมากในการด ารงชวีติอและเป็นการรกัษารูปแบบหตัถกรรมชุมชนดัง้เดมิ
ให้มีความร่วมสมยัไปกับ การพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ และสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเป็นคนไทยทีม่ที ัง้วถิชีวีติจากทอ้งถิน่เขา้มาสู่ความเป็นความทนัสมยัอย่างคนในเมอืง  

โดยการศึกษาและทดลองวิจยัในครัง้นี้ ผู้วิจ ัยต้องการสืบสานสร้างคุณค่าและประยุกต์สิ่งใหม่  ๆ  ที่
แตกต่างใหก้บังานศลิปะหตัถกรรม เพื่อต่อยอดในการพฒันาและยกระดบัใหก้บังานฝีมอืเขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่
กบัคนยุคใหม่ทีพ่กัอาศยัอยู่ในเมอืง ดว้ยการน าสิง่ทีค่วามแตกต่างกนัน ามาอยู่ร่วมกนับนผลติภณัฑ์ทีจ่ะถ่ายทอด
เรื่องราว ประสบการณ์ได้อย่างสวยงามและเกิดคุณค่าทางจติใจ ออกมาในรูปแบบของผลติภณัฑ์เครื่องใช้ของ
ตกแต่งทีพ่กัอาศยัส าหรบัคนเมอืง  

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการผสมผสานระหว่างวสัดุธรรมชาตกิบัวสัดุสงัเคราะห์ดว้ยกระบวนการผลติสมยัใหม่ 
2. เพื่อออกแบบของตกแต่งทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูค้นในเมอืง โดยมกีระบวนการวจิยั 
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วิธีด าเนินงานวิจยั 

1. เริ่มรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลของประเภทงานหัตถกรรม วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุ
สงัเคราะห ์และการผสมผสานประยุกตก์ารผลติของผลติภณัฑ์  

2 .การทดลองการอยู่ร่วมกันของวัสดุที่ต่างชนิด ซึ่งในการทดลองจะใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกัน 
ใหส้ามารถผสานและอยู่ร่วมกนัได ้ดว้ยวธิกีารแบบพืน้บา้น และการผลติแบบสมยัใหม่  

3. ได้ข้อก าหนดในการออกแบบ คือวัสดุที่จะต้องเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์  
และมีการบวนการผลิตที่ร่วมสมยัคอืการใช้ศิลปะหตัถกรรมผสมผสานกับการสร้างผลิตภัณฑ์จากเครื่องพมิพ์ 
สามมติ ิ 

4. น าองค์ความรูเ้รื่องการเลอืกใชว้สัดุจากวสัดุธรรมชาตแิละวสัดุสงัเคราะห์มาใชใ้นการออกแบบรวมถงึ
ขัน้ตอนวธิกีารผลติโดยใชเ้ทคนิคจากการพมิพส์ามมติิผสมผสานกบัศลิปะหตัถกรรม การสาน เยบ็ ปัก ถกั ทอ  

5. ท าการออกแบผลติภณัฑข์องตกแต่งบา้นส าหรบัคนเมอืง 
 

ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนที ่1 องคค์วามรูจ้ากการศกึษาเรื่องของวสัดุและกระบวนการ

ผลติในรปูแบบต่างๆ โดยการสบืหาขอ้มลูและการทดลองเทคนิคต่างๆดว้ยตนเอง ส่วนที ่2 ผลติภณัฑต์กแต่งทีพ่กั
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อาศยัส าหรบัผู้คนในเมืองที่ได้จากการสร้างสรรค์และการทดลองเทคนิคจากการผสมผสานวสัดุและกระบวน  
การผลติ 

ส่วนที ่1 องค์ความรูจ้ากการศกึษากระบวนการผลติในรูปแบบการพมิพส์ามมติกิบัศลิปะหตัถกรรมการ
ปักและการสาน 

การทอและเย็บปักถักร้อยล้วนเป็นเทคนิคพื้นบ้านที่สร้างสรรค์ผลงานท าสืบทอดกันมาตัง้แต่  
อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งงานสิ่งทอนัน้ประกอบไปด้วยเทคนิคในการท าหลากหลาย เช่น การถัก การทอ การปัก  
การร้อย และเมื่อทัง้หมดได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถประกอบเป็นสิ่งทอที่มีลวดลายและเทคนิคต่าง  ๆ บนผ้า 
ผนืเดยีวกนัได ้ 

 เครื่องจกัสานเป็นงานฝีมอืที่ต้องอาศยัศลิปะร่วมกับประโยชน์ใช้สอย ลวดลายในการจกัสานเพื่อขึ้น
รูปทรงของเครื่องจกัสานนัน้เป็นวิธีที่มีแบบแผน และมีระบบระเบียบอย่างหนึ่ง เพื่อการสร้างโครงสร้างของ  
เครื่องจกัสานให้เกิดการเชื่อมต่อซ ้า ๆ กันไป โดยใช้ลกัษณะการขดักันของเส้นตอกหรือวสัดุอื่น ที่ใช้จกัสาน 
ไดเ้พื่อใหเ้กดิแรงยดึเหนี่ยวระหว่างกนัจนเป็นผนืแผ่นเพื่อเป็นผนั งของโครงสรา้งเครื่องจกัสานตามตอ้งการ 

งานหตัถกรรมทัง้สองขา้งต้นนี้ไดถู้กถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ในดา้นนวตักรรมการผลติทีท่นัสมยัมากขึน้
ดว้ยระบบเทคโนโลยดีจิทิลัทีผ่สานความเป็นงานหตัถกรรมเขา้ไปดว้ยกระบวนการทีผ่ลติจากเครื่องพมิพส์ามมติิ 
ทีส่ามารถสรา้งวตัถุสามมติทิีห่ลากหลายรปูทรง 

ส่วนที ่2 ผลการออกแบบจากการทดลองผสมผสานวสัดุและการผลติในรูปแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งที่
พกัอาศยัส าหรบัคนในเมอืง 

จากการศกึษาลวดลายจกัสานแล้วท าใหไ้ดแ้พทเทริ์นในการออกกแบบลายการพมิพ์สามมติ ิซึ่งจะแบ่ง
เทคนิคทีท่ าไดเ้ป็น 2 เทคนิคหลกัๆและการออกแบบผลติภณัฑ์ 
1. แพทเทริน์ทีท่ าใหเ้กดิเทคนิคทัง้ 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1.1 เทคนิคการพมิพล์ายจากเครื่องพมิพส์ามมติลิงบนผา้ตาขา่ย 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2 การทดลองปริน้สามมติลิงผา้รปูแบบที1่             ภาพท่ี 2 การทดลองปริน้สามมติลิงผา้รปูแบบที2่ 
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ภาพท่ี 3 การทดลองปริน้สามมติลิงผา้รปูแบบที3่            ภาพท่ี 4 การทดลองปริน้สามมติลิงผา้รปูแบบที4่ 
 จากเทคนิคขา้งต้นนี้เป็นการพมิพส์ามมติลิงบนผา้ตาข่ายแบบบาง โดยการใชแ้นวคดิจากงานหตัถศลิป์
ประเภทสิง่ทอ โดยใช้ลกัษณะจากการทอผ้ามาใช ้ซึ่งการทอผ้าก็จะมเีทคนิคการถกั การปักเขา้ร่วมด้วย จงึน า
เทคนิคเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านการพมิพส์ามมติผิลงบนผา้ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการผสมผสานกระบวนการผลติและ
การสรา้งงานหตัถศลิป์ในรปูแบบใหม่ 
1.2 เทคนิคการพมิพส์ามมติแิบบห่วงโซ่โดยใชแ้พทเทริน์จากลายจกัสานและผสมผสานการสานดว้ยไหมพรม 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การทดลองปริน้สามมติเิทคนิคการคลอ้งกนั.     ภาพท่ี 6 การทดลองปริน้สามมติเิทคนิคการคลอ้งกนั.                                     
                                                                    รปูทรงขา้วหลามตดั                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การทดลองปริน้สามมติเิทคนิคการคลอ้งกนั.      ภาพท่ี 8 การทดลองปริน้สามมติเิทคนิคการคลอ้งกนั 
              รปูทรงจากลายขดัสอง.                                           รปูทรงขา้วหลามตดัปรบัขนาดเลก็ลง 
 

จากรูปขา้งตน้เป็นการสรา้งแพทเทริ์นจากลายการสานและแสดงถงึความเป็นไทย โดยทีใ่ชห้ลกัการแบบห่วง
โซ่ซึ่งจะมลีกัษณะเกี่ยวคล้องกนัไปเรื่อย ๆ โดยการขึน้รูปทรงสามมติ ิจะมหีลกัการหรอืขอ้จ ากดัในการขึน้แบบที่
ต้องท าให้ทุกชิ้นส่วนคล้องเกี่ยวกันโดยสามารถขยบัแล้วเคลื่อนไหวได้ เพื่อให้สามารถน าไปขึ้นเป็นรูปทรง
ผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไม่จ ากดัรปูทรง โดยจะใชก้ารสานเป็นการเชื่อมต่อและขึน้โครงสรา้งใหอ้ยู่ในรปูทรงทีต่อ้งการ 
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2. การออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปจากเทคนิคทัง้สองแบบโดยการ sketch และขึ้นรูปแบบด้วย 3D เป็น
ผลติภณัฑ ์โคมไฟ เป็นตน้เนื่องจากใชคุ้ณสมบตัขิองตวัชิน้งานทีม่คีวามโปร่ง เหมาะทีจ่ะใหแ้สงไฟสอดส่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การ Sketch ผลติภณัฑ.์                  ภาพท่ี 11 การ sketch ผลติภณัฑ ์โคมไฟและแจกนัจากรปูทรง                            
         แจกนัจากรปูทรงอสิระ.                                      การไหลของเกลยีวน ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 การ sketch โคมไฟ.                                            ภาพท่ี 13 การ sketch Wall Decorative 
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ภาพท่ี 14การ sketch โคมไฟรปูทรงจากปีกผเีสือ้.                  ภาพท่ี 15 การ sketch โคมไฟโดยใชเ้อกลกัษณ์ 
                                                                                          จากรปูทรงของกระบุง กระจาด 
 

Sketch ใหเ้หน็รูปทรงในหลายๆแบบ เพื่อใหเ้หน็ถงึแนวทางการออกแบบและพฒันาตวัชิน้งาน และลอง
เลอืกแบบมาพฒันาต่อยอดผ่านขัน้ตอนการขึน้รูปแบบสามมติใินโปรแกรม เพื่อน าไปท าเป็นผลติภณัฑอ์กีในภาย
ภาคหน้า  
 

 
ภาพท่ี 17 ขึน้รปูตน้แบบในโปรแกรม3D.                      ภาพท่ี 18 ขึน้รปูตน้แบบในโปรแกรม3D.                                             

 
อภิปรายผลการวิจยั 
          การวจิยัเรื่อง การศกึษาการผสานศลิปะหตัถกรรมและการผลติร่วมสมยัสู่การออกแบบผลติภณัฑ์ ไดผ้ล
การศกึษาเป็นแนวคดิจากการทดลองเทคนิคทีม่กีารผสมผสานกนัระหว่างการจกัสานทีเ่ป็นงานหตัถกรรมและการ
พมิพแ์บบสามมติทิ าใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของทัง้สองสิง่ทีม่คีวามขดัแยง้กนัแต่สามารถอยู่ร่วมกันได ้ดงัผลงาน
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ของ Fabcraft design lab and East studio ที่ท าผลติภณัฑ์เป็นโคมไฟและแจกนัจากการผสานเซรามิคและการ
สานจากงานหตัถกรรมซึง่แสดงใหเ้หน็ความแตกต่างของเรื่องวสัดุและกระบวนการขัน้ตอนการผลติ  
            การวจิยัครัง้นี้ไดก้ารศกึษาและพฒันาผลติภณัฑจ์ากการผสานหตัถกรรมและกระบวนการผลติแบบร่วม
สมยัเพื่อเป็นการสรา้งสรรค์และเป็นแนวทางการเลอืกวนรูปแบบใหม่ๆ ทีร่กัษาความเป็นงานหตัถกรรมใหค้งอยู่
ควบคู่การใชก้ารผลติแบบสมยัใหมท่ีม่รีะบบเทคโนโลยเีขา้มาดว้ย เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ไดส้บืทอดและอนุรกัษ์งานฝีมอื
ใหค้งไว ้
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาและวจิยัการผสมผสานศลิปะหตัถกรรมและการผลติร่วมสมยันัน้ พบว่าศลิปะหตักรรมจาก
สิง่ทอและการสานมกีารใชรู้ปแบบแพทเทริ์นเดมิทีม่แีบบแผนตายตวั ท าซ ้า ๆ สบืต่อกนัมาจากอดตีสู่ปัจจุบนั ท า
ใหเ้หน็ว่างานหตัถกรรมพืน้บา้นเหล่านี้ไม่มกีารเปลี่ยนรูปแบบใหต้่างจากเดมิเลย ในขณะทีก่าลเวลาผ่านไป ชวีติ
คนในเมอืงปัจจุบนัมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มามส่ีวนเกีย่วขอ้งในการด ารงชวีติมากขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการ
ทีจ่ะใชข้องทีม่รีูปแบบเก่า ๆ แบบเดมิ ๆ มน้ีอยลง ซึ่งนัน่ท าใหม้กีรรมวธิกีารผลติทีท่นัสมยัเขา้มาร่วม ใน ณ ทีน่ี่
คอืการผลติแบบการพมิพส์ามมติ ิทีไ่ม่มแีบบแผนทีต่ายตวัสามารถขึน้รูปทรงไดเ้กอืบทุกทรง นัน่แสดงถงึการไม่
ถูกจ ากดัใหอ้ยู่ในกรอบ เราสามารถสรา้งสรรค์ผลติภณัฑ์ใหอ้อกมาไดใ้นหลากหลายรูปแบบ นัน่เป็นทีม่าที่ท าให้ 
เกดิเป็นเทคนิคทัง้หมดทีไ่ดส้รา้งสรรคข์ึน้มา คอื 

1. เทคนิคการพมิพล์ายจากเครื่องพมิพส์ามมติลิงบนผา้ตาขา่ย (ซึง่ประกอบไปดว้ยการปัก การทอ) 
2. เทคนิคการพมิพส์ามมติแิบบห่วงโซ่โดยใชแ้พทเทริ์นจากลายจกัสานและผสมผสานการสานดว้ย
ไหมพรม 

และจะน าทัง้สองเทคนิคนี้มต่อยอดประกอบขึน้เป็นรปูทรงตามโครงสรา้งการพมิพส์ามมติ ิซึง่ทัง้หมดน้ีจะ
ออกมาในรปูแบบของตกแต่งบา้นทีม่คีวามร่วมสมยัและเกดิเป็นคุณค่าทางจติใจ ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง
ทีอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างลงตวั 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความไว้วางใจ และการรบัรู้
คุณค่าของช่องทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดทีผ่่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่และความตรงเชงิเนื้อหาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บรโิภคที่พักอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยซื้อสินค้าเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก 
จ านวน 265 ราย สถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 30 ปี มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรี และส่วนใหญ่ 
เป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา โดยมรีายได้เฉลี่ย 20,000 – 25,000 บาทต่อเดอืน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั 0.05 ได้แก่ ความไว้วางใจและการรบัรู ้คุณค่าของช่องทางออนไลน์   
ด้านอารมณ์การบูรณาการตราสนิคา้ และความสะดวกสบาย โดยร่วมกนัพยากรณ์การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภท
เครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร คดิเป็นร้อยละ 65.4 ในขณะที่การสื่อสารด้านการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขายและการตลาด
ทางตรง และการรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ ดา้นคุณค่าดา้นการบรกิารและคุณค่าดา้นการเงนิไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   ความไว้วางใจ  การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์   
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง 
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Abstract 
This research was aimed primarily to study integrated marketing communication, trust and 

perceived online channel value affecting cosmetic product purchasing decision through Facebook of 
customers in Bangkok. Additionally, close-ended questionnaires were verified the reliability and content 
validity for data collection. The samples consisted of 265 customers in Bangkok who used to buy 
cosmetic products through Facebook. Inferential statistics used in the hypothesis testing was multiple 
regression analysis. Moreover, the majority of respondents were females who were under 30 years of 
age with educational background of bachelor’s degree. Most of them were students and earned an 
average monthly income between 20,000 - 25,000 baht. The factors affecting cosmetic products 
purchasing decision through Facebook of customers in Bangkok with statistically significance at .05 were 
trust and perceived online channel value in terms of emotion, brand integration and convenience. These 
factors showed 65.4% of the influence on cosmetic product purchasing decision through Facebook of 
customers in Bangkok. Nevertheless, integrated marketing communication in terms of advertising, 
personal selling, publicity and public relation, sale promotion and direct marketing, and perceived online 
channel value in terms of service value and monetary value did not affect cosmetic product purchasing 
decision through Facebook of customers in Bangkok. 
 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Trust, Perceived Online Channel Value, Cosmetic 
Product Purchasing Decision 
 

บทน า  
ปัจจุบนัธุรกจิเครื่องส าอางทีเ่ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนไทย จากสถติพิบว่า ตลาดความงาม

ของไทยยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าภาพรวมของสินค้าอุปโภคและบริโภค (Fast Moving Consumer 
Goods: FMCG) จะเติบโตติดลบร้อยละ 0.4 ในรอบ 10 ปี แต่ไม่มผีลต่อตลาดสนิค้าความงามและครื่องส าอาง    
จากการสถิติ พบว่า ตลาดเครื่องส าอางและความงามไทย ปี 2017 มีมูลค่ามากกว่า 57,000 ล้านบาท ซึ่งอตัรา
เติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 3.8 เมื่อจ าแนกตามประเภท พบว่า ผลติภณัฑ์ดูแลผวิหน้า (Face Care) มอีตัราเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 4.5 ผลติภัณฑ์เมคอพั (Make up)  มอีตัราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.7 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Body Care)  
มอีตัราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.5 และผลติภัณฑ์ดูแลผม (Hair Care) มอีตัราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0.8 [1]  ซึ่งแสดง 
ให้เหน็ว่า คนไทยยงัคงมคี่านิยมการดูแลบุคลกิภาพและรกัสวยรกังาม รวมถึงเลอืกใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากประเภทมากมาย  
ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคประหยดัเวลา และสะดวกสบายมากขึน้ 
 จากสถิติข้อมูลของ Hootsuite และ Wearesocial [2] กล่าวถึงข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ของประชาชน 
ชาวไทยตลอดปี 2561 ผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในไทย มีจ านวน 57 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 82 ของประชากร
ทัง้หมด โดยมีผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ผ่านมือถือจ านวน 55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 79 ของประชากรทัง้หมด 
เวลาเฉลีย่ต่อวนัในการเล่นสื่อสงัคมออนไลน์ คอื 9 ชัว่โมง 11 นาท ีและผูใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ จ านวน 51 ลา้นราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 74 ของประชากรทัง้หมด โดยใช้ผ่านมอืถอืจ านวน 49 ล้านราย คดิเป็นรอ้ยละ 71 ของประชากร
ทัง้หมด เครื่องมอืในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์มจี านวนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ยูทูป (Youtube) แมสเซนเจอร ์
(Messenger) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ก (Facebook)  นอกจากนี้  จากการเปลี่ยนแปลง 
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อย่างรวดเร็วของสื่อสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั เห็นได้ว่า ประชากรในประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์มากเป็นอนัดบัที่ 1 ของการใช้สื่อสงัคมออนไลน์บนมอืถอื และอนัดบัที่ 3 ของการใชอ้ินเทอร์เน็ต 
จากการส ารวจโดยส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [3] ซึ่งได้ท าการส ารวจความถี่ในการเขา้ใช้งาน 
สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ของคนไทยในปี 2561 พบว่า ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความถีก่ารใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ 
พบว่า สถติิความถี่การใช้งานเฟซบุ๊กของประชาชนชาวไทยสูงเป็นอนัดบัสาม คดิเป็นร้อยละ 96 และในปัจจุบนั  
เฟซบุ๊กเป็นสื่อส าคญัอย่างยิง่ทีม่ผีูบ้รโิภคตดิตามเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง  

นอกจากนี้ จากการส ารวจแบรนด์เครื่องส าอางที่เป็นที่ยอดนิยมของผูใ้ช้ประจ าปี 2019 พบว่า การขาย
เครื่องส าอางของแบรนด์ต่าง ๆ มีหลายช่องทางโดยใช้วธิกีารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated 
Marketing Communication) และมกีารน าเครื่องมอืสื่อสารหลายๆ รูปแบบมาประสมประสานกนัอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารทีม่คีวามชดัเจน สอดคล้องสมัพนัธ์กนัเป็นหนึ่งเดยีวไปยงักลุ่มลูกค้า [4] รวมถงึมกีาร
สร้างเนื้อหา (Content) ทางการขายเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก เป็นเครื่องมอืที่สามารถสรา้งเนื้อหาที่หลากหลาย
และน่าดงึดูดในการจดัจ าหน่ายเครื่องส าอาง ในด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ด้านการส่งเสรมิการขาย และด้าน
การตลาดทางตรง พบว่า สามารถน าเสนอสินค้าได้น่าสนใจและสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา 
นอกเหนือจากการด าเนินการขายบนโลกออนไลน์ในปัจจุบนั สิง่ส าคญัทีข่องการขายต้องไดร้บัยนิยอมจากลูกค้า 
คอื ความไว้วางใจ (Trust) Liu, Liang, Chiclana & Wu [5] กล่าวว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจ คือ สิง่ส าคญัและจ าเป็ 
นในการรกัษาสายสมัพนัธ์การให้บรกิารลูกค้าที่ด ีหากลูกค้ามกีารไว้วางใจต่อแบรนด์และแฟนเพจ  ท าให้เกิด
กระบวนการซื้อ หากมกีารขายสนิคา้หรอืบรกิารและมลูีกคา้ทีเ่ขา้มาร่วมแสดงความเหน็หรอืตชิม ซึ่งถอืไดว้่าเป็น
ส่วนหนึ่งในการไว้วางใจในการใช้สินค้า อีกทัง้การขายเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์  
มคีวามจ าเป็นอย่างมาก ส่งผลท าใหเ้กดิการรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ (Perceived Online Channel Value)      
โดยเกดิจากการทีผู่บ้รโิภคมกีารใชง้านเทคโนโลย ีผูบ้รโิภคสมัผสัไดถ้งึคุณค่าทีไ่ดร้บั และประโยชน์ในการใชง้าน 
ซึง่เป็นระดบัทีผู่บ้รโิภคเชื่อว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยจีะสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บังานของตน และการ
รบัรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ [6] ทัง้นี้  รูปแบบการขายผ่านเฟซบุ๊กจึงช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ทีซ่ื้อสนิคา้จากรา้นทีม่ชี่องทางผ่านเฟซบุ๊ก เน่ืองจากรา้นคา้สรา้งความน่าสนใจและสรา้งเนื้อหาทีด่งึดดู ท าใหก้่อน
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ผูบ้รโิภคไดม้กีารคน้ควา้และเปรยีบเทยีบขอ้มลูสนิคา้ก่อน พรอ้มทัง้ผูบ้รโิภค
มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของบุคคลรอบขา้งก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านเฟซบุ๊ก [7] 
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
ความไว้วางใจ และการรบัรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอาง  
ผ่าน เฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ ผูป้ระกอบการเครื่องส าอางทาง
แฟนเพจเฟซบุ๊กสามารถน าไปปรบัปรุงพฒันาวธิกีารดงึดูดลูกคา้ ท าใหลู้กคา้เกดิความสนใจในตวัสนิคา้ จ าหน่าย
สนิคา้ไดต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ขึน้ โดยมกีรอบแนวความคดิการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ความไวว้างใจ 

การรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ 

การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภท
เครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงาน               

ด้านการประชาสมัพันธ์ ด้านการส่งเสรมิการขาย และด้านการตลาดทางตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความไว้วางใจตรงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก          
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์   ด้านการบริการ  ด้านอารมณ์  ด้านการเงิน           
ดา้นการบูรณาการตราสนิค้า และด้านความสะดวกสบายที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอาง     
ผ่านเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่พักอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่าน เฟซบุ๊ก  ซึ่งผู้วิจ ัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size)  
โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่า Partial R2  เพื่อน าไปประมาณค่า
ขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen [8] ผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพจากนักวจิยัจ านวนมากส าหรบัการก าหนดขนาดตวัอย่างใหถู้กต้องและทนัสมยั [9]                
จากการประมาณค่าตวัอย่างโดยมคี่าขนาดอทิธพิล (Effect Size) เท่ากบั 0.0989011 ค านวณจากค่าตวัอย่าง 40 
ชุด ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านาย
เท่ากบั 11 อ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากบั 0.95 [10] จงึไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 265 ตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่าง  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ก าหนดวธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 

Sampling) โดยเริม่ตน้ดว้ย (1) การวธิสุ่ีมตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยท าการจบัสลากสุ่ม
ตวัแทนเขต 5 เขต (2) วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่ายอีกครัง้ เพื่อสุ่มเลอืกห้างสรรพสนิคา้ในการเก็บรวมรวบขอ้มูล
จากเขตต่างๆ ที่สุ่มเลือกได้จากขัน้ตอนที่ 1 (3) วธิีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวน
ตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ทีเ่ท่าๆ กนั เพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดม้กีารกระจายตวัและไดผ้ลการศกึษาทีน่่าเชื่อถอื ดงัตารางที ่
1 และ (4) วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกเก็บข้อมูลกบัตวัอย่างที่เป็น
ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อสนิค้าเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กซึ่งพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิยัมกีารสอบถาม
ตวัอย่างเบือ้งตน้ดว้ยค าถามคดักรองก่อนทีจ่ะขอความร่วมมอืจากตวัอย่างในการกรอกขอ้มลูในแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี 1 พืน้ทีใ่นการลงภาคสนามเกบ็แบบสอบถามและจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขต 

เขต พื้นท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวนตวัอย่าง (ชุด) 
1. เขตราชเทว ี
2 เขตวฒันา 
3. เขตจตจุกัร 
4. เขตบางกะปิ 
5. เขตบางกอกน้อย 

ศูนยก์ารคา้ พารากอน 
หา้งสรรพสนิคา้จสัโก 
เซน็ทรลั ลาดพรา้ว 
เดอะมอลล ์บางกะปิ 
เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 

53 
53 
53 
53 
53 

รวม 265 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื  แบบสอบถามปลายปิดทีผ่่านการทดสอบ ดงันี้  
- ความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) แบบสอบถามที่สรา้งขึน้ ไดผ้่านการพจิารณาโดยผู้เชีย่วชาญ

จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม        
และวตัถุประสงค ์ 

- ความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทีผ่่านการวดัความสอดคล้องระหว่างค าถามและวตัถุประสงค ์
ไดน้ าไปทดลองแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด และน ามาวเิคราะห์ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม พบว่า 
ค าถามในแต่ละดา้นมรีะดบัความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง .703 – .857 ซึ่งเมื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิในการศกึษา 
จ านวน 265 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง .718 – .870 มีระดับ 
ความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัทีส่ามารถน าไปใชไ้ด ้[11] 

ผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์เบือ้งต้น  
       ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการส ารวจจ านวน 265 คน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ในช่วงต ่ากว่า 30 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ประเภทเครื่องส าอาง 
ทีค่นส่วนใหญ่เลอืกใช้เป็นผลติภณัฑ์และอุปกรณ์ส าหรบัการแต่งหน้า (Make up) และมคีวามถี่ในการในการซื้อ
สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เดอืนละ 1 ครัง้ ราคาของสนิคา้ทีซ่ื้อสนิคา้เครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก 501 – 1000 บาท 
และส่วนใหญ่ช าระเงนิผ่านทางธนาคารออนไลน์ 

ตารางท่ี 2 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุของปัจจยัทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง 
ผ่านเฟซบุ๊ก  

ตวัแปร 
การตดัสินใจซือ้สินค้าประเภทเคร่ืองส าอางผ่านเฟซบุก๊ 

b S.E. ß t Sig Tolerance VIF 
ค่าคงที ่ 0.994 0.185 - 5.375 0.000 - - 
การสื่อสารการตลาด        
- ดา้นการโฆษณา -0.004 0.057 -0.004 -0.070 0.945 0.414 2.417 
- ดา้นการขายโดยพนักงาน -0.221 0.054 -0.231 -4.133 0.000* 0.438 2.281 
- ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 0.014 0.079 0.013 0.172 0.863 0.238 4.208 
- ดา้นการส่งเสรมิการขาย -0.009 0.071 -0.009 -0.123 0.902 0.250 4.000 
- ดา้นการตลาดทางตรง 
ความไวว้างใจ 

-0.150 
0.318 

0.067 
0.061 

-0.140 
0.340 

-2.227 
5.201 

0.027* 
0.000* 

0.345 
0.320 

2.900 
3.121 

การรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์        
- คุณค่าดา้นการบรกิาร 0.087 0.062 0.105 1.416 0.158 0.250 3.998 
- คุณค่าดา้นอารมณ์ 0.279 0.079 0.293 3.518 0.001* 0.198 5.057 
- คุณค่าดา้นการเงนิ -0.045 0.085 -0.044 -0.521 0.603 0.189 5.279 
- คุณค่าดา้นการบูรณาการตราสนิคา้ 0.310 0.083 0.304 3.760 0.000* 0.209 4.789 
- คุณค่าดา้นความสะดวกสบาย 0.196 0.053 0.189 3.3367 0.001* 0.433 2.307 
        
R2 = 0.654, F = 43.393, *p<0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  พบว่า ปัจจยัที่ส่งผล 

ต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัความไวว้างใจ (Sig. = .000) และปัจจยัการรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ ดา้น
อารมณ์ (Sig. = .001)  ด้านการบูรณาการตราสนิค้า (Sig. = .000)  และด้านความสะดวกสบาย (Sig. = .001) 
โดยที่ความไว้วางใจ (ß = .340) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บรโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ การรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ ดา้นการบูรณาการตราสนิคา้    
(ß = .304) ด้านอารมณ์ (ß = .293) และด้านความสะดวกสบาย (ß = .189) ตามล าดับ ในขณะที่การสื่อสาร 
ดา้นการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขายและ
การตลาดทางตรง และการรบัรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านคุณค่าด้านการบรกิารและคุณค่าด้านการเงิน      
ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

   นอกจากนี้ สมัประสทิธิก์ารก าหนด (R2 = .654) แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจและการรบัรูคุ้ณค่าของ
ช่องทางออนไลน์ ดา้นอารมณ์ ดา้นการบูรณาการตราสนิคา้ และดา้นความสะดวกสบายส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.4 ที่เหลืออีก          
รอ้ยละ 34.60 เป็นผลสบืเนื่องจากตวัแปรอื่นทีไ่ม่ไดน้ ามาศกึษา และก่อนน าตวัแปรอสิระใดๆ เขา้สู่สมการถดถอย 
ผู้วจิยัได้มกีารตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มคี่าเกิน 5.0 
แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า            
ตัง้แต่ 1.171 – 2.66 แสดงว่า ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นัแต่ไม่มนีัยส าคญั [12] 
 
อภิปรายผลการวิจยั  

จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าผลสรุปมาเชื่อมโยงกบัแนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนั
เพื่ออธบิายสมมตฐิานและวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
 ปัจจยัด้านความไวว้างใจส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บรโิภค   
ในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ เนื่องจากความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคญัที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิด  
ความจงรกัภักดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธีรภัทธ์ ศุฏจนัทรรตัน์ [13] ที่ศึกษาเรื่อง การเปิดรบัการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการความไวว้างใจ และคุณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภคกรณีศกึษาตรา
สนิค้าแอปเปิล และพบว่า ความไว้วางใจมคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภคที่มตี่อตราสนิค้าแอปเปิล 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของพศิุทธิ ์อุปถมัภ์ และนิตนา ฐานิตธนกร [14] ที่พบว่า       
ความไวว้างใจต่อธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านอารม ณ์ ด้านการบูรณาการตราสินค้า และด้าน 
ความสะดวกสบายส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้ อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่ านเฟซบุ๊ กของผู้บ ริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ เนื่องจากเป็นการการรบัรูข้องผู้บรโิภคทีม่ตี่อผลติภณัฑ์ ต่อนโยบายการก าหนดราคา 
และต่อการบรกิารในแง่ของระดบัราคาทีใ่หบ้รกิาร โดยมกีารรบัรูถ้งึความยุตธิรรมและความเหมาะสมของราคากบั
การแข่งขนั และการให้บริการในแง่ของการได้รบัประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Chiu และคณะ [15] ที่กล่าวว่า คุณค่าเชงิอารมณ์เป็นตวับ่งชี้ที่ส าคญัต่อความพึง
พอใจและการใช้บรกิารซ ้า ผู้บรโิภคจะประเมนิประสบการณ์การใช้งานโดยรวม (Holistic) จากความรู้สกึภายใน 
(Self) และสิง่แวดล้อมภายนอก ซึ่งอารมณ์ที่บ่งบอกถึงความตื่นเต้นผนวกกบัความรื่นรมย์ (Exciting–pleasant 
Feelings) จะส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าอารมณ์ผ่อนคลายผนวกกับความรื่นรมย์  (Relaxing–pleasant 
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Feelings) และยังสอดคล้องกับรศัมาวรรณ ละมัยเกศ และนิตนา ฐานิตธนกร [16] ที่พบว่า การรับรู้คุณค่า 
ของช่องทางออนไลน์ ด้านการบริการ การรบัรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านการบูรณาการ  
ตราสินค้า และด้านความสะดวกสบาย ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อซ ้าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์  
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาทุกด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงาน 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการส่งเสรมิการขาย และด้านการตลาดทางตรงไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของรุ้งรศัมี อึ้งรงัสี และณัฐฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี [17] ที่พบว่า ปัจจยัการสื่อสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารศูนย์แนะแนวการศกึษาต่อต่างประเทศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และยงัขดัแยง้กบัปิยมา
ภรณ์ คุ้มทรพัย์ [18] ซึ่งพบว่า ปัจจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรงการส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตลาดโดยการบอกต่อ และการจัดกิจกรรมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด นอกจากนี้ ยงัขดัแยง้กบัผลการศกึษาของณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา [19] 
พบว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางตราสนิคา้ไทย  
  
สรปุผลการวิจยั  
 จากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่าน        
เฟซบุ๊กของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรสรา้งความไวว้างใจ ความเชื่อใจใหก้บั
ลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคเกดิความไวว้างใจในตวัสนิคา้และการบรกิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า เมื่อไดต้ดัสนิใจซื้อแล้ว
จะไม่เกดิความผดิหวงั ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

ปัจจยัรองลงมา คอื การรบัรูคุ้ณค่าของช่องทางออนไลน์ ดา้นอารมณ์ ดา้นการบูรณาการตราสนิคา้ และ
ด้านความสะดวกสบายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค                 
ในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งใหลู้กคา้รบัรู ้และเหน็คุณค่าของช่องทาง
ออนไลน์ ทัง้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกที่ด ี       
และพรอ้มทีจ่ะตดัสนิใจใชบ้รกิารผ่านทางช่องทางออนไลน์  
 ส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  เช่น        
การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น เช่น ไลน์ (Line) อนิสตาแกรม (Instagram) หรอืทวติเตอร์ (Twitter) หรอืควร
ศกึษาตวัแปรอื่นทีอ่าจมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น 
เป็นต้น เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน์ ในการน าไปประยุกตใ์ช ้ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคยุค
ใหม่และใชใ้นการวางแผนทางดา้นการตลาดต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาการเปิดรบัข่าวสารกฬีากบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อการรายงานขา่วกฬีาบนสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศกึษาทศันคตทิีม่ ี
ต่อการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 3) เพื่อศกึษา
ด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย  
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

 ผลการศกึษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง มอีายุ  
อยู่ในช่วง 21-25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีนักศกึษาและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 
15,000 บาท โดยผลการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารกฬีากบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ประเภท
กฬีาทีน่ิยม ระยะเวลา ความถี่ ช่วงเวลา อุปกรณ์ และช่องทางการในการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยผลการศกึษาทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ และผลการศกึษาดา้นประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อ
ทศันคติที่มีต่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ พบว่า ด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อทศันคติที่มีต่อการ
เปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ ดา้นการรบัรู้
ข่าวกีฬาที่มีผลต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา ด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาจากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มพูนเทคนิคและทกัษะ 
ทางกฬีา และดา้นการน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: การเปิดรบัขา่วสารกฬีา  กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  บนสื่อออนไลน์ 
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Abstract 

 This study has the objective 1)  to study the exposure Sports news and demographic factors of 
Generation Y in Bangkok Metropolitan areas toward sports news reporting on online media 2)  to study 
attitudes of Generation Y in Bangkok Metropolitan areas toward exposure sports news reporting on online 
media 3)  to study demographic factors affecting the attitudes of Generation Y in Bangkok Metropolitan 
areas toward exposure sports news reporting on the online media.  
 The result of this research revealed that most of the sample, who are female, 21-25 years, single 
status, bachelor's degree, student in university and has income average per month is less than 15,000 
baht. This research found the exposure Sports news and demographic factors of Generation Y in Bangkok 
Metropolitan areas toward sports news reporting on online media that popular sports, duration, frequency, 
time of day, devices and channels depends on demographic factors and significance at the level of 0.05. 
 The attitudes of Generation Y in Bangkok Metropolitan areas toward exposure sports news 
reporting on online media that importance to the content and formats.  The demographic factors affecting 
the attitudes of Generation Y in Bangkok Metropolitan areas toward exposure sports news reporting on the 
online media that Demography, including gender, age, marital status The level of education, occupation 
and average monthly income are effective towards the attitude - content and  formats, basic knowledge of 
sport to exposure Sports news, Awareness Sport news improve sports techniques and skills, and useful 
of Sports news with statistical significance at the level of 0.05 
 
Keywords: The exposure Sports, Generation Y news, Online media 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมอืง และอาจจะมอีีกหลายปัจจยั  
สิง่เหล่านี้ท าให้เกิดความเครยีดซึ่งส่งผลร่างกายและจติใจ เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนพบเจอในชวีติประจ าวนัซึ่งไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ โดยทางกรมสุขภาพจิตได้รายงานสถิติการให้บรกิารปรึกษาปัญหาสุขภาพจติทางโทรศพัท์ สายด่วน
สุขภาพจติ 1323 ในรอบเดอืน ก.พ.- ม.ีค. 2562 พบว่ามอีตัราจ านวนประประชากรทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาปรกึษาในภาพรวม
ทัง้หมดมอีตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่เกิดความเครยีดจากการมคีวามคดิเห็นที่แตกต่างกนัระหว่างคนใกล้ชดิ  
คนในครอบครวั หรอืเพื่อนร่วมงาน ท าใหรู้ส้กึเครยีด จงึโทรศพัทม์าปรกึษาพดูคุยเพื่อระบายความเครยีด เพื่อไม่ใหเ้กดิ
ความเครียดสะสมและวิตกกังวลจนเกินไป ควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างพอดี เปิดกว้างรบัข้อมูลข่าวสาร 
ทีห่ลากหลาย ไม่รบัขอ้มลูขา่วสารเพยีงดา้นเดยีว และมกีารผ่อนคลายความเครยีด ความเครยีด มทีัง้ประโยชน์และโทษ 
แต่ความเครยีดที่เป็นโทษนัน้ เป็นความเครยีดชนิดที่เกินความจ าเป็น แทนทีจ่ะเป็นประโยชน์กลบักลายเป็นอุปสรรค
และอนัตรายต่อชวีติ ดงันัน้ทางออกอีกวธิหีนึ่งที่สามารถคลายความเครยีดได้คือ การบรโิภคหาความบนัเทงิต่าง ๆ  
จากหลายแหล่ง [1] ซึง่การบรโิภคหาความบนัเทงิอย่างหนึ่งทีน่่าตดิตามกค็อื การตดิตามขา่วสารต่างๆ 
 ขา่วสารมมีากมายหลายประเภททีต่ดิตามกนั เช่น ขา่วการเมอืง ขา่วเศรษฐกจิ ขา่วสงัคม  ขา่วอาชญากรรม 
ข่าวบนัเทงิ หรอืข่าวกฬีา ซึ่งในปัจจุบนัข่าวกฬีาเป็นที่สนใจมากขึน้ เนื่องมาจากความส าเรจ็ของนักกีฬาและวงการ
กฬีามกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าใหก้ารรบัชมขา่วกฬีาเกดิความตื่นตวัและหนัมาสนใจมากขึน้ รวมทัง้ในยุคปัจจุบนั
เทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สื่อเก่าอย่างนิตยสาร หนังสอืพมิพ์ ไปจนถึงสื่อโทรทศัน์ เพราะคนรุ่นใหม่ 
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หนัมาเสพสื่อออนไลน์เป็นหลกั จนท าใหส้ื่อเก่าเหล่านี้ไม่ไดร้บัความนิยมเท่าในอดตี แน่นอนว่าในยุคทีผู่ค้นสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเรว็ผ่านมอืถอื หรอืเครื่องมอืทางเทคโนโลยตี่างๆ และเสพสื่อสิง่พมิพก์นัน้อยลง กระทัง่ถึงจุดที่
หนังสือพิมพ์ นิตยสารเริ่มหมดความส าคญั ต้องทยอยปิดตัวลงทลีะค่าย สองค่าย แม้แต่สื่อโทรทศัน์เองที่ขณะนี้
ประชาชนเริ่มมีการเข้าถึงน้อยลงไปเรื่อย ๆ สื่อเก่าเข้าสู่ยุควิกฤต เมื่อโลกผนัเปลี่ยน เทคโนโลยีก าลงัก้าวหน้า 
อย่างไร้ขดีจ ากดัในยุคดจิติอล สื่อใหม่อย่าง ‘สื่อออนไลน์’ เขา้มาแทนที่ โดยเห็นได้ว่าสื่อหลายประเภท อาท ิช่อง
โทรทศัน์ต่าง ๆ หนัมาท าสื่อออนไลน์ทีห่ลากหลายมากขึน้ เพื่อสามารถรองรบัการใชส้ื่อออนไลน์ของคนยุคปัจจุบนั [2] 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่ซี, เจเนอเรชัน่วาย เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ หรือแม้แต่เบบี้บูมเมอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ขา่วสารผ่านสื่อออนไลน์  
 โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ที่ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของสังคมและเป็นกลุ่มที่มีวิวัฒนา  
ด้านเทคโนโลยเีริม่เขา้มาและพฒันาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชดัมากที่สุดในกลุ่มเจเนอเรชัน่ที่ต่างกนั คอมพวิเตอร ์
มีราคาสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากขึ้นท าให้ราคาเริ่มถูก ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทัง้มือถือ  
สมาร์ทโฟน โทรทัศน์แอลอีดี ไอแพด เกมส์ ฯลฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายขึ้น ดังนัน้คน เจเนอเรชัน่วาย  
จงึเกดิมาพรอ้มกบัยุคเทคโนโลยทีีเ่พยีบพรอ้มทัง้อุปกรณ์ไอทแีละอนิเทอร์เน็ตเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ  ไดง้่ายและรวดเรว็
ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่กิดมาท่ามกลางเทคโนโลย ีท าให้คนรุ่นเจเนอเรชัน่วายมคีวามสามารถด้านการใชเ้ทคโนโลย ี
ไม่ว่าจะใช้ท างาน ติดต่อสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันการให้ความส าคัญกับสังคมรอบข้างน้อยลง โดยไปเพิ่ม
ความส าคัญในโลกไซเบอร์แทน มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่นก่อนทัง้ในเรื่องการด าเนินชีวิตและการท างาน  
เจเนอเรชัน่วายรบัข่าวสารแบบ “ใช้สื่อใหม่ ไว้ใจสื่อ ดัง้เดมิ” กลุ่มนี้ เปิดรบัข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือในสื่ อใหม่มากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้เองอาจน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิตของคนในสื่อสังคมออนไลน์จึงถูกมอง ว่าเป็นสื่อที่มี 
ทัง้คุณประโยชน์ทีม่ากมายและในทางกลบักนัอาจน าผลเสยีหลายด้านมาสู่การด าเนินชวีติของคนในสงัคม Thailand 
หรือส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [3] ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ปี 2561 จากหลากหลายเพศ และหลายเจเนอเรชัน่ ซึ่งพบการใชง้านอนิเทอร์เน็ตทีน่่าสนใจส าหรบัเหล่านักการตลาด 
ทีต่อ้งการเขา้ใจพฤตกิรรมของชาวโซเชยีลใหม้ากยิง่ขึน้ 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ ที่จะศกึษาพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เหตุเพราะเกดิความสงสยัใคร่รูว้่าขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรม
การรบัรูอ้ย่างไร เพราะเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยมีากทีสุ่ดและเป็นจ านวน
ส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศไทย ณ ปัจจุบนัโดยสารสนเทศที่ได้จากการวจิยัครัง้นี้สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายการผลติข่าวขององค์กรสื่อต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคขา่วกฬีาตามช่วงวยัของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารกฬีากบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อการรายงานขา่วกฬีาบนสื่อออนไลน์ 
 2. เพื่อศกึษาทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล 
 3. เพื่อศกึษาด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อทศันคติที่มตี่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง “การเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล” ครัง้นี้ มุ่งศกึษากลุ่มตวัอย่างทีเ่ปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประชากรมอีายุตัง้แต่ 22-39 ปี ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดอืน กนัยายน 
ถงึ พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ทฤษฎกีารเปิดรบัขา่วสาร (Media Exposure) 
 โรเจอร์ส และสเวนนิ่ง [4] กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง บุคคลที่เปิดรับสื่อมวลชนซึ่งมี 
ความครอบคลุมสื่อมวลชนถงึ 5 ประเภท คอื สื่อหนังสอืพมิพ ์สื่อภาพยนตร ์สื่อวทิยุ สื่อนิตยสาร และสื่อโทรทศัน์ 
 จากค าจ ากัดความในขา้งต้นของ ค าว่า “การเปิดรบัข่าวสาร” สามารถสรุปได้ว่า การเปิดรบัข่าวสาร 
หมายถงึ ความถีใ่นการเปิดรบัขา่วสารของประชาชนจากสื่อต่าง ๆ 
 เมื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั การเปิดรบัข่าวสาร อย่างละเอยีดแล้ว กจ็ะท าใหท้ราบว่า ข่าวสารต่างๆ ถอื
เป็นปัจจยัส าคญัที่ใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น       
เมื่อบุคคลนัน้ต้องการขอ้มูลในการตดัสนิใจหรอืไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลจะไม่ เปิดรบัข่าวสารทุกอย่างที่
ผ่านเขา้มาสู่ตนทัง้หมด แต่จะเลอืกรบัรูเ้พียงบางส่วนทีค่ดิว่ามปีระโยชน์ต่อตนเอง โดยแรงผลกัดนัทีท่ าใหบุ้คคลมี
การเลอืกเปิดรบัขา่วสารนัน้เกดิจากคุณสมบตัพิืน้ฐานของผูร้บัสารในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นจติใจ และดา้นสงัคม 
 การทีม่นุษย์จะเลอืกเปิดรบัข่าวสารใด หรอืเลอืกทีจ่ะไม่เปิดรบัข่าวสารใดนัน้ อาจขึน้อยู่กบัสภาพจติใจ
ของมนุษย ์และสภาพสงัคม เป็นส าคญั ในส่วนของสภาพจติใจนัน้ การทีม่นุษยจ์ะเลอืกเปิดรบัขา่วสารใดนัน้อาจจะ
เกิดจากความรู้สกึส่วนตวัที่ชอบ หรอืไม่ชอบข่าวสารเหล่านัน้เป็นตวักลาง ส าคญัในการที่จะก าหนดได้ว่าควร     
หรอื ไม่ควรรบัขา่วสารนัน้ ๆ ต่อมา คอื ในส่วนของสภาพสงัคม หากสงัคมรอบขา้งของมนุษยใ์หค้วามสนใจในการ
เปิดรบัข่าวสารใด ๆ เป็นพเิศษกอ็าจจะส่งผลต่อการเกดิแรงบนัดาลใจใหค้นเราเกดิความสนใจตามบุคคลรอบขา้ง
เหล่านัน้ 
 นอกจากองคป์ระกอบในดา้นจติใจ และดา้นสงัคม ทีส่่งผลต่อการเปิดรบัขา่วสารของมนุษยแ์ลว้ มนุษยย์งั
มกีารเลอืกทีจ่ะเปิดรบัขา่วสาร โดยอาศยัหลกัเกณฑท์ีส่ าคญัในการทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการทีจ่ะชีว้ดัไดว้่า 
ควรเลอืกเปิดรบัขา่วสารนัน้ ๆ หรอืไม่ 
 การเปิดรบัข่าวสารผูร้บัสารอาจเปิดรบัสารโดยผ่านกระบวนการในการเลอืกรบัข่าวสารซึ่งกระบวนการ 
ในการเลอืกรบัขา่วสาร [5] 
 1) การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) หมายถงึ แนวโน้มทีบุ่คคลจะเลอืกเปิดรบัสื่อหรอืขา่วสารจาก
แหล่งต่างๆ ตามความสนใจ และความตอ้งการของตน ทัง้นี้เพราะโดยธรรมชาตขิองมนุษยม์กัตอ้งการทีจ่ะปกป้อง 
รกัษา และส่งเสรมิความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง (Self-concept)  
 2) การเลอืกสนใจ (Select Attention) หมายถงึ แนวโน้มทีผู่ร้บัสารจะเลอืกสนใจ หรอืเปิดรบัขา่วสารจาก
แห่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรบัข่าวสารจะมีความสมัพนัธ์กับปัจจยั  
ทีเ่กีย่วขอ้งหลายประการ ซึง่โดยปกตแิลว้เรามกัจะเลอืกใหค้วามสนใจกบัสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัทศันคต ิความคดิ และ
ความเชื่อดงัเดมิของตน 
 3) การเลือกรับรู้ หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) หมายถึง การรบัรู้ 
และการตคีวามมคีวามเกีย่วขอ้งกนัเกอืบเป็นสิง่เดยีวกนั การรบัรู ้คอืกระบวนการตคีวามหมายในสิง่ทีส่นใจ บุคคล
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จะเลอืกรบัรู ้หรอืเลอืกตคีวามขา่วสารทีไ่ดต้ามความเขา้ใจของตนตามทศันคต ิความตอ้งการ แรงจงูใจ หรอืสภาวะ
อารมณ์ขณะนัน้ และมกัจะบดิเบอืนขา่วสารนัน้ใหส้อดคลอ้งกบัทศันคตแิละความเชื่อของตน 
 4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะที่สอดคล้อง  
หรอืตรงกบัความต้องการ รสนิยม ทศันคต ิความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดยจะลมืข่าวสารในส่วนที่
ตวัเองไม่สนใจ หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืเรื่องทีข่ดัแยง้กบัความคดิของตวัเอง ขา่วสารทีค่นเราจดจ าไวน้ัน้ มกัมเีน้ือหา
ที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มี 
ความมัน่คงชดัเจนยิง่ขึ้น และเปลี่ยนแปลงให้ยากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจ
น าไปใชเ้มื่อเกดิความรูส้กึขดัแยง้กบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ทัง้นี้ กระบวนการเลอืกสรรของผูร้บัสาร เปรยีบเสมอืนการกรองขา่วสารในการรบัรูข้องตน โดยจะเปิดรบั
รบัรูแ้ละจดจ าสารทีส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ และความสนใจของตนเอง 
 จากทฤษฎดีงักล่าว การเลอืกเปิดรบัขา่วสารนัน้ มโีอกาสเขา้ถงึการรบัรูข้องผูเ้ปิดรบัไดไ้ม่งา่ย เพราะตอ้ง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขัน้ตอนในขณะที่มีข่าวสารต่างๆ มากมาย ให้ผู้เปิดรับได้เลือกดู ฟัง สนใจ  
และจดจ า ดงันัน้จงึต้องพยายามท าใหข้า่วสารมจีุดเด่นออกมาเพื่อใหส้ามารถผ่านขัน้ตอนของการเปิดรบัสารของ 
ผูเ้ปิดรบัใหไ้ด ้ส าหรบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบุคคลนัน้ ฮนัต์ และ รูเบน [6] ไดก้ล่าวถงึ
ปัจจยัหลกั ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบุคคลไดแ้ก่ ความต้องการ (Need) ทศันคตแิละค่านิยม 
(Attitude and Values) เป้าหมาย (Goal) ความสามารถ (Capability) การใชป้ระโยชน์ (Utility) ลลีาในการสื่อสาร 
(Communication Style) สภาวะ (Context) และประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) 
 2. แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Networking Online) 

ในยุคทีเ่ทคโนโลยกีารสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตก าลงัเป็นที่นิยมและมผีลกระทบในทุก ๆ ดา้นในปัจจุบนั 
ท าให้มนุษย์ต้องมกีารปรบัตวัและพฒันาใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารและการพฒันาของเวบ็ 
(World Wide Web ; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการน าเสนอข้อมูล 
ทางเดียว (One-Way Communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล 
(Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้แต่ 
ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ Web 2.0 เป็นยุคที่ท าให้
อนิเทอรเ์น็ตมศีกัยภาพ ในการใชง้านมากขึน้ เน้นใหผู้ใ้ชม้ส่ีวนร่วมในการสรา้งสรรค ์(Co-Creation) ลงบนเวบ็ไซต์
ร่วมกัน และสามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ (Interactivity) มีลักษณะเป็น Dynamic Web ที่ผู้ใช้
สามารถสรา้งเนื้อหา (Content) แลกเปลีย่น และกระจายขอ้มลูขา่วสารเพื่อแบ่งปันถงึกนัไดท้ัง้ใน ระดบับุคคลกลุ่ม
และองค์กรจะเหน็ไดว้่า Web 2.0 เป็นยุคของการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งไม่ใช่แค่เพยีง
การรบัส่งอเีมล์ (E-mail) รูปภาพ หรอืการดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน Search Engine หรอืใชเ้วบ็บอร์ด (Web Board) 
ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเท่านัน้ Web 2.0 ยงัช่วยสรา้งความสมัพนัธ ์(Relationship) ระหว่างผูใ้ชใ้นกลุ่ม
ต่างๆ จนเกิดเป็นเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) บนโลกออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกนัได้อย่างไม่มี 
ที่สิ้นสุด กลายเป็นสงัคมเสมอืนจรงิ (Virtual Communities) ซึ่งเป็นสงัคมหนึ่งในโลกของอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบนั
ยงัคงผูกพนัและซ ้าซ้อนกบัการด าเนินชวีติของผูค้นในโลกของความเป็นจรงิ [7] Social Networking มจีุดเริม่ต้น
จากเวบ็ไซต ์Classmates.com (1995) และเวบ็ไซต ์SixDegrees.com (1997) ซึง่เป็นเวบ็ทีจ่ ากดัการใชง้านเฉพาะ
นักเรยีนทีเ่รยีนในโรงเรยีนเดยีวกนั เพื่อสรา้งประวตัขิอ้มลูตดิต่อสื่อสาร ส่งขอ้ความ และแลกเปลี่ยนขอ้มลูทีส่นใจ
ร่วมกนัระหว่างเพื่อนในลสิต์เท่านัน้ ต่อมาเวบ็ไซต ์Epinions.com (1999) ซึง่เกดิขึน้จากการพฒันาของ Jonathan 
Bishop 44 โดยได้เพิม่ในส่วนของการที่ผู้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาและติดต่อถึงกนัได้ไม่เพยีงแต่เพื่อนในลิสต์  
เท่านัน้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Social Networking เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนันี้เป็นช่องทางหนึ่ง 
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ในการสื่อสารที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าการที่เป็นผู้ใช้บริการของเครือข่ายสงัคมออนไลน์นี้ 
เป็นการที่เข้าไปมีส่วน ร่วมอย่างไร้ขดีจ ากัดบนระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยความที่เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์  
ในปัจจุบนัที่เขา้ มามบีทบาทต่อกลุ่มวยัรุ่นนัน้มหีลากหลายเว็บไซต์ มบีรกิารผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยงระหว่าง 
บุคคล แต่ละคนทีม่เีครอืขา่ยสงัคมของตวัเองผ่านเน็ตเวริ์คอนิเทอร์เน็ต รวมทัง้เชื่อมโยงบรกิารต่างๆ อย่าง  อเีมล์ 
เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เขา้ด้วยกนัตัง้แต่ Hi5, MySpace, Facebook, Bebo, Linkedln, Multiply, Ning และอื่น ๆ 
อกีมากมาย 
 3. ทฤษฎคีวามเชื่อมัน่ทางการกฬีา 
 ความเชื่อมัน่ทางการกฬีาเป็นสิง่ส าคญัและมผีลต่อการแสดงความสามารถของนักกฬีาทัง้ในขณะฝึกซ้อม
และขณะแข่งขนั เนื่องจากความเชื่อมัน่มบีทบาทต่อกระบวนการทางความคดิซึ่งมอีิทธพิลต่อการเกิดแรงจูงใจ  
และมผีลกระทบต่อความสามารถทางการกฬีา ทฤษฎคีวามเชื่อมัน่ทางการกฬีามจีุดเริม่ตน้จากทฤษฎคีวามเชื่อมัน่
เฉพาะอย่าง และทฤษฎีความวติกกงัวลตามสถานการณ์แบบหลายมติซิึ่งทา้ยทีสุ่ด ไดม้กีารศกึษาและสรา้งกรอบ
ทฤษฎีความเชื่อมัน่ทางการกีฬาอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหากนักกีฬามีระดบั 
ความเชื่อมัน่ทางการกฬีาทีเ่หมาะสมจะส่งผลต่อความสามารถทางการกฬีาสูงสุด การมคีวามเชื่อมัน่ทางการกฬีา 
ทีด่จีะประกอบดว้ยปัจจยัทีม่าจากภายนอก ซึ่งนักกฬีาไม่สามารถควบคุมไดแ้ละปัจจยัจากภายในตวันักกฬีาเอง
ปัจจยัภายนอกอาจเป็นสิง่ทีค่วบคุมไดย้ากแต่ปัจจยัภายในถอืเป็นสิง่จ าเป็นและมคีวามส าคญัทีน่ักกฬีาต้องสรา้ง
และควบคุมให้ได้การที่นักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนไม่ทราบว่าอะไรคือแหล่งที่มาของความเชื่อมัน่ทางการกีฬา  
จงึเป็นเหตุใหก้ารช่วยเหลอื และสนับสนุนใหน้ักกฬีามคีวามเชื่อมัน่ทางการกฬีาไม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิส ารวจ (Survey 
Research) ประชากรที่ใช้ศกึษา เป็นผู้มพีฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ ของกลุ่ม เจเนอเรชัน่ 
วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยัได้เลือกตัวอย่างจากประชากร โดยวิธีการค านวณหากลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชส้ตูรส าหรบักรณีไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนของ Cocharn (W.G.Cocharn,1977) ณ ระดบั
ความเชื่อมัน่ที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน โดยมีการส ารองความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล 15 
ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอืขอ้มลู
ทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ประชากรศาสตร์) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับ รู้ข่าวสารกีฬา 
บนสื่อออนไลน์ ข้อมูลปัจจยัที่มอีิทธิพลในการเปิดรบัข่าวกีฬาบนสื่อออนไลน์ และข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
ก่อนการแจกแบบสอบถามไดน้ าแบบสอบถามมาปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 5 ท่านแลว้น าไปตรวจสอบค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Index of congruence: IOC) แลว้คดัเลอืกไวเ้ฉพาะขอ้
ค าถามที่มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.06 – 1.00 และผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-Test)  
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยน าไปทดสอบกบักลุ่มประชากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ที่เปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์
จ านวน 30คน วเิคราะหข์อ้มลูโดย แจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
โดยทดสอบค่าไคว์สแควร์ T - Test for Dependent Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance หรอื ANOVA) 
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หลกัเกณฑก์ารแปลความหมาย ตามเกณฑร์ะดบัคะแนนความส าคญัทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
(Likert,1961) 
  คะแนนเฉลีย่    ระดบันัยส าคญั 
  4.21 – 5.00    ส าคญัมากทีสุ่ด 
  3.41 – 4.20    ส าคญัมาก 
  2.61 – 3.40    ส าคญัปานกลาง 
   1.81 – 2.60     ส าคญัน้อย 
   1.00 – 1.80    ส าคญัน้อยทีสุ่ด 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิจ านวน 252 คน คดิเป็นร้อยละ 63.00 โดยมอีายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี มากที่สุดเป็นจ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีสถานภาพโสดมากที่สุด เป็นจ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 มีระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรมีากทีสุ่ดจ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 เป็นนักศกึษามากทีสุ่ดจ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
39.50 ทัง้นี้มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท มากสุดจ านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.30 
 ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกีฬากับลักษณะ 
ดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อการรายงานขา่วกฬีาบนสือ่
ออนไลน์ โดยใชส้ถติไิคแสควร ์พบว่า 
 ประเภทกีฬาที่นิยมในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
ดา้นเพศ อายุ สภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 ระยะเวลาในการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 ความถี่ในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 ช่วงเวลาในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และ
สภาพสมรสอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 อุปกรณ์ในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และ
สภาพสมรส อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 ช่องทางในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และ
อาชพีอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 ผลการทดสอบวตัถปุระสงค์ท่ี 2 ผลการศกึษาทศันคติที่มตี่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 สรุปค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อ
ออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั .0 รองลงมาด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาที่มผีลต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.14 รองลงมาด้านการรบัรูข้่าวกฬีาจากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิม่พูนเทคนิคและทกัษะทางกฬีา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.09 และดา้นการน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ โดยมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบวตัถปุระสงค์ท่ี 3 ผลการศกึษาดา้นประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบั
ขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีผลต่อทศันคติที่มีต่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม  
เจเนอเรชัน่วาย ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ (เนื้อหาทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามชดัเจเจาะลกึ) ในด้าน 
การรบัรูข้า่วกฬีาทีม่ผีลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางกฬีา (เขา้ใจเกีย่วกบัรายงานผลการแขง่ขนั รูจ้กัชื่อและเรยีกอุปกรณ์
และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเล่นกฬีา การเคลื่อนไหวของนักกฬีาหรอืทมีนักกฬีา) ในดา้นการ
รบัรูข้่าวกฬีาจากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิม่พูนเทคนิคและทกัษะทางกฬีา (ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มสู่การแข่งขนัได้
อย่างถูกวธิ ีช่วยใหท้ราบถงึเทคนิคและทกัษะการเล่นกฬีาแต่ละประเภท ช่วยใหใ้นการเตรยีมความพรอ้มของทมี
ของกฬีาแต่ละประเภท และรบัประสบการณ์เพิม่ขึน้ซึ่งจะช่วยพฒันาดา้นเทคนิคและทกัษะทางกฬีา) และในดา้น
การน าข่าวกีฬาไปใชป้ระโยชน์ (พฒันาและก่อใหเ้กิดในทกัษะการฝากซ้อมกฬีา สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างองิ 
ที่น่าเชื่อถือได้สามารถน าทกัษะทางกีฬาแต่ละประเภทมาใช้ในการเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่น  ๆ และมีข้อมูล 
ในแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบับุคคลอื่นได)้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ประชากรศาสตร์ด้านอายุ มีผลต่อทศันคติที่มีต่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม  
เจเนอเรชัน่วาย ในดา้นเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอ (ไม่ผดิต่อหลกักฎหมาย) ในดา้นการรบัรูข้า่วกฬีาทีม่ผีลต่อ
ความรู้พื้นฐานทางกีฬา (การเคลื่อนไหวของนักกีฬาหรือทีมนักกีฬา) ในด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาจากสื่อต่าง ๆ  
ช่วยเพิม่พูนเทคนิคและทกัษะทางกฬีา (ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มสู่การแข่งขนัไดอ้ย่างถูกวธิี,ช่วยใหท้ราบถงึ
เทคนิคและทกัษะการเล่นกฬีาแต่ละประเภท และการเตรยีมความพร้อมของทมีของกฬีาแต่ละประเภท) ในด้าน
การน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ (สรา้งแรงจงูใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้แหล่งความรูอ้ื่น ๆ เพิม่เตมิใหม้ากขึน้ ความส าเรจ็
ของนักกีฬาช่วยกระตุ้นให้อยากเล่นกีฬามากขึ้น  ช่วยพัฒนาทักษะในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  
และช่วยเสรมิใหม้คีวามรูเ้พิม่เตมิ) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพ มผีลต่อทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ(เนื้อหาทนัต่อเหตุการณ์ มีความชดัเจเจาะลึก,มคีวาม

การเปิดรบัขา่วสารกีฬาบนส่ือออนไลน์ �̅� S.D. ระดบั
ความส าคญั 

อนัดบั
ท่ี 

1. ดา้นเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอ 4.21 0.62 ส าคญัมากทีสุ่ด 1 
2. ดา้นการรบัรูข้า่วกฬีาทีม่ผีลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางกฬีา 4.14 0.66 ส าคญัมาก 2 
3. ด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาจากสื่อต่างๆช่วยเพิม่พูนเทคนิค
และทกัษะทางกฬีา 

4.09 0.78 ส าคญัมาก 3 

4.ดา้นการน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ 4.05 0.74 ส าคญัมาก 4 
รวม (เฉลีย่) 4.12 0.70 ส าคญัมาก  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
  วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1499 
 

สนุกสนาน,มคีวามน่าสนใจ และไม่ผดิต่อหลกักฎหมาย) ในดา้นการรบัรูข้า่วกฬีาทีม่ผีลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางกฬีา 
(การเล่นกฬีาอย่างปลอดภยั กฎกตกิาในการเล่นกฬีาประเภทต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของนักกฬีาหรอืทมีนักกฬีา 
และข่าวสารความเคลื่อนไหวทางกีฬาทัง้ภายในและต่างประเทศ  ในด้านการรับรู้ข่าวกีฬาจากสื่อต่าง ๆ  
ช่วยเพิม่พนูเทคนิคและทกัษะทางกฬีา (ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มสู่การแขง่ขนัไดอ้ย่างถูกวธิี ช่วยใหท้ราบถงึ
เทคนิคและทักษะการเล่นกีฬาแต่ละประเภท การเตรียมความพร้อมของทีมของกีฬาแต่ละประเภท และรับ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยพฒันาด้านเทคนิคและทกัษะทางกีฬา ) ในด้านการน าข่าวกีฬาไปใช้ประโยชน์  
(สร้างแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมให้มากขึ้น ช่วยพัฒนาและก่อให้เกิดในทักษะ 
การฝึกซ้อมกฬีา และความส าเรจ็ของนักกฬีาช่วยกระตุ้นใหอ้ยากเล่นกฬีามากขึน้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษา มผีลต่อทศันคติทีม่ตี่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอทีต่่างกนั(เนื้อหาทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามชดัเจน
เจาะลึก, มีความสนุกสนาน, มีความน่าสนใจ, มีความน่าเชื่อถือ, มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ผดิต่อหลกั
กฏหมาย) ในด้านการรับรู้ข่าวกีฬาที่มีผลต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา (เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย เข้าใจกีฬา 
แต่ละประเภทมากขึ้น สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัรายงานผลการแข่งขนั รู้จกัชื่อและเรยีกอุปกรณ์และสิง่อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเล่นกฬีา เขา้ใจก าหนดการ วนั เวลา ของแข่งขนักฬีาประเภทต่าง ๆ กฎกตกิา 
ในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เห็นถึงการเคลื่อนไหวของนักกีฬาหรอืทมีนักกฬีา และข่าวสารความเคลื่อนไหว 
ทางกฬีาทัง้ภายในและต่างประเทศ) ในดา้นการรบัรูข้า่วกฬีาจากสื่อต่างๆ ช่วยเพิม่พูนเทคนิคและทกัษะทางกฬีา 
(ช่วยในการเตรยีมความพร้อมสู่การแข่งขนัได้อย่างถูกวธิี เขา้ใจถงึเทคนิคและทกัษะการเล่นกฬีาแต่ละประเภท 
การเตรยีมความพร้อมของทมีของกีฬาแต่ละประเภท และรบัประสบการณ์เพิม่ขึ้นซึ่งจะช่วยพฒันาด้านเทคนิค 
และทกัษะทางกีฬา ในด้านการน าข่าวกีฬาไปใช้ประโยชน์ (สร้างแรงจูงใจที่จะศกึษาค้นคว้าแหล่งความรู้อื่น ๆ 
เพิ่มเติมให้มากขึ้น ช่วยพัฒนาและก่อให้เกิดในทักษะการฝึกซ้อมกีฬา  สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิง 
ที่น่าเชื่อถือได้ ความส าเร็จของนักกีฬาช่วยกระตุ้นให้อยากเล่นกีฬามากขึ้น พฒันาทกัษะในการออกก าลงักาย 
และการเล่นกีฬา และมขีอ้มูลในแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบับุคคลอื่นได้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 
 5. ประชากรศาสตร์ด้านอาชพี มผีลต่อทศันคติที่มตี่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม  
เจเนอเรชัน่วาย ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่ต่างกนั (เนื้อหาทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามชดัเจเจาะลกึ 
สนุกสนาน น่าสนใจ น่าเชื่อถอื เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่ผดิต่อหลกักฎหมาย) ในดา้นการรบัรูข้่าวกฬีาทีม่ี
ผลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางกฬีา (เล่นกฬีาอย่างปลอดภยั เขา้ใจเกี่ยวกบัรายงานผลการแข่งขนั เขา้ใจถงึสภาพของ
การแข่งขนัทีแ่ทจ้รงิในกฬีาแต่ละประเภท รูจ้กัชื่อและเรยีกอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ
เล่นกีฬา เขา้ใจก าหนดการ วนั เวลา ของแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ กฎกติกาในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  
การเคลื่อนไหวของนักกีฬาหรือทมีนักกีฬา และข่าวสารความเคลื่อนไหวทางกีฬาทัง้ภายในและต่างประเทศ)  
ในดา้นการรบัรูข้า่วกฬีาจากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิม่พนูเทคนิคและทกัษะทางกฬีา (ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มสู่การ
แขง่ขนัไดอ้ย่างถูกวธิ ีเขา้ใจถงึเทคนิคและทกัษะการเล่นกฬีาแตล่ะประเภท การเตรยีมความพรอ้มของทมีของกฬีา
แต่ละประเภท และรบัประสบการณ์เพิม่ขึน้ซึง่จะช่วยพฒันาดา้นเทคนิคและทกัษะทางกฬีา) ในดา้นการน าขา่วกฬีา
ไปใช้ประโยชน์ (สร้างแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมให้มากขึ้น สามารถพัฒนา 
และก่อใหเ้กดิในทกัษะการฝึกซ้อมกฬีา สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างองิทีน่่าเชื่อถอืได ้สามารถน าทกัษะทางกฬีา
แต่ละประเภทมาใชใ้นการเล่นกฬีาและกจิกรรมอื่น ๆ ความส าเรจ็ของนักกฬีาช่วยกระตุ้นใหอ้ยากเล่นกฬีามากขึน้ 
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พฒันาทกัษะในการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา มขีอ้มูลในแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบับุคคลอื่นได้ และช่วย
เสรมิใหม้คีวามรูเ้พิม่เตมิ) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6. ประชากรศาสตร์ด้านรายได้ มผีลต่อทศันคติที่มตี่อการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่วาย ในดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอทีต่่างกนั (เนื้อหาทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามชดัเจนเจาะลกึ  
มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่ผิดต่อหลกักฎหมาย) ในด้านการรบัรู้ข่าวกีฬา 
ทีม่ผีลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางกฬีา (เล่นกฬีาอย่างปลอดภยั เขา้ใจกฬีาแต่ละประเภทมากขึน้ เขา้ใจเกีย่วกบัรายงาน 
ผลการแข่งขัน เข้าใจถึงสภาพของการแข่งขันที่แท้จริงในกีฬาแต่ละประเภท รู้จ ักชื่อ และเรียกอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นกีฬา เข้าใจก าหนดการ วัน เวลา ของแข่งขันกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ กฎกตกิาในการเล่นกฬีาประเภทต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของนักกฬีาหรอืทมีนักกฬีา และข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวทางกฬีาทัง้ภายในและต่างประเทศ) ในดา้นการรบัรูข้่าวกฬีาจากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิม่พูนเทคนิค
และทกัษะทางกฬีา (ช่วยในการเตรยีมความพรอ้มสู่การแข่งขนัไดอ้ย่างถูกวธิ ีทราบถงึเทคนิคและทกัษะการเล่น
กีฬาแต่ละประเภท การเตรยีมความพรอ้มของทมีของกฬีาแต่ละประเภท และรบัประสบการณ์เพิม่ขึน้ซึ่งจะช่วย
พฒันาด้านเทคนิคและทกัษะทางกีฬา) ในด้านการน าข่าวกฬีาไปใชป้ระโยชน์ (สร้างแรงจูงใจที่จะศกึษาคน้ควา้
แหล่งความรู้อื่น ๆ เพิม่เติมให้มากขึ้น พฒันาและก่อให้เกิดในทกัษะการฝึกซ้อมกีฬา สามารถน าไปเป็นแหล่ง
อ้างองิทีน่่าเชื่อถอืได ้สามารถน าทกัษะทางกฬีาแต่ละประเภทมาใชใ้นการเล่นกฬีาและกจิกรรมอื่น ๆ ความส าเรจ็
ของนักกีฬาช่วยกระตุ้นให้อยากเล่นกีฬามากขึ้น พฒันาทกัษะในการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา มีข้อมูล  
ในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นได้ และช่วยเสริมให้มีความรู้เพิ่มเติม)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ
จ านวน 252 คน โดยมอีายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นนักศกึษา ทัง้นี้ 
มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรนัถ์ ยีห่ลัน่สุวรรณ (2558) [8] ทีไ่ด้
ศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ตี่อโครงการส่งเสรมิสงัคมของผูน้ าเยาวชน
ประเทศอาเซยีน และ ญีปุ่่ น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 วตัถปุระสงคท่ี์ 1 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารกฬีากบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อการรายงานขา่วกฬีาบนสื่อออนไลน์ 
 สรุปผลการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกีฬากับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ตี่อการรายงานขา่วกฬีาบนสื่อออนไลน์ มดีงันี้ 
 1. ประเภทกีฬาที่นิยมในการเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านเพศ อายุ สภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบัวจิยั 
ของ พรรณพิมล วฒันะภราดร (2542) [9] ที่ท าการศึกษาการเปิดรบัและใช้ประโยชน์ข่าวสารกีฬางสื่อวารสาร
สารสนเทศของนิสตินักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ระยะเวลาในการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกับวิจยัของ อดิพล เอื้อจรสัพนัธุ์  
(2559) [10] ทีท่ าการศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย 
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 3. ความถี่ในการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05ไม่สอดคล้องกบัวจิยัของ สาธนีย์ แซ่ชิ่น (2560) 

[11] ทีท่ าการศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย 
 4. ช่วงเวลาในการเปิดรบัขา่วสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ และ
สภาพสมรสอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบัวจิยัของ อดพิล เอื้อจรสัพนัธุ์ (2559) [10] ทีท่ าการศกึษา
พฤตกิรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย 
 5. อุปกรณ์ในการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ขึน้อยู่กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ และ
สภาพสมรส อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับวิจยัของ สาธนีย์ แซ่ชิ่น (2560) [11] ที่ท าการศึกษา
พฤตกิรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย 
 วตัถปุระสงค์ท่ี 2 เพื่อศกึษาทศันคตทิีม่ตี่อการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 สรุปผลการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ โดยมคี่าเฉลีย่
สูงสุดเท่ากับ 4.21 (ส าคญัมากที่สุด) รองลงมาด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาที่มีผลต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา โดยมี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 4.14 (ส าคญัมาก) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดพิล เอือ้จรสัพนัธุ ์(2559) [10] ทีท่ าการศกึษา
พฤตกิรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย 
 วตัถปุระสงค์ 3 เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์(เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได)้ มผีลต่อทศันคติ (เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอทีต่่างกนั การรบัรูข้่าวกฬีาทีม่ผีลต่อความรูพ้ื้นฐานทาง
กฬีา การรบัรูข้า่วกฬีาจากสื่อต่างๆ ช่วยเพิม่พนูเทคนิคและทกัษะทางกฬีา และการน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์) ที่
มตี่อการเปิดรบัข่าวสารกฬีาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณพมิล วฒันะภราดร (2554) [9]  
ที่ท าการศึกษาการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารกีฬาทางสื่อวารสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สรปุผลการวิจยั 

ในการสรุปผลการศกึษา ทางผู้ท าวจิยัแบ่งการสรุปตามวตัถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ขา้งต้นออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารกฬีากบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มตี่อการรายงานข่าวกีฬาบนสื่อออนไลน์ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรบั
ข่าวสาร ได้แก่ ประเภทกีฬาที่นิยม ระยะเวลา ความถี่ ช่วงเวลา อุปกรณ์ และช่องทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัย  
ดา้นประชาชากรศาสตรส่์วนมาก อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
การน าเสนอ รองลงมาด้านการรบัรู้ข่าวกีฬาที่มีผลต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา รองลงมาด้านการรบัรู้ข่าวกีฬา 
จากสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิม่พนูเทคนิคและทกัษะทางกฬีา และดา้นการน าขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั 
 3. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์  
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ว่า ด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อทศันคติ 
ทแีตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้ในดา้นเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอทีต่่างกนั การรบัรูข้่าวกฬีาทีม่ผีล
ต่อความรู้พื้นฐานทางกีฬา การรบัรู้ข่าวกีฬาจากสื่อต่างๆ ช่วยเพิ่มพูนเทคนิคและทกัษะทางกีฬา และการน า 
ขา่วกฬีาไปใชป้ระโยชน์ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดรบัข่าวสารกีฬาบนสื่อออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัเกณฑ์เป็นบวก 
ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรจะปรบัปรุงและพฒันารูปแบบการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกบักฬีาใหม้คีวามถูกตอ้ง
น าเสนอในหลายแง่มุม เพื่อให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง รวดเร็ว และได้รบัประโยชน์       
มากที่สุด ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีทศันคติต่อการรายงานข่าวที่ดียิ่งขึ้น พร้อมนี้ยงัพบว่าระดบัทศันคติต่อการ
รายงานข่าวการข่าวสารกีฬาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ควรวางแผนการน าเสนอประเด็นข่าว การรายงาน  
ขา่ว รวมถงึจดัท ารายการขา่วใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน เพื่อทีป่ระชาชนจะไดน้ าขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บั
ไปใชป้ระโยชน์ทางกฬีา และสนับสนุนหรอืกระตุน้ใหป้ระชาชนอยากเล่นกฬีา 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข.  (2562, ตุลาคม-พฤศจกิายน).  ปชช.เครยีดเหน็ต่างการเมอืงกบัคน                                           
   ใกลช้ดิ โทร.ปรกึษาสายด่วนเพิม่ 68%.  สบืคน้เมื่อ 15 สงิหาคม 2562,   
  จาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29639 
[2] แกว้ตา ปานมงคล.  (2561).  ‘สือ่ออนไลน์’ ครองใจผูบ้รโิภค ‘สือ่เก่า’ รอดไม่รอด ?.  สบืคน้เมื่อ  
  16 พฤศจกิายน 2562, จาก https://news.mthai.com/webmaster-talk/news-focus/623978.html  
[3] ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน).  (2561, กรกฎาคม).  ETDA เปิดพฤตกิรรม 
  ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตปี 61 คนไทยใชเ้น็ตเพิม่ 10 ชัว่โมง 5 นาทตี่อวนั.  สบืคน้เมื่อ 10 สงิหาคม 2562,  
  จาก https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html 
[4] Rogers, Everett M. &; Svenning, Lynne.  (1969).  Modernization Among Peasants:The Impact of  
        Communication.  Retrieved October 27, 2019, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 
[5] โชตหิทยั นพวงศ.์  (2542).  การตดิตามขา่วสารกบัความพงึพอใจในการสือ่สารและการท างานของพนักงาน 
        เครอืซเิมนตไ์ทยในชว่งการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ.  ปรญิญามหาบณัฑติ นศ.ม.  กรงุเทพฯ:  

คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
[6] ปรมะ สตะเวทนิ.  (2546).  หลกันิเทศศาสตร.์  พมิพค์รัง้ที ่10.  กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
[7] เศรษฐพงค ์มะลสุิวรรณ.  (2554).  เครอืขา่ยสงัคม(Social Networking).  สบืคน้เมื่อ 3 กุมภาพนัธ ์2562,  
  จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/40698/. 
[8] ศรนัถ์ ยีห่ลัน่สุวรรณ.  (2558).  การเปิดรบัขา่วสาร ความรู ้ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ตี่อโครงการ 
        ส่งเสรมิสงัคมของผูน้ าเยาวชนประเทศอาเซยีนและญีปุ่่ น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook). มหาบณัฑติ  
        นศ.ม. (วารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชล).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
[9] พรรณพมิล วฒันะภราดร. (2542). การเปิดรบัและการใชป้ระโยชน์ขา่วสารกฬีาทางสือ่วารสารสนเทศของนิสติ 
        นักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาบณัฑติ นศ.ม.  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์  
        มหาวทิยาลยั. 
[10] อดพิล เอือ้จรสัพนัธุ.์  (2561, มกราคม ถงึ มถิุนายน).  พฤตกิรรมการใชส้ือ่ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และ  

  เจเนเรชัน่วาย.  นวตักรรมสื่อสารสงัคม.  7(12).  สบืคน้เมื่อ 27 พฤศจกิายน 2562 จาก  
  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/article/view/10459/8736 

[11] สาธนยี ์แซช่ิน่. (2560). พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์และการแสดงตวัตนของเจเนอเรชัน่: กรณีศกึษา 

ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอรส์และเจเนอเรชัน่วาย.  ปรญิญานิเทศศาตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการสื่อสารเชงิกลยทุธ.์ กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

http://www.vcharkarn.com/varticle/40698/
http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/article/view/10459/8736


การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1503 
 

SWURES13-203 การศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา  
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

A STUDY OF LEARNING LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE 

PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1  
 

ศรสวรรค ์พานซ้าย*  จติมิา วรรณศร ี
Sornsawan Phansai*, Jitima Wannasri 

 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร  

Faculty of Education, Naresuan University. 
 

*Corresponding author, E-mail: sornsawanphansai@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาภาวะผู้น าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความ
คิดเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครูผูส้อนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 313 คน ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ตามสดัส่วนตามขนาดของโรงเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเรยีนรู้
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่า
รอ้ยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิตทิดสอบค่าท ี( t-test Independent 
Samples) และค่าเอฟ (One-Way ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการศกึษาภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 พบว่าภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าการ
เรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศกึษา  
และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเรยีนรู ้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1   
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study learning leadership of school administrators under 
The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 2) to compare learning leadership of school 
administrators under The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 classified by educational 
background and work experience. The samples groups consisted of 313 administrators and teachers in 
The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 which are in the year 2019. The research 
determined the sample size by using Krejcie and Morgan table and acquired by stratified random 
sampling method. The tools used for collecting data were learning leadership of school administrators 
under The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 questionnaires. Data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, t-test Independent Samples and One-way ANOVA.  

The Results of this research proved that 1) The learning leadership of school administrators 
under The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 in the overall was at the high level. 2) 
The comparison of learning leadership of school administrators found that the opinion about learning 
leadership of school administrators classified by difference educational background and work 
experiences of administrators and teachers were not difference in overall and each aspects.  
 
Keywords: Learning Leadership, The Office Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 
 

บทน า 

 ภาวะผูน้ ามคีวามส าคญัต่อการพฒันาองค์การการบรหิารจดัการใหป้ระสบความส าเร็จและความอยู่รอด
ขององค์การ [1] ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นคุณลกัษณะที่ส าคัญของโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเรจ็ (Successful School) จงึกล่าวไดว้่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นบุคลากรหลกัทีส่ าคญัของโรงเรยีนและเป็น
ผูน้ าวชิาชพีทีจ่ะต้องมสีมรรถนะ ความรูค้วามสามารถสรา้งสรรค์นวตักรรมดา้นการเรยีนรูแ้ละขยายศกัยภาพการ
เรยีนรูข้องสมาชกิ รวมทัง้มจีรรยาบรรณวชิาชพีทีด่ ีผูบ้รหิารตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเองใหท้นัต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัมวีสิยัทศัน์ในการมองภาพทีต่้องการให้เกิดขึน้ใน
อนาคตและมกีารวางแผนการท างานในปัจจุบนัไปสู่อนาคต พฒันาองค์กรใหเ้จรญิกา้วหน้าและจากพฤตกิรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาดงักล่าว ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่มีคีวามสามารถในการสรา้ง
ความศรทัธาให้แก่ครูและผูร้่วมงาน สรา้งการท างานเป็นทมี มวีสิยัทศัน์ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์และมมีนุษย
สมัพันธ์ที่ดี [2] องค์การที่ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีความสามารถเพื่อน าองค์การไปสู่เป้าหมาย  
และสามารถแข่งขนักบัองค์กรอื่นไดภ้ายใต้โลกข่าวสารทีไ่รพ้รหมแดนภาวะผูน้ าการเรยีนรูจ้งึนับว่ามคีวามส าคญั
ในยุคปัจจุบัน และจ าเป็นต้องพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าการเรียนรู้ก่อนจะไปสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้  
โดยมุ่งพฒันาโรงเรยีนไปสู่โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลหรอืคุณภาพ มกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้น าจาก
การก ากบัควบคุมประสทิธผิลของโรงเรยีนสู่การใหก้ารสนับสนุน อ านวยความสะดวก เน้นการสอนงานและนิเทศ
งานแก่บุคลากรเพื่อแสวงหาความรูใ้หม่มาพฒันางานอยู่เสมอภาวะผูน้ าการเรยีนรูใ้ชก้ารสรา้งแรงบนัดาลใจและจูง
ใจใหบุ้คลากรพฒันาความรูป้ระสบการณ์และความสามารถเพื่อน าโรงเรยีนไปสู่คุณภาพโดยมุ่งพฒันาใหบุ้คลากร 
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มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้น าจะมีการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบ  
และกลยุทธ์ในการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย นอกจากนี้มกีารสรา้งวสิยัทศัน์ ร่วมกบับุคลากรโดยมุ่งเน้นการเรยีนรู้
เป็นส าคญั เน้นการท างานเป็นทีมและสร้างความสมัพนัธ์กบับุคลากรอย่างใกล้ชิด ผู้บรหิารในอนาคตจงึต้องมี
คุณสมบตัทิีเ่ป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและจดัการบรหิารสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้หรอืเป็นชุมชน
แห่งการเรยีนรู ้ 
 ในการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ซึ่งสามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดวงจรชวีติผูบ้รหิารการศกึษาไม่สามารถหยุดนิ่งต่อการทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองให้
ทนัต่อนวตักรรมต่างๆ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวในสงัคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศ [3]  
การเรียนรู้ได้กลายเป็นอิทธพิลต่อสงัคมไทยเป็นอย่างยิง่จะเห็นว่าผู้บรหิารทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต่างก็ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เนื่ องจากเป็นวิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพ  
และประสทิธภิาพในการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ เพราะมคีวามเชื่อว่า “การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะน าไปสู่การพฒันาใหเ้กดิ  
องค์รวมความรู้ในที่สุด” [4] ซึ่งปัจจยัส าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้คือ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
ดงันัน้ภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาทีจ่ะช่วยจดัการศกึษาและพฒันาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ได้นัน้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมภีาวะผูน้ าทีเ่น้นการเรยีนรู ้ภาวะผูน้ าในการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิลท าใหเ้กดิ
การขยายขดีความสามารถในการเรยีนรูม้ากขึน้ในทุกระดบั ภาวะผูน้ าแห่งการเรยีนรูจ้งึเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลให้
สถานศกึษาหรอืหน่วยงานต่างๆ พฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้[5] ผูน้ าในอนาคตจะผกูพนัต่อการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ตอ้งหมัน่ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อคงความมทีกัษะความรูท้ีจ่ าเป็นในยุคศตวรรษที ่21 
อยู่ เสมอ ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ การสร้างความรู้อย่างต่อเนื่ อง สร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมอนัทรงพลงัทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม มทีักษะการสื่อสารและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  
ท างานและเรยีนรูก้นัเป็นทมี การบรหิารความขดัแยง้และเทคนิคการเจรจาต่อรอง น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และวิธีการ มีการ
เปลี่ยนแปลงทีค่ านึงถงึบรบิท [6] ผูน้ าตอ้งรูเ้ท่าทนัสถานการณ์พฒันาตนเองปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้
ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและสิง่แวดล้อม เขา้ใจในสถานการณ์โลกทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  
การมวีสิยัทศัน์มุ่งอนาคตมองภาพรวมคดิเป็นระบบ เขา้ใจองค์กร เขา้ใจงาน เขา้ใจคน เป็นผู้น าความคดิผูน้ าการ
ปฏบิตัิและเป็นผูน้ าเชงิยุทธศาสตร์เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเป็นคุณลกัษณะส าคญัขององค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ภาวะผูน้ าการเรยีนรูเ้ป็นภาวะผูน้ าทีจ่ าเป็นและเหมาะสมส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาอกีรปูแบบหนึ่งในยุค
ปัจจุบนั เน่ืองจากสถานศกึษาและชุมชนเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมและการสรา้งคนเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต ผูน้ าการเรยีนรูต้อ้งมคีวามซุกซนทางความคดิ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์[2] นอกจากน้ีภาวะผูน้ าการเรยีนรู้
ยงัต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัหลายองค์ประกอบ เช่น การเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น   
และวิธีการอย่างหลากหลายเพื่อความสมบูรณ์มีการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ัน้สูงมาช่วยในการ
ปฏบิตังิาน มกีารเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองซึ่งต้องมกีารคดิอย่างมวีจิารณญาณและสะทอ้นคดิเป็นหลกัมกีารเรยีนรู้
ดว้ยกนัเป็นทมี มกีารน าหลกัของความพอเพยีงมาประยุกตใ์ช ้มกีารบรหิารจดัการเปลีย่นแปลง ใหเ้หมาะกบับรบิท
แวดลอ้มโดยมรีปูแบบขึน้มาใหม่ รวมทัง้ตอ้งมกีารสะทอ้นผลและสะทอ้นคดิตลอดเวลา สิง่เหล่านี้เป็นองคป์ระกอบ
หลกัๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 จากสภาพความเป็นมาของปัญหาดงักล่าวผู้บรหิารสถานศกึษาจงึจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าการ
เรยีนรูเ้พื่อสรา้งพลงัความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในสถานศกึษาท าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการสรา้งคนทีม่ี
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ความสามารถและยังส่งผลให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ 
จดัการศกึษาซึ่งเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะผลกัดนัใหส้ถานศกึษาเกดิองค์การแห่งการเรยีนรู ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ  
ที่จะศกึษาเรื่องภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 1   
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครผููส้อน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1   
2. เพื่อเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน

และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน   

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 ประชากรไดแ้ก่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 1 ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 1,634 คน จากโรงเรยีน 114 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัที่ 10 มถิุนายน 
2562)  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 313 คนไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1986: 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด , 2554: 199) และเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้(Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนตามขนาดของโรงเรยีน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ประกอบดว้ย วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่ 2 สอบถามภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 มลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั  
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
            2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั และตวัแปรทีศ่กึษา 
            3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
            4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
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             5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้แนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาแล้วน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยและหาดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบสอบถาม   
             6. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลอืกขอ้
ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 
             7. น าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 

1.ด าเนินการขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวรถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าหนังสอืขอความร่วมมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีน 

2. ส่งหนังสอืขอเก็บขอ้มูล พร้อมส่งแบบสอบถามภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 1 ถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
จ านวน 313 ฉบบั ไดร้บัคนื จ านวน 313 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

     1. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหด์ว้ยค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
    2.ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 วเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
3. เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  3.1 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
วเิคราะหด์ว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test Independent Samples) 

  3.2 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-
Way ANOVA) 
 
ผลการวิจยั 

การศกึษาภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 1 ผูว้จิยัสามารถน าเสนอผลการวจิยัได ้ดงันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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  จากแบบสอบถาม จ านวน 313 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 
56.5 โดยส่วนมากมปีระสบการณ์ในการท างาน 11 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 

           2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 พบว่า 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในภาพรวม 

ภาวะผู้น าการเรียนรู้ 
n = 313 

ระดบัภาวะผู้น า 
X  S.D. 

1. ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้ 4.38 0.51 มาก 

2. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.29 0.57 มาก 

3. ดา้นการน าการเปลีย่นแปลง 4.31 0.55 มาก 

4. ดา้นเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ 4.33 0.50 มาก 

5. ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม ่ 4.25 0.53 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.31 0.48 มาก 

 
จากตารางที ่1 พบว่า ภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.31) โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นความ 
ใฝ่เรยีนรู้ (X = 4.38) รองลงมาคือ ด้านเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ( X = 4.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด  
คอื ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม่ (X = 4.25) 

 
3. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครผููส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 

ภาวะผู้น าการเรียนรู้ 

วฒิุการศึกษา 

t - test Sig 
ปริญญาตรี 
(n = 177) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 136) 

X   S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้ 4.40 0.51 4.35 0.51 0.94 0.35 
2. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.30 0.58 4.29 0.56 0.12 0.90 
3. ดา้นการน าการเปลีย่นแปลง 4.31 0.57 4.31 0.54 0.06 0.95 
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4. ดา้นเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ 4.34 0.51 4.32 0.49 0.36 0.72 
5. ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม ่ 4.25 0.53 4.24 0.54 0.20 0.84 

รวมเฉล่ีย 4.32 0.48 4.30 0.47 0.36 0.72 

 
จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ

แตกต่างโดยการทดสอบ -ที (t-test Independent) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา 
ที่แตกต่างกนัมีความคดิเห็นเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเรยีนรูข้องผู้บรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน 

ภาวะผู้น าการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

F-test 

 
เปรียบ 
เทียบ 
รายคู่ 

น้อยกว่า 5 ปี 

(n = 78) 

5 – 10 ปี 

(n = 73) 

11 ปี  ข้ึนไป 

(n = 162) 
Sig 

X   S.D. X   S.D. X  S.D.  

1. ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้ 4.36 0.52 4.38 0.50 4.39 0.51 0.077 0.926 - 
2. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.25 0.58 4.26 0.58 4.34 0.57 0.881 0.416 - 
3. ดา้นการน าการเปลีย่นแปลง 4.29 0.53 4.31 0.55 4.32 0.57 0.062 0.940 - 
4. ดา้นเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ 4.32 0.49 4.33 0.48 4.33 0.51 0.004 0.996 - 
5. ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม่ 4.27 0.56 4.22 0.56 4.25 0.51 0.180 0.835 - 

รวมเฉล่ีย 4.30 0.48 4.30 0.47 4.32 0.48 0.092 0.912 - 

 
จากตารางที ่3 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) พบว่า 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัภาวะผูน้ าการ
เรยีนรูข้องผู้บรหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มคีวามคดิเห็นไม่
แตกต่างกนัทุกดา้น 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 พบว่า  

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นความใฝ่เรยีนรูท้ ัง้นี้เนื่องจากผูบ้รหิารควรมคีุณลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามเป็นผูน้ าในการ
เรยีนรู้และเป็นแบบอย่างในการเรยีนรู้ ควรส่งเสริมให้เกิดทกัษะการเรยีนรู้และจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการ
จดัการเรยีนการสอน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศกึษาเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 
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ทัง้นี้ ปัจจุบันผู้บริหารมีการพัฒนตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยการวางแผนและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
เพื่อพฒันาการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ รูจ้กัแสวงหาความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอรวมถงึการสะทอ้นผลการเรยีนรูไ้ปสู่การพฒันา
ตนเองพฒันากระบวนการท างานและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของกนัยา สุวรรณแสง [7] ที่กล่าวว่าผู้บรหิารสถานศกึษาต้องใช้แนวทาง
พฒันาภาวะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการพฒันาสถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ดา้นบุคคลที่รอบรู ้  
ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการและความรูค้วามสามารถของบุคลากรในองค์กรของตน และแนวคดิของ Tubin, D. 
[8] ที่ได้กล่าวว่าภาวะผู้น าการเรยีนรู้เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนัเพราะเป็นการส่งเสรมิให้เกิดทกัษะการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกบังานวจิยัของจริวฒัน์ วงษ์คง [9] ผลการวจิยัพบว่าการเรยีนรู้ด้วยการ 
น าตนเองเป็นองคป์ระกอบทีม่คี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากทีสุ่ด   

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
และประสบการณ์ในการท างาน  

2.1 ผลการเปรยีบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บรหิาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
พบว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่ามคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น
ทัง้นี้อาจเนื่องจากปัจจุบนัผู้บรหิารโรงเรยีนและครูคนทุกย่อมสามารถแสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเองไม่ว่าจะมวีุฒิ
การศกึษาใด ผู้บรหิารสถานศึกษาจะมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานสูง สามารถเลอืกใช้หลกัการและทฤษฎีการ
บรหิารงานทีไ่ม่ต่างกนั อกีทัง้ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิใหค้รูไดเ้ขา้รบัการอบรมในการศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถของตนเองอยู่เสมอส่งผลใหค้รทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่าปรญิญาตร ี
จงึมทีศันะต่อภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัปฐม ปรปิุนณังกูร [10] 
ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามทศันะของครูสงักัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ในภาพรวมไม่ต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่ามไีม่แตกต่างกนั  

2.2 ผลการเปรยีบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บรหิาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเรยีนรูข้องผู้บรหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  
มคีวามคดิเห็นไม่แตกต่างกนัทุกด้านทัง้นี้เนื่องจากการเรยีนรู้เป็นกระบวนการทางความคดิที่ผู้เรยีนได้รบัจาก
ประสบการณ์ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้รอบๆ ตวัแลว้สัง่สมขอ้มลู สรา้งความหมายและความสมัพนัธข์องขอ้มูล
เหล่านั ้นซึ่งผู้บริหารและครูได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดในทุกช่วงประสบการณ์และน าความรู้จาก
ประสบการณ์เหล่านัน้มาปรบัใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อน าพาองคก์รใหม้กีารพฒันาไปสู่ความส าเรจ็ได้
เช่นเดยีวกนั อกีทัง้ ผูบ้รหิารมนีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนใหบุ้คคลในองค์กรมกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบั ซึง่ถอืเป็นการ
มอบประสบการณ์การเรยีนรูใ้นบุคลากรทุกอย่างเท่าเทยีม ซึ่งสอดคลอ้งกบันารนิทร ์เดชสะทา้น [11] ผลการวจิยั
พบว่าผู้บรหิารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกบับุญพา พรหมณะ [12] ผลการวจิยัพบว่าภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตาม
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ประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านไม่
แตกต่างกนั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.การศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.31) เมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่า 
ภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูง สุด คอื ดา้นความใฝ่
เรยีนรู ้(X = 4.38) รองลงมาคอื ดา้นเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ (X = 4.33) และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอืดา้น
การพฒันานวตักรรมใหม่ (X = 4.25)   
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
พบว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนที่มวีุฒกิารศกึษาที่แตกต่างกนัมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเรยีนรู้ 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่ามคีวามคดิเห็นไม่แตกต่าง
กนัทุกดา้น   
 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูผูส้อนสงักัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่าผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัภาวะผูน้ าการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษานิยามความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม     
2) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภณัฑ์บนสื่อสงัคม โดยใช้การสงัเคราะห์งานวจิยั      
จากการสบืคน้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่รายงานการวจิยัทีเ่ผยแพร่ในฐานขอ้มูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2561 คดัเลอืกงานวจิยัดว้ยเกณฑค์วามเกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรความผกูพนัของลูกคา้
ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม และระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์การวจิยั การวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการ
วเิคราะห์เนื้อหาและจดัหมวดหมู่ตามประเดน็ส าคญั การสรา้งโมเดลสรุป จากงานวจิยั 50 รายการ ผลวจิยัพบว่า 
1) นิยามตัวแปรความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคม พบงานวิจยั 4 รายการ ที่ก าหนดนิยาม 
ความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคม พร้อมทัง้ระบุปัจจยัและตวัชี้วดัปัจจยัที่มตี่อความผูกพนั 
ของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม โดยวดัการตอบสนองของลูกคา้ต่อสื่อสงัคมของตราผลติภณัฑ์ 2) ปัจจยั 
ทีส่่งผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคมจากงานวจิยั 18 รายการ ประกอบดว้ย 4 ประเดน็ 
ไดแ้ก่  ความเกี่ยวขอ้งระหว่างลูกคา้กบัตราผลติภณัฑ์ การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน ความสอดคล้องของภาพลกัษณ์
ระหว่างลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคกบัตราผลติภณัฑ ์การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัตราผลติภณัฑ ์ผลการวจิยัสามารถ
น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้น และพฒันาเครื่องมือการวิจยัแนวทางการสร้างความผูกพนัของลูกค้า  
ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมต่อไปได ้ 
 
ค าส าคญั: การสงัเคราะหก์ารวจิยั  ความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์  สื่อสงัคม 
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Abstract 
The objectives of this research study are 1) investigating the definition of customer brand 

engagement on social media 2) investigating the influence factors on customer brand engagement on 
social media. Synthesis research methodology was systematically conducted in literature reviews between 
2004 and 2018. We select article by defined variables with linking words that related to customer brand 
engagement on social media. We analyze and categorize variables from 50 articles. Our results yield the 
conceptual model explaining 1) the definition of variables that related to customer brand engagement on 
social media which found in 4 articles. They define definition on the customer brand engagement on social 
media which including measurement on the influence factors that affect the customer brand engagement 
on social media.  2) the influence factors that affect customer brand engagement on social media from 18 
articles which are including of 4 points on influence factors which are customer brand involvement, 
community engagement, customer brand interactivity and congruence. We conclude that our proposed 
conceptual model on this research can contribute to future research on customer brand engagement on 
social media. 

  
Keywords: Synthesis research, Customer Brand Engagement, Social media 
 
บทน า  
 จากการส ารวจของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2561 [1] พบว่า คนไทยใช้เวลาออนไลน์ถึง 10 ชัว่โมงต่อวนัเพิ่มจากปี  
พ.ศ. 2560 มาถงึ 3 ชัว่โมง 41 นาท ีใชเ้วลาเขา้สื่อสงัคมนานถงึ 3 ชัว่โมง 30 นาทตี่อวนั โดยเขา้ไปยทูบูมากทีสุ่ด 
ซึง่เป็นเครอืขา่ยสื่อสงัคมทีเ่น้นวดิโีอเป็นหลกั โดยเน้นการดวูดิโีอ และแบ่งปันผ่านลงิค ์ [1] ผูบ้รโิภคสามารถแสดง
ความคดิเหน็รวมถงึการตดิตามช่องผูส้รา้งวดิโีอได ้ผูส้รา้งวดิโีอสามารถน าวดิโีอขึน้บนยทูบู ไดไ้ม่จ ากดั รองลงมา
คอืการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเครอืข่ายสงัคมทีเ่น้นการเชื่อมโยงกลุ่มคน และรองรบัรูปแบบการสื่อสารหลาย
รปูแบบทัง้ภาพ ขอ้ความ และวดิโีอ 

ดงันัน้ สื่อสงัคมเป็นสื่อที่ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคไทยมากทีสุ่ด บรรดาธุรกจิต่างหนัมาสนใจลงทุน
สื่อสารผ่านทางสื่อสงัคม เนื่ องจากส่งเสริมการตลาดอย่างมเีป้าหมายชดัเจน ตอบสนองเฉพาะบุคคล ตอบโต ้
สองทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถส่งเสริมความผูกพนัระหว่างลูกค้าและตราผลิตภัณฑ์ผ่านการสนับสนุน
บทบาทของลูกคา้ตามแนวคดิใหมท่ีเ่รยีกวา่ การมส่ีวนร่วมของลูกคา้ในการสื่อสาร รวมไปถงึตน้ทุนการสื่อสารทีต่ ่า
กว่าสื่อดัง้เดมิอย่างโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา สื่อสิง่พมิพ ์ผลคาดการณ์ตวัเลขค่าใชจ้่ายการส่งเสรมิการตลาดผ่านสื่อ
ดจิทิลัมมีลูค่าถงึ 20,163 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2562 เพิม่จากปีก่อนถงึรอ้ยละ 19 [2] 
 ธุรกิจปัจจุบนัหนัมาสนใจแนวคิดความผูกพนัของลูกค้ามากกว่าการประเมินมูลค่าการซื้อ เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทลัที่เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกันเองเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคม 
รวมถงึลูกคา้สามารถมส่ีวนร่วมในการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผลติภณัฑ์หรอืมปีฏสิมัพนัธ์กบัตราผลติภณัฑ์มากขึ้น 
[3] ความผูกพนัต่อตราผลติภณัฑ์ของลูกค้า (Customer Brand Engagement: CBE) เป็นแนวคดิใหม่ทางการตลาด 
ในบริบทของสื่ อสังคม [4] ที่พัฒนาขึ้นแตกต่างไปจากความผูกพันต่อชัน้เรียน (Student Engagement)  
หรอื ความผูกพนัต่อองค์กร (Employee Engagement) ในบรบิทของศกึษาศาสตร์และพฤตกิรรมองค์กร นักวชิาการ 
จงึพยายามนิยามความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑใ์นความหมายทางการตลาด 
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 ประโยชน์ของการสรา้งใหเ้กดิความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคมก่อใหเ้กดิความสมัพนัธ ์
และการตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑ ์[5-6] จงึถอืเป็นตวัแปรส าคญัทางการตลาดหรอืธุรกจิ อย่างไรกด็ ีการวจิยัเพื่อเขา้ใจ
นิยามความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม และตรวจสอบปัจจยัสาเหตุทีส่่งผลใหเ้กดิความผูกพนั
ของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมถอืเป็นองค์ความรูท้ีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อศาสตรก์ารตลาดและการจดัการ
ธุรกิจ คณะผู้วิจยัได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการศึกษาหาขอ้สรุปจากการวจิยัที่เกี่ยวกับความผูกพนัของลูกค้า 
ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม โดยการสงัเคราะหง์านวจิยั ซึง่เป็นกระบวนการวเิคราะหผ์ลการวจิยัจากการรวบรวม
การวจิยัทีศ่กึษาปัญหาการวจิยัเดยีวกนัและเผยแพร่ในฐานขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืในระยะ 14 ปีทีผ่่านมา ทีเ่ริม่เกดิการ
สื่อสารสื่อสงัคมขึน้ เพื่อวเิคราะหก์ารวจิยัอย่างบูรณาการใหเ้กดิสรุปภาพรวมจากการด าเนินการวจิยัอย่างต่อเนื่อง
ใหส้ะทอ้นองคค์วามรูแ้กผู่อ้่านสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทัง้เชงิวชิาการและเชงิปฏบิตัิต่อไปได ้[7]  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษานิยามความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสือ่สงัคมระหว่างปี พ.ศ. 2547  
ถงึ พ.ศ. 2561   

2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมระหว่างปี  
พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2561   
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ผูว้จิยัสบืคน้และทบทวนขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ณ วนัที ่10 มถิุนายน พ.ศ. 2561 จากประชากรอนัไดแ้ก่ 
งานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารบนฐานขอ้มลู EBSCO Business Source Complete ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ความนิยมทางธุ รกิจ  ประกอบด้วยวารสารกว่า  2000 วารสารและเ ป็นวารสารที่ เ ป็น Peer Review  
กว่า 1,200 วารสาร เพื่อตรวจสอบนิยามและการวดัความผูกพนัต่อตราผลติภณัฑ์จากสื่อสงัคม รวมถงึตวัแปรที่
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อตราผลิตภณัฑ์จากสื่อสงัคมในเชงิปริมาณ จากการค้นหาการศกึษาในช่วงเวลาตัง้แต่  
ปี ค.ศ. 2004 หรอื พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นปีทีเ่ริม่ก่อตัง้ Facebook และ YouTube จนถงึ ค.ศ. 2018 หรอื พ.ศ. 2561 
โดยการใชค้ าส าคญั 3 ค าเชื่อมต่อกนัดว้ย AND ไดแ้ก่ 1) Social Media เนื่องจากการวจิยัเน้นการใชส้ื่อสงัคมเป็น
บรบิทส าคญัของการศกึษา และ (AND) 2) Brand Engagement เนื่องจากความผูกพนัต่อตราผลติภณัฑ์เป็นตวั
แปรที่ผู้วจิยัสนใจศกึษา และ (AND)  3) Consumer หรอื (OR) Customer เนื่องจากการวจิยันี้มุ่งเน้นบรบิทการ
สรา้งความผูกพนัต่อตราผลติภณัฑ์ในกลุ่มผูบ้รโิภครายบุคคล มใิช่องค์การธุรกจิ รายการคน้หาตรวจพบเอกสาร 
1127 รายการ ผูว้จิยัทบทวนการคน้หาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒแิบบคู่ขนาน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ของการค้นหา
ไดต้รงกนั 
  เกณฑ์การคัดเลือกการวิจัยที่จะน ามาสังเคราะห์ คณะผู้วิจ ัยด าเนินการคัดเลือกร่วมกัน โดยใช้
คุณลกัษณะ ดงัต่อไปนี้  
 1) เป็นการวจิยัทีเ่ผยแพร่ในวารสารบนฐานขอ้มลู EBSCO Business Source Complete  

2) เป็นการวิจยัเพื่อพฒันานิยามและมาตรวดั หรือ การวิจยัเชิงปริมาณเพื่ อตรวจสอบตวัแปรสาเหตุ 
ทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑก์บัสื่อสงัคมโดยใชก้ารวเิคราะหห์าปัจจยัสาเหตุ 

 คณะผู้วจิยัด าเนินการให้คะแนนและคดัเลอืกผ่านการทบทวนบทคดัย่อ และตดับทความจากนิตยสาร
การค้าออกไป 293 รายการ ให้คงเหลอื 834 รายการ คณะผู้วจิยัตดัทอน 701 รายการที่ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์ 
การวิจยัออก เช่น บทความวชิาการในวารสาร การวิจยัเชงิคุณภาพ หรือ ไม่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิความผูกพนั 
ต่อตราผลติภณัฑก์บัสื่อสงัคม ท าใหค้งเหลอืรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัจ านวน 133 รายการ  
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หลังจากนัน้ คณะผู้วิจ ัยอ่านทบทวนวรรณกรรมฉบับเต็มร่วมกันและให้คะแนนการผ่านตามเกณฑ์
วตัถุประสงคก์ารวจิยั พบว่า มกีารวจิยันิยามและสรา้งมาตรวดัความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑก์บัสื่อสงัคม 
จ านวน 4 รายการ และการวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อตรวจสอบปัจจยัทีม่ตี่อความผูกพนัต่อตราผลติภณัฑ์กบัสื่อสงัคม 
จ านวน 46 รายการ โดยในจ านวนนี้พบว่าเป็นการวจิยัเชงิปริมาณในลกัษณะตวัแปรสาเหตุด้วยการวเิคราะห์
สมการโครงสรา้งและถดถอยพหุคณู จ านวน 18 รายการ ส าหรบัน าไปวเิคราะหผ์ลการศกึษาในครัง้นี้ (ภาพที ่1)  

 
 

 
ภาพท่ี 1 การคดัเลอืกการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ผลการวิจยั 
  ผลการศกึษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบผ่านฐานขอ้มูล EBSCO Business Source พบว่า มี
การศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบันิยามและปัจจยัทีม่ตี่อความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม รวมทัง้สิน้ 50 
รายการ ซึ่งไดแ้สดงถงึรูปแบบการศกึษาความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม โดยสามารถน ามา
ก าหนดนิยามความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม จ านวน 4 รายการ และระบุปัจจยัและตวัชี้วดั
ปัจจยัทีม่ตี่อความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมจากการวจิยัเชงิปรมิาณในลกัษณะตวัแปรสาเหตุ 
จ านวน 18 รายการ ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคดิการสร้างความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภัณฑ์
บนสื่อสงัคม  
 รปูแบบการศึกษาความผกูพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภณัฑบ์นส่ือสงัคม 
 การศกึษาเชงิปรมิาณเกีย่วกบันิยามและปัจจยัทีม่ตี่อความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม
ทัง้สิน้ 50 รายการ มกีารเผยแพร่มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 โดยการศกึษาเกีย่วกบันิยามเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2014 และ 
ค.ศ. 2016 ส าหรบัการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนใหญเ่ผยแพร่ในปี ค.ศ. 2016 เป็นตน้มา (ภาพที ่2)  ส าหรบัวธิกีาร
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วิจยัส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชงิส ารวจออนไลน์ (Online Survey) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) และการวิจยัเชงิ
ทดลอง (Experimental study) (ภาพที ่3)  

 
ภาพท่ี 2 จ านวนการวจิยัในแต่ละปีทีเ่ผยแพร่บนฐานขอ้มลู  

 

 
ภาพท่ี 3 จ านวนการวจิยัแยกตามวธิกีารศกึษา 

 
นิยามตวัแปรความผกูพนัต่อตราผลิตภณัฑใ์นส่ือสงัคม 
ความผูกกนัต่อตราผลติภณัฑ์ในสื่อสงัคม จากการศกึษาที่พบ 4 รายการ ในระหว่างปี ค.ศ. 2014 ถงึ 

ค.ศ. 2016 ไดร้ะบุนิยามความหมาย ดงันี้  
1. Hollebeek et al. (2014) [4] ศึกษาความผูกพันต่อตราผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Customer Brand 

Engagement) หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธ์ทางอารมณ์ เหตุผล และจติวทิยาทีลู่กคา้ปฏสิมัพนัธ์กบัองค์กรธุรกจิ
หรอืตราผลติภณัฑ ์แนวคดิความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑ ์อนัเชื่อว่าเป็นตวัชีว้ดัผลประกอบการของตราผลติภณัฑ์
และองคก์รทีส่ าคญัในยุคสื่อสงัคม อนัจะน าไปสู่ผลก าไรในทีสุ่ด 
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2. Dessar et al. (2016) [8] ศกึษาความผูกพนัของลูกค้า หรอื Customer Engagement ในสื่อสงัคม 
หมายถงึ สภาวะทีผู่บ้รโิภคบุคคลผกูพนักบับางสิง่บางอย่าง อนัเป็นบรบิททีเ่ฉพาะเจาะจง 

3. Schvinski et al. (2016) [9] ศึกษาตัวแปรความผูกพันกับสื่อสังคมของตราผลิตภัณฑ์ หรือ 
Consumer Engagement with Brand Related Social Media Content (CEBSC) หมายถงึ กลุ่มกจิกรรมออนไลน์
ทีเ่กีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นส่วนของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างไปตามปฏสิมัพนัธท์ีม่ตี่อตราผลติภณัฑ ์

4. Karpinska-Karkowiak (2014) [10] ศกึษาตวัแปรความผูกพนัของลูกคา้ Consumer Engagement 
หมายถงึ ตวัชีว้ดัแสดงใหเ้หน็ปฏสิมัพนัธอ์อนไลน์ของผูบ้รโิภคกบัตราผลติภณัฑ ์

โดยการศกึษาทัง้ 4 รายการ ไดร้ะบุองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลติภณัฑบ์น
สื่อสงัคม (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 
ผูเ้ขยีน องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 

Hollebeek et al. (2014)  
 1. ความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑ์

เชงิทศันคต ิ(Cognitive CBE) 
1.1 การไดใ้ช ้(ตราผลติภณัฑ)์ ท าใหค้ดิถงึเรื่องของ (ตราผลติภณัฑ)์ 
1.2 ฉนัครุ่นคดิถงึ (ตราผลติภณัฑ)์ เป็นอย่างมาก ระหว่างใช ้(ตราผลติภณัฑ)์ 
1.3 การใช ้(ตราผลติภณัฑ)์ ท าใหฉ้นัอยากรูเ้รื่องเกีย่วกบั (ตราผลติภณัฑ)์ มาก

ขึน้ 
 2. ความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑ์

เชงิอารมณ์ (Affective CBE) 
2.1 ฉนัรูส้กึเป็นสุขเมื่อไดใ้ช ้(ตราผลติภณัฑ)์ 
2.2 การใช ้(ตราผลติภณัฑ)์ ท าใหฉ้นัมคีวามสุข 
2.3 ฉนัรูส้กึดเีมื่อไดใ้ช ้(ตราผลติภณัฑ)์ 
2.4 ฉนัภูมใิจทีไ่ดใ้ช ้(ตราผลติภณัฑ)์ 

 3. ความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑ์
เชงิพฤตกิรรม (Behavioral 
CBE) 

3.1 ฉนัใชเ้วลากบัการใช ้(ตราผลติภณัฑ)์ มากกว่าอย่างอื่น 
3.2 เมื่อไรกต็ามทีฉ่นัตอ้งใช ้(กลุ่มผลติภณัฑ)์ ฉนัเลอืกใช ้(ตราผลติภณัฑ)์   
3.3 (ตราผลติภณัฑ)์ เป็นตราผลติภณัฑท์ีฉ่นัจะใช ้เมื่อฉนัคดิถงึ (กลุ่ม

ผลติภณัฑ)์ 
Dessar et al. (2016)  
 1. ความกระตอืรอืรน้ 1.1 ฉนัรูส้กึกระตอืรอืรน้เกีย่วกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 

1.2 ฉนัสนใจทุกอย่างเกีย่วกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 
1.3 ฉนัพบว่า(ตราผลติภณัฑ)์ น่าสนใจ 

 2. ความบนัเทงิ 
 

2.1 เมื่อไดต้ดิต่อเกีย่วขอ้ง(ตราผลติภณัฑ)์ ฉนัมคีวามสุข 
2.2 ฉนัเพลดิเพลนิเมื่อปฏสิมัพนัธก์บั(ตราผลติภณัฑ)์ 
2.3 การปฏสิมัพนัธก์บั(ตราผลติภณัฑ)์ ช่วยใหฉ้นัผ่อนคลาย 

 3. ความสนใจ 3.1 ฉนัใชเ้วลาคดิเกีย่วกบั(ตราผลติภณัฑ)์ มาก 
3.2 ฉนัหาเวลาคดิเกีย่วกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 

 4. การดึม่ด ่า 4.1 เมื่อไดต้ดิต่อเกีย่วขอ้งกบั(ตราผลติภณัฑ)์ ฉนัลมืทุกสิง่รอบตวั 
4.2 เวลาผ่านไปรวดเรว็เมื่อฉนัตดิต่อเกีย่วขอ้งกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 
4.3 เมื่อตดิต่อเกีย่วขอ้งกบั(ตราผลติภณัฑ)์ ฉนัลมืตวั 
4.4 เมื่อตดิต่อเกีย่วขอ้งกบั(ตราผลติภณัฑ)์ ฉนัยากจะหยุด 

 5. การแบ่งปัน 5.1 ฉนัแลกเปลีย่นความคดิกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 
5.2 ฉนัแชรเ์รื่องทีน่่าสนใจกบั(ตราผลติภณัฑ)์ 
5.3 ฉนัช่วยเหลอื (ตราผลติภณัฑ)์ 

 6. การเรยีนรู ้ 6.1 ฉนัถามค าถามเกีย่วกบั (ตราผลติภณัฑ)์ 
6.2 ฉนัหาแนวคดิหรอืขอ้มลูเกีย่วกบั (ตราผลติภณัฑ)์ 
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ผูเ้ขยีน องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
6.3 ฉนัขอความช่วยเหลอืจาก (ตราผลติภณัฑ)์ 

 7. การสนับสนุน 7.1 ฉนัช่วยประชาสมัพนัธ์(ตราผลติภณัฑ)์ 
7.2 ฉนัพยายามท าใหค้นอื่นสนใจ(ตราผลติภณัฑ)์ 
7.3 ฉนัปกป้อง(ตราผลติภณัฑ)์ เวลาเกดิปัญหา 
7.4 ฉนัพดูแต่เรื่องดขีอง(ตราผลติภณัฑ)์ 

Schvinski et al. (2016)  
 1. การบรโิภค (Consumption) 1.1 ฉนัอ่านโพสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 

1.2 ฉนัอ่านแฟนเพจทีเ่กีย่วกบัตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 
1.3 ฉนัดูรปูภาพเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
1.4 ฉนัตดิตามบล๊อกเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์

 2. การมอบให ้Contribution) 2.1 ฉนัตดิตามตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 
2.2 ฉนัคอมเมนต์วดีโีอเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
2.3 ฉนัคอมเมนต์โพสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์ 
2.4 ฉนัคอมเมนต์รปูภาพเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์ 
2.5 ฉนัแชรโ์พสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์

 3. การสรา้ง (Creation) 3.1 ฉนักดไลคร์ปูภาพเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
3.2 ฉนักดไลคโ์พสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
3.3 ฉนัโพสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑด์ว้ยตวัเอง 
3.4 ฉนัโพสต์เกีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 
3.5 ฉนัโพสต์รปูภาพเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
3.6 ฉนัเขยีนรวีวิเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์
3.7 ฉนัเขยีนโพสต์ในกลุ่มสนทนา 
3.8 ฉนัโพสต์วดีโีอเกีย่วกบัตราผลติภณัฑ ์

Karpinska-Karkowiak (2014)  
 ตวัชีว้ดัความผกูพนั 

(Engagement Index) 
1.1 การดูเนื้อหาเกีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 
1.2 การเขยีนหรอือ่านเกีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 
1.3 การร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 
1.4 การแนะน าตราผลติภณัฑใ์หแ้ก่เพื่อนหรอืผูต้ดิตามในสื่อสงัคม 
1.5 เวลาทีใ่ชก้บัตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 
1.6 เวลาทีท่ าใหแ้ก่ตราผลติภณัฑใ์นสื่อสงัคม 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อตราผลิตภณัฑใ์นส่ือสงัคม 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครัง้นี้ พบปัจจยัสาเหตุทีส่่งผลต่อความผกูกนัต่อตราผลติภณัฑ์ใน

สื่อสงัคม จากการวจิยัเชงิปรมิาณ 18 รายการ ในระหว่างปี ค.ศ. 2013 – 2018  สามารถแบ่งประเภทกลุ่มตวัแปร
ทีเ่ป็นปัจจยัต่อความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย 4 กลุ่ม (ภาพที ่4) ไดแ้ก่ 

1. ความเกี่ยวข้องระหว่างลูกค้ากับตราผลิตภัณฑ์  ( Involvement)  ที่น า เสนอในรูปตัวแปร 
Customer/Consumer Involvement หรอื Product/Brand Involvement พบใน 6 รายการ [11-16] 

2. การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community) ที่น าเสนอในรูปตัวแปร Community Engagement หรือ 
Brand Community Identification หรือ Entitativity Value หรือ Social Value หรือ C2C Trust พบใน 6 รายการ 
[16], [17-20] 
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3. ความสอดคลอ้งของภาพลกัษณ์ระหว่างลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคกบัตราผลติภณัฑ ์ (Congruence) ไดแ้ก่ 
Self brand Image Congruency หรอื Brand Engagement in Self Concept หรอื Consumer Brand Identification 
พบใน 4 รายการ [16], [21-23] 

4. การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบัตราผลติภณัฑ ์(Interactivity) น าเสนอในรปูตวัแปร Web care หรอื 
Customer Interactivity พบใน 8 รายการ [11, 13, 19], [24-27] ประกอบด้วยรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ย่อย 4 
รปูแบบ ไดแ้ก่ 

4.1 คุณค่าเชงิทศันคต ิ(Perceived information Quality หรอื Utilitarian หรอื Brand Learning 
Value) [19, 25, 27] 

4.2 แรงจงูใจเชงิอารมณ์ (Hedonic Motives หรอื Pleasure หรอื Arousal) [25, 27] 
4.3 การมส่ีวนร่วม (Consumer Participation, Interactivity หรอื Co-creation) [11, 13, 19] 
4.4 ความพงึพอใจต่อการปฏสิมัพนัธโ์ดยรวม (Satisfaction) [26] 

 
อภิปรายผลการวิจยั  

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการวิจยัความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคมเป็นที่สนใจ  
ในกลุ่มนักวจิยัด้านการตลาดและการจดัการธุรกิจ เนื่องจากความแพร่หลายของสื่อสงัคมในยุคการตลาดดจิทิลั  
และธุรกจิสมยัใหม่ และการชีว้ดัความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมถอืเป็นตน้น ้าของความส าเรจ็
ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสงัคมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ผลติภณัฑ์ที่ด ีรวมถึงความไว้วางใจและพงึพอใจ  
ต่อผลิตภัณฑ์ [28-29] ปัจจัยสาเหตุที่ได้จากการวิจัย  ผู้บริหารสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 
ทางการตลาด ในยุคดจิทิลัเพื่อสร้างความผูกพนัของลูกค้าใหแ้ก่องค์กร การสงัเคราะห์งานวจิยัอย่างเป็นระบบ 
ในครัง้นี้ยังสามารถขยายผลการศึกษาไปสู่การยืนยนัองค์ประกอบ และอิทธิพลเชิงสาเหตุของความผูกพนั  
ของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมในมติหิรอืบรบิทยุคดจิทิลัทีม่ขีอบเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้  

จากองค์ความรูใ้นการวจิยันี้ท าใหน้ักการตลาดจดัการสื่อสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราผลติภณัฑ์ โดยมุ่งเน้น       
ในเรื่องต่อไปนี้  การวางเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย การกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับชุมชน             
ความสอดคล้องของภาพลกัษณ์ระหว่างลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคกบัตราผลติภณัฑ์ และการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ทีม่คีุณค่า
ทางภาพลกัษณ์ ทศันคต ิและอารมณ์  ตวัอย่างแบรนด์รถยนตต์อ้งโพสต์เชญิชวนใหลู้กคา้ร่วมแสดงความคดิเหน็  
ทีม่ตี่อโพสต์ภาพกบัรถยนต์ของตน เปิดรบัขอ้เสนอแนะบนสื่อสงัคม และสนับสนุนการจดัตัง้ชมรมคนรกัรถยนต์
ของแบรนด์นัน้เพื่อเปิดให้ลูกค้าพูดคุยปรกึษาปัญหา ติชมการให้บรกิาร เป็นต้น ล้วนแต่เป็นกลยุทธ์บูรณาการ    
ในการสรา้งความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมตามโมเดลการวจิยัครัง้นี้ 

ประโยชน์ของการสงัเคราะห์ในงานวจิยันี้สามารถน าไปต่อยอดการวจิยัต่อไปโดยใชน้ิยามและมาตรวดั
ความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคมหรือยืนยนัปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการสร้างความผูกพัน 
ของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสงัคมในบริบทอื่น เช่น การสร้างความผูกพนัของนักศกึษาในมหาวทิยาลยั  
หรอื การสรา้งความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑส์ถานทีท่่องเทีย่ว เป็นต้น รวมถงึส ารวจปัจจยัเพิม่เตมิอื่นๆ 
ทีส่่งผลต่อความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม   

อย่างไรก็ดี ล่าสุดเริ่มมีการกล่าวถึงความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลิตภณัฑ์ในด้านลบ ซึ่งแสดงออก  
ในรูปแบบการบ่นหรอืการตเิตยีนของลูกคา้บนสื่อสงัคม [30-31] ซึ่งควรท าการวจิยัหรอืสงัเคราะห์การวจิยัต่อไป 
เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดัทีน่ักการตลาดดจิทิลัจ าเป็นตอ้งบรหิารจดัการบนสื่อสงัคมเช่นกนั  
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สรปุผลการวิจยั  
 การศกึษาความผูกพนัของลูกค้าต่อตราผลติภณัฑ์บนสื่อสงัคม โดยการสงัเคราะห์การวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
1,127 รายการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561 พบงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 50 รายการ ในจ านวนนี้เริม่พบ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา งานวจิยัทีศ่กึษานิยามความผูกพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ์
บนสื่อสงัคมและมาตรวดัมจี านวน 4 รายการ และงานวจิยัทีศ่กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ต่อตรา
ผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณในลกัษณะตวัแปรสาเหตุมจี านวน 18 รายการ  การวเิคราะห์
เน้ือหาจากงานวจิยัเหล่านี้ พบว่า นิยามความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคมของ Hollebeek et al. 
(2014) ประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑเ์ชงิทศันคต ิเชงิอารมณ์ และเชงิพฤตกิรรม นิยามของ Dessar 
et al. (2016) ประกอบด้วย ความกระตือรือล้น ความบนัเทงิ ความสนใจ ความดื่มด ่า การแบ่งปัน การเรียนรู้  
การสนับสนุน นิยามของ Schvinski et al. (2016) ประกอบดว้ย การบรโิภค การมอบให ้และการสรา้ง และนิยาม
ของ Karpinska-Karkowiak (2014) ประกอบดว้ยตวัวดั 6 อย่าง  

ความผูกพันของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคม เป็นผลที่เกิดจากตัวแปรต้น  4 กลุ่ม ได้แก่  
1) ความเกี่ยวขอ้งระหว่างลูกคา้กบัตราผลติภณัฑ ์2) การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน 3) ความสอดคล้องของภาพลกัษณ์
ระหว่างลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคกบัตราผลติภณัฑ ์และ 4) การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัตราผลติภณัฑ ์ทีก่่อใหเ้กดิ
ความผูกพันของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคม ดังแสดงในภาพที่ 4 ข้อค้นพบที่แสดงให้เห็นนิยาม 
ความผกูพนัของลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม  

 
ภาพท่ี 4 โมเดลปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อตราผลติภณัฑบ์นสื่อสงัคม 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง  
และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา และครูหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ านวน 152 คน ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.91 วเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี( t-test Independent Samples) และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ 
ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการศกึษาจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อ
พิจารณารายด้านสูงสุด พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมา ได้แก่ ด้านความมีวินัย และด้านความยุติธรรม 
ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 พบว่า เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศกึษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา  
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ในภาพรวมพบว่า  
ไม่มคีวามแตกต่างกนั และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ค าส าคญั: จรยิธรรม  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 
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Abstract 
The purpose of this research were to study and compare the ethics of school administrators under 

the phitsanulok primary educational service area office 2, classified by educational background, position of 
working and work experiences.  The sample group consisted of 152 school administrators and teachers 
who work in human resource department of each schools under the phitsanulok primary educational service 
area office 2. The research determined the sample size by using Krejcie and Morgan table. The reliability 
of the questionnaire was 0. 91.  The data analyzed by mean, standard deviation, t- test Independent 
Samples, ANOVA and analyzed the differences between the pairs by Scheffe’s method. The results showed 
that 1)  the ethics of the school administrators under the phitsanulok primary educational Service Area 
office 2  in the overall was at the highest level, considering the highest aspects was the honesty and the 
next below were discipline and justice. 2) The comparison of the ethics of the school administrators under 
the phitsanulok primary educational Service Area office 2 found that the ethics of the school administrators 
classified by position of working and work experiences was significant difference at statistical level of 05 . 
But when classified by educational background, it was found that the ethics of the school administrators 
under the phitsanulok primary educational service area office 2 were not difference. 
 
Keywords: Ethics, School Adminstrators, Phitsanulok Primary Education Service Area Office 2 
 

บทน า 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา [1] พ.ศ. 2547 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่

2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 หมวด 5 การสรา้ง
เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มาตรา 79 ว่า “ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและมหีน้าที่พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้มคีวามรู้ ทกัษะ เจตคติที่ด ีคุณธรรม จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอนัที่จะท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความกา้วหน้าแก่ราชการ” มาตรา 80 ว่า “ใหม้กีารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความกา้วหน้าแก่ราชการ”  

พระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจรยิธรรม [2] พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรฐานทางจรยิธรรมและประมวล
จรยิธรรม มาตรา 5 ว่า “มาตรฐานทางจรยิธรรม คอื หลกัเกณฑก์ารประพฤตปิฏบิตัอิย่างมคีุณธรรมของเจา้หน้าที่
ของรฐั ซึ่งประกอบดว้ย 1) ยดึมัน่ในสถานบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ และการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 2) ซื่อสตัยสุ์จรติ มจีติส านึกทีด่ ีและรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่ 3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตวั และมจีติสาธารณะ 5) มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ7) ด ารง
ตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ” มาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชเ้ป็นหลกั
ส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ
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เจ้าหน้าที่รฐั เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่รฐัต้องยึดถือส าหรบัปฏิบตัิงาน การตัดสินความถูกผดิ  
การปฏบิตัทิีค่วรกระท าหรอืไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดแีละละเวน้ความชัว่  

ส านักขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา รายงานการด าเนินการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้กระท าผิดวินัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ที่ยุติแล้ว จ าแนกตามลักษณะกรณีความผิด 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า มขีา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานทีก่ระท าความผดิ 501 ราย แบ่งเป็นขา้ราชการคร ู213 ราย ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 190 ราย บุคลากร
ทางการศึกษา 54 ราย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 20 ราย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
16 ราย และผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 8 ราย ทัง้นี้เมื่อจ าแนกตามลกัษณะความผดิ พบว่า สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 183 ราย การเงิน 66 ราย  
พัสดุ 53 ราย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 41 ราย ชู้สาว 34 ราย เรียกรับเงิน 24 ราย ความผิดอาญา 14 ราย  
ละทิ้งหน้าทีร่าชการ 13 ราย อนาจาร 9 ราย ผลงานทางวชิาการ 9 ราย ปลอมเอกสาร 9 ราย ล่วงละเมดิทางเพศ  
8 ราย คดปีกครอง 7 ราย เมาสุรา 6 ราย ทะเลาะววิาท 5 ราย ฉ้อโกง 3 ราย ลงโทษนักเรยีนผดิระเบยีบ 3 ราย  
และท ารา้ยร่างกาย 2 ราย 

ปัจจุบนัพระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจรยิธรรมใหใ้ชเ้ป็นหลกัส าคญัในการจดัท าประมวลจรยิธรรมของ
หน่วยงานของรฐัที่จะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิตนของเจ้าหน้าที่รฐั เกี่ยวกับสภาพคุณงามความด ี
ที่เจ้าหน้าที่รฐัต้องยึดถือส าหรบัปฏิบตัิงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบตัิที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 
ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดแีละละเวน้ความชัว่ แต่ยงัพบการกระท าผดิทางวนิัยของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาตามขา่วสารต่างๆ จากการกระท าผดิทางวนิัยทีน่ าเสนอไปเบือ้งตน้นัน้ เป็นเพยีงปัญหา
เพยีงส่วนหนึ่งของการปฏบิตัขิองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยเฉพาะการกระท าผดิของผูบ้รหิาร
ถานศึกษา ที่พบการกระท าผิดทางวินัยไม่น้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษาใน
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 ผู้วจิยัจงึมุ่งศกึษาจรยิธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 การวิจยัครัง้นี้จะเป็น
ประโยชน์ในการท าให้ทราบภาพรวมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 และได้ขอ้มูลสารสนเทศจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 น าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1) เพื่อศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 2   

2) เพื่อเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากร ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา และครูหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล สงักดัส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 250 คน (ขอ้มูล ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้  (Stratified Random Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น  
จ านวน 152 คน 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา  
 จรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 
ตามแนวคดิของอาคม มากมทีรพัย์ [3] จ านวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเมตตากรุณา ด้านกลัยาณมติร 
ด้านธรรมาภิบาล ด้านความยุติธรรม ด้านความซื่อสตัย์ ด้านการบงัคบัตนเอง ด้านความมเีหตุผล ด้านการเป็น
ผูน้ า ดา้นการปกครอง ดา้นความมวีนิัย และดา้นความรบัผดิชอบ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการศกึษาจรยิธรรมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามจรยิธรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบดว้ย วุฒกิารศกึษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
 ตอนที่ 2 สอบถามจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ความเมตตากรุณา 2. ดา้นกลัยาณมติร 3. ดา้นธรรมาภบิาล 4. ดา้นความยุตธิรรม 5. ดา้นความซื่อสตัย์ 6. ดา้น
การบังคับตนเอง 7. ด้านความมีเหตุผล 8. ด้านการเป็นผู้น า 9. ด้านการปกครอง 10. ด้านความมีวินัย  
และ 11. ดา้นความรบัผดิชอบ รวม 75 ขอ้ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
            2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 
            3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
            4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
            5. น าเสนอแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแล้ว จากนัน้น าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และการใชส้ านวนภาษา โดยพจิารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์
เฉพาะและขอ้ค าถาม  
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            6. หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลอืกขอ้ที่
มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 
            7. ปรบัปรุงประเด็นค าถามตามค าแนะน าที่ผูเ้ชีย่วชาญได้ตรวจสอบและน าเสนอใหป้รบัปรุง เพื่อใหไ้ด้
แบบสอบถามทีม่คีุณภาพและเหมาะสมกบัการวจิยั 
            8. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตรวจสอบเป็นครัง้สุดทา้ยแล้ว
น าไปทดลองใช ้(Try-Out) เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ในสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 3 ใน ปีการศกึษา 2562 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี้ ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.91 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร ถงึผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา พษิณุโลก เขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าหนังสอืขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

2. ผู้วิจยัส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครูหวัหน้าฝ่าย
บรหิารงานบุคคล สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พษิณุโลก เขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอ
ความร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลู โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

3. เป้าหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 152 ฉบบั ได้รบักลบัคนืมา จ านวน 132 ฉบบั คดิเป็น 
รอ้ยละ 86.84 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ 
2. ขอ้มูลเกี่ยวกบัจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

พษิณุโลก เขต 2 วเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

พษิณุโลก เขต 2 วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
      3.1 เปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง วเิคราะหด์ว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test Independent Samples) 
                3.2 เปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พิษณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว            
(One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวธิีการของ เชฟเฟ่  (Scheffe’s 
Method) 
                3.3 เปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พิษณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
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ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัครัง้นี้สรุปผลไดด้งันี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91  

และสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.09  
ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.21  

และครหูวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.79 
ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี  

จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 14.39 ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 15.15  
และประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.45 
 2. ผลการศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ผลการศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พษิณุโลก เขต 2 น าเสนอผลการประเมนิ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 

ขอ้ จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา X̅  S.D. ระดบั 

1 ดา้นความเมตตากรุณา 4.56 0.42 มากทีสุ่ด 

2 ดา้นกลัยาณมติร 4.55 0.41 มากทีสุ่ด 

3 ดา้นธรรมาภบิาล 4.59 0.45 มากทีสุ่ด 

4 ดา้นความยตุธิรรม 4.66 0.43 มากทีสุ่ด 

5 ดา้นความซื่อสตัย ์ 4.69 0.39 มากทีสุ่ด 

6 ดา้นการบงัคบัตนเอง 4.65 0.44 มากทีสุ่ด 

7 ดา้นความมเีหตุผล 4.53 0.47 มากทีสุ่ด 

8 ดา้นการเป็นผูน้ า 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 

9 ดา้นการปกครอง 4.48 0.46 มาก 

10 ดา้นความมวีนิัย 4.67 0.45 มากทีสุ่ด 

11 ดา้นความรบัผดิชอบ 4.62 0.48 มากทีสุ่ด 

 รวม 4.59 0.39 มากท่ีสุด 
  

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.59) และเมื่อพิจารณาจริยธรรมของ
ผู้บรหิารสถานศกึษารายดา้นสูงสุด พบว่า ด้านความซื่อสตัย์ (X̅ = 4.69) รองลงมา ด้านความมวีนิัย (X̅ = 4.67) 
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และดา้นความยุตธิรรม (X̅ = 4.66) ตามล าดบั และจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัต ่าทีสุ่ด คอื ดา้นการ
ปกครอง (X̅ = 4.48) 
 3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
     3.1 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง น าเสนอผลการประเมนิ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง   

ขอ้ จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูอ้ านวยการ
สถานศกึษา 
(n = 61) 

ครหูวัหน้าฝ่าย
บรหิารงาน
บุคคล 

  (n = 71) 
t - test P 

X   S.D. X   S.D. 
1 ดา้นความเมตตากรุณา 4.63 0.36 4.50 0.46 1.90 0.06 

2 ดา้นกลัยาณมติร 4.64 0.34 4.47 0.45 2.51 * 0.01 

3 ดา้นธรรมาภบิาล 4.71 0.35 4.49 0.50 2.98 * 0.00 

4 ดา้นความยตุธิรรม 4.72 0.37 4.60 0.48 1.71 0.09 

5 ดา้นความซื่อสตัย ์ 4.78 0.34 4.62 0.43 2.37 * 0.02 

6 ดา้นการบงัคบัตนเอง 4.75 0.37 4.56 0.48 2.54 * 0.01 

7 ดา้นความมเีหตุผล 4.61 0.41 4.46 0.51 1.87 0.06 

8 ดา้นการเป็นผูน้ า 4.59 0.45 4.42 0.55 1.95 0.05 

9 ดา้นการปกครอง 4.53 0.40 4.44 0.50 1.17 0.24 

10 ดา้นความมวีนิัย 4.68 0.43 4.67 0.47 0.14 0.89 

11 ดา้นความรบัผดิชอบ 4.68 0.43 4.56 0.51 1.36 0.18 

 รวม 4.67 0.33 4.52 0.43 2.33 * 0.02 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  

  
  จากตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลัยาณมติร ด้านธรรมาภิบาล ด้านความซื่อสตัย์ และด้านการ
บงัคบัตนเอง แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3.2 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา น าเสนอผลการประเมนิ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา   

ขอ้ จรยิธรรม 
ปรญิญาตร ี
(n=54) 

สงูกว่าปรญิญาตร ี
(n=78) t - test P 

X  S.D. X   S.D. 
1 ดา้นความเมตตากรุณา  4.52 0.42 4.59 0.43 0.97 0.33 

2 ดา้นกลัยาณมติร  4.52 0.41 4.57 0.41 0.63 0.53 

3 ดา้นธรรมาภบิาล  4.56 0.42 4.61 0.47 0.63 0.53 

4 ดา้นความยตุธิรรม  4.64 0.45 4.66 0.43 0.26 0.80 

5 ดา้นความซื่อสตัย ์ 4.67 0.39 4.70 0.40 0.45 0.66 

6 ดา้นการบงัคบัตนเอง  4.58 0.45 4.69 0.43 1.37 0.17 

7 ดา้นความมเีหตุผล  4.48 0.50 4.56 0.45 1.03 0.30 

8 ดา้นการเป็นผูน้ า  4.48 0.51 4.52 0.52 0.47 0.64 

9 ดา้นการปกครอง  4.51 0.48 4.46 0.44 0.55 0.58 

10 ดา้นความมวีนิัย  4.70 0.46 4.65 0.44 0.55 0.58 

11 ดา้นความรบัผดิชอบ  4.58 0.52 4.64 0.45 0.74 0.46 

 รวม 4.56 0.39 4.61 0.39 0.68 0.50 
* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    

 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกนั  
3.3 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน น าเสนอผลการประเมนิ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน   

ขอ้ 
จรยิธรรมของ
ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 

น้อยกว่า 5 ปี 
(n = 19) 

5-10 ปี 
(n = 20) 

มากกว่า 10 ปี 
(n = 93) F - 

test 
P 

เปรยีบเทยีบ
รายคู่ 

X  S.D. X   S.D. X   S.D. 
1 ดา้นความ

เมตตากรุณา  
4.43 0.38 4.40 0.57 4.62 0.38 3.46 0.03 - 

2 ดา้น
กลัยาณมติร  

4.36 0.47 4.45 0.49 4.61 0.37 3.68 * 0.03 (1 < 3) 

3 ดา้นธรรมาภิ
บาล  

4.37 0.53 4.49 0.59 4.66 0.39 3.89 * 0.02 (1 < 3) 

4 ดา้นความ
ยุตธิรรม  

4.61 0.55 4.56 0.50 4.69 0.39 0.84 0.44 - 

5 ดา้นความ
ซื่อสตัย ์ 

4.50 0.45 4.64 0.45 4.74 0.36 3.41 * 0.04 (1 < 3) 

6 ดา้นการบงัคบั
ตนเอง  

4.45 0.54 4.58 0.49 4.70 0.39 3.08 * 0.05 (1 < 3) 

7 ดา้นความมี
เหตุผล  

4.37 0.50 4.54 0.54 4.56 0.44 1.32 0.27 - 

8 ดา้นการเป็น
ผูน้ า  

4.37 0.56 4.40 0.61 4.55 0.47 1.49 0.23 - 

9 ดา้นการ
ปกครอง  

4.46 0.39 4.37 0.57 4.51 0.44 0.83 0.44 - 

10 ดา้นความมี
วนิัย  

4.60 0.49 4.47 0.53 4.73 0.41 3.27 * 0.04 (2 < 3) 

11 ดา้นความ
รบัผดิชอบ  

4.49 0.45 4.50 0.61 4.67 0.45 1.84 0.16 - 

 รวม 4.44 0.43 4.49 0.49 4.64 0.35 2.94 0.06 - 

* มนีัยส าคญัทาสถติทิีร่ะดบั .05 
  
  ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกัลยาณมิตร ด้านธรรมาภิบาล ด้านความซื่อสตัย์  
ดา้นการบงัคบัตนเอง และดา้นความมวีนิัย แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ผลการศกึษาจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 พบว่า จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้านความซื่อสตัย์ ทัง้นี้เนื่องจาก ในการบรหิารงานของ
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ผู้บรหิารสถานศกึษาตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการนัน้จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่ส าคญันัน้คอื
การทีผู่บ้รหิารสถานศกึษามคีวามซื่อสตัย์ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยต้องค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีความซื่อสัตย์ในการจัดสรรงบประมาณซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการน ามาจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  
หากผู้บรหิารสถานศกึษาขาดคุณธรรมในดา้นนี้จะท าใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาบกพร่องและเป็นสาเหตุหลกัให้
เกดิความเสยีหายแก่ระบบราชการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางในการปฏบิตัตินตาม พระราชบญัญตัมิาตรฐานทาง
จริยธรรม [2] ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์การประพฤติปฏิบตัิอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งประกอบด้วย  
ยดึมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ซื่อสตัยสุ์จรติ มจีติส านึกทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ลา้ตดัสนิใจและกระท า
ในสิง่ที่ถูกต้องชอบธรรม คดิถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั และมจีติสาธารณะ มุ่งผลสมัฤทธิ  ์
ของงาน ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิและด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษาภาพลกัษณ์ของ
ทางราชการ และยงัสอดคล้องกบัจรรยา โต๊ะตาเหยะ [4] พบว่า คุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนาอสิลามในจงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ดา้นความซื่อสตัย ์ 

2. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้
เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาและครูนัน้มกีารปฏิบตัิหน้าที่แตกต่างกัน มีวิธีการในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  
โดยผู้บริหารนัน้มีหน้าที่ในการวางแผน ก ากับดูลการปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
หน่วยงานตน้สงักดัในขณะทีค่รมูหีน้าทีน่ าเอานโยบายไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบั
ชนิาพฒัน์ งามพพิฒัน์พงษ์ [5] ทีไ่ดศ้กึษาคุณลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชพีในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตาม
วุฒกิารศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครมูวีุฒกิารศกึษาต่างกนัมกีารประพฤตปิฏบิตัแิตกต่างกนัแสดงใหเ้หน็ว่าระดบัจรยิธรรมไม่สามารถจ าแนกได้
ด้วยวุฒิการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาธวรรย์ อิงแอบ [6] ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาตามทศันะของครูในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 พบว่า พฤติกรรมดา้น
คุณธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นจรงิตามทศันะของครูทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนัในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ทัง้นี้ เนื่ องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานที่มีช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์ 5-10 ปี และประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี จึงส่งผลให้ความคดิ 
และการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยา โต๊ะตาเหยะ [4] พบว่า คุณธรรม จรยิธรรม
ของผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันครศรธีรรมราชตามความคดิเห็นของครูจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบั
นุชนารถ เกษมรตัน์ [7] พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป  
มจีรยิธรรมในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สรปุผลการวิจยั 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

           1. ผลการศึกษาจริยธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
พษิณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ดา้นความซื่อสตัย์ ดา้นความมวีนิัย ดา้นความยุตธิรรม 
ดา้นการบงัคบัตนเอง ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นธรรมาภบิาล ดา้นความเมตตากรุณา ดา้นกลัยาณมติร ดา้นความ
มเีหตุผล และด้านการเป็นผู้น า ตามล าดบั และจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก คอื ด้านการ
ปกครอง   
            2. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 สรุปผลไดด้งันี้ 
                2.1 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
                2.2 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
                2.3 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั .05 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

ผลการวิจยั พบว่าจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ย (X ) ต ่าสุด ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรปฏบิตังิานโดยการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีเป็นกนัเอง ใกลช้ดิและใส่ใจผูร้่วมงานจนผูร้่วมงาน
ใหก้ารยอมรบัในการปกครองของผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูร้่วมงานกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในการปฏบิตังิาน
ร่วมกนั                    
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเรื่อง การออกแบบผลติภณัฑ์ที่ระลกึ เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร์ ถือเป็น 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง 
การท่องเทีย่วทีน่่าสนใจบรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร วธิกีารศกึษา ผูว้จิยั
ได้ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้อง  
การลงพื้นที่สังเกตการณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวทัง้จากชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจติรกรรม จากแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรตันโกสนิทร์ จากนัน้น าขอ้มูลที่ได้มาท าการศึกษา  
และวเิคราะหผ์ลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 อตัลกัษณ์ทีเ่กีย่วกบัเกาะรตันโกสนิทร ์3 ดา้นคอื วงั วดั  
วถิชีวีติชุมชน ทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัผ่านแม่น ้าเจา้พระยา เรื่องราวประวตัศิาสตร ์มาวเิคราะหห์าอตัลกัษณ์ 
โดยเชื่อมโยงแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ออกแบบ และพัฒนาลวดลายไลฟ์สไตล์ที่ระลึก                                    
3 คอลเลคชัน่ทีผ่ลติจากผา้ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั วงั วดั และวถิชีวีติชุมชน ประกอบดว้ย ผา้พนัคอ  
 
ค าส าคญั: เกาะรตันโกสนิทร ์ กรุงเทพมหานคร  การท่องเทีย่ว  ผลติภณัฑท์ีร่ะลกึ 
 

Abstract 
Souvenir Product Design for Promote Tourism Around Kho Rattanakosin is qualitative research 

to study information about the interesting tourist trails around Rattanakosin Island, which is the center of 
Bangkok. The researchers study the historical document sectors and ask experts about their respective 
professionals. The observation of the tourism behavior for both Thai and foreigners, combining architectural 
sculptures and painting from the tourist attractions around Rattanakosin Island, then takes the information 
to studied and analyzed. 

The research results are divided into two parts: Part 1, the information on Rattanakosin Island's 
three aspects is to measure the lifestyle of a community with a linked relationship through the Chao Phraya 
River. Historical stories analyze the identity by linking the concepts and relevant theories. Part 2 design  
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and development of the three-style lifestyle of a gift produced by the fabric that is aligned with the palace 
and the lifestyle of the community consists of scar. 
 
Keywords: Rattanakosin Island, Bangkok, Tourism, Souvenir Products 
 
บทน า 

เกาะรตันโกสนิทร ์เป็นค าเรยีกพืน้ทีข่องกรุงรตันโกสนิทร์ ทีเ่ป็นพืน้ทีม่รดกทางประวตัศิาสตรม์วีฒันธรรม
อนัทรงคุณค่าและมคีวามส าคญัอย่างมากแก่ประเทศไทย ในการก่อตัง้กรุงรตันโกสนิทรจ์ะสะทอ้นถงึการตัง้ถิน่ฐาน 
และวถิีชวีติความเป็นอยู่มาตัง้แต่สมยัโบราณ พื้นที่หลกัของกรุงรตันโกสนิทร์ เป็นที่ตัง้ของพระบรมมหาราชวงั 
พระอารามหลวง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และชุมชนย่านที่พกัอาศยั ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้
เห็นถึงความเจรญิรุ่งเรืองของกรุงรตันโกสินทร์ได้อย่างดี จากอดีตจนถึงปัจจุบนัสถานที่ต่าง ๆ เหล่านัน้ยงัคง
หลงเหลอืมาโดยถูกอนุรกัษ์ไว้ ท าใหพ้ืน้ทีใ่นกรุงรตันโกสนิทร์ เตม็ไปดว้ยจุดสนใจส าหรบันักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่ม
ชมความงาม และเรียนรู้ประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ กรุงรัตนโกสินทร์ชัน้ใน  
และกรุงรตันโกสนิทร์ชัน้นอก พื้นที่กรุงรตันโกสนิทร์ชัน้ในนัน้เป็นศูนย์รวมของพระบรมมหาราชวงั และสถานที่
ราชการต่าง ๆ ซึ่งเรยีกไดว้่าเป็นจุดศูนย์กลางความเจรญิในยุคนัน้ และพืน้ทีก่รุงรตันโกสนิทร์ชัน้นอกเป็นส่วนที่ 
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของข้าราชบริพารที่อาศยัอยู่บริเวณนอก ซึ่งพบได้จากย่านที่พกัอาศยัเก่า อาคารเก่า 
ที่หลงเหลืออยู่ และศาสนสถานที่เป็นที่สักการะของผู้คนมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้กรุงรตันโกสินทร์ยังมี
เส้นทางสญัจรเก่าหลงเหลอือยู่นัน้คอื ระบบคลอง ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบนัจะไม่ได้ใชง้านแล้วแต่ก็สะทอ้นถงึวถิชีวีติ    
รมิคลองในสมยัก่อนได้ [1] จุดก าเนิดกรุงเทพมหานครเริม่ต้นที่เกาะรตันโกสินทร์ เป็นเวลา 200 กว่าปีมาแล้ว 
ถงึแมว้่าในปัจจุบนับางกอกจะเตบิโตและไดข้ยายพืน้ทีอ่อกไปนอกเกาะรตันโกสนิทร ์แต่พืน้ทีเ่มอืงเก่าแห่งนี้ยงัคง
อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของประวตัศิาสตร์ทีผ่สานไปกบัความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา [2] เนื่องจากประเทศไทย 
มวีฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีทีม่มีาอย่างชา้นาน นอกจากนี้ยงัมกีารผสมผสาน
วัฒนธรรมทัง้จากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ สามารถเห็นได ้
อย่างชดัเจน ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย สามารถท ารายได้มากกว่า 57,000 ล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ 
สูงสุดเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย ท าให้ประเทศไทยสามารถท ารายได้ก้าวเข้าสู่อันดบัที่  4 ของโลก ตามรายงาน 
การเกบ็ตวัเลขเมื่อปี 2560 จากส านักขา่วบลูมเบริก์ [3] และกรุงเทพฯ กย็งัคงตดิเป็นอนัดบั 1 เมอืงทีเ่ป็นจุดหมาย
ปลายทางของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดในปี  2018 จากผลส ารวจของ MasterCard Global 
Destination Cities Index, GDCI 2018 ทีร่ะบุว่า กรุงเทพฯ คอื เมอืงสุดยอดจุดหมายปลายทางอนัดบัหนึ่งของโลก
ทีน่ักท่องเทีย่วต้องการมาเยอืน และพกัแรมมากทีสุ่ด ถอืเป็นการครองอนัดบั 1 เป็นครัง้ที่ 5 ในรอบ 6 ปี โดยนับ
จากปี 2555 และครองอนัดบั 1 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าพกัแรมมจี านวน
สงูถงึกว่า 20 ลา้นคน [4] และกค็งจะปฏเิสธไม่ไดว้่าบรเิวณทีน่ักท่องเทีย่วต่างพากนัไปยมืเยอืนเป็นจ านวนมากนัน้
กค็อื บรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์นัน่เอง จากขอ้มูลดา้นการท่องเทีย่วทีก่ล่าวไว้ ท าใหไ้ดท้ราบว่า กรุงเทพฯ ถอืเป็น
เมอืงทีม่คีวามเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม และศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญักบัคนไทยมาอย่างช้านาน 
อีกทัง้ยงัมตี้นทุนทางวฒันธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยงัเป็นมหานครที่ได้รบัการถ่ายทอดมรดก
วฒันธรรมของยุคสมยัต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะสุโขทยั อยุธยา ธนบุร ีจนกระทัง่เป็นกรุงรตันโกสนิทร์ ทีท่รงคุณค่า
และถูกถ่ายทอดเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ สถานที่ท่องเทีย่ว ระบบความคดิ ความเชื่อ ด้านภาษา และวถิชีวีติ  
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเยือนในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย            
จงึเป็นตวัแทนทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะช่วยในการส่งเสรมิภาพลักษณ์ทีด่งีามของคนในชาต ิอกีทัง้ประเทศไทยยงัมี
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ความได้เปรยีบในด้านของภูมศิาสตร์ที่ตัง้เป็นศูนย์กลางของประเทศในประชาคมอาเซียน ตลอดจนอตัลกัษณ์  
และวถิีชวีติจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ [5] ซึ่งสิง่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตอกย ้าภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์อนัดงีามของไทยใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

ปัจจุบนัธุรกิจการท่องเที่ยวได้พฒันามาไกลจนเกิดเป็นกลไกลที่มคีวามเชื่อมโยงกนัทัง้ทางด้านสินคา้ 
และบริการ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนัน้  มีองค์ประกอบบางส่วนที่ยังคงมี 
การเติบโตของธุรกิจที่ไม่ได้รวดเร็วเทยีบเท่ากบัองค์ประกอบอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งธุรกิจนี้ก็คอื การผลติ
สนิคา้ทีร่ะลกึเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ดงันัน้การท าการศกึษาคน้ควา้ และพฒันาผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึนัน้ถอืเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ก่อให้เกิดการสนับสนุน และส่งเสริมในแง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีความเชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดการเติบโตของรายได้เพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้แล้วก็ยงัส่งผลให้เกิดการสร้าง 
อตัลกัษณ์ในการผลติสนิคา้ และบรกิารใหแ้ก่นักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยีย่มเยอืนประเทศไทยอกีดว้ย จากขอ้มลูขา้งตน้
ที่ได้มกีารกล่าวถงึธุรกจิการผลติสนิค้าของทีร่ะลกึนัน้ เกิดจากประโยคทีว่่า ความทรงจ าดี ๆ มกัเกิดขึ้นระหว่าง
การเดนิทางอยู่เสมอ ดงันัน้แลว้การไดค้น้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ รูจ้กัผูค้นใหม่ ๆ ไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารทีแ่ปลก
ใหม ่หรอืไดล้องท าในสิง่ทีต่นเองไม่คุน้เคย สิง่เหล่านี้ลว้นช่วยเตมิเตม็พลงัในการใชช้วีติ ยิง่ไปกว่านัน้หากสถานที่
ท่องเทีย่ว มสีิง่ของทีส่ามารถน ากลบัไปได้ กค็งมกีลุ่มนักท่องเทีย่วเป็นจ านวนไม่น้อยทีเ่ลอืกจะน าสิง่ของทีร่ะลกึ
เหล่านัน้กลบัไป เพื่อหวนระลกึถงึประสบการณ์ และความทรงจ าด ีๆ ทีผ่่านมานัน้เอง [6] จากขอ้มลูขา้งตน้นัน้เหน็
ไดช้ดัว่า ทศิทางของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในปัจจุบนัประเทศไทย มแีนวโน้มการเตบิโตขึน้ไปในทศิทางทีด่ี 
เนื่องด้วยประเทศไทยมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณี การด ารงวถิีชวีติ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน  
จงึเป็นสาเหตุใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ต่างกใ็หค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน อกีทัง้ยงัมสีิง่
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บันักท่องเทีย่วในทุกระดบัชัน้ ท าใหป้ระเทศไทยไดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัต้น ๆ 
ของโลก และถ้าหากว่าความทรงจ าเหล่านี้สามารถน ามาอยู่ในรูปแบบของที่ระลึก  ที่สามารถซื้อกลบัไปเพื่อ 
หวนร าลกึ หรอืน าไปเป็นของฝากเพื่อบอกต่อก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ที่สามารถ 
สรา้งมูลค่า และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเกดิการกระจายรายไดภ้ายในประเทศไดม้ากยิง่ขึน้  จากขอ้มูล 
ทีก่ล่าวมาทัง้หมด ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจอย่างมากทีจ่ะท าการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึ เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร ์ทีแ่สดงออกถงึภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนนัน้เอง 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อท าการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัเสน้ทางการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์ 
2. เพื่อท าการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑท์ีร่ะลกึ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวจิยัเรื่อง การออกแบบผลติภณัฑ์ที่ระลกึ เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร์ ถือเป็น

งานวจิยังานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ท าการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ เกีย่วกบัเกาะรตันโกสนิทร์ผ่านแม่น ้าเจา้พระยา โดยท าการรวบรวมขอ้มลู

ภาคเอกสาร ทัง้ทางดา้นประวตัศิาสตร์ วรรณกรรม รวมไปถงึการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในดา้นต่าง ๆ  
2. ท าการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัเสน้ทางการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์  โดยไดท้ าการ

ก าหนดขอบเขตทางด้านการศกึษาออกเป็น 3 ด้านคอื วงั วดั วถิีชวีติชุมชน ที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงซึ่งกัน  
ผ่านทางเรื่องราวของประวตัิศาสตร์ ผู้วิจยัได้ท าการเริ่มต้นศึกษาจากบริเวณเกาะรตันโกสินทร์ชัน้ใน ซึ่งเป็น
สถานทีต่น้ก าเนิดของเกาะรตันโกสนิทร ์อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีใ่กลพ้ระบรมมหาราชวงั  
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3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวบ และคัดเลือกสถานที่มาท าการวิเคราะห์หาอัตลัษณ์ เพื่อที ่
จะน าผลการวเิคราะหม์าท าการออกแบบพฒันา และตคีวามใหอ้ยู่ในรปูแบบของผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ 

4. ท าการศึกษาผ่านเอกสาร บทความเรื่องที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับการส ารวจพฤติกรรม เพื่อน ามาใช ้
ในการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย  

5. ท าการศึกษาข้อมูลการสร้างตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน 
การออกแบบ ดว้ยการน าเอาอตัลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่วมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ 

6. ท าการสร้างข้อก าหนดของประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  ด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
พฤตกิรรม มาท าการสรา้งขอ้ก าหนดใหก้บัผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ 

7. ท าการออกแบบพฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก โดยการต่อยอดการออกแบบเรขศลิป์ 
สู่การออกแบบภาพลกัษณ์ ที่ส่งเสรมิคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่มูลค่าเชงิพาณิชย์ตามแนวคดิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ มปีฏิสมัพนัธ์กบัความทรงจ า โดยที่ขนาดของที่ระลกึจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไป และสามารถขนส่งได้
สะดวก ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีร่ะลกึประเภท ผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตล ์3 คอลเลคชัน่ จากผา้ 

8. การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
9. จดัท ารปูแบบเพื่อเผยแพร่ โดยกระบวนการทัง้หมดมรีายละเอยีดดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
                    ภาพท่ี 1 กระบวนการวจิยั 

 
ผลการวิจยั 

จากการศึกษาประวตัิศาสตร์ไทยสมยัยุครตันโกสินทร์นัน้ ได้มกีารแบ่งสมยัของยุครตันโกสินทร์ออกเป็น              
3 ยุค อนัไดแ้ก่ ยุครตันโกสนิทร์ตอนต้น ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่1 (พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) จนถงึสมยั
รชักาลที ่3 (พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั) ปี พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394 สมยัรตันโกสนิทร์ตอนกลาง ตัง้แต่สมยั
รัชกาลที่  4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  จนถึงยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
จาก               ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช มาเป็นระบอบประชาธปิไตยในปี พ.ศ. 2475 และยุคทีส่าม ยุคของประเทศ
ไทยในระบอบประชาธปิไตย ตัง้แต่สมยัหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาจนถึงสมยัปัจจุบนั คอืสมยัรชักาลที่ 10                  
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ์ บดนิทรเทพยวรางกูร) โดยสาเหตุของการแบ่งยุคสมยันัน้มาจากเหตุการณ์  
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และเรื่องราวทีแ่ตกต่างกนัตามการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นของการปกครอง สงัคม เศรษฐกจิ รวมไปถงึการเปลี่ยนแปลง
ในดา้นอื่น ๆ โดยพระมหากษตัย์ในสามสมยัแรก ไดถ้อืนโยบายร่วมกนัทีจ่ะสรา้งบ้านสรา้งเมอืงใหม่ใหม้คีวามใหญ่โต 
สง่างามเทยีบเท่าสมยักรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้ท าการสร้างพระบรมมหาราชวงั และวดัวาอารามต่าง ๆ ขึ้นโดยสถานที ่
บางแห่งไดม้กีารน าชื่อสถานทีใ่นสมยัอยุธยามาตัง้เป็นชื่อสถานที ่เช่น ภูเขาทอง ซึง่ตัง้อยู่ทีว่ดัสระเกศ หรอืการน าแบบ
แปลนต่าง ๆ ของสมยัอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างเป็นสถานที่ของกรุงรตันโกสนิทร์ สิง่เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า  
ไทยได้กลบัมาตัง้ตัวเป็นอิสระที่มีก าลงัมากพอที่จะสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ให้เทียบเท่ากับกรุงศรีอยุธยาอีกครัง้ 
นอกจากนี้ยังมีการโยกย้ายฐานทัพที่ตัง้ของเมืองหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์  จากถิ่นฐานเดิมในสมัยกรุงธนบุรี 
ทีม่รีูปแบบของอาณาเขตเมอืงขนาบขา้งไปกบัแม่น ้าเจ้าพระยา หรอืทีเ่รยีกกนัว่า เมอืงอกแตก ซึ่งในหลวงรชักาลที ่1       
ทรงเลง็เหน็ว่ารูปแบบของอาณาเขตเมอืงในสมยักรุงธนบุรนีัน้มรีูปแบบในการตัง้รบัศกึสงครามทีไ่ม่ดนีัก ดงันัน้ในการ
สรา้งเมอืงขึน้มาใหม่ที่สามารถรองรบัการท าศกึสงครามในภายภาคหน้าได้ พระองค์จงึทรงด ารใิหท้ าการสร้างถิ่นฐาน
การตัง้เมืองหลวงมาไว้ในฝัง่เดียวกันทัง้หมด โดยมีน ้าล้อมรอบเป็นคูเมือง ถือได้ว่าเป็นชยัภูมิที่มีการตัง้รบัขา้ศกึ       
ได้ดกีว่าและมอีาณาบริเวณที่กว้างขวางกว่าถิ่นฐานเดมิในสมยักรุงธนบุรี อีกทัง้ยงัสามารถที่จะขยายอาณาบริเวณ
เพิ่มเติมได้ในอนาคตอีกด้วย [7] เมื่อทรงย้ายถิ่นที่ตัง้มายังถิ่นฐานใหม่แล้วพระองค์ทรงด าริใหม่สร้างพระบรม 
มหาราชวงัขึน้ พรอ้มทัง้ท ากาบูรณปฏิสงัขรณ์วดัเดมิทีม่กีารสร้างขึ้นตัง้แต่สมยัอยุธยา และท าการสร้างวดัขึ้นมาใหม่ 
เพราะทรงประกาศถึงความตัง้ใจที่จะอุปถมัภ์ พร้อมทัง้ยกพระพุทธศาสนาให้มคีวามส าคญัจงึเป็นเหตุอนัก่อให้เกิด 
วดัต่าง ๆ ขึน้มามากมาย อกีทัง้ยงัเป็นอกีสถานทีท่ีย่ดึเหนี่ยวจติใจใหแ้ก่คนในชาตบิา้นเมอืงอกีดว้ย นอกจากวดัยงัถอื
ไดว้่าเป็นแหล่งก าเนิดของชุมชน และสงัคมต่าง ๆ ขึน้อกีดว้ย การตัง้ถิน่ฐานของกรุงรตันโกสนิทร์ตดิกบับรเิวณแม่น ้า
เจา้พระยาการไปมาหาสู่กบันัน้นิยมไปทางน ้าเป็นหลกั ท าใหเ้กดิการคา้ขาย ผ่านการคา้แบบส าเภาจนีเกดิขึน้ ซึง่การคา้
ขายกนันี้เป็นผลทีถู่กส่งต่อมาจากสงัคมสมยัอยุธยาดว้ยเช่นกนั จงึไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดสถาปัตยกรรมในวดับางแห่ง
ถึงได้มรีูปแบบของการผสมผสานเป็นแบบไทย และจนี คงเป็นเพราะเราได้รบัการถ่ายทอดวฒันธรรมจนีผ่านมาทาง
รูปแบบของการค้าขายนัน้เอง นอกจากการค้าขายแล้ว ในสมยัรชักาลที่ 3 วฒันธรรมตะวนัตกก็ได้มีการแพร่หลาย 
ในประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเขา้มาเผยแผ่ศาสนาของมชิชนันาร ีจงึท าใหอ้ทิธพิลของชาติตะวนัตกนัน้มปีรากฏ 
อยู่ในผลงานของศลิปะไทยดว้ยเทยีบเท่ากบัจนี ทัง้ในดา้นจติรกรรม ศลิปกรรม ประตมิากรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรม 
ทัง้นี้สถานทีข่อง ตกึ วดั วงั บ้าน เกาะรตันโกสนิทร์ในสมยันัน้จงึมรีูปแบบตะวนัตกทัง้หลายผสมผสานอยู่ด้วย แมว้่า
เวลาจะผ่านไปนาน แต่กลิ่นอายของสถาปัตยกรรมตะวันตกก็ยังคงไม่เลือนหายไปไหน แต่ยังฝากไว้กับรูปทรง  
ซุม้ประตูเดมิ ลวดลายของขอบหน้าต่าง หวัเสาโรมนั และหลงัค่าทรงต่าง ๆ ใหเ้ราเหน็ในปัจจุบนั  

นอกจากการศกึษาทางด้านวรรณกรรม และประวตัิศาสตร์แล้ว ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาบทความ และวจิยัที่ม ี
การส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรื่อง แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเกาะรตันโกสนิทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยภายในวจิยันี้ 
ได้ระบุขอบเขตของการวิจยัเกี่ยวกับเกาะรตันโกสินทร์ไว้ว่า แหล่งท่องเที่ยวในเกาะรตันโกสินทร์ ประกอบไปด้วย  
แหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม วดัส าคญัในเกาะรตันโกสนิทร์ ทวิทศัน์ทางธรรมชาติเลยีบแม่น ้าเจ้าพระยา การนัง่เรือ 
ขา้มฟาก และการล่องเรอืงเลยีบแม่น ้าเจ้าพระยา รวมไปถงึแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการช็อปป้ิงและบรโิภคอาหาร รวมถึง
ความสนใจและทศันคตติ่อแหล่งท่องเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทร์ ในส่วนของความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
และดา้นกายภาพ จากการระบุขอบเขตการศกึษาวจิยัดา้นพฤตกิรรมขา้งตน้นัน้ ไดผ้ลสรุปว่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวในเกาะรตันโกสินทร์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
มคีวามคดิเห็นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม (พระบรมมหาราชวงั) ในเรื่องที่มคีุณค่าทางประวตัิศาสตร์ ด้านวดั
ส าคญัในเกาะรตันโกสินทร์มีความส าคญัในเรื่องของความสงบสุขจากการท่องเที่ยววดั ด้านทิวทศัน์ทางธรรมชาต ิ
เลียบแม่น ้าเจ้าพระยามีความส าคัญในเรื่องของพื้นที่สีเขียว ด้านการนัง่เรือข้ามฟากและการล่องเรือเลียบแม่น ้ า
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เจ้าพระยามีความส าคัญในเรื่องของการเป็นเหมือนศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น ้ าเจ้าพระยา  อันได้แก่  
วดั บ้านเรอืน ชุมชน ที่มคีวามสวยงาม และด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการช็อปป้ิงและการบรโิภคอาหาร ได้แก่ ถนน
ขา้วสาร และบางล าพู มคีวามส าคญัในเรื่องทีม่เีมนูอาหารทีม่รีสชาตดิ ีมคีุณค่าทางโภชนาการ ในดา้นของความสนใจ
ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าสนใจ พบว่านักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิคีวามสนใจต่อกจิกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ในเรื่องของการเที่ยวชมวิถีชีวติของชาวบ้านรอบเกาะรตันโกสินทร์ และด้านกิจกรรม
ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิในเรื่องของการถ่ายรูปทวิทศัน์ สถาปัตยกรรม และประตมิากรรมต่าง ๆ ดา้นทศันคตติ่อแหล่ง
ท่องเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทร์ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิทีศันคตติ่อแหล่งท่องเทีย่วดา้นความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องของการรับรู้ถึงเกาะรัตนโกสินทร์  ว่ามีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมไทยจากวิถีชีวิตของผู้คน                        
ริมแม่น ้ าเจ้าพระยาด้านอารมณ์ความรู้สึก มีการรับรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินระหว่าง 
การท่องเทีย่ว ดา้นกายภาพ นักท่องเทีย่วนัน้สามารถแต่งตวัตามสบายได ้เพราะอากาศไทยรอ้นอบอา้ว โดยพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวในเกาะรตันโกสนิทร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า นักท่องเที่ยวมจี านวนครัง้ที่เคยมาท่องเที่ยว       
(รวมครัง้นี้ดว้ย) ต ่าสุด 1 ครัง้/ปี สูงสุด 10 ครัง้/ปี จ านวนครัง้ในการท่องเทีย่วโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้/ปี มคี่าใชจ้่าย 
ในการท่องเที่ยว ต ่าสุด 1000 บาท/ครัง้ สูงสุด 19,700 บาท/ครัง้ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ  
6,165 บาท/ครัง้ มเีหตุจูงใจในการท่องเทีย่วเกาะรตันโกสนิทร์ คอื เรื่องความคุม้ค่าดา้นการเงนิ ความประหยดัจากการ
ท่องเทีย่ว โดยแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีน่่าสนใจชม คอื วดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (วดัโพธิ)์ แหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีน่่าสนใจชม คอื ทวิทศัน์รมิแม่น ้าเจา้พระยา [8]  

อีกทัง้ผู้วิจ ัยยังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรม ท่านพระมหาอุดม ปัญญาโภ  
จากวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร (วดัโพธิ)์ [9] ผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามในการสมัภาษณ์ออกเป็น  
3 ประเด็น โดยประเด็นแรกเกี่ยวกับ สถานที่ใดบ้างในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความน่าสนใจในเชิง 
การท่องเที่ยวทางด้านประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และชุมชุน ประเด็นที่ 2 หากในอนาคตจะมผีลติภณัฑ์ที่ระลึก  
เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร์ ควรจะน าเอาแรงบนัดาลในอะไรมาเป็นอตัลกัษณ์ในการออกแบบ 
และในประเด็นสุดท้าย หากในอนาคตจะมผีลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรตันโกสนิทร์   
ควรเป็นสนิค้าประเภทใดทีง่่ายต่อการประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเทีย่ว สรุปได้ว่า จุดเริม่ต้นหรอืความโดดเด่น 
ทีน่่าสนใจในสถานทีท่่องเทีย่วบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์ เริม่ตน้มาจาก วงั และวดั จากนัน้จงึต่อยอดไปสู่การเริม่ตน้
ของวิถีชีวิตชุมชน อันเป็นจุดก าเนิดของเรื่องราววิถีชีวิตที่มีความน่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
เมื่อน าผลของการศกึษาพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ และบทสมัภาษณ์พระมหาอุดม ปัญญาโภ มารวมกนั
แล้ว ผูว้จิยัไดม้คีวามเหน็ว่ามขีอ้มูลไปในทศิทางเดยีวกนัถงึ 2 ประเดน็ และเมื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห์ 
ผูว้จิยักจ็ะสามารถน ามาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ที่ระลกึไดใ้นล าดบัถดัไป รวมถงึประเด็น
สุดท้ายในส่วนของประเภทผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึก็ควรเป็นของที่พกพาง่าย และราคาไม่แพงจนเกนิไปเพื่อใหส้นิคา้
สามารถทีจ่ะรองรบั และตอบสนองนักท่องเทีย่วไดใ้นทุก ๆ ระดบัชัน้นัน้เอง 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแสดงความเชื่อมโยงวถิเีลยีบแม่น ้าเจา้พระยา 
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ภาพการลงพื้นท่ีสงัเกตการณ์และภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
ผูว้จิยัไดท้ าการลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์แหล่งท่องเทีย่วบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์ เพื่อซมึซบัคุณค่าเรื่องราว 

ความส าคญั และความสวยงามของวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจติรกรรม โดยเริม่ต้นศกึษา 
จากบรเิวณเกาะรตันโกสนิทรช์ัน้ใน ซึง่เป็นสถานตน้ก าเนิดแหล่งเกาะรตันโกสนิทร ์ 

 
ภาพท่ี 3 ภาพวดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว้) และพระบรมมหาราชวงั 

 
ภาพท่ี 4  ภาพวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร (วดัโพธิ)์ 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพวดัอรุณราชวราราม (วดัแจง้) 

องคป์ระกอบทางกราฟิก 
ผู้วจิยัยงัได้มกีารน าแรงบนัดาลใจจากการลงพื้นที่สงัเกตการณ์ และผลสรุปที่ได้มาใช้ในการออกแบบโดย 

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้รงบนัดาลใจจาก 3 ดา้นคอื วงั วดั วถิชีวีติชุมชน ทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงซึง่กนั มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ดา้นของวงั ผูว้จิยัไดน้ าเอาแรงบนัดา้นในมาจากวดัภาพวดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแก้ว) ซึ่งเป็น

วดัทีอ่ยู่ในเขตของพระบรมมหาราชวงัซึ่ง มคีวามส าคญัทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัพระมหากษตัรยิ์ อย่างพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่ผ่านมาเมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2562 โดยขบวนพยุหยาตรา 
ทางชลมารคครัง้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเบื้องปลาย อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งความยิง่ใหญ่ 
ที่แสดงถึงพระบารมอีนัแผ่ไพศาลของพระเจ้าแผ่นดนิ ถือเป็นประเพณีอนังดงาม และเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ทีส่ าคญัของไทยทีส่บืทอดมายาวนานจนถงึปัจจุบนั 

 
 

ภาพท่ี 6 พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ดว้ยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เลยีบแม่น ้าเจา้พระยา 
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ด้านของวดั ผู้วจิยัได้น าเอาแรงบนัดาลใจ จากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

ในแต่ละวดันัน้ ๆ โดยได้ท าการคดัเลือกจ านวน 3 วดั จากเกาะรตันโกสินทร์ ที่มคีวามส าคญั และได้รบัความนิยม 
จากนักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ วดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแก้ว), วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร  
(วดัโพธิ)์ และวดัอรุณราชวราราม (วดัแจ้ง) อีกทัง้ยงัได้น าเอาภาพจติรกรรมฝาผนังระดบัโลกของประเทศไทยทีม่ี
ความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทยอย่างเรื่อง รามเกียรติ ์ตอนศึกไมยราพ ที่อยู่บริเวณระเบียงคดรอบพระอุโบสถ  
ห้องหมายเลข 53 ภายในวดัพระแก้ว ซึ่งเป็นฝีมอืของ สง่า มะยุระ จติรกร ที่พยายามเขยีนฉากเลยีนแบบธรรมชาต ิ
ตามความนิยมในยุคนัน้ และนอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วผู้วจิยัยงัได้น าเอาแรงบนัดาลใจจากดอกไม้ต่าง ๆ  
ทีก่ฎอยู่ในสถาปัตยกรรมมาท าการลดรปูปรบัรปูแบบในการออกแบบ 

 
 

ภาพท่ี 7  ภาพจติกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกยีรติ ์หอ้งหมายเลขที ่53  
ภาพหนุมานอมพลบัพลา ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว้) 

 
ด้านของวิถีชีวิตชุมชน ผู้วิจ ัยได้น าเอาแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตของผู้คนบริเวณชุมชนเลียบ 

แม่น ้าเจา้พระยา และการคมนาคมทางน ้ามาใชใ้นการออกแบบ 

 
 

ภาพท่ี 8  ภาพวถิชึวีติเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยา ดว้ยการคมนาคมทางน ้า    
 

 
 

ภาพท่ี 9 แบบร่างองคป์ระกอบแรงบนัดาลใจ 3 ดา้น คอื วงั วดั วถิชีวีติชุมชน      
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ภาพท่ี 10 ภาพองคป์ระกอบกราฟิก ดา้นวงั 

 
ภาพท่ี 11 ภาพองคป์ระกอบกราฟิก ดา้นวดั 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพองคป์ระกอบกราฟิก ดา้นวถิชีวีติชุมชน 

แนวความคิดและท่ีมาของสี 

ผู้วิจ ัยได้ท าการน าสีไทยโทน ซึ่งเป็นผลงานของ ไพโรจน์ พิทยเมธี จากหนังสือ สีไทยโทน เสน่ห์ไทย 
เพิม่มูลค่าธุรกิจ [10] มาใชใ้นการออกแบบ เนื่องจากผูว้จิยัต้องการทีจ่ะสื่อถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสไีทย
โทนเป็นสทีี่ไม่มคีวามโดดเด่นหรือสดจนเกินไป เมื่อน าสมีารวมกันจงึไม่เกิดความแตกแยกหรือแข่งขนักันโดดเด่น 
ในส่วนของส ีแต่กลบัสรา้งความกลมกลนืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 

ด้านของวัง ผู้วิจ ัยจะใช้หมู่สีเหลือง และหมู่สีทองเป็นหลักในการออกแบบ เนื่ องจากเป็นสีที่ม ี
ความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยสงู เป็นสแีหล่งความศกัดิ ์และถอืว่าเป็นสทีีม่คี่ามากทีสุ่ด 

 
ภาพท่ี 13  ตวัอย่างสใีนหมวดหมู่สเีหลอืง และหมู่สทีอง 

ด้านของวดั ผู้วิจยัใช้หมู่สีแดง เป็นหลกัในการออกแบบ เน่ืองจากสีแดงถือว่ามีความส าคญัที่สุดในงาน
ศลิปกรรมไทย เนื่องจากเป็นหมู่สทีีม่กีารใชง้านมาก และเป็นโครงสส่ีวนรวม ดว้ยความเชื่อกนัว่าสแีดงแทนสญัลกัษณ์
ของความว่างเปล่า เป็นสขีองบรรยากาศของสรรค ์เป็นสแีห่งความศกัดิส์ทิธิ ์เช่นเดยีวกนักบัประเทศในเอเชยีส่วนใหญ่
ทีม่กัจะใชส้แีดงเป็นหลกั ดว้ยความเชื่อทีว่่าสแีดง คอืสแีห่งรุ่งอรุณ สแีห่งความเป็นมงคล  
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ภาพท่ี 14  ตวัอย่างสใีนหมวดหมู่สแีดง 

ด้านของวิถีชีวิตชุมชน ผู้วิจยัใช้หมู่สีเขยีว เป็นหลกัในการออกแบบ เน่ืองจากสีเขยีวถือได้ว่าเป็นสีของ
ธรรมชาต ิและถอืเป็นสสีนั หมายถงึสฟ้ีา เป็นสทีีป้่องกนัภยั คนสมยัก่อน เมื่อเรยีกเสยีเขยีวจะหมายความไปถึงสฟ้ีา    
สีน ้าเงินด้วย เช่น ค าว่า สุดหล้าฟ้าเขยีว หมายถึง ท้องฟ้าสีครามนัน้เอง สีเขยีวในหมู่ไทย จะมีเฉดสีที่รองลงมา 
จากหมู่สแีดง เพราะมวีสัดุทีใ่หส้เีขยีวหลากหลาย รวมถงึการเปรยีบสกีบัธรรมชาต ิ

 
ภาพท่ี 15  ตวัอย่างสใีนหมวดหมู่สเีขยีว 

ผลงานการออกแบบ 
ผู้วิจยัได้ท าการพฒันาต้นแบบมาจ านวน 3 ชิ้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากผ้า อนัได้แก่ ผ้าพนัคอ 

สิ่งของเหล่านี้ถือเป็นสิ่งของที่มีน าหนักเบา ขนย้ายง่าย ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งถือได้ว่าในการพฒันารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์นัน้ได้มีการน าเอาแนวคิดของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากบทความวิจยัเรื่อง ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
ทศันศลิป์และการออกแบบผลติภณัฑ์ ส าหรบัแสดง ภาพลกัษณ์แหล่งทองเทีย่วกรุงเก่าอโยธยา ของ อรญั วานิชกร 
มาใช้ในการออกแบบได้อย่างถูกต้อง [11] ในการออกแบบผู้วิจ ัยได้น าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณเกาะ
รตันโกสนิทร์ อีกทัง้ยงัไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู้ทางด้านมรดกวฒันธรรม โดยได้ผลสรุปในการ
น าอตัลกัษณ์ของสถานทีม่าใชใ้นการออกแบบเขา้มารอ้ยเรยีงเรื่องราวซึง่กนัและกนั 

             
ภาพท่ี 16  ผลติภณัฑท์ีร่ะลกึประเภทผา้ จาก อตัลกัษณ์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ วงั วดั และวถิชีวีติชุมชน 

 
ภาพท่ี 17 ผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลจ์ากผา้ ไดแ้ก่ ผา้พนัคอ และตวัอย่างบรรจุภณัฑ ์คอลเลคชัน่ วงั 
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ภาพท่ี 18 ผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลจ์ากผา้ ไดแ้ก่ ผา้พนัคอ และตวัอย่างบรรจุภณัฑ ์คอลเลคชัน่ วดั 

                 
      ภาพท่ี 19 ผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลจ์ากผา้ ไดแ้ก่ ผา้พนัคอ และตวัอย่างบรรจุภณัฑ ์คอลเลคชัน่ วถิชีชีุมชน 

     
ภาพท่ี 20 การน าองคป์ระกอบทางกราฟิกทัง้ 3 คอลเลคชัน่ มาต่อยอดเป็นผลติภณัฑป์ระเภท หมวก และกระเป๋า 

 
ภาพท่ี 21 การน าองคป์ระกอบทางกราฟิกทัง้ 3 คอลเลคชัน่ มาต่อยอดเป็น โปสการ์ด 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

งานผู้วจิยัเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรตันโกสินทร์ได้มี 
การน าผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย  
ของ ไพโรจน์ พทิยเมธ ี[12] มาใชเ้ป็นหลกัในการเทยีบเคยีง อกีทัง้ยงัเอาลกัษณะของสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ  
โดดเด่น เป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเทีย่วมาใชใ้นการออกแบบ เพื่อให้เกิดการจดจ าไดง้่าย และได้มกีารน าเอา
ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของสถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรมไทยเลยีบแม่น ้าเจ้าพระยา [13]  
รวมไปถงึการใชส้สีนัทีผู่ว้จิยัไดน้ าเอาสไีทยโทน ซึง่เป็นเฉดสทีีม่ลีกัษณะเด่นและแสดงออกถงึความเป็นไทย น ามา
ผสมผสานกบัการออกแบบ นอกจากนัน้แล้วผลงานวจิยันี้ยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการศกึษาและพฒันา
ต่อยอดแนวคดิในการแบบผลติภณัฑท์ีร่ะลกึส่งเสรมิการท่องเทีย่วในสถานทีอ่ื่น ๆ อกีต่อไปไดใ้นอนาคตถอืว่าเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกด้วย  โดยผลงานวิจัยในครัง้นี้ 
เป็นตวัอย่างงานสรา้งสรรคท์ีม่าจากบรบิทของวดั ส่วนของวงัและวถิชีวีติอยู่ระหว่างทางการด าเนินการ ซึง่จะมกีาร
น าเสนอผลงานการออกแบบต่อไปใน Bangkok Design Week 2020 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จ ัดโดย 
TCDC ในล าดบัต่อไป 
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สรปุผลการวิจยั  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า  บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  เป็นพื้นที่มรดก 

ทางประวตัศิาสตร์มวีฒันธรรมอนัทรงคุณค่า และมคีวามส าคญัอย่างมากแก่ประเทศไทย การก่อตัง้กรุงรตันโกสนิทร์
จะสะท้อนถึงการตัง้ถิน่ฐาน และวถิีชวีติความเป็นอยู่มาตัง้แต่สมยัโบราณ มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงซึ่งกนั ผ่านทาง
เรื่องราวของประวตัิศาสตร์ที่สอดคล้องกนัในรูปแบบของวถิชีวีติ โดยมจีุดเริม่ต้นจาก วงั ถูกส่งต่อมายงั วดั ที่เป็น
แหล่งยดึเหนี่ยวจติใจของผูค้นและเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างชาวบ้าน กบัพระมหากษตัรยิ์ จนเชื่อมโยงกนัเป็นรูปแบบ
ของชุมชน ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ผู้วิจยัได้มีการน าแรงบนัดาลใจจากการลงพื้นที่สงัเกตการณ์  
และผลสรุปที่ได้มาใช้ในการออกแบบโดยผู้วิจ ัยได้ใช้แรงบันดาลใจจาก 3 ด้านคือ วัง วัด และวิถีชีวิตชุมชน  
ที่มีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกัน มาต่อยอดการออกแบบเรขศิลป์สู่การออกแบบภาพลกัษณ์ หรือองค์ประกอบการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกส่งเสริมคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทัง้นี้ผู้ที่ได้ศึกษาสามารถน าเอาผลงานวิจยันี้ไปใช้เป็นต้นแบบหรือกรณีศึกษาในการ พฒันาต่อยอด
แนวความคดิใหก้บัสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามน่าสนใจในรปูแบบอื่น ๆ เพิม่เตมิไดใ้นอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องราวคุณค่าเชิงลึกโดยสอดคล้องกับงานสร้างสรรค์ต้นแบบและขยายขอบเขต  
การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายขึน้ต่อไป 

2. ควรมกีารประเมนิความคดิเหน็งานออกแบบต่อไป 
3. ควรมกีารทดสอบผลติตน้แบบสู่การขยายผลเชงิพาณิชยต์่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแรงจูงใจในการท่องเทีย่วจากการเลอืกใช้สื่อออนไลน์ยูทูบ ศกึษา
พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวหลังจากดูสื่อออนไลน์ยูทูบ และเสนอแนวทางในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คอื 1) เชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถาม
ความคดิเห็น โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ชาวไทยที่เคยใช้สื่อออนไลน์ยูทูบประเภทการท่องเที่ยว จ านวน  
385 คน ซึง่ก าหนดสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถาม 4 แห่ง ประกอบดว้ย เอสพลานาดรชัดาภเิษก เอเชยีทคีเดอะรเิวอร์
ฟรอนต์ สยามสแควร ์และสวนจตุจกัร 2) เชงิคุณภาพ คอื แบบสมัภาษณ์ ผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการท่องเทีย่วและสื่อ
ออนไลน์ยูทูบ จ านวน 4 ท่าน โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู ซึง่ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุต ่ากวา่ 
20 ปี มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีสถานภาพโสด เป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า  
10,000 บาท ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ยูทูบประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวัน พฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังจาก 
ดสูื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ส่วนใหญ่รบัชมสื่อออนไลน์ยทููบประเภทแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 75.32 
เคยตดัสนิใจไปท่องเที่ยวตามสื่อออนไลน์ยูทูบ ร้อยละ 60.25 โดยระยะเวลาในการตดัสนิใจท่องเที่ยวหลงัการรบัชม
วดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบประมาณ 1 – 2 สปัดาห์ คดิเป็นร้อยละ 18.18 ผลการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่า สื่อออนไลน์ 
ยทูบูสามารถช่วยประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วรวมถงึแหล่งท่องเทีย่วไดด้ ีแต่ตอ้งมกีารใชเ้ทคนิค การซื้อโฆษณาเพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และจ าเป็นต้องใชส้ื่อออนไลน์ช่องทางอื่นๆ เขา้มาร่วมด้วย เช่น Facebook Instagram Twitter 
เป็นต้น ทัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้สรุปผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะ “YOUTUBE” เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย Yield, Organize, Update, Target, Understand, Believable และ Entertainment  
 

ค าส าคญั: การท่องเทีย่ว  สื่อออนไลน์  การประชาสมัพนัธ ์ ยทูบู  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study tourism motivation of using online media YouTube, study 
tourism behavior after watching YouTube and propose some way to promote tourism through online media on 
YouTube.  Research instruments consisted of two parts which were 1)  Quantitative research – Questionnaire 
was used as a research instrument, the sample of the study was 385 Thai tourists who ever watched YouTube 
which related tourism, research areas were 4 places as follows: Esplanade Ralchadaphisck Reynolds, Asiatique 
the riverfront, Siam Square, and Chatuchak Park.  2)  Qualitative research.  The interview form was used as a 
research instrument for asking 4 people involved in tourism and online media, the data from the interviews 
were analyzed by Content Analysis technique to summarize as public relations guidelines for tourist destinations 
via online YouTube.  The results of this research found that most of the respondents were female, under the 
age of 20 years, under the bachelor's degree, single, had an average monthly income of less than 10,000 baht. 
The duration of using online, YouTube was 1-2 hours per day.  Tourism behaviors after watching YouTube 
online media found that most of them watch YouTube online, natural tourist sites 75.32 percent.  About 60.25 
percent of them have decided to travel online via YouTube. The duration of their decision to travel after watching 
videos via online media is about 1-2 weeks, which is 18. 18 percent.  The qualitative research found that 
YouTube is an online media that can help to promote tourist destinations, but it should come with the strategy 
and techniques by pay for advertising in order to reach the most targeted audience and need to use other kind 
of online media such as Facebook, Instagram, or Twitter to help to promote the attractions.  Therefore, the 
results of research can be summarized as “YOUTUBE strategy”  in order to promote the tourist attraction via 
online media as follows; Yield Organize Update Target Understand Believable and Entertainment.   
 
Keywords: Tourism, Online Media, Public Relation, Youtube 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถือเป็นรายได้หลักที่เข้ามาสู่ประเทศ ช่วยท าให้ประเทศเกิดการพฒันา  
ในหลายด้านและยงัเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงึเป็นปัจจยั  
ที่ส าคญัอย่างมากต่อประเทศไทย ทัง้นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายทางการตลาดในการรกัษา
ต าแหน่งของประเทศทีส่รา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วสงูสุด ตดิอนัดบั 1 ใน 6 ของโลก และเพิม่เป้าหมาย ดา้นการสรา้ง
ความยัง่ยนืทางการท่องเทีย่ว โดยตัง้เป้าหมาย รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ในปี 2563ไวท้ี ่3.718 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2562 ร้อยละ 10 โดยคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสนับสนุนในการกระจายรายได้ และสร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทุกภูมภิาคของประเทศไทยอีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมและพฒันาให้การท่องเที่ยวของไทย 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง [1] ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บรหิารงาน ท าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมสีทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตโดยเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ถูกใช้เพื่อไปสนับสนุนและประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยนอกจากนี้ สื่อสงัคมออนไลน์ถือเป็นนวตักรรมใหม่ที่สามารถเขา้ถึงได้ง่ายจงึเหมาะสมที่จะน า
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เทคโนโลยเีหล่าน้ีมาบูรณาการร่วมกบัการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะรปูแบบการสื่อสารทีผู่ใ้ชส้ามารถสรา้งเน้ือหาไดเ้องและ
ตอบโต้กันได้แบบสองทาง หรือ Web 2.0 [2] ท าให้เกิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสงัคมที่ช่วยให้คนสามารถ 
ท าความรูจ้กักนั แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และความสนใจร่วมกนั ทัง้นี้ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ก าลงัไดร้บัความนิยม
จากในกลุ่มนักเรยีน นักศกึษา วยัรุ่น รวมทัง้กลุ่มคนท างาน [3] 
 จะเหน็ไดว้่าบทบาทของสื่อสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นสิง่อ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร เน่ืองจาก
การเขา้ถงึทีง่่ายดายมากขึน้และค่าใชจ้่ายทีถู่กลง ดว้ยเหตุนี้ท าใหส้ื่อสงัคมออนไลน์มอีทิธพิลต่อการใชช้วีติประจ าวนั
เป็นอย่างมาก  และพฒันาจนเกดิพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตามกระแสสื่อสงัคมออนไลน์ซึ่งเป็นกระแสทีไ่ดร้บัความนิยม
และการตอบรบัจากผู้ใช้สื่ออย่างมาก เช่น ความต้องการท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงบนสื่อสงัคมออนไลน์ 
สถานทีใ่หม่ทีไ่ม่มชีื่อเสยีงหรอืยงัไม่เป็นที่รูจ้กั การไปถ่ายรูป ถ่ายวดิโีอ แล้วน ามาแบ่งปันผ่านทางสื่ อสงัคมออนไลน์ 
ให้ผู้คนได้รับรู้ [4] ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวกลายเป็นเรื่องสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์ยูทูบ  
เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายทอดและส่งต่อเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวได้  
อย่างมปีระสทิธภิาพในรปูแบบของภาพเคลื่อนไหวทีไ่ด ้เผยแพร่ใหทุ้กคนไดช้มสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ หรอืสถานที่
ท่องเที่ยวเดมิที่มกีารปรบัภาพลกัษณ์ให้เป็นจุดสนใจส าหรบัการท่องเที่ยว จากขอ้มูลสถิติการใช้สื่อสงัคมออนไลน์  
ยอดนิยมของคนไทยของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ [5] ระบุว่า สื่อสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมใช้
มากที่สุด อนัดบัที่ 1 คอื สื่อออนไลน์ยูทูบ คดิเป็นร้อยละ 98.8 อนัดบัที่ 2 คอื Line ร้อยละ 98.6 และอนัดบัที่ 3 คอื 
Facebook ร้อยละ 96 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน เพื่อการติดต่อสื่อสาร การท างาน การศึกษา 
และความบนัเทงิ รวมถงึการสัง่ซื้อและท าธุรกรรมทางการเงนิ เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ดี สื่อออนไลน์ยูทูบเป็นเว็บไซต์ในการแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม  
จากคนไทยเป็นอย่างมาก ถือเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ที่สามารถสื่อสารได้ทัง้ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอารมณ์ได้ 
อย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายทอด แบ่งปันคลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
ความสนใจ ได้โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ เนื้อหาในสื่อจะมขีอ้มูลอธบิาย รวมถึงคลิปวดิโีอที่มาจากรายการโทรทศัน์ 
เพลง คอนเสริ์ต และวดิโีอรูปแบบการด าเนินชวีติตามผูเ้ผยแพร่ ซึ่งคลปิวดิโีอทีเ่ผยแพร่อยู่บนเวบ็ไซต์ยูทูบ ส่วนมาก
เป็นคลปิสัน้ๆ และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ยูทูบ โดยมกีารแบ่งประเภทและจดัอนัดบัคลปิวดิโีอ 
เช่น คลิปล่าสุด คลิปที่มีผู้ชมมากที่สุด คลิปที่ได้รบัการโหวตมากที่สุด  และการติดตามผู้มีชื่อเสียงหรือมีรูปแบบ 
การด าเนินชวีติคล้ายกับตนเองที่ได้เผยแพร่คลิปวดิีโอสู่สื่อสาธารณะ [6] เมื่อยุคสมยัที่เปลี่ยนไป สื่อออนไลน์ยูทูบ 
จึงถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก และประหยัด
งบประมาณต้นทุนในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ไดอ้ีกด้วย โดยเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเทีย่ว ท าให้ 
ผู้ที่รบัชมสื่อเกิดการรบัรู้ แรงจูงใจ สิง่ที่ดงึดูดจากสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการเผยแพร่ จนน าไปสู่การพิจารณาและใช้
ตดัสนิใจทางการท่องเทีย่ว  
 ทั ้งนี้  ใน ปัจจุบันนักท่อง เที่ย ว ในยุคดิจิทัล ได้มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการใช้สื่ อออนไลน์  
เพื่อการท่องเที่ยว จากเดิมที่นิยมใช้บริการบริษัทน าเที่ยว ได้ปรบัเปลี่ ยนมาเป็นการด าเนินการด้วยตนเอง ทัง้นี้ 
นักท่องเที่ยวนิยมเลอืกสถานที่ท่องเที่ยวจากการแนะน าของเพื่อนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ รวมถึงการได้รบัแรงจูงใจ  
ในการท่องเที่ยวจากผู้ที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น [7] โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิยมเผยแพร่เรื่องราว
ประสบการณ์ในการท่องเทีย่วผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และมคีวามเชื่อถอืผูบ้รโิภคกลุ่มเดยีวกนัมากกว่าการรบัข่าวสาร
ผ่านองค์กรหรือบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว ทัง้นี้ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสื่อสงัคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
สื่อออนไลน์ยูทูบเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะเสนอแนวทางในการ
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ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ ที่เกิดจากการรบัรู้ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสงัคม
ออนไลน์ที่ได้รบัความนิยมอย่างหนึ่งที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ที่มีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนี้  ยังต้องการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรม 
ของชาวไทยจากการเลือกใช้สื่อออนไลน์ยูทูบเพื่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว โดยผลจากการวิจยันี้จะสามารถ  
น าไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ทางการท่องเทีย่วผ่านทาง  
สื่อออนไลน์ยทูบู และกระตุน้ความสนใจของนักท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาแรงจงูใจของชาวไทยในการท่องเทีย่วจากการเลอืกใชส้ื่อออนไลน์ยทูบู 
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของชาวไทยในการท่องเทีย่วหลงัจากดสูื่อออนไลน์ยทูบู 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดก้ าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษาการด าเนินการ ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ไวด้งันี้ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ชาวไทยที่เดนิทางท่องเที่ยวไปยงัแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร  
โดยเป็นผูท้ีใ่ชส้ื่อออนไลน์ยทูบู  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ ม ี2 ส่วนงานวจิยั ดงันี้ 
 1.1 การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) คอื กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ทัง้ชายและหญิง ที่เคยด ู
สื่อออนไลน์ยทูบู ทัง้นี้ เน่ืองจากประชากรในการศกึษามจี านวนมาก อกีทัง้ผูว้จิยัไม่ทราบกลุ่มขนาดประชากรทีแ่น่นอน
จงึใช้สูตรค านวณตามทฤษฎีของ Cochran, 1977 อ้างใน ธรีวุฒ ิเอกะกุล [8] โดยก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 
0.05 ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ เท่ากับ 384.16 โดยทัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ปรับเป็น 385 คน  
โดยการเลือกเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ท าการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย ในแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความนิยม 4 แห่ง ประกอบด้วย เอสพลานาดรัชดาภิเษก เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ สยามสแควร์  
และสวนจตุจกัร  
 1.2 การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบังานการท่องเทีย่ว
และสื่อออนไลน์ยูทูบ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2 ท่าน  
ตัวแทนยูทูบเบอร์  (Youtuber) 1 ท่าน และตัวแทนบริษัทน าเที่ยว 1 ท่าน โดยท าการสัมภาษณ์ ( Interview)  
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure interview) ที่เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบค าถาม สามารถแสดง 
ความคดิเหน็อย่างอสิระในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ม ี2 ประเภท ดงันี้ 
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 2.1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิดในการเก็บข้อมูล ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบที่ตรงกับความจริงตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจยัได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงันี้  
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วหลงัจากการดสูื่อออนไลน์ยทูบู  
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว 
 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบเป็น
การท่องเทีย่วในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ยทููบ เพื่อน าไปต่อยอดในการท าการตลาดและเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ของประเทศไทย  
 2.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  
 เป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้ง ทีเ่น้นใหผู้ต้อบสามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างอสิระ ทัง้นี้ ผูว้จิยัได้
เลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จ านวน 4 คน จากหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการใชส้ื่อออนไลน์ยทูบู 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ใชข้อ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยไดจ้ากการเกบ็รวบรวม 2 ส่วน คอื ขอ้มูลแบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้สื่อออนไลน์ยูทูบจ านวน 385 คน โดยท าการเก็บข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง 
ประกอบด้วย เอสพลานาดรัชดาภิเษก เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ สยามสแควร์ และสวนจตุจักร ร่วมกับ  
การสมัภาษณ์ (Interview) ผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ตวัแทนจากการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 2 ท่าน ตวัแทนยูทูบเบอร์ 1 ท่าน และบรษิทัน าเทีย่ว 1 ท่าน โดยเป็นการสมัภาษณ์ (Interview) 
แบบกึ่งโครงสร้าง ที่เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในข้อค าถามที่ใช้  
ในการสมัภาษณ์โดยมรีะยะเวลาในการวจิยั ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562-พฤศจกิายน 2562 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ แบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ด้
ท าการเรยีบเรยีงเรยีบรอ้ยแลว้ มาวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาสถติติ่าง โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่ (Frequency) และค่ารอ้ย
ละ (Percentage) น าเสนอรปูตารางประกอบค าอธบิาย 2) ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัจะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มลีกัษณะเป็นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะโดยใชก้ารถอดความเนื้อหาทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั
มาวเิคราะหใ์นประเดน็เดยีวกนั (Content Analysis) แลว้จงึสรุปเป็นประเดน็ทีส่ าคญัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 

ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ พบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมา คอื เพศชาย จ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0  
 1.2 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ ต ่ากว่า 20 ปี มจี านวนมากที่สุด จ านวน 176 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 45.7 รองลงมา คอื ช่วงอายุ 21 - 30 ปี มจี านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.18 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 36 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.35 ตามล าดบั 
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 1.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า จ านวน 171 คิดเป็น 
รอ้ยละ 44.4 ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวนน้อยทีสุ่ด จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.9 ตาบล าดบั 
 1.4 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 349 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.6 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.2 และสถานภาพอื่นๆ เช่น หย่าร้าง หมา้ย 
จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั 
 1.5 อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา มจี านวนมากทีสุ่ด จ านวน 250 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 64.9 รองลงมา พนักงานบรษิทัเอกชนหรอืลูกจา้ง จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 คา้ขายหรอืธุรกจิส่วนตวั 
จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.4 ตามล าดบั 
 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 10,000 บาท มจี านวนมากทีสุ่ด จ านวน 129 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 26.0 ผูท้ีไ่ม่มรีายได ้จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.7 ตามล าดบั 
 1.7 ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ยูทูบแต่ละครัง้ต่อวนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการใช้  
สื่อออนไลน์ยูทูบแต่ละวนั 1 -2 ชัว่โมง มจี านวนมากที่สุด จ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 32.5 ระยะเวลาในการใช้ 
สื่อออนไลน์ยูทูบแต่ละวนัมากกว่า 4 ชัว่โมงขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และระยะเวลาในการใช ้
สื่อออนไลน์ยทูบูแต่ละวนั 3 – 4 ชัว่โมง จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 ตามล าดบั 
 1.8 วตัถุประสงค์ในการใชส้ื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมวีตัถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ 
ยูทูบเพื่อความบนัเทงิ มจี านวนมากทีสุ่ด จ านวน 356 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.47 การใชส้ื่อออนไลน์ยูทูบเพื่อหาความรู ้
จ านวน 221 คน คดิเป็นร้อยละ 57.4 และการใช้สื่อออนไลน์ยูทูบเพื่อติดต่อข่าวสาร จ านวน 161 คน คดิเป็นร้อยละ 
41.82 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผู้ใช้ยทููบหลงัจากดส่ืูอออนไลน์ยทููบ 
 2.1 ประเภทของการรบัชมวดิโีอท่องเทีย่ว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกการรบัชมวดิโีอท่องเทีย่วประเภท
ธรรมชาติมากที่สุด จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.32 รองลงมา คือ วิดีโอท่องเที่ยวประเภทผจญภัย จ านวน  
207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.76 และวดิโีอท่องเทีย่วประเภทวฒันธรรม จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.84 ตามล าดบั 
 2.2 การตัดสินใจไปท่องเที่ยวตามสื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยไปท่องเที่ยวตาม  
สื่อออนไลน์ยทูบู จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.25 ไม่เคยตดัสนิใจท่องเทีย่วตามสื่อออนไลน์ยทูบู จ านวน 153 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.74 ตามล าดบั 
 2.3 ระยะเวลาในการตดัสนิใจท่องเทีย่วหลงัการรบัชมวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ยูทบู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ไม่ได้มกีารท่องเที่ยวหลงัการรบัชมวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ จ านวน 153 คน คดิเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมา คอื 
ตดัสนิใจภายใน 1 – 2 สปัดาห์ จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 18.18 และตดัสนิใจภายใน 1-3 เดอืน จ านวน 61 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 15.84 ตามล าดบั 
 2.4 จ านวนครัง้ทีเ่คยไปท่องเทีย่วตามสื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยไปท่องเทีย่วตาม  
สื่อออนไลน์ยูทูบมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 ท่องเที่ยวตามสื่อออนไลน์ยูทูบจ านวน  
1-2 ครัง้ จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.13 และท่องเทีย่วตามสื่อออนไลน์ยูทูบจ านวน 3 - 4  ครัง้ จ านวน 70 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 ตามล าดบั 
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 2.5 การแนะน าวดิโีอท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ยูทูบให้กบับุคคลอื่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยแนะน า
วดิโีอท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ยูทูบให้กบับุคคลอื่น จ านวน 270 คน คดิเป็นร้อยละ 70.13 และไม่เคยแนะน าวดิโีอ
ท่องเทีย่วจากสื่อออนไลน์ยทูบูใหก้บับุคคลอื่น จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.87 ตามล าดบั 
 2.6 ประเภทของผูร้่วมเดนิทาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเดนิทางท่องเทีย่วกบัครอบครวั มากทีสุ่ด จ านวน 
180 คน คดิเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมา คอื ท่องเที่ยวกบัเพื่อน จ านวน 149 คน คดิเป็นร้อยละ 38.70 ท่องเทีย่วกบั 
คนรกั จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.83 ตามล าดบั 
 2.7 ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคี่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วแต่ละครัง้
ประมาณ 1,001 – 5,000 บาท มากที่สุด จ านวน 143 คดิเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมา คอื ประมาณ 5,001 – 10,000 
บาท จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 มากกว่า 10,000 บาท จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.12 ตามล าดบั 
 2.8 ประเภทของแหล่งท่องเทีย่วที่เคยไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาต ิมากทีสุ่ด จ านวน 333 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.49 รองลงมา คอื ประเภทวฒันธรรม จ านวน 126 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.73 ประเภทผจญภยั จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.69 ตามล าดบั 
 2.9 การหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมแบบออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกการใช้  
สื่อออนไลน์ในการหาแหล่งขอ้มูลการท่องเที่ยวเพิม่เติม โดยมกีารเลอืกใช้สื่อ Facebook มากที่สุด จ านวน 269 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 69.87 รองลงมา คอื Google จ านวน 273 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.91 Instagram จ านวน 181 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 47.01 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 3 แรงจงูใจในการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ยูทบู  
 3.1 แรงจงูใจภายใน 
 3.1.1 ทศันคตติ่อการตดัสนิใจในการท่องเทีย่วจากการเลอืกใชส้ื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  

มทีศันคติต่อการตดัสนิใจในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.06, S.D. = 0.57) เมื่อพจิารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื สื่อออนไลน์ยูทูบท าใหท้ราบถงึขอ้มลูของแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและน่าสนใจ  

(�̅�= 4.31, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ สื่อออนไลน์ยูทูบมีการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวที่ดี ( �̅�= 4.29,  

S.D. = 3.00) และสื่อออนไลน์ยูทูบมีความง่ายต่อการเขา้ถึงของขอ้มูลทางการท่องเที่ยว (�̅�= 4.25, S.D. = 0.72) 
ตามล าดบั  
 3.1.2 ความตอ้งการส่วนบุคคลต่อการตดัสนิใจในการท่องเทีย่วจากการเลอืกใชส้ื่อออนไลน์ยทูบู พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความต้องการส่วนบุคคลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.21,  
S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับชมสื่อออนไลน์ยูทูบเพื่อต้องการพกัผ่อน 

คลายเครยีด (�̅�= 4.54, S.D. = 0.68) รองลงคอื รบัชมสื่อออนไลน์ยทูบูเพื่อตอ้งการทราบสถานทีแ่ปลกใหม่ (�̅�= 4.28, 

S.D. = 1.21) และ รบัชมสื่อออนไลน์ยทูบูเพื่อตอ้งการรบัประสบการณ์ใหม่ (�̅�= 4.18, S.D. = 0.78) ตามล าดบั  
 3.1.3 ความสนใจพิเศษต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวจากการเลือกใช้สื่อออนไลน์ยูทูบ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามสนใจพเิศษต่อการตดัสนิใจในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.54, S.D. = 0.67) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เลือกที่จะรับชมสื่อออนไลน์ยูทูบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

เชิงสร้างสรรค์ (�̅�= 4.01, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ เลือกที่จะรับชมสื่อออนไลน์ยูทูบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เชงิผจญภยั (�̅�= 3.84, S.D. = 0.93) เลอืกทีจ่ะรบัชมสื่อออนไลน์ยทููบเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (�̅�= 3.65, 
S.D. = 0.92) ตามล าดบั 
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 3.2 แรงจงูใจภายนอก 
 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจภายนอกต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 

จากการเลอืกใชส้ื่อออนไลน์ยทูบู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=  3.54, S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี

ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื สื่อออนไลน์ยทูบูมสีื่อขอ้มลูทีห่ลากหลายและน่าสนใจ ดงึดดูใหเ้ขา้ไปรบัชมวดิโีอ (�̅�= 4.26, S.D. 

= 0.66 รองลงมาคอื สื่อออนไลน์ยูทูบมาจากแหล่งอื่นจงึเกดิความสนใจทีจ่ะเขา้ไปรบัชม (�̅�= 4.10, S.D. = 1.65 และ

สื่อออนไลน์ยทูบูทีม่ยีอดรบัชมสงูและเป็นทีน่ิยมจงึเกดิความอยากเขา้ไปรบัชม (�̅�= 4.08, S.D. = 0.88) ตามล าดบั   

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 ประเดน็ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ ซึ่งขอ้ที่
พบมากทีสุ่ด คอื สื่อออนไลน์ยทูบูท าใหเ้หน็ภาพและบรรยากาศของสถานทีท่่องเทีย่วจรงิ กระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางไป
ท่องเทีย่วตามสถานทีน่ัน้ ๆ จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 รองลงมา คอื มคีวามหลากหลายของขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั
การท่องเที่ยว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธ์ที่ดี จ านวน 11 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 21.1 ตามล าดบั 

 สรปุผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วแนวทางในการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู พบว่า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงข้อเสนอแนะ การจัดท าวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบเหมือนกับรายการโทรทัศน์  
แต่สื่อออนไลน์อื่น เช่น facebook fanpage เสนอเพยีงแหล่งท่องเทีย่ว ไม่ไดเ้หน็หน้าผูท้ าจดัเนื้อหาหรอืวดิโีอเหมอืนกบั
สื่อออนไลน์ยูทูบ ซึ่งท าให้เกิดการกระจายเนื้อหาอย่างแพร่หลาย และเกิดการรับรู้ได้จริง แต่ในบางครัง้  
ไม่สามารถจบัต้องได ้ยูทูบเป็นสื่อออนไลน์ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิในการท่องเทีย่วได ้แต่ต้องมกีารคดิกลยุทธ์ต่อยอด   
การใชเ้ทคนิค การซื้อโฆษณาเพื่อใหไ้ปถงึกลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด และจ าเป็นต้องใชส้ื่อออนไลน์ช่องทางอื่นๆ เขา้มา
ช่วยด้วย เช่น Facebook Instagram Twitter เป็นต้นการท าประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
การโฆษณาผ่านโทรทศัน์ สามารถจดัท ากิจกรรมอื่น ๆ ประกอบเสรมิกนัได้ เช่น เกมชงิรางวลั เพื่อสร้างการรบัรูถ้งึ
วดิโีอไดม้ากขึน้ สามารถก าหนดกลยุทธ์ไดม้ากกว่าการประชาสมัพนัธ์ผ่านโทรทศัน์  แต่ในการจดัท าวดิโีอนัน้ ต้องมี
งบประมาณในการจดัท า การสร้างภาพลกัษณ์ และงบประมานในการซื้อโฆษณาเพื่อให้วดิโีอแสดงอยู่หน้าแรกของ 
สื่อออนไลน์ยูทูบ และสื่อออนไลน์ยูทูบมโีฆษณาเป็นจ านวนมาก มวีดิโีอจ านวนมาก เพราะฉะนัน้ สื่อออนไลน์อื่น เช่น 
Instagram Twitter หรอื Facebook จะเขา้ถึงได้มากกว่า ทัง้ยงัต้องจดัท าวดิโีออย่างต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมผูท้ีร่บั
ชมชอบอะไรที่ต่อเนื่อง นอกจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มอียู่ในปัจจุบนั ในอนาคตจะมรีะบบ Ai หรอื ปัญญาประดษิฐ์ 
(อังกฤษ: artificial intelligence) ขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนแพลตฟอร์มนี้ทัง้หมด แต่  Ai เป็นหุ่นยนต์  
เป็นโปรแกรมทีส่ร้างขึน้มา ไม่สามารถมองตาและรบัรู้ได้ว่ารู้สกึอย่างไร คอืขอ้ได้เปรยีบมนัสมองของมนุษย์ที่ดกีว่า
หุ่นยนต ์ดงันัน้คนจะยงัมคีวามส าคญัอยู่  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 การศึกษาแรงจงูใจในการท่องเท่ียวจากการเลือกใช้ส่ือออนไลน์ยูทูบ  
 จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า  สื่ อออนไลน์ยูทูบท าให้ทราบถึงข้อมูลที่หลากหลายและน่าสนใจ  
ของแหล่งท่องเที่ยว มจีุดประสงค์ในการรบัชมสื่อออนไลน์ยูทูบ คอื ต้องการพกัผ่อน และส่วนใหญ่เลอืกรบัชมวดิโีอ
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ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของ วิรญัชนา ใจสม [9] ที่กล่าวไว้ว่า สื่อสงัคมออนไลน์ 
ทุกช่องทางได้ใหข้่าวสารทางการท่องเที่ยวทีห่ลากหลายและเพยีงพอ สามารถรบัรู้ในสิง่ทีน่่าสนของแหล่งท่องเทีย่ว  
การเตรียมการ ลกัษณะข้อมูลของการท่องเที่ยว และการรบัรู้วิธีการที่จะเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยปัจจยัการรบัรู้  
สื่อสงัคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกบัวจิยัของ 
Chen Hsuan-Ting [10] ทีก่ล่าวไวว้่า แรงจงูใจของผูบ้รโิภคในการใชส้ื่อบนยทูบูเพื่อแสวงหาขอ้มลู การสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมหรอืสนองความตอ้งการของตนเองและเหน็ว่า ยทูบูสามารถสรา้งความสนุกสนาน มคีวามน่าสนใจ ท าใหผ้่อน
คลายและเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่เพื่อหลบหนีความเบื่อหน่ายได ้
 จากขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนส่วนเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ยทูบู พบว่า 
การอพัเดตขอ้มลูขา่วสารในการท าวดิโีออย่างสม ่าเสมอพรอ้มกบัน ามาปรบัใชก้บัการจดัท าวดิโีอ การใหค้วามส าคญักบั
การสื่อสาร การใชภ้าษาอย่างเหมาะสม และการทีเ่น้ือหาของวดิโีอเขา้ใจไดง้า่ย ผูช้มเขา้ใจ รบัรูเ้น้ือหาของวดิโีอ ท าให้
เกดิผลตอบรบัทีด่ ีช่วยสรา้งแรงจงูใจและกระตุ้นใหม้คีวามตอ้งการทีจ่ะรบัชมวดิโีอ และผูท้ีร่บัชมวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์
ยทูบูเกดิความตอ้งการเดนิทางมาท่องเทีย่วตามวดิโีอบนสื่อออนไลน์ยทูบูทีร่บัชม ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และท าให้สร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว  
ตามวดิโีอบนสื่อออนไลน์ยูทูบและหากสื่อออนไลน์ยูทูบมเีนื้อหาวดิโีอส่งผลกระทบเชงิลบที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย  
จะส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ร ับชม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
ของนักท่องเที่ยวจากเนื้อหาที่เผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชิญ์ชาดา มใีจเยน็ [11] ได้กล่าวไว้ว่า ขอ้มูล 
จากสื่อสงัคมออนไลน์มีข้อมูลที่ครบถ้วน และมีโปรแกรมน าเที่ยว และราคาที่หลากหลาย แสดงรายละเอียดราคา 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างละเอียดเหมาะสมกับรายการการจัดน าเที่ยว ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
โดยสื่อสงัคมออนไลน์มคีวามสะดวกสบาย มกีารแจง้ขอ้มลูขา่วสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

การศึกษาพฤติกรรมทางการท่องเท่ียวหลงัจากดส่ืูอออนไลน์ยูทูบ 
 จากขอ้มูลเชงิปรมิาณในการใชแ้บบสอบถามชาวไทยในการตัดสนิใจในการท่องเทีย่วจากการใช้สื่อออนไลน์ 
ยูทูบ พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกรบัชมวดิโีอท่องเทีย่วประเภทธรรมชาต ิและเคยตดัสินใจไปท่องเทีย่วตามสื่อออนไลน์ยทูบู
มกัเดนิทางท่องเทีย่วกบัครอบครวั มคี่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วแต่ละครัง้ประมาณ 1,001 - 5,000 บาท สอดคล้องกบั
การวิจยัของ Lepistö and Vähäjylkkä [12] ที่กล่าวไว้ว่า อตัราการซื้อสินค้าที่มีการแนะน าโดยยูทูบเบอร์นัน้  สูงถึง 
ร้อยละ 75 ของผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านการจูงใจของยูทูบเบอร์มมีากกว่า  
การท าโฆษณาเชิงพาณิชย์ ผู้ที่รบัชมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ที่มตี่อยูทูบเบอร์ที่ดูน่าสนใจและมคีวามเป็นจรงิ
มากกว่าโฆษณาเชงิพาณิชย ์
 จากขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนส่วนเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ยทูบู พบว่า 
จากการจดัท าวดิโีอและเผยแพร่วดิโีอเพื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบนัน้ได้รบัผลตอบรบัที่ดี 
เพราะท าให้ผู้รบัชมได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น เพราะท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วม 
ขณะรับชมวิดีโอ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ  
วรภร สุจรติสาธติ [13] ไดก้ล่าวไวว้่า การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์มคีวามส าคญักบัผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัเป็น
อย่างมาก ซึ่งผู้บรโิภคชอบการโฆษณาทีม่คีวามรวดเร็ว มขีอ้มูลเนื้อหาครบครนัและชดัเจนมกีารเข้าถึงหลากหลาย 
ช่องทางผ่านสื่อต่างๆ ทีพ่บเหน็ และมคีวามน่าเชื่อถอืในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ในระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพและอทิธพิล
ต่อการตัดสินใจสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มีพร เอี๋ยวพานิช [14] ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตดัสินใจในการซื้อสินค้าและการบริการท่องเที่ยวทางออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
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ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ โดยการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้ 
สื่อออนไลน์ท ากจิกรรมทีห่ลากหลาย 
 การเสนอแนวทางในการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ยูทูบ 
 จากขอ้มูลเชงิปรมิาณในการใชแ้บบสอบถามชาวไทยในการตดัสนิใจในการท่องเทีย่วจากการใชส้ื่อออนไลน์  
ยทูบู พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าสื่อออนไลน์ยูทบูเป็นการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 
เจาะกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลาย และยงักระจายขา่วสารไดร้วดเรว็ ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Reino and Hay [15] 
ทีก่ล่าวไวว้่า สื่อออนไลน์เปิดโอกาสใหน้ักท่องเทีย่วทุกคนไดน้ าเสนอสถานทีท่่องเทีย่วหรอืผลติภณัฑ ์คน้หากจิกรรมที่
เฉพาะเจาะจง ดูการวิจารณ์ ค้นหาการช่วยเหลือและค าแนะน า เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ โดยการแสดง 
ความคิดเห็นในเว็บไซต์ ท าให้นักท่องเที่ยวค้นหาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ ลดโอกาสที่จะได้รับ  
ความผดิหวงัในการท่องเที่ยว มส่ีวนช่วยตดัสนิใจได้และสร้างประสบการณ์ของตนเองโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ 
ของนักท่องเทีย่วคนอื่นๆ ทีม่คีวามคดิเหมอืนกนั  

ผลการศกึษาแนวทางการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบ ผู้วจิยัพบว่า ภาพรวมระดบั
ความคดิเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก การน าเทคโนโลยมีาใช้ปัจจุบนัมบีทบาทเป็นอย่างในชวีติประจ าวนัของผู้คน  
โดยช่วงวยัส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เติบโตมาพร้อมกับการพฒันาด้านเทคโนโลยี  
เป็นหลกั ท าใหใ้นช่วงวยันี้สามารถเขา้ถงึสื่อออนไลน์และมคีวามรูค้วามสามารถในการใชส้ื่อและเทคโนโลยไีดม้ากกว่า
ในช่วงวยัอื่นๆ โดยการเปิดรบัสื่อในแต่ละบุคคลจะขึน้อยู่กบัทศันคต ิความตอ้งการ และความสนใจพเิศษทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป ทัง้นี้สื่อออนไลน์ยูทูบถอืว่าเป็นสื่อที่ใหค้วามบนัเทงิ ให้ความรู ้สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ มกีารน าเสนอ
ข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย น่าสนใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดบัหนึ่ง  
โดยผูใ้ชง้านมกีารเขา้ใชม้ากกว่ากว่า 1 ชัว่โมงขึน้ไป ซึ่งการเลอืกรบัชมสื่อออนไลน์ยูทูบส่วนใหญ่รบัชมเพื่อต้องการ
พกัผ่อนคลายเครยีด เปิดรบัประสบการณ์และสถานทีแ่ปลกใหม่  
 ในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้จดัท าวดิโีอและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทางการท่องเที่ยวได้ใช้สื่อออนไลน์ยูทูบ  
เป็นช่องทางในการท าตลาดและการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วเพื่อสรา้งความน่าสนใจ น่าดงึดูดและเพื่อกระตุน้ให้
เกิดความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่นัน้ๆ ทัง้ยงัช่วยในเรื่องของรายได้ที่มาจากการเดินทางมา
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว ทีส่่งผลใหเ้กดิการพฒันาในสถานทีท่่องเทีย่วแห่งนัน้ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การจดัการทรพัยากร และการบริหารจดัการ นอกจากนี้ยงัท าให้  
เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้จนเกดิความนิยม เพราะการท่องเทีย่วนัน้เป็นรายไดห้ลกัของประเทศ โดยผูว้จิยัไดส้รุปแนวทาง 
ในการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์ยทูบู ดงันี้ 
 Y ย่อมาจาก Yield คอื การจดัท าวดิโีอควรมเีน้ือหาสรา้งสรรค ์ทนัสมยัเท่าทนักระแสนิยมในปัจจบุนั น่าเชื่อถอื 
เหมาะสม เน้ือหากระชบั เขา้ใจงา่ย มกีารสื่อสารทีด่ ีและวดีโิอมส่ีวนช่วยในการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว และเป็น
ประโยชน์ต่อผูท้ีใ่หค้วามสนใจ  
 O ย่อมาจาก Organize คือ การก าหนดขอบเขตเนื้อหาของวดิีโอ วางแผนการจดัท าวดิีโออย่างเป็นระบบ 
และตอ้งควบคุมการผลติเนื้อหาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 U ย่อมาจาก Update คอื การอพัเดตข่าวสารขอ้มูลใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการจดัท าวดิโีอทีเ่นื้อหาของวดิโีอ
นัน้มคีวามใหม่และเป็นปัจจุบนั 
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 T ย่อมาจาก Target คือ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ท าความเข้าใจ และความต้องการและความสนใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เช่น กลุ่มเป้าหมายมคีวามสนใจในการรบัชมวดิโีอท่องเทีย่วประเภทธรรมชาต ิผูจ้ดัท าวดิโีอ
จงึไดจ้ดัท าวดิโีอทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเป็นตน้ 
 U ย่อมาจาก Understand คือ การค านึงถึงการสื่อสารเป็นส าคัญ เนื้ อหาของวิดีโอสามารถเข้าใจได้ง่าย  
ใชภ้าษาอย่างเหมาะสม วางแผนในการผลติอย่างรอบคอบและจดัท าเน้ือหาของวดิโีอใหผู้ช้มเขา้ใจไดง้า่ย 
 B ย่อมาจาก Believable คอื การจดัท าวดิโีอที่มกีารศกึษาขอ้มูล การตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด
ก่อนทีจ่ะเผยแพร่และน าเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 
 E ย่อมาจาก Entertainment คอื การใหค้วามเพลดิเพลนิหรอืความบนัเทงิ สนุกสนาน เน้ือหามคีวามน่าสนใจ 
แปลกใหม่ ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน มคีวามกระชบั เขา้ใจไดง้า่ยและไม่ยดืเยือ้  

สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ จะเหน็ไดว้่า หลงัจากทีบ่รษิทัน าเทีย่ว หรอืองค์กรทีดู่แลบรหิาร
จดัการแหล่งท่องเที่ยวได้จดัท าวิดีโอและเผยแพร่วิดีโอประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบแล้วนัน้  
ผลตอบรับที่ได้จากนักท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะนักท่องเที่ยวได้เห็นภาพของโปรแกรมการเดินทาง 
ได้ชดัเจนมากกว่าการท าโปรแกรมการเดนิทางที่เป็นกระดาษ เพราะไม่ได้ท าให้เกิดความรู้สกึ อยากเดินทางไปยงั
สถานที่นัน้ ๆ ดงันัน้ จึงส่งผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและเลือกซื้อโปรแกรมการเดินทางเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้  ยูทูบเบอร์ที่ท าวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ชมคลิปวิดีโอ 
เกิดความต้องการออกเดินทางไปท่องเที่ยวตาม และเกิดการบอกต่อ เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
และแหล่งท่องเทีย่วนัน้ ๆ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ การเผยแพร่วดิโีอประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วผ่านสื่อออนไลน์
ยูทูบส่งผลต่อภาพลกัษณ์ และก่อใหเ้กดิความเชื่อและคล้อยตามเนื้อหาในวดิโีอทีไ่ดร้บัชม ทัง้นี้ การทียู่ทูบเบอร์จดัท า
วิดีโอขึ้นนัน้ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าต้องการน าเสนอกับใคร ศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมาย 
มพีฤตกิรรมการรบัชมสื่อออนไลน์ยทูบูแบบใด จากนัน้ จงึจะเลอืกยทูบูเบอรท์ีส่อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ตอ้งคดักรอง
ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ท าใหค้รอบคลุม เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย ทัง้จากสื่อออนไลน์ยทูบูและสื่ออื่น ๆ นอกจากนี้ 
ยูทูบเบอร์ต้องคอยอพัเดตข่าวสารขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา ในการจดัท าวดิโีอนัน้ต้องค านึงถึงการสื่อสารเป็นส าคญั คอื  
มคีวามเป็นกนัเอง ไม่เป็นทางการมากเกนิไป ท าใหผู้ท้ีร่บัชมรูส้กึอยู่ในระดบัเดยีวกนัและต้องเสนอเรื่องราวทีเ่ป็นจริง 
โดยในการจดัท าวดิโีอจะมโีปรแกรมทีช่ื่อว่า Title Generator เป็นโปรแกรมทีส่ามารถช่วยคดิหวัขอ้เนื้อหาวดิโีอ น ามา
เป็นแนวทางในการสรา้งสรรคเ์น้ือหาคลปิวดิโีอของตนเอง  
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เสนอว่า การศกึษาและขอ้เสนอของ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ เรื่องการก่อตวัภูมภิาคนิยมอีสาน 

ในประเทศไทยช่วงสงครามเยน็มบีางประเดน็ทีค่ลาดเคลื่อน ไดแ้ก่ การปรากฏตวัทางการทหารของสหรฐัอเมรกิา
ในอสีานทีม่ส่ีวนทีท่ าใหอ้ตัลกัษณ์อสีานก่อตวัขึน้ และ การใชค้วามเป็นอสีานในการต่อสูท้างเมอืงของนักวชิาการ
และปัญญาชนฝ่ายซา้ย นอกจากนี้ ขอ้เสนอของคายสใ์นเรื่อง ‘ปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ’ หรอื ‘ปัญหาอสีาน’ 
ยังเป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของนโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์อันเป็นประเด็นทางการเมือง  
ในการศกึษาทางมานุษยวทิยาของนักวชิาการอเมรกินัช่วงสงครามเยน็ อกีทัง้ปรากฏความสอดคล้องกบัมุมมอง
ของผูป้กครองกรุงเทพฯทีม่ตี่ออสีานอกีดว้ย 
 
ค าส าคญั: ชาร์ลส ์เอฟ  คายส ์ ภูมภิาคนิยมอสีาน  ปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อตัลกัษณ์อสีาน  สงครามเยน็  
ประเทศไทย 
 

Abstract 
This article argues that Charles F. Keyes’ proposal on the Isan regionalism in Cold War Thailand 

overlooked roles of the American presence in the Northeast of Thailand which contributed to formation of 
Isan regional identity. Keyes also failed to include Thai leftist intellectuals and activists also constructed 
and employed Isan-ness in their anti-government struggle, another factor influencing the emergence of 
Isan regional identity in Thai politics during the Cold War period. Additionally, Keyes’ anthropological 
research on the ‘Northeastern Problem’ or the ‘Isan Problem’ was under an influence of the American anti-
communist strategy and Thai ruling elites’ point of view. 
 
Keywords: Charles F. Keyes, Isan regionalism, the Northeastern Problem, Isan identity , Cold War, 
Thailand  

mailto:rungchai@g.swu.ac.th


การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่13 
วนัที ่25-26 มนีาคม 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1574 

 

บทน า 
 ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรอื ‘อสีาน’ และประชาชน ‘อสีาน’ แมจ้ะถูกชนชัน้น าสยามมองว่าล้าหลงั 
ไม่อุดมสมบูรณ์ (เท่ากบัทีร่าบภาคกลาง) และไม่ ‘ศวิไิลซ์’ มาอย่างยาวนาน แต่ชนชัน้น าสยาม (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก่อนปี 1932) ไม่เคยมองว่าสภาพความเป็นอยู่และการ ‘เป็นลาว’ ของอสีานส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อความรุ่งเรอืง
และอยู่รอดของกรุงเทพฯ การแทรกแซงในพื้นที่อีสานโดยตรงของผู้ปกครองสยามมีขึ้นก็ต่อเมื่อการจดัภาษี 
บรรณาการ และทรพัยากรจากอีสานเกิดความขดัขอ้ง [1] อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงที่
ความขดัแย้งอินโดจีนทวีความรุนแรงมากขึ้น อีสานถูกน าเสนอว่า เป็น ‘ปัญหา’ ที่เกี่ยวพันถึงความอยู่รอด 
และเป็นเอกราชของรฐัไทยอย่างชดัเจนเป็นครัง้แรก อีกทัง้ยงัเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงรฐัไทยเขา้กบับรบิทระหว่าง
ประเทศอย่างเข้มข้น บทความนี้ตัง้ข้อสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และการรับรู้ที่มีต่ออีสาน 
ในช่วงสงครามเยน็ดงักล่าว โดยวเิคราะหก์ารศกึษาของ ชารล์ส ์เอฟ. คายส ์เรื่อง ‘ปัญหาอสีาน’ และ ภูมภิาคนิยม
อสีาน ขอ้เสนอดงักล่าวนี้เป็นครัง้แรกที ่ ‘ตวัตน’ อสีานถูกน าเสนอ รบัรอง และรบัรูอ้ย่างชดัเจนในพืน้ทีส่าธารณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ที่สภาพความเป็นอยู่ของอีสานกลายเป็นจุดที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของประเทศไทย
ท่ามกลางการคุกคามของภยัคอมมวินิสต์ในภูมภิาค อย่างไรกต็าม บทความนี้เสนอว่า การศกึษาและขอ้เสนอว่า
ดว้ยการก่อตวัของความเป็นอสีาน (ซึ่งก่อปัญหา) ในประเทศไทยช่วงสงครามเยน็ที่คายสเ์สนอนัน้มบีางประเด็น 
ที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ การปรากฏตัวทางการทหารของสหรฐัอเมริกาในอีสานที่มีส่วนที่ท าให้อตัลกัษณ์อีสาน 
ก่อตวัขึน้ และ การใชค้วามเป็นอสีานในการต่อสูท้างเมอืงของนักวชิาการและปัญญาชนฝ่ายซา้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 บทความชิ้นนี้มวีตัถุประสงค์ในการน าเสนอสองประการดว้ยกนั ประการแรกไดแ้ก่การทบทวนขอ้เสนอ
ของคายส์เรื่อง ‘ปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ’ (the Northeastern Problem) และ ‘ภูมิภาคนิยมอีสาน’  
(Isan Regionalism) ซึ่งน าไปสู่การอธิบายการก่อตัวของอัตลักษณ์อีสานช่วงสงครามเย็นที่คลาดเคลื่อนบาง
ประการ ประการทีส่องไดแ้ก่ การน าเสนอการอธบิายการก่อตวัของความเป็นอสีานในประเทศไทยช่วงสงครามเยน็
ทีค่รอบคลุมมากขึน้โดยชีใ้หเ้หน็ถงึการเชื่อมโยงกนัระหว่างการเมอืงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 วิธีการวิจยัของงานวิจยัชิ้นนี้นัน้ใช้การส ารวจและค้นคว้าเชิงเอกสารเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์
ภาพลักษณ์และเรื่องราวของภาคและประชาชนอีสานจากแหล่งส าคัญที่น าเสนอภาพลักษณ์อีสาน  
อย่างเขม้ขน้ ไดแ้ก่ การศกึษาวจิยัเชงิมานุษยวทิยาในเรื่องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, สื่อและสิง่ตพีมิพข์องรฐับาล
ไทยและสหรฐัอเมรกิา, และเอกสารและสิง่ตพีมิพข์องฝ่ายซ้าย เอกสารเหล่านี้ไดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร่ในช่วง
ทศวรรษที่ 1960-1970 ซึ่งทศวรรษที่ 1960 นั ้นเป็นช่วงที่สถานการณ์สงครามเวียดนามทวีความรุนแรง 
และสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มก าลังทางทหารเพื่อยกระดับการปฏิบัติการในประเทศไทย อีกทัง้เป็นช่วงเวลา 
ที่เกิดกระแสการศึกษาภาคอีสานในเชิงมานุษยวิทยาของนักวิชาการอเมริกันอนัสืบเนื่องมาจากสถานการณ์  
ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  
 นอกจากนี้ งานวจิยัยงัมกีารใชก้ารสมัภาษณ์ประกอบเพื่อสนับสนุนการคน้ควา้เชงิเอกสาร โดยเลอืกผูใ้ห้
ข้อมูลจากกลุ่มที่มีบทบาทในการแสดงออกอัตลักษณ์อีสานในบริบทสงครามเย็น และสุขภาพยงัเอื้ออ านวย  
ต่อการใหข้อ้มลู  
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ผลการวิจยั 
ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) เป็นหนึ่งในนักวิชาการผู้บุกเบิกและวางรากฐานการศึกษา

ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยอาศยัความรูแ้ละกระบวนทศัน์ทางมานุษยวทิยาสมยัใหม่ คายส์
จบการศกึษาระดบัดุษฎีบณัฑติจากมหาวทิยาลยัคอร์เนล ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยได้เขยีนวทิยานิพนธ์เรื่อง 
Peasant and Nation: A Thai-Lao Village in Thai State (1966) ซึ่ ง ใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาหมู่บ้าน 
ในจงัหวดัมหาสารคามระหว่างปี 1962-1964 การศกึษาภาคอสีานโดยเฉพาะอย่างยิง่มติคิวามสมัพนัธแ์ละขดัแยง้
กบักรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในความสนใจหลกัของของคายส์ทีป่รากฏตัง้แต่ในงานวทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑติมาจนถงึ
ปัจจุบนัน้ี ตวัอย่างงานชิน้ล่าสุดของคายสไ์ดแ้ก่ Finding Their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State 
(2014) และ บทความ ‘Cosmopolitan Villagers and Populist Democracy in Thailand’ (2016) เป็นต้น ความ
สนใจและการสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาในประเด็นดังกล่าวของคายส์มีอิทธิพลต่องานวิชาการชิ้นอื่น ๆ 
ใ นสาข า เ ดีย ว กัน  เ ช่ น  ‘Development and Mobility among the Phu Thai of Northeast Thailand’ (1966)  
โดย โทมัส เคียช และ สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1968) โดย สุเทพ สุนทรเภสัช  
ส่วนตัวอย่างของงานวิชาการในระยะที่ปรากฏอิทธิพลของคายส์  ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง การรวมกลุ่มทาง
การเมอืงของ ส.ส. อสีาน พ.ศ. 2476-2494 (2000) ของ ดารารตัน์ เมตตารกิานนท ์และ วทิยานิพนธเ์รื่อง นโยบาย
การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของรฐับาลไทยระหว่าง พ .ศ.2494-2519 ของ สมศร ีชยัวณิชยา (2005) 

การศึกษาอีสานในระยะแรกของคายส์ในปี 1966-1967 มุ่งไปยงัสองประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 
‘ปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ’ และ ‘ภูมภิาคนิยมอสีาน’ คายสไ์ดเ้สนอประเดน็แรกในงาน Peasant and Nation 
ว่า เนื่องจากผู้ปกครองไทยมคีวามกลวัและกงัวลถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดการแบ่งแยกดนิแดนของภาคอีสาน 
อนัเนื่องมาจากความใกล้ชดิทางประวตัศิาสตร์และชาตพินัธุ์ระหว่างอีสานและลาว ท าใหผู้ป้กครองไทยมองว่าม ี
‘ปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ’ ด ารงอยู่ ซึ่งทวคีวามเป็นไปไดม้ากขึ้นอนัเนื่องมาจากสถานการณ์การขยายตวั
ของขบวนการฝ่ายซ้ายในลาว เวียดนาม และกัมพูชา ผู้น าไทยมองว่า หากอีสานตกอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์  
นัน่หมายถงึการทีไ่ทยสญูเสยีบูรณภาพความมัน่คงของประเทศ [2] อย่างไรกต็าม คายสช์ีว้่า แมค้วามหวาดกลวันี้
ไม่ได้ไร้เหตุผลแต่ก็ไม่ควรท าใหเ้กนิจรงิเพราะจะน าไปสู่ความสมัพนัธ์ทีเ่ลวร้ายลงระหว่างอีสานและรฐับาลไทย 
ดงัทีป่รากฏจากการทีร่ฐับาลไทยด าเนินมาตรการทีรุ่นแรงเพื่อแกไ้ขปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [2] 

คายสเ์สนอว่า ปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มคีวามเชื่อมโยงกบั ‘ภูมภิาคนิยมอสีาน’ โดยการก่อตวั
ของภูมภิาคนิยมอสีานเป็นนี้เองทีท่ าใหเ้กิดความไม่สงบทางการเมอืงขึน้ในภาคอีสาน อนัท าให ้ภูมภิาคและคน
อสีานถูกรฐัไทยมองว่าเป็น ‘ปัญหา’ คายสช์ี้ว่า ภูมภิาคนิยมอสีานเป็นผลมาจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนอสีานและ
คนไทยกลางนัน้มีมากขึ้นจนน าไปสู่การก่อตัวของอตัลักษณ์ชาติพนัธุ์และภูมิภาคในลกัษณะของการแบ่งขัว้
ระหว่าง พวกเรา-พวกเขา [2] คนอสีานตระหนักถงึความแตกต่างระหว่างตนและคนไทยกลางในมติติ่างๆ มากขึน้
เรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการที่รัฐไทยขยายอ านาจและควบคุมอีสานมากขึ้น และการอพยพเข้ามาท างานใน
กรุงเทพฯของคนอีสานจ านวนมาก ประการหลงันี้นัน้ท าให้คนอีสานได้เรียนรู้ว่าตนเองได้รบัการดูถูกจากคน
กรุงเทพฯ อนัน าไปสู่การรวมตวัของกลุ่มคนอสีานและความรู้สกึร่วมของภูมภิาคของคนอสีานที่อยู่ในเมอืงหลวง 
[3] 

อย่างไรกต็าม การศกึษาและขอ้เสนอของ ชารล์ส ์คายส ์เรื่องการก่อตวัภูมภิาคนิยมอสีานในประเทศไทย
ช่วงสงครามเย็นมีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ การปรากฏตัวทางการทหารของสหรัฐอเมริกาในอีสาน  
ที่มีส่วนที่ท าให้อตัลกัษณ์อีสานก่อตวัขึ้น และ การใช้ความเป็นอีสานในการต่อสู้ทางเมอืงของนักวชิาการและ
ปัญญาชนฝ่ายซ้าย ในประเดน็แรก จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์เหตุการณ์ในทศวรรษที ่1960-1970 
พบว่า บทบาทและปฏิสมัพนัธ์สหรฐัอเมรกิาในพื้นที่อีสานเป็นอีกปัจจยัที่ท าให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก 
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และประสบการณ์ที่มีร่วมกันของคนอีสานต่อการเข้ามาตัง้ฐานทัพอเมริกันในพื้นที่และน าไปสู่การก่อตัว  
ของภูมภิาคนิยมอีสาน กรณีตวัอย่างที่น่าสนใจได้แก่ การเกิดขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหวศลิปะสายอสีานโดยศลิปิน
กลุ่มโคราช โดยทีป่รากฏการเรยีกขานว่าเป็น “ทศันศลิป์เพื่อชวีติสกุลโคราช” [4] ซึ่งม ีทว ีรชันีกร เป็นผูบุ้กเบกิ
จากการเขา้ไปเป็นอาจารย์สอนศลิปะทีว่ทิยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (หรอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ในปัจจุบนั) ทว ีรชันีกร มบีทบาทเป็นอย่างมากในถ่ายทอดแนวอุดมการณ์และแนวทางศลิปะ 
แก่กลุ่มศิลปินอีสานรุ่นต่อมา ซึ่งหลายๆคนได้ร่วมกันน าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการที่ฐานทพัอเมริกัน  
มาตัง้ในอสีานมาน าเสนอผลงานศลิปะต่อตา้นจกัรวรรดอิเมรกิา ตวัอย่างเช่น สนาม จนัทร์เกราะ ไดแ้รงบนัดาลใจ
จากเรื่องราวทีไ่ดร้บัฟังมาจากทหารอเมรกินัมาสรา้งงานศลิปะจากขยะสงคราม [4] เช่นเดยีวกบัลูกศษิยอ์กีสองคน
ของ ทว ีรชันีกร ไดแ้ก่ สุขสนัต์ เหมอืนนิรุทธิ ์และ สุรพล ปัญญาวชริะ ซึ่งน าเสนอผลงานศลิปะจ าประสบการณ์
ตรงที่ได้รบัจากฐานทพัอเมริกันในพื้นที่เช่นเดียวกัน [5] แม้ว่า โชคชยั ตักโพธิ ์จะไม่ได้เรียนกับ ทวี รชันีกร  
แต่โชคชยัก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศิลปินอีสานที่สร้างสรรค์แรงบนัดาลใจจากการที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ   
จากฐานทพัอเมรกินัทีอ่ยู่ใกลบ้า้น [6] 

 แนวร่วมศิลปะเพื่อชีวิตสายอีสานที่น าโดยกลุ่มโคราชนี้สร้างสรรค์งานศลิปะต่อต้านฐานทพัอเมรกินั 
ในประเทศไทยและท างานเชื่อโยงกบัแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทยในกรุงเทพฯอย่างเหนียวแน่น ดงัทีป่รากฏ
อย่างชดัเจนในการร่วมส่งผลงานศลิปะของศลิปินกลุ่มนี้ในกจิกรรมนิทรรศการต่อตา้นฐานทพัอเมรกินัในกรุงเทพฯ 
ระหว่างปี 1973-1976 [4] อย่างไรก็ตาม กลุ่มศิลปินสายอีสานเหล่านี้ชี้ว่า แม้จะมีอุดมการณ์เดียวกันกับกลุ่ม 
แนวร่วมศลิปินทีต่่อต้านฐานทพัอเมรกินั สไตล์ของงาน อาท ิการใชส้ ีนัน้แตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์กลุ่มศลิปิน
เพื่อชวีติสายโคราช [5] 

ในประเดน็ทีว่่าดว้ยการใชค้วามเป็นอสีานในการต่อสูท้างเมอืงของนักวชิาการและปัญญาชนฝ่ายซา้ยนัน้ 
การศึกษาวิจัยพบว่านักวิชาการและปัญญาชนฝ่ายซ้ายมีการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมต่อต้านบทบาท 
ทางการทหารของสหรฐัและเน้นการสะทอ้นปัญหาอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของการตัง้ฐานทพัอเมรกิาในประเทศ
ไทย ขอ้สงัเกตุประการหนึ่งทีไ่ด ้คอื กลุ่มปัญญาชนและนักศกึษาที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมต่อต้านบทบาท
ทางการทหารของสหรฐัเหล่านี้หลายๆคนมกัมพีืน้เพหรอืภูมหิลงัทีเ่ชื่อมโยงกบัอสีาน ตวัอย่างเช่น อุดร ทองน้อย , 
ประเสริฐ จันด า และ สุรชัย จันทิมาธร เป็นต้น กลุ่มปัญญาชนเหล่านี้น าเสนอเรื่องราวของชีวิตที่ทุกข์เข็ญ 
ของคนอีสานอนัเนื่องมาจากความอดยาก ความแห้งแล้ง โครงสร้างเศรษฐกิจที่เอารดัเอาเปรยีบ และการกดขี่  
ของทางการ ตวัอย่างเช่น บทกว ี‘อสีานกู’ ของ อุดร ทองน้อย, บทกว ี‘ฝนแดด’ และ เรื่องสัน้ ‘มือ้ค ่า’ ของ ประเสรฐิ 
จนัด า, และ เรื่องสัน้ ‘แล้งเขญ็’ โดย สุรชยั จนัทมิาธร [7-9] นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเพลงเพื่อชวีติกย็งัปรากฏ
การรวมตวัของกลุ่มศลิปินทีม่พีืน้เพจากอสีานทีส่รา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ล่าเรื่องความทุกขย์ากของอสีานจากการเขา้มา
ตัง้ฐานทพัของอเมรกิาและการเรยีกรอ้งใหอ้สีานบุกขึน้ขบัไล่ทหารอเมรกินัอกีดว้ย [10] 
 อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ลกัษณะการเคลื่อนไหวต่อตา้นอเมรกิาผ่านเรื่องราวและความเป็นอสีาน
ในกลุ่มนักศกึษาปัญญาปัญญาชนเหล่านี้แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของปัญญาชนไทยฝ่ายซา้ยในชว่งตน้สงคราม
เยน็ (ปลายทศวรรษ 1940 ถึงทศวรรษ 1950) อนัแสดงถึงการปรากฏขึน้ของ ‘ตวัตน’ อีสานช่วงทศวรรษ 1960  
ในพื้นที่สาธารณะทางการเมอืงทีล่้อกบับรบิทของสงครามเยน็ บทบาททางการทหารที่เพิม่มากขึน้ของอเมรกิา 
และการทีน่ักศกึษาและปัญญาชนฝ่ายซ้ายทีม่าจากอสีานมจี านวนเพิม่มากขึน้ กล่าวคอื ปัญญาชนไทยฝ่ายซ้าย
ในช่วงตน้สงครามเยน็ (ปลายทศวรรษ 1940 ถงึทศวรรษ 1950) ไม่ไดน้ าเสนอการต่อตา้น ‘จกัรวรรดนิิยมอเมรกินั’  
ผ่านพื้นที่และความเป็นอีสานเหมือนดังที่ปรากฏในช่วงทศวรรษที่ 1960 ความแตกต่างของสองช่วงเวลานี้ 
ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การที่มวลชนอีสานถูกมองในมิติทางชนชัน้มากกว่าอัตลักษณ์ภูมิภาค และการไม่ได้ย ้า 
ความเป็นปฏปัิกษ์โดยตรงระหว่างอสีานและจกัรวรรดอิเมรกินั 
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 ในการเคลื่อนไหวปัญญาชนไทยฝ่ายซา้ยในช่วงตน้สงครามเยน็ทศวรรษ 1950 (การเคลื่อนไหวนี้ชะงกัไป
เมื่อจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมามีอ านาจในปี 1958 และพร้อมการใช้มาตรการรุนแรงในการควบคุม 
การแสดงออกทางการเมอืง [11]) ‘มวลชนอสีาน’ ถูกน าเสนอว่าเป็นส่วนหนึ่งของชนชัน้ทีถู่กกดขีโ่ดยพวกศกัดนิา
และนายทุนอนัเนื่องมาจากคนอีสานจ านวนมากเป็นชาวนายากจน หรอืต้องมาใชแ้รงงานในกรุงเทพฯ มวลชน 
ที่ถูกกดขีเ่หล่านี้ต้องได้รบัการชี้น าส านึกทางชนชัน้เพื่อโค่นล้มชนชัน้นายทุนและเจ้าที่ดิน กล่าวคอื ความเป็น
อสีานถูกตคีวามในมติทิางชนชัน้มากกว่าอตัลกัษณ์ความเป็นภูมภิาค ตวัอย่างทีด่ไีดแ้ก่  ตวัละครอสีานใน แลไป
ข้างหน้า และเรื่องสัน้ เขาตืน่ ของศรีบูรพา แม้ว่า แลไปข้างหน้า เป็นนวนิยายเรื่องแรกที่มีตัวเอกของเรื่อง 
เป็นคนอีสาน แต่ศรบีูรพาก็ชี้ให้เห็นว่า ‘จนัทา โนนดนิแดง’ เด็กชายจากจงัหวดับุรรีมัย์ได้ตระหนักถึงการกดขี่ 
และเอารดัเอาเปรยีบของชนชัน้ศกัดนิาจากการเขา้มาอยู่ในกรุงเทพฯและการชี้น าของ ‘นิทศัน์’ ผูเ้ป็นสหายสนิท
ร่วมชัน้เรียนที่เป็นตัวแทนของปัญญาชนกรุงเทพฯที่มสี านึกทางชนชัน้อย่างไร [12] เช่นเดียวกับ ‘อ ่า’ ขนขบั
รถสามล้อจากอีสานในกรุงเทพฯที่ได้รบัการชี้น าทางการเมืองจากผู้โดยสารกรุงเทพฯที่เป็นนักหนังสือพิมพ์  
ใน เขาตืน่ [13] 
 นอกจากงานบางชิ้นของศรบีูรพา งานจ านวนหนึ่งของ ‘นายผ’ี, เปลื้อง วรรณศร ีและสุชาติ ภูมบิรริกัษ์ 
ไดน้ าเสนอ ‘อสีาน’ ในมติทิางชนชัน้ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบัตวัอย่างงานของศรบีูรพาดงัทีไ่ดก้ล่าวไปก่อนหน้า 
[14] ตวัอย่างเช่น บทกว ี‘อสีาน’ อนัโด่งดงัของ ‘นายผ’ี (1952), ปาฐกถา ‘ทางรอดของไทย’ ของ เปลื้อง วรรณศร ี
(1957), และ อสีาน: ดนิแดนแห่งเลอืดและน ้าตา (1958) โดย สุชาต ิภูมบิรริกัษ์ อย่างไรกต็าม แมว้่าบทกว ี‘อสีาน’ 
จะเรยีกร้องใหค้นอีสานลุกขึ้นต่อสู้การกดขี ่แต่ความสนใจของ ‘นายผ’ี ที่ปรากฏในงานต่างๆไม่ใช่การเรยีกรอ้ง 
ใหค้นอสีานรวมตวัตอบโต้การเอารดัเอาเปรยีบแต่เป็นเรื่องความขดัแยง้ระหว่างชนชัน้ทีม่ตี้นตอจากความไม่เท่า
เทียมและการขูดรีดทางเศรษฐกิจผ่านกรณีต่างๆ อาทิ คนงานยากจนในเมอืงหลวง และ ชาวมุสลมิในภาคใต้  
เป็นต้น [15] ในลกัษณะเดยีวกนั ใน ปาฐกถา ‘ทางรอดของไทย’ ทีจ่ดัขึน้ทีจ่งัหวดัสุรนิทร์ เปลื้องชี้ใหผู้ฟั้งเหน็ว่า 
ปัญหาทีจ่งัหวดัสุรนิทรเ์ผชญิอนัเนื่องมากจากผลกระทบของสงครามอนิโดจนีและจกัรวรรดนิิยมอเมรกิาเป็นปัญหา
ที่จงัหวดัอื่นๆในประเทศประสบเช่นเดยีวกนั [16] ส่วน อีสาน: ดนิแดนแห่งเลอืดและน ้ าตา สุชาติได้ชี้ให้เห็นว่า
ประวตัศิาสตรข์องอสีานแทท้ีจ่รงิแลว้คอืประวตัศิาตรว์่าดว้ยการต่อสูท้างชนชัน้ [17]  
 งานที่น าเสนอถึงอีสานในช่วงการเคลื่อนไหวของปัญญาไทยช่วงนี้มจี านวนจ ากดัและไม่ได้เน้นเรื่อง 
อตัลกัษณ์ความเป็นอีสานอย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบัการเคลื่อนไหวของปัญญาชนไทยฝ่ายซ้ายในทศวรรษ 1960 
เป็นต้นไปซึ่งมีหลายคนที่มีพื้นเพจากภูมิภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ในขณะที่ปัญญาชน 
ฝ่ายซ้ายทีม่พีืน้เพจากอสีานระดมมวลชนเพื่อต่อสูท้างชนชัน้ งานหลายชิ้นไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึการซ้อนทบักนัระหว่าง
มวลชนทีถู่กกดขีก่บัมวลชน ‘อสีาน’ พรอ้มกบัมกีารใชล้กัษณะเชงิภูมภิาคอสีานประกอบในงาน กล่าวอกีอย่างกค็อื 
ในขณะที่นักศกึษาปัญญาชนเหล่านี้พยายามต่อสู้รฐับาลและจกัรวรรดินิยมอเมริกนั อตัลกัษณ์ความเป็นอีสาน  
กป็รากฏชดัเจนมากขึน้ อาท ิการใชภ้าษาอสีาน ตวัอย่างทีด่ไีดแ้ก่ งานของ อุดร ทองน้อย และ ประเสรฐิ จนัด า 
[18] อย่างไรกต็าม ความตระหนักถงึอตัลกัษณ์อสีานทีช่ดัเจนขึน้บางครัง้น าไปสู่ความรูส้กึยอ้นแยง้เชงิอุดมการณ์
ปัญญาชนฝ่ายซ้ายทีม่พีืน้เพมาจากอสีานเอง ดงัจะเหน็ไดจ้ากความขดัแยง้ที ่ ‘โทน’ ตวัละครเอกใน โทน เทวดา: 
นักสูจ้ากทีร่าบสูง ต้องเผชญิเมื่อถูกบงัคบัใหเ้ลอืกระหว่างการสู้เพื่อพี่น้องชาวอสีาน หรอืพี่น้องกรรมกรของเขา 
[19]  
 อีกประเด็นที่น่าสนในคอืการน าเสนอความเป็น ‘ตวัตน’ (Self) ของปัญญาชนนักเคลื่อนไหวที่มพีื้นเพ 
มาจากอสีานเหล่านี้ กล่าวคอื ฝ่ายซ้ายกลุ่มนี้มกีารระบุตวัตนความเป็น ‘พวกเรา’ เขา้กบัมวลชนอสีาน พรอ้มกบั
การน าเสนอภาพลกัษณ์อนัทรงพลงัของมวลชน [18] ในจุดนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความพยายามต่อตา้นภาพลกัษณ์
ของอสีานทีล่า้หลงั อ่อนแอ ใหก้ลายเป็นอตัลกัษณ์ของพลงัมวลชนที่ถูกกดขีแ่ละพรอ้มทีจ่ะต่อสู ้ซึง่เป็นการตอบโต้
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และต่อต้านทางอัตลักษณ์ที่หมายถึงคนอีสานโดยรวม และตัวของ ‘ผู้เล่า’ (narrators) อันได้แก่ ปัญญาชน 
นักเคลื่อนไหวที่มพีื้นเพมาจากอีสานด้วย อย่างไรก็ดี ปัญญาชนเหล่านี้และมวลชนโดยรวมไม่ได้อยู่ในระนาบ
เดยีวกนั กล่าวคอื ปัญญาชนได้น าเสนอตนเองในลกัษณะที่ ‘น า’ มวลชน แม้ว่าจะชี้ให้เห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของมวลชนทีแ่ทจ้รงิกต็าม  
 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า แนวคดิเรื่อง ภูมภิาคนิยมอสีาน และ ปัญหาอสีาน ในการศกึษาภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของคายส์ในช่วงทศวรรษ 1960 มีจุดที่ควรได้รับการทบทวนใหม่ ประการแรก คายส์เน้นไปที่
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกรุงเทพฯและอีสาน (ในลกัษณะที่ฝ่ายแรกดูถูกฝ่ายหลงั) ว่าเป็นปัจจยัอนัน าไปสู่การก่อตวั 
ของความเป็นภูมภิาคนิยมอีสาน แต่กลบัละเลยบทบาทของอเมรกินัที่ส่งผลให้ต่อความเป็นภูมภิาคนิยมในช่วง
ทศวรรษ 1960 ดงัจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินอีสาน นอกจากนี้ ค าอธิบาย  
ของคายสท์ีว่่า ภูมภิาคนิยมอสีานมลีกัษณะมุ่ง ‘พฒันาสถานภาพของคนอสีาน’ (โดยคายสอ์า้งถงึกรณีการรวมกลุ่ม
ทางการเมอืงของ ส.ส.  อสีานเพื่อเรยีกรอ้งการปรบัปรุงพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคอีสาน) นัน้  [3]  
ไม่สอดคล้องกับกลุ่มปัญญาชนฝ่ายซ้ายที่มกัมพีื้นเพจากอีสานที่ใช้ความเป็นภูมภิาคนิยมอีสานในการกระตุ้น 
และระดมมวลชนอีสานเพื่อโค่นล้มผู้ที่กดขี่ขูดรีด โดยการน าเรื่องเล่าของอีสานมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ 
ผูน้ ามวลชนทีม่คีวามชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางการเมอืง 

ขอ้เสนอแนวคดิของคายสเ์รื่อง ภูมภิาคนิยมอสีาน และ ปัญหาอสีาน สนับสนุนและส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ของอสีานทีร่ฐัไทยน าเสนอในช่วงสงครามเยน็ซึ่งสรา้งความชอบธรรมใหก้บัอ านาจจากส่วนกลางทีม่เีหนืออีสาน 
กล่าวอกีอย่างหนึ่งนี่สะทอ้นถงึความสมัพนัธท์ีส่่งเสรมิกนัระหว่างอ านาจรฐัและ ‘ความรู’้ ในมติแิรกไดแ้ก่ การสรา้ง 
‘ตัวตน’ ความเป็นอีสานขึ้นโดยสถาปนาขอบเขตทางชาติพนัธุ์และทางภูมิภาคที่แบ่งแยกจากความเป็นไทย 
ผ่านการศกึษาทางมานุษยวทิยา ซึ่งการแบ่งแยกดงักล่าวชี้ให้เห็นถึงความเหนือกว่าของความเป็นไทย คายส์
อธบิายใน ‘Ethnic Identity and Loyalty in the Northeastern Thailand’ ว่า ‘วถิแีบบไทย’ นัน้ดงึดดูคนอสีานใหท้ า
ตามอยู่แล้วเพราะถูกมองว่าเป็นคุณค่าแบบชนชัน้น าทีจ่ าเป็นต่อการเลื่อนชัน้ทางสงัคมใหสู้งขึน้ [20] ในแง่นี้เอง 
ทีก่ารสรา้งองคค์วามรูข้องคายสไ์ดส้นับสนุนความสมัพนัธท์ีอ่สมมาตรระหว่างอสีานและผูป้กครองกรุงเทพฯ อนัมี
นัยยะทางชาตพินัธุ ์ประเดน็นี้สามารถสะทอ้นถงึอทิธพิลของชนชัน้น ากรุงเทพฯในเรื่อง ‘ชาตพินัธุ์ไทย’ (และเรื่อง
เล่าทีร่องรบัอนัสะทอ้นความคดิแบบราชาชาตนิิยม) ทีส่่งผลต่อกรอบการวเิคราะหข์องคายส ์

ในมติทิีส่อง ขอ้เสนอของคายส์สนับสนุนนโยบายและมาตรการทีก่ระชบัการควบคุมและปกครองอีสาน
ของรฐัไทย คายสเ์สนอว่า เน่ืองจาก ‘ปัญหาอสีาน’ อนัตน้ต่อมาจากความดอ้ยพฒันาและความยากจนอย่างรุนแรง
ในภูมิภาค การแก้ไขคือการท าให้อีสาน  ‘พัฒนา’ และพ้นจากความยากจนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการผลิต 
ทางการเกษตรทีไ่รป้ระสทิธภิาพและความแหง้แลง้ ขอ้เสนอดงักล่าวสอดคลอ้งอย่างยิง่กบัการทีร่ฐับาลไทยไดร้เิริม่
แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือฉบบัทีห่นึ่ง (1962-1966) ซึ่งเป็นแผนพฒันาระดบัภาคฉบบัแรกของประเทศ
ไทย เป้าหมายหลกัของแผนคอืการแก้ปัญหาความด้อยพฒันาของอีสานและช่องว่างทางเศรษฐกิจที่กว้างมาก
ระหว่างอสีานและภาคกลาง [2] อย่างไรกต็าม แนวความคดิ ‘การพฒันา’ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือน้ีเอือ้ประโยชน์
ต่อต่อทุนกรุงเทพฯและทุนต่างชาติโดยการเชื่อมโยงอีสานเข้ากับภาคกลางผ่านการพฒันาเส้นทางคมนาคม  
และสาธารณูปโภคต่างๆ และการดงึทรพัยากรจากอสีานมาสู่ภาคกลาง [21] ดงันัน้เอง ‘ปัญหาอสีาน’ ทีจ่ าเป็นตอ้ง
ได้รบัการแก้ไขผ่านโครงการการพฒันาต่างๆ จงึเป็นการสถาปนาความสมัพนัธ์แบบล าดบัชัน้ระหว่างกรุงเทพฯ
และอสีาน และการทีฝ่่ายแรกสรา้งช่องทางเพื่อเชื่อมโยงของทุนและทรพัยากรจากฝ่ายหลงัได้ 
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ขอ้เสนอของคายสย์งัตอบสนอง/เชื่อมโยงกบัแผนการด าเนินการต่อต้านคอมมวินิสต์ของสหรฐัอเมริกา 
ต่ออีสานและประเทศไทย การศึกษาวิจยัของคายส์เป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบกิองค์ความรู้มานุษยวทิยาของ  
‘ไทยศกึษา’ โดยนักวชิาการอเมรกินัในช่วงสงครามเยน็ คายสเ์องไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจาก วลิเลยีม สกนิเนอร์ 
ทีศ่กึษาชาวจนีในประเทศไทยซึง่เสนอ ‘ปัญหาชาวจนี’ อนัเนื่องมาจากการมองถงึความเป็นไปไดถ้งึความเชือ่มโยง
ระหว่างชาวจนีโพน้ทะเลในประเทศไทยและการแทรกซึมของคอมมวินิสต์ การบุกเบกิการศกึษาหมู่บ้านในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของคายส์เองก็เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่ขบวนกาคอมมิวนิสต์ในลาวและเวียดนาม  
มเีปรยีบมากขึน้ซึง่ท าใหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยทวคีวามส าคญัทางยุทธศาสตร ์[22] 

ขอ้เสนอของคายส์ว่าภาคอีสาน ‘เป็นปัญหา’ อนัเนื่องมาจากความไม่ค่อยจะ ‘ไทย’,  ความด้อยพฒันา 
ซึ่งควรอยู่ภายใต้การชี้น าของกรุงเทพฯที่พัฒนาและเป็น ‘ไทย’ นัน้เชื่อมโยงกับมุมมองผู้ปกครองรัฐไทย 
และนโยบายต้านคอมมิวนิสต์ของอเมริกา กล่าวอีกอย่างได้ว่า ผู้ปกครองรัฐไทยและอเมริกาภายใต้บริบท 
ของสงครามเยน็คอืปัจจยัทีส่รา้งความเป็น ‘อสีาน’ ขึน้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครัง้แรกประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย
สมัยใหม่ซึ่งกระจายไปยังพื้นที่สาธารณะอื่นๆ อาทิ  การเปลี่ยนผ่านจากชนบททัว่ๆไปที่ไม่จ าเพาะเจาะจง  
ในนวนิยายและภาพยนตร์มาเป็นชนบทใน ‘อีสาน’ ช่วงทศวรรษที ่1960 ก่อนที่จะอีสานจะครอบง าภาพลกัษณ์ 
ของความเป็นชนบทไทยอย่างชดัเจนในช่วงทศวรรษ 1970 กล่าวคอื นวนิยายที่เป็นที่นิยมที่มฉีากเป็นชนบท 
ในอีสานที่ เริ่มปรากฏในทศวรรษ 1960 หลายชิ้นมักถูกเขียนโดยเจ้าหน้ารัฐที่ ไปประจ าการในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาท ิอีสานทีร่กั (1968) และ ผู้ใหญ่ลกีบันางมา (1965) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมอสีานไม่ไดป้รากฏชดัเจนในสื่อป๊อบปลู่าจนกระทัง่ทศวรรษที ่1970 ซึง่ตวัอย่างทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 
ได้แก่ นวนิยายเรื่อง ครูบ้านนอก (1978) และ ลูกอีสาน (1975) นวนิยายทัง้สองเรื่องยังได้รับการสร้างเป็น
ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชวีิตอีสานอย่างเข้มขน้ รวมไปถึงภาพยนตร์ที่น าเสนอชวีิตของคนอีสานจ านวนมาก 
โดยผูก้ ากบัทีม่พีืน้เพและความสนใจในอตัลกัษณ์อสีานอย่าง สุรสหี์ ผาธรรม เป็นต้น ขอ้สงัเกตประการหนึ่งของ
ภาพยนตร์ ครูบ้านนอก ทีก่ ากบัโดย สุรสหี์ ผาธรรม คอืการแทรกร่องรอยของการเคลื่อนไหวของนิสตินักศึกษา
และปัญญาชนในเวลานัน้เขา้ไป ไม่ว่าจะเป็นเพลงเพื่อชวีติทีค่รู ปิยะรอ้ง และนิทานสอนใจทีใ่ชส้อนเด็กนักเรยีน 
[23] 
 ในจุดนี้เอง งานวิจยัชิ้นนี้จึงตัง้ข้อสงัเกตุว่า ปัจจยัที่น าไปสู่การก่อตัวของอตัลักษณ์ความเป็นอีสาน 
ในประเทศไทยช่วงสงครามเย็นไม่ได้เป็นเพราะปฏิสัมพันธ์ที่เข้มข้นและตึงเครียดขึ้นระหว่างคนกรุงเทพฯ  
และคนอสีานเท่านัน้ หากแต่เป็นบทบาทของรฐัไทย สหรฐัอเมรกิา และขบวนการฝ่ายซ้ายในประเทศไทยภายใต้
บรบิทของสงครามเยน็ด้วย โดยทางรฐัไทยและสหรฐัอเมรกิา ได้พยายามสร้างและน าเสนอเรื่องราวของอีสาน
ภายใต้สงครามเยน็เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางการเมอืง ในส่วนของรฐับาลไทยเองสามารถใช้เรื่องราวที่อีสาน  
ตกอยู่ภายใต้การคุกคามของคอมมวินิสต์เพื่อสรา้งความชอบธรรมในการอยู่ในอ านาจและรบัความช่วยเหลอืจาก
จากสหรัฐอเมริกา ในจุดนี้เองที่ข้อเสนอของคายส์เรื่องภูมิภาคอีสานนิยมและปัญหาอีสานสามารถสอดรับ 
และสนับสนุนเป้าหมายทางการเมืองเหล่านี้ได้ ในขณะที่ปัญญาชนและนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายน าเสนออีสาน 
ในแบบทีต่รงขา้มกล่าวคอือสีานในฐานะทีเ่ป็นเหยื่อของรฐับาลไทยและจกัรวรรดนิิยมอเมรกิา อนัน าไปสู่การสรา้ง
ความรู้สึกร่วมของความเป็นอีสานเกิดขึ้น ดังที่ เราได้เห็นจากกรณีตัวอย่างของการรวมกลุ่มศิลปิน 
และการเคลื่อนไหวของปัญญาชนฝ่ายซา้ยทีม่พีืน้เพมาจากอสีาน 
 การสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นอีสานของปัญญาชนและนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายอาจสามารถ
วิเคราะห์ในมิติของการสร้างเรื่องเล่าที่มีลกัษณะต่อต้าน (counter-narrative) เพื่อท้าทายเรื่องเล่ากระแสหลัก 
(dominant narratives) ทีส่รา้งความชอบธรรมใหก้บัผูม้อี านาจฝ่ายรฐั หรอื การปะทะกนัของเรื่องเล่า (narrative 
contestation) ในแนวทางการวเิคราะห์เรื่องเล่า (narrative inquiry) [24]  การต่อต้านนี้ปรากฏในสองมติิ ได้แก่ 
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การทา้ทายเรื่องเล่ากระแสหลกัโดยตรง (อสีานทีต่กอยู่ภายใตก้ารคุกคามของคอมมวินิสต)์ และการต่อตา้นอ านาจ
ผ่านการรือ้สรา้งอตัลกัษณ์ของผูเ้ล่า (ปัญญาชนและนักเคลื่อนไหวฝ่ายซา้ย) กล่าวคอื ในฐานะทีเ่ป็นผูท้ีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึ
ศัตรูที่แท้จริงของอีสานและน าการต่อสู้/ตอบโต้ ผู้เล่าเหล่านี้ซึ่งหลายๆคนมีพื้นเพจากอีสานและเชื้อสายจีน  
ได้พลิกกลบัอตัลกัษณ์ที่ถูกท าให้เป็นชายขอบโดยโครงสร้างเชิงอ านาจในรฐัไทย โดยการผลิตสร้างอตัลกัษณ์ 
ทางการเมอืงที่ทรงพลงัในฐานะผู้ช่วยเหลอืมวลชนที่ถูกกดขีท่ี่แท้จรงิ [25] นอกจากนี้ เนื่องจากเรื่องเล่าอีสาน 
ทีน่ าเสนอโดยมอี านาจฝ่ายรฐัและปัญญาชนนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายมกีารองิอยู่กบั ‘ประวตัศิาสตร์’ ความสมัพนัธ์
ของอีสานและกรุงเทพฯ (ในรูปแบบที่แตกต่างและขดัแย้งกัน) เราจึงอาจวิเคราะห์ในมิติของการผลิตสร้าง 
และการปะทะกันของความทรงจ าร่วม (collective memory) ซึ่งเชื่อมโยงกับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างคู่ 
ความขดัแยง้ [26]  

 
สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาและขอ้เสนอของ ชาร์ลส ์คายส ์เรื่องการก่อตวัภูมภิาคนิยมอสีานในประเทศไทยช่วงสงคราม
เยน็มบีางประเด็นที่คลาดเคลื่อน ได้แก่ การปรากฏตวัทางการทหารของสหรฐัอเมรกิาในอีสานที่มส่ีวนที่ท าให้  
อตัลกัษณ์อสีานก่อตวัขึน้ และ การใชค้วามเป็นอสีานในการต่อสูท้างเมอืงของนักวชิาการและปัญญาชนฝ่ายซ้าย  
งานวจิยัชิน้น้ีเสนอว่า ปัจจยัส าคญัทีน่ าไปสู่การก่อตวัของอตัลกัษณ์ความเป็นอสีานในประเทศไทยช่วงสงครามเยน็
เกิดจากการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐไทย (โดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา) และขบวนการฝ่ายซ้าย  
ในประเทศไทยภายใตบ้รบิทของสงครามเยน็ งานวจิยัของคายสแ์ละขอ้เสนอเรื่องปัญหาของอสีานเป็นตวัอย่างที่ดี
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการสนับสนุนและส่งเสรมิเป้าหมายทางการเมอืงของฝ่ายแรกผ่านการใชค้วามรูท้างมานุษยวทิยา 
ในขณะเดยีวกนั การตัง้ค าถามทบทวนถึงประเด็นที่คายส์มองขา้มไปในการศึกษาอีสานในช่วงทศวรรษ  1960  
ไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึบทบาทของฝ่ายซา้ยต่อการก่อตวัของความเป็นอสีานขึน้ผ่านการต่อสูก้บัรฐับาลไทยและจกัรวรรดิ
นิยมอเมรกิา 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์การวจิยัเพื่อ 1) ศกึษาผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีิทศัน์ประกอบการฝึก 2) เปรียบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัเรยีน
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์   
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6/6 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนบางขุนเทยีนศกึษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรยีน นักเรยีน จ านวน 40 คน ซึ่งเลอืกมาโดยการ 
สุ่มอย่างง่าย โดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมอืวจิยัประกอบดว้ย 1) ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอก 
และวดีทิศัน์ประกอบการฝึก กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 2) แผนการจดัการ
เรียนรู้ เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก 4) เครื่องมือประเมินทักษะการบรรเลงระนาดเอก และ 5) แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบ
หลัง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบ  t- test  
แบบ Dependent ซีง่ผลการวจิยั พบว่า 

1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 11.33 คะแนน หลงัเรียนเท่ากบั 
25.39 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน มคีะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีน 
โดยรวมเท่ากบั 200.82 คะแนน หลงัเรยีนเท่ากบั 268.60 คะแนน จากคะแนนเตม็ 328 คะแนน และมคีะแนนเฉลีย่
ผลการประเมินทกัษะการเตรียมความพร้อมก่อนการบรรเลงระนาดเอก ทกัษะพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก  
และทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ก่อนเรยีนเท่ากบั 47.62, 121.89 และ 31.31 คะแนน ตามล าดบั และหลงัเรยีน
เท่ากบั 58.26, 161.19 และ 49.15 คะแนน ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 72, 200 และ 56 คะแนน ตามล าดบั 

2. คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคะแนน
ทกัษะการบรรเลงระนาดเอกหลงัเรยีนโดยรวมและรายทกัษะสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ค าส าคญั: ทกัษะการบรรเลงระนาดเอก  ชุดฝึกทกัษะ  วดีทิศัน์ประกอบการฝึก 
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Abstract 
  The objectives of this research were 1) study the development results of RANAD – EAK performance 
skills of students in primary 6 by using the RANAD – EAK the instrumental performance skill and video. 
2) compare the learning achievement of pretest and posttest in the basic on RANAD – EAK topic on 
primary 6 by using the instrumental performance skill and video and 3) study the satisfaction of students 
towards the use of the instrumental performance skill and video.  The sample group used in the research 
is the students of primary 6/6 that the classroom unit-based sample random sampling consisted of a class 
of 40 students at the 1st semester, academic year of 2018 at Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien 
District Office, Bangkok. The research instruments consisted of 1) the RANAD – EAK the instrumental 
performance skill and video, learning subject, art (music content), primary 6. 2) Learning management plan 
on basic RANAD –  EAK performance skills.  3)  pretest and posttest of learning achievement about the basic 
RANAD – EAK performance skills. 4) The instruments for evaluation RANAD – EAK performance skills, 
and 5) the students satisfaction questionnaire towards the use of the instrumental performance skill and video. 
This research was conducted in a single group experiment pretest and posttest. The statistics used for data 
analysis are the mean, standard deviation and Dependent t-test statistics. The research found that: 

1. Students have an average score of pretest is 11.33 and posttest is 25.39 from 30 points, 
the average score of the evaluation RANAD – EAK performance skills of pretest is 200.82 points, posttest 
is 268.60 points from full score of 328 points. And the average score of pretest in performing of the RANAD 
– EAK, the basic RANAD – EAK performance skill is 47.62, 121.89 and 31.31 points respectively and after 
class is 58.26, 161.19 and 49.15 points respectively from the full score 72, 200 and 56 points respectively. 

2.  The achievement scores of posttest were higher than the pretest at the statistical significance of 
.05 level, while the overall score of the posttest in RANAD – EAK performance skills were higher than 
pretest by statistically significant at the .05 level. 

3. Students were satisfied with the usage of the skill training set and video is at the highest level. 

Keywords: RANAD – EAK Performance Skills, Skill Training Set, Video Training for Practice 
 
บทน า 

ชาติไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวฒันธรรมมาเป็นเวลาช้านาน ศิลปวฒันธรรม 
สาขาต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ และแลกรับปรับเปลี่ยนกันทัง้ภายในประเทศ 
และกบัเพื่อนบ้านจนกระทัง่ก่อเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของตน ศลิปวฒันธรรมด้านหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ 
ของไทยอย่างเหน็ไดช้ดันัน้คอื ดนตรไีทย ซึง่เกดิขึน้จากการสัง่สมภูมปัิญญาของบรรพชนไทยในอดตี แลว้สบืทอด
กันมาจนถึงปัจจุบนั [1] ดนตรีไทยเป็นศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าที่นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ 
ทีส่ าคญัของชาตไิทย ดงันัน้คนไทยทุกคนควรมคีวามเขา้ใจดนตรไีทยทัง้ในแงข่องศาสตร์และศลิป์อนัจะก่อใหเ้กดิ
ความตระหนักและหวงแหนในสมบตัขิองชาต ิ[2] ดงันัน้ดว้ยวถิแีห่งวฒันธรรมของดนตรีไทยดงักล่าว ทัง้ในอดตี
และปัจจุบนั ดนตรีไทยจงึมบีทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อชวีิตของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสุข ความรกั ความสามคัค ีอารมณ์ และกระตุ้นความรู้สกึของมนุษย์อย่างมาก ดงัที่ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม [3] ได้กล่าวว่า ดนตรีไทยเป็นงานศิลปวฒันธรรมที่แสดงความเป็นชาติไทยอย่างสมบูรณ์ 
เพราะบรรพชนไทยได้สร้างสรรค์สัง่สมและสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั ในวิถีช ีว ิตของคนไทย 
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ได้น าดนตรเีข้าสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ นับตัง้แต่งานพระราชพธิไีปจนถงึพธิกีรรมของสามญัชน พฒันาการ
ของดนตรไีทยจงึมทีัง้ทีเ่ป็นดนตรแีบบแผนและดนตรพีืน้บา้น   

ดนตรไีทยนัน้เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ มกีระบวนการในการเรยีนการสอน การสรา้งสรรค ์การพฒันา การรกัษา
ถ่ายทอด โดยกระบวนการศกึษาในรปูแบบต่าง ๆ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของดนตรไีทย หากพจิารณาการศกึษาวชิาการ
ดนตรไีทยในอดตี พบว่า มลีกัษณะการถ่ายทอดอย่างระบบตวัต่อตวั (Oral Tradition) โดยเน้นวชิาการภาคปฏบิตัิ
เป็นส าคญั มรีปูแบบของการเรยีนในส านักดนตรไีทย โดยมคีรเูจา้ส านักเป็นผูส้อน วธิกีารสอนเน้นการเรยีนปฏบิตัิ
เครื่องดนตรโีดยระบบมุขปาฐะ คอื เป็นแบบครบูอกใหศ้ษิย์ปฏบิตัติาม โดยไม่มกีารจดบนัทกึ ไม่มกีารสอนเกี่ยวกบั
ทฤษฎีดนตรโีดยตรง ความรูท้างดา้นทฤษฎีนัน้ เป็นผลมาจากการปฏบิตั ิโดยผูเ้รยีนต้องสงัเกต จดจ า วเิคราะห์
ดว้ยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากระบบการเรยีนการสอนดนตรใีนปัจจุบนั ที่เป็นการเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีนเป็น
ส่วนมาก การเรยีนการสอนดนตรใีนปัจจุบนัจงึมทีัง้การเรยีนปฏบิตัิและทฤษฎีควบคู่กนัไป [4] ดว้ยลกัษณะการจดั 
การเรยีนการสอนลกัษณะนี้ ผลส าเร็จจงึปรากฏขึน้ในรูปแบบของดนตรเีชงิปฏิบตั ิและส่งผลให้เกิดความสบัสน
ในวชิาการด้านทฤษฎี ซึ่งโดยความเป็นจรงินัน้ วชิาการภาคทฤษฎีไดม้กีารก่อตวัขึน้ และมกีารพฒันาควบคู่มากบั
ความเจริญก้าวหน้าของวชิาการดนตรีไทยเป็นล าดบั แต่มิได้มกีระบวนการในการด าเนินการเกี่ยวกับความรู้ 
ทางวชิาการภาคทฤษฎีเหล่านัน้ ใหม้ลีกัษณะทีเ่ป็นรูปแบบองคป์ระกอบทีม่คีวามชดัเจนและมคีวามเป็นมาตรฐาน
แห่งวชิาการทฤษฎดีนตรไีทย 

ดนตรไีทยเป็นศลิปวฒันธรรมของชาตไิทย ทีม่ปีระวตัแิละพฒันาการยาวนานควบคู่กบัชนชาตไิทยมาแตโ่บราณ 
ดนตรไีทยเริม่ถอืก าเนิดมาพรอ้มกบัชนเผ่าและไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ดนตรไีทยไดร้บัใชส้งัคมไทยทุกชนชัน้
ทัง้ชาวบ้าน วดั และราชส านัก [4] ดนตรไีทยจงึมบีทบาทต่อชวีติของมนุษย์ เป็นเครื่องมอืที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการประเทอืงอารมณ์ กระตุ้นความรู้สกึของเราอย่างมาก ถ้าขาดเสยีงเพลงและเสยีงดนตรแีล้ว  
จะท าให้มนุษย์อยู่อย่างแห้งแล้งไร้ความรู้สกึ [5] ดงันัน้ดนตรไีทยและเพลงไทย จึงเป็นวฒันธรรมที่บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยอย่างเห็นได้ชดั ที่เกิดขึ้นด้วยบรรพบุรุษของไทยเอง แล้วสัง่สมจนกลายเป็น
รูปแบบอย่างในปัจจุบนันี้ และนับเป็นเครื่องมอือนัส าคญัยิง่ทีช่่วยกล่อมเกลาจติใจของคนไทยใหม้คีวามสุขทางใจ 
มคีวามเบกิบาน แจ่มใส เพลดิเพลนิตามความไพเราะ ความประณีตงดงามของลกัษณะดนตรไีทยและเพลงไทย 

สาระดนตรนีับเป็นสาระการเรยีนรูห้นึ่งในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ การจดัการเรยีนการสอนดนตรี
ใหม้ปีระสทิธภิาพและผลสมัฤทธิม์ากทีสุ่ด คอื การใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนใหม้ากทีสุ่ด การใชป้ระกอบ 
การเรยีนจะท าใหก้ารเรยีนมผีลสมัฤทธิด์ขี ึน้ [6] และทีส่ าคญัคอื การพฒันาผูเ้รยีนทางดา้นจติใจ ดนตรชี่วยผ่อนคลาย
ความตงึเครยีด และส่งเสรมิใหค้นเรามจีติใจทีเ่ยอืกเยน็ ในการจดัการเรยีนการสอนควรมอีุปกรณ์และสื่อ อนัเป็น
สิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารเรยีนการสอนดนตรมีปีระสทิธภิาพ เพราะดนตรเีป็นเรื่องเกี่ยวกบัเสยีงซึ่งเป็นนามธรรม เราไม่
สามารถเหน็รูปร่างหน้าตาได ้ดงันัน้วสัดุอุปกรณ์จงึเป็นศูนย์รวมความสนใจท าใหบ้ทเรยีนน่าสนใจขึน้ ผูเ้รยีนจะ
ไดร้บัประสบการณ์อย่างกวา้งขวางและสามารถอธบิายประกอบการสาธติสิง่ทีย่ากใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ [6] ดว้ยเหตุนี้ 
ครูผูส้อนดนตรจีงึจ าเป็นทีค่วรศกึษา คน้ควา้ และวจิยัว่ามสีื่อนวตักรรมอะไรบ้างทีส่ามารถน ามาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนดนตรไีดอ้ย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ รวมทัง้ควรน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได้มากทีสุ่ด ดงันัน้
การเลือกสรร ประยุกต์ใช้ จดัหา สร้างและพฒันาสื่อนวัตกรรมดนตรีควรค านึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหา 
กจิกรรมการเรยีนรู ้และผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษาเป็นส าคญั การใชส้ื่อนวตักรรมช่วยเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
ทางการเรยีนรูข้องนักเรยีนไดอ้ย่างมคีุณภาพนัน้ขึ้นอยู่กบัความรูค้วามสามารถของครูผู้สอนดนตร ีการแสวงหา
ความรู้ในการสร้างและพฒันาสื่อนวตักรรมเพื่อปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และพฒันาการใช้สื่อนวตักรรมการเรยีน
การสอนดนตร ีจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัครผููส้อนดนตรทีุกคน นอกจากนี้ ทศินา แขมมณี [7] ยงัไดก้ล่าวว่า 
ผู้สอนยงัมกัจะสอนโดยมุ่งเน้นที่เทคนิคของวธิสีอนมากกว่าแก่นส าคญัของวธิสีอน เนื่องจากเทคนิคต่าง ๆ นัน้
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เหน็เด่นชดัมากกว่าแก่นซึ่งมกัจะซ่อนอยู่ภายใน การสอนขาดประสทิธภิาพ เนื่องจากผูส้อนไม่ทราบหรอืไม่เขา้ใจ
ถึงแก่นคือองค์ประกอบและขัน้ตอนที่ขาดไม่ได้ของวิธีนัน้ ๆ ดงัที่ อรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง [8] ได้กล่าวว่า จึงเป็น
สิง่จ าเป็นทีค่รตูอ้งมุ่งแสวงหาวธิกีารทีจ่ะท าใหน้ักเรยีนประสบความส าเรจ็ ดว้ยการเป็นผูก้ ากบัตนเอง เป็นนักแกปั้ญหา
ทีไ่ดผ้ลและเป็นนักคดิ เพื่อใหส้ามารถสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างของนักเรยีน วธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือของครู แต่เป็นปรชัญาที่ครูต้องน าไปใช้เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน วิธีการสอน  
ที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกที่จะบรรลุมาตรฐานที่ก าหนด ท้าทายนักเรียน และเป็นทางเลือกให้
นักเรยีนประสบความส าเรจ็    

โรงเรยีนบางขุนเทยีนศกึษา เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส านักงานเขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร  
จดัการศกึษาระดบัชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โดยใชห้ลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา  
พุทธศกัราช 2560 ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 จดัการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา พุทธศกัราช 2560 ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และจดัการศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
(โครงการเดก็เรยีนร่วม) ตามแนวทางพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2553 [9] โรงเรยีนมกีารจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง 
(พ.ศ. 2552-2559) : ฉบบัสรุป ที่กล่าวว่า เจตนารมณ์ของแผนการศกึษาแห่งชาติฉบบันี้ เพื่อสร้างสงัคม  
แห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสงัคมที่มุ่งฟ้ืนฟู สืบสาน ธ ารงไว้ด้วยคุณค่า เอกลกัษณ์ ศลิปะ 
และวฒันธรรมของไทย [10] นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 ไดก้ าหนดในยุทธศาสตร์การพฒันาไวว้่า การส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มุ่งสรา้งกระแสสงัคมแห่งการ
เรยีนรูเ้ป็นหน้าทีข่องคนไทยทุกคน มนีิสยัใฝ่รู ้รกัการอ่านตัง้แต่วยัเดก็ และส่งเสรมิการเรยีนรูร้่วมกนัของคนต่างวยั 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์  
สื่อสารดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย รวมถงึส่งเสรมิทางเลอืก การเรยีนรูต้ลอดชวีติ [11] 

ผลการวเิคราะหแ์ละส ารวจสภาพปัญหาของการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (สาระดนตร)ี 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา ในปีการศกึษา 2558 และปีการศกึษา 2559 พบว่า คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก ต ่ากว่าเป้าหมายทัง้ 2 ปีการศกึษา โดยปีการศกึษา 
2558 มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.54 ต ่ากว่าเป้าหมายคอื ร้อยละ 70 และปีการศกึษา 2559 มคีะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
71.46 ต ่ากว่าเป้าหมายคอื รอ้ยละ 75 เหน็ไดว้่าทัง้ 2 ปีการศกึษา นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่เป็นทีน่่าพอใจ 
และเน่ืองจากสาระดนตรเีน้นกระบวนการฝึกปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิทกัษะกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่ตอ้งไดร้บัการถ่ายทอด
โดยตรงจากครู ขณะเดยีวกนัสื่อนวตักรรมการเรยีนการสอนทีม่อียู่ ไม่เอื้ออ านวยใหน้ักเรยีนสามารถคน้ควา้เพิม่เตมิ
เกีย่วกบัดา้นทฤษฎแีละดา้นปฏบิตั ิดงันัน้จงึไม่สามารถทีจ่ะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุจุดประสงค์การเรยีนรู้
อย่างครบถว้นได ้และนักเรยีนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถปฏบิตัิระนาดเอกตามแบบฝึกทกัษะได ้และไม่สามารถบรรเลง
เพลงพืน้ฐานตามหลกัสตูรได ้[12] 

ชุดฝึกทกัษะเป็นสื่อนวตักรรมทีน่่าสนใจ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาเกดิความเขา้ใจ ฝึกฝนจนเกดิแนวคดิที่
ถูกตอ้ง เพราะเป็นการจดักจิกรรมทีส่นองความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรยีนตอ้งลงมอืกระท ากจิกรรมดว้ยตนเอง
ตามความสามารถ ซึ่งวธิกีารเหล่านี้ จะท าใหน้ักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้รู้จกัการท างานอย่างมีระบบระเบียบ และท างานเป็นขัน้ตอน ปฏิบัติตามค าแนะน า  
และขอ้ตกลงของชุดฝึกทกัษะอย่างเคร่งครดั เนื่องจากการเรยีนรูต้อ้งอาศยัการฝึกบ่อย ๆ อย่างสม ่าเสมอ จงึจะ
ท าใหเ้กิดความช านาญและความคล่องแคล่ว น าความรู้และทกัษะจากการเรียนไปใช้ในชวีิตประจ าวนัได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์ [13] ที่กล่าวว่า ชุดฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
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พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ เป็นการเรยีนรู ้ทีส่ามารถฝึกฝนทบทวนดว้ยตนเอง ฝึกความรบัผดิชอบ 
นอกจากนี้ ยงัช่วยให้ผู ้เรยีนจดจ าเนื้อหาในบทเรยีนไดค้งทนและตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองได้  
ดงัที่ กิตติยา รศัมแีจ่ม [14] ไดก้ล่าวว่า ชุดฝึกมคีวามจ าเป็นต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จงึถอืไดว้่าแบบ
ฝึกเป็นสื่ออย่างหนึ่งของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งครูสามารถน าไปประกอบการสอนไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้
ชุดฝึกทกัษะจึงเป็นสื่อนวัตกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือในการพฒันาความรู้
ความสามารถและทกัษะการเรยีนรู้ของนักเรยีน โดยเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องที่ได้เรยีนไปแล้ว เกิดความ
ช านาญและแม่นย าในเนื้อหาใหม้ากยิง่ขึน้   

วีดิทศัน์ วิดีโอเทป เทปโทรทศัน์ หรือภาพทศัน์ มีความหมายที่คล้ายคลึงกนัตามที่ราชบณัฑติสถาน
บญัญตัิศพัท์ขึ้น หมายถึงแถบเคลอืบสารแม่เหล็ก ที่ใช้บนัทกึสญัญาณภาพและสญัญาณเสยีง [15] วดีทิศัน์เป็น
สื่อนวตักรรมประกอบการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ และไม่ดอ้ยไปกว่าสื่อการสอนชนิดอื่น มจีุดเดน่ทีใ่หคุ้ณค่า
ในการเรยีนการสอน การศกึษา และการฝึกอบรม เพราะสามารถท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัทัง้ภาพและเสยีงไปพรอ้ม ๆ กนั 
อีกทัง้ยงัเสนอสสีนั ตวัอกัษรประกอบ เทคนิคการถ่ายท า และการตดัต่อที่ช่วยดงึดูดความสนใจไดด้เีป็นพเิศษ 
ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นบทเรยีนต่าง ๆ ไดง้า่ยและรวดเรว็     

ด้วยคุณสมบตัิที่ดขีองชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ ผู้วจิยัจงึสนใจสร้างชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอก 
และวดีทิศัน์ประกอบการฝึก กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อนวตักรรม
ส าหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนดนตร ีเรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก ทีน่ักเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยมคีรูคอยใหค้ าแนะน าขอ้สงสยัต่าง ๆ  ระหว่างทีน่ักเรยีนศกึษาเรยีนรู้และปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้มกีารก าหนด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่ง่ายไปหายาก โดยใช้กระบวนการพัฒนา 
และเสรมิสรา้งศกัยภาพใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูใ้นชัว่โมงเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (สาระดนตร)ี และให้
นักเรยีนไดศ้กึษาเพิม่เตมิในเวลาว่าง หรอืสามารถน ากลบัมาทบทวนดว้ยตนเองตลอดเวลา   

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก  

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มตี่อการใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลง
ระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. แบบแผนการวิจยั   

    รูปแบบการทดลองที่ผู้วิจยัใช้เป็นแบบแผนการทดลอง คือ แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลงั 
(One Group Pretest Posttest Design) 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนบางขุนเทยีนศกึษา ส านักงานเขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรยีน  
รวมนักเรยีนทัง้สิน้ จ านวน 40 คน  จากจ านวนทัง้หมด 9 หอ้งเรยีน จ านวน 352 คน ซึ่งเลอืกมาโดยการสุ่มอย่างงา่ย  
(Simple Random Sampling) โดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้าก
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การสุ่มหอ้งเรยีนเดยีว มลีกัษณะเก่ง ปานกลาง อ่อนคละกนัไป และผูว้จิยัเป็นครผููส้อนรบัผดิชอบรายวชิาทุกหอ้งเรยีน 
จงึสุ่มนักเรยีนเป็นกลุ่มตวัอย่างหอ้งเรยีนเดยีวส าหรบัทดลองใชส้ื่อนวตักรรมการเรยีนการสอน  

3. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

    เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นเนื้อหาสาระในรายวชิาดนตร ีกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
ของหลกัสูตรสถานศกึษาและหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ โรงเรยีนบางขุนเทยีนศกึษา พุทธศกัราช 2561  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ่งผูว้จิยัวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศกึษาและเลอืก
เนื้อหาสาระ เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้ วดัที่นักเรยีนยงัมี
จุดบกพร่อง แล้วน ามาสรา้งเป็นชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศลิปะ (สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มเีน้ือหาสาระเกีย่วกบัระนาดเอก จ านวน 4 เรื่อง ดงันี้ 

        เรื่องที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระนาดเอก 

        เรื่องที ่2 โน้ตไทยส าหรบัระนาดเอก 

        เรื่องที ่3 แบบฝึกทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก 

        เรื่องที ่4 เพลงไทยพืน้ฐานส าหรบับรรเลงระนาดเอก 

        ขอบข่ายเนื้อหาสาระภายในชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวีดิทศัน์ประกอบการฝึก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศ ิลปะ (สาระดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ด้านความรู้ 
และดา้นทกัษะกระบวนการ ดงันี้ 

            1) ดา้นความรู ้
     1.1) ประวตัคิวามเป็นมาของระนาดเอก 

     1.2) ลกัษณะของระนาดเอก      
     1.3) ลกัษณะการนัง่บรรเลงระนาดเอก 

     1.4) วธิกีารจบัไมต้รีะนาดเอก 

1.4.1) วธิกีารจบัไมต้รีะนาดเอกแบบปากกา 

1.4.2) วธิกีารจบัไมต้รีะนาดเอกแบบปากนกแกว้ 

     1.5) วธิกีารดแูลเกบ็รกัษาระนาดเอกและไมต้รีะนาดเอก 
     1.6) เสยีงระนาดเอกเปรยีบเทยีบกบัเสยีงแบบสากล 

     1.7) องคป์ระกอบของโน้ตไทยส าหรบัระนาดเอก 

1.7.1) หอ้งเพลง 

1.7.2) การจดัเรยีงโน้ต 

     1.8) ลกัษณะพเิศษของโน้ตไทยส าหรบัระนาดเอก 

1.8.1) สญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนช่วงทบเสยีง (Octave Sign) 
1.8.2) สญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนมอื 

             2) ดา้นทกัษะกระบวนการ 

     2.1) ลกัษณะการตแีละวธิกีารบรรเลงระนาดเอก 

     2.2) ขัน้ตอนการฝึกทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก 

                2.3) การฝึกบรรเลงเพลงไทยพื้นฐานส าหรับระนาดเอก ได้แก่ บรรเลงระนาดเอก   
เพลงแขกบรเทศ สองชัน้ 
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4. ระยะเวลาในการทดลอง 
    ผูว้จิยัด าเนินการทดลองใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ชัว่โมง  
ระหว่างวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

    5.1 ชุดฝึกทักษะการบรรเลงระนาดเอกและวีดิทัศน์ประกอบการฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
(สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มวีธิกีารพฒันาคอื วเิคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (สาระดนตร)ี 
และเนื้อหาสาระส าหรบัสร้างเป็นชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ จากนัน้น าชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้
ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย และดนตรศีกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเนื้อหาดนตรแีละการสรา้งสื่อนวตักรรมการ
เรยีนการสอน จ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัผลวิจยัการศกึษา ที่ม ีความเชี่ยวชาญในด้านการ
สร้างและพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 2 คน รวมผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 7 คน ประเมนิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง โดยผลการประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า โดยรวมมคี่า IOC 
เท่ากบั 0.97 สามารถใชไ้ด ้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.71-1.00   

    5.2 แผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี)  
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 10 แผน จ าแนกตามรายชัว่โมง 10 ชัว่โมง ดงันี้ 1) แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1 
เรื่อง ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระนาดเอก (1) 2) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระนาดเอก (2)  
3) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง โน้ตไทยส าหรบัระนาดเอก 4) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรื่อง แบบฝึกทกัษะ
พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก (1) 5) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรื่อง แบบฝึกทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก (2)  
6) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 เรื่อง แบบฝึกทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก (3) 7) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 
เรื่อง บรรเลงระนาดเอก เพลงแขกบรเทศ สองชัน้ (1) 8) แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 8 เรื่อง บรรเลงระนาดเอก 
เพลงแขกบรเทศ สองชัน้ (2) 9) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9 เรื่อง บรรเลงระนาดเอก เพลงแขกบรเทศ สองชัน้ (3)  
และ 10) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10 เรื่อง การประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ก าหนดโครงสรา้งและเนื้อหาของ
แผนการจดัการเรยีนรู ้แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คน จ าแนกเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย และดนตรศีกึษา 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเนื้อหาดนตร ีจ านวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ในดา้นการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 2 คน ประเมนิคุณภาพโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งม ี5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท์ โดยน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหห์าค่าเฉลี่ย ซึ่งได้
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.69 หมายความว่า แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศลิปะ (สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 10 แผน มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ถอืว่าเป็นแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
สามารถน าไปใชไ้ด ้

    5.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก 
กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (สาระดนตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มขี ัน้ตอนการสรา้งคอื สรา้งขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ 
น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 7 คน จ าแนกเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย และดนตรศีกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ด้านเนื้อหาดนตร ีจ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวดัผล วจิยัการศกึษา ที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการสรา้ง
แบบทดสอบ และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 คน ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคล้อง ซึ่งขอ้สอบ
ทุกขอ้มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ และปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าไปทดสอบกบันักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่า แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.32-0.75 มคี่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.36-0.64 และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.85 
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    5.4 เครื่องมอืประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอก จ านวน 4 เครื่องมอื ประกอบดว้ยแบบประเมนิทกัษะ
การเตรยีมความพรอ้มก่อนการบรรเลงระนาดเอก แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก คู่มอืด าเนินการ
ประเมนิและการใชแ้บบประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอก และเกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการบรรเลงระนาดเอก 
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน จ าแนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรไีทย และดนตรศีกึษา ที่มคีวามเชี่ยวชาญ
ดา้นเนื้อหาดนตร ีจ านวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัผลวจิยัการศกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นการสรา้งเครื่องมอื
ประเมนิ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 คน ประเมนิตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา แลว้ปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามา
หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั ซึง่ผลการวเิคราะหพ์บว่า มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.81   

    5.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตี่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ มขีอ้ค าถามจ านวน 
21 ขอ้ พจิารณาโครงสรา้งของรายการทีต่้องการสอบถามความพงึพอใจ สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ แล้วน าไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 7 คน จ าแนกเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย และดนตรศีกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเนื้อหา
ดนตร ีจ านวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัผล วจิยัการศกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นการสรา้งแบบสอบถาม 
และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 คน ประเมนิตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ น าไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น าคะแนน
มาวเิคราะหเ์พื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา ของครอนบคั (Cronbach) 
ซึ่งผลการหาคุณภาพ พบว่า แบบสอบถามความพงึพอใจ จ านวน 21 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.49-0.72 
และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    6.1 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก   
    6.2 ก่อนเริม่จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนไปทดสอบนักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  
    6.3 ทดสอบพืน้ฐานความรูก้่อนเรยีนชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก พรอ้มทัง้ตรวจใหค้ะแนน

และบนัทกึคะแนนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
    6.4 ทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์กบันักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ จ านวน 10 ชัว่โมง 
    6.5 ขณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์นัน้ ผูว้จิยัใหน้ักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม 

พรอ้มทัง้ตรวจใหค้ะแนนและบนัทกึคะแนนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
    6.6 หลงัจากเสรจ็สิน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์แล้ว ผูว้จิยัน า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนไปทดสอบนักเรยีน เพื่อวดัผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน   
    6.7 เมื่อสอนเสรจ็สิน้แลว้ นักเรยีนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตี่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์  
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    7.1 หาค่าประสทิธภิาพของชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่ าหนดไว้ คอื 80/80 
โดยน าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีน มาวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพโดยใชส้ตูร E1/E2 

    7.2 หาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหาและโครงสรา้งของแบบทดสอบ และความเทีย่งตรงเชงิพนิิจของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์การเรยีนรูท้ีต่ ้องการวดั  
และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างนิยามกบัขอ้รายการประเมนิทีต่อ้งการวดั 

    7.3 หาค่าความยากงา่ย (p) อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้ 
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    7.4 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบดว้ยวธิขีองคเูดอร์-รชิารด์สนั โดยใชส้ตูร KR–20 
    7.5 หาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายขอ้  

ใชส้ตูรสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
    7.6 หาคา่ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient)  

ของครอนบคั (Cronbach) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมอืประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอก 
โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

    7.7 หาค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่
และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    7.8 วเิคราะห์เพื่อเสนอผลการพฒันา โดยเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรียน
โดยใชส้ถติกิารทดสอบ t-test แบบ Dependent และก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

    7.9 หาค่าสถติพิืน้ฐานของการสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตี่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ 
โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 

1. ผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดฝึก
ทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวีดิทศัน์ประกอบการฝึก 

    1.1 ผลคะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลง
ระนาดเอก พบว่า คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก 
ของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
11.33 คะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.74 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนคะแนนการทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 25.39 คะแนน และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.65 

    1.2 ผลคะแนนการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า คะแนนการประเมนิ
ทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีน ของนักเรยีนทีผ่่านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนพฒันาความรูค้วามสามารถ
และทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ที่เรยีนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก  
โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 200.82 คะแนน และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.56 จากคะแนนเตม็ 328 คะแนน  
ส่วนคะแนนการประเมนิทักษะการบรรเลงระนาดเอกหลงัเรยีน โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 268.60 คะแนน  
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 และเมื่อพจิารณารายทกัษะ ทัง้ 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการเตรยีม
ความพร้อมก่อนการบรรเลงระนาดเอก ทกัษะพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก และทกัษะการบรรเลงระนาดเอก  
พบว่า คะแนนการประเมนิก่อนเรยีน มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.62, 121.89 และ 31.31 คะแนน ตามล าดบั จาก
คะแนนเต็ม 72, 200 และ 56 คะแนน ตามล าดบั ส าหรบัคะแนนการประเมินหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
58.26, 161.19 และ 49.15 คะแนน ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวีดิทศัน์ประกอบการฝึก 

    2.1 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก พบว่า คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 
และหลงัเรยีนของนักเรยีนทีผ่่านการจดักจิกรรมพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก  
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 โดยคะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
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    2.2 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน พบว่า คะแนนการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของนักเรยีนที่ผ่าน
การจดักจิกรรมพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอกโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอก
และวดีทิศัน์ประกอบการฝึก โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณารายทกัษะ  
ทัง้ 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการเตรยีมความพร้อมก่อนการบรรเลงระนาดเอก ทกัษะพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก  
และทกัษะการบรรเลงระนาดเอก พบว่า คะแนนการประเมินก่อนเรียนกับหลงัเรียนของนักเรียนในทุกทกัษะ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยคะแนนการประเมนิหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนทัง้โดยรวม
และรายทกัษะ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ
การบรรเลงระนาดเอกและวีดิทศัน์ประกอบการฝึก 

    นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวีดทิศัน์ประกอบการฝึก  
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและใกล้เคยีงกนั (X̅ = 4.66, S.D. = 0.49) และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า นักเรยีน
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ โดยชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก 
เหมาะส าหรบัใชใ้นการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนักเรยีนไดอ้ย่างมคีุณภาพ
และประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก รองลงมา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ชุดฝึกทกัษะการบรรเลง
ระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก เป็นสื่อนวตักรรมการเรยีนการสอนทีม่คีุณค่าและประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ปฏบิตัจิรงิ ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรู้
ไดเ้หมาะสม และเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอก สามารถน าไปใชใ้นการศกึษา
และปฏิบตัิจรงิได้ และขอ้ค าถามที่อยู่ในระดบัมากที่สุดเป็นอนัดบัสุดท้าย ได้แก่ การจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาสาระ 
และกจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวธิกีารจดัการเรยีนการสอน 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงระนาดเอกของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ
การบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
เรื่อง พืน้ฐานการบรรเลงระนาดเอก มุ่งเน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอกใหก้บั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ซึ่งผลปรากฏว่า สามารถช่วยใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง พืน้ฐาน
การบรรเลงระนาดเอก สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอกได้อย่างมีคุณภาพ  
และประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ซึ่งจากผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึก เป็นสื่อ
นวตักรรมการเรยีนการสอนในการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ถอืว่าชุดฝึกทกัษะ
การบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึกนี้มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะ
การบรรเลงระนาดเอกของนักเรยีนได้ โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนน าความรูท้ี่ได้รบัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ช่วยให้
นักเรยีนเขา้ใจเนื้อหาไดด้ขีึน้ สามารถดงึดูดและเรา้ความสนใจของนักเรยีนไดด้ ีมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนเกดิการพฒันา
ศกัยภาพตนเองในความรูค้วามสามารถและทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ท าใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
เรื่อง พื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก สูงขึ้น ดงัที่ กิตติยา รศัมแีจ่ม [14] ได้กล่าวว่า ชุดฝึกทกัษะมคีวามจ าเป็น
ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จงึถอืไดว้่าแบบฝึกเป็นสื่อและอุปกรณ์อย่างหนึ่งของการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ซึ่งครูสามารถน าไปประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี แบบฝึกหดัจึงมีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับวิธสีอน 
จงึเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ทีค่รจูะตอ้งศกึษาหาความรูใ้นการสรา้งแบบฝึกหดัทีจ่ะฝึกทกัษะใหก้บันักเรยีน ครจูะตอ้ง
เลือกเฟ้นหรือสร้างให้แบบฝึกนัน้มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมกับการที่จะน าไปใช้กับนักเรียนมากที่สุด  
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นอกจากนี้ ยงัช่วยกระตุ้นใหน้ักเรยีนอยากศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ซึ่งผลจากการศกึษาเนื้อหาสาระและปฏบิตัิ
กิจกรรมการเรยีนรูจ้ากชุดฝึกทกัษะการบรรเลงระนาดเอกและวดีทิศัน์ประกอบการฝึกนี้แล้ว ส่งผลใหน้ักเรยีน
มปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูต้รงตามจุดหมายของหลกัสูตร ท าใหค้ะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของนักเรยีนทุกคนระหว่าง
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอก และคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของนักเรยีน
ทุกคนหลงักระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน มคี่าประสทิธภิาพ
ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่ าหนดไว ้  

2. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์มคีะแนนการทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบัสมมตฐิาน และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของวชิุดา พรายยงค์ 
[16] ที่ได้ท าการพฒันาชุดการเรยีนด้วยตนเอง วชิาวรรณคดไีทย เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัร ี
ซึ่งผลการศกึษา พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาวรรณคดไีทย เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัรี 
ของนักเรยีน ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้ดว้ยชุดการเรยีน แตกต่างกนัอย่างมอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
นัน่คือ การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้  
ยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของอมัพร น้อยสุวรรณ์ [17] ที่ได้ศึกษาผลการใช้วดีทิศัน์แบบโปรแกรมกิจกรรม
นาฏศลิป์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผลการเรยีนรู้กิจกรรมนาฏศลิป์ของนักเรยีนทีเ่รยีนจาก
รายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรมสงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

3. ชุดฝึกทกัษะการบรรเลงเครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องตแีละวดีทิศัน์เพื่อการฝึก เป็นสื่อนวตักรรม
การเรยีนการสอนที่พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะการบรรเลงเครื่องดนตรไีทยใหก้บันักเรยีนผ่านเกณฑ์
การประเมนิ และสรา้งความพงึพอใจใหก้บันักเรยีนต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด แสดงว่า
มขี ัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะที่เหมาะสม ท าให้การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนด าเนินไปได้ดว้ยด ีส่งผลท าใหน้ักเรยีนไม่เบื่อหน่ายในการเรยีนรู ้ เนื่องจากมกีจิกรรม
การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย จงึท าใหน้ักเรยีนสนใจในการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ ดงัที่ อญัชล ี
พชัรพสุิทธิ ์[18] ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจจะเกดิขึน้กต็่อเมื่อสิง่นัน้สามารถตอบสนองความต้องการใหแ้ก่บุคคล
นัน้ได ้แต่ทัง้นี้ความพงึพอใจของแต่ละบุคคล ย่อมมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัค่านิยมและประสบการณ์ทีไ่ดร้บั  
ดงันัน้ชุดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สามารถน ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนพฒันาความรู้
ความสามารถและทกัษะการบรรเลงเครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องตี และยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหก้บั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีนเท่ากับ 11.33 คะแนน หลงัเรียนเท่ากบั 
25.39 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน มคีะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิทกัษะการบรรเลงระนาดเอกก่อนเรยีน 
โดยรวมเท่ากบั 200.82 คะแนน หลงัเรยีนเท่ากบั 268.60 คะแนน จากคะแนนเตม็ 328 คะแนน และมคีะแนนเฉลีย่
ผลการประเมินทกัษะการเตรียมความพร้อมก่อนการบรรเลงระนาดเอก ทกัษะพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอก  
และทกัษะการบรรเลงระนาดเอก ก่อนเรยีนเท่ากบั 47.62, 121.89 และ 31.31 คะแนน ตามล าดบั และหลงัเรยีน
เท่ากบั 58.26, 161.19 และ 49.15 คะแนน ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 72, 200 และ 56 คะแนน ตามล าดบั 

2. คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคะแนน
ทกัษะการบรรเลงระนาดเอกหลงัเรยีนโดยรวมและรายทกัษะสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะและวดีทิศัน์ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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